Klinika Kardiochirurgii
Klinika Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Angiologii
al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin

Informacja dla pacjenta kwalifikowanego do zabiegu wszczepienia stent-graftu (w
tym stentów pokrywanych, stentów niepowlekanych, modyfikacji stent-graftu) do
aorty piersiowej i/lub łuku aorty w przypadku rozwarstwienia lub tętniaka aorty.
Projekt HARD (Hybrid Arch Debranching).
Wprowadzenie
Aorta jest gĿównym naczyniem krwionośnym, transportującym krew do caĿego ciaĿa. U
niektórych osób (również młodych) dochodzi do pęknięcia i rozdzielenia (rozwarstwienia) jej ścian.
Najczęściej z powodu nieleczonego nadciśnienia tętniczego, urazu lub gwałtownego wysiłku.
Może to dotyczyć jej części wstępującej lub łuku aorty tj. miejsca, z którego odchodzą duże
naczynia dostarczające krew do głowy i rąk. Konieczna może być wówczas wymiana tej części chorego
naczynia (duży zabieg kardiochirurgiczny z oziębieniem / hibernacją i zatrzymaniem krążenia, a po
operacji przywróceniem wszystkich funkcji organizmu po jego ogrzaniu – „jakby ponowne wskrzeszenie
zmarłego”). Do tego zabiegu kwalifikuje chorego kardiochirurg. Czasem po operacji kardiochirugicznej
(wymiana początkowej, najważniejszej dla przeżycia części aorty) nadal pozostaje rozwarstwienie w
części łuku i aorcie zstępującej, które może z czasem wymagać kolejnego zabiegu. Dzieje się tak w
przypadkach kiedy rozwarstwienie degeneruje w tętniaka ze wszystkimi jego konsekwencjami (ból,
pęknięcie, zatorowość obwodowa w tym udary mózgu, niedokrwienia kończyn, trzewi lub nerek). Nie da
się przewidzieć, u kogo taka degeneracja wystąpi dlatego konieczne są okresowe badania (tomografie).
Dopóki nie ma niepokojących objawów (bólu w klatce) i powikłań rozwarstwienia (niedokrwienia i bólu
nogi/nóg) oraz tych którzy nie mają specyficznych czynników ryzyka większość chorych może być
leczona zachowawczo (tylko tabletkami obniżającymi ciśnienie krwi). Chorzy kwalifikowani do leczenia
zachowawczego muszą kontrolować ciśnienie krwi i wykonywać kontrolne tomografie komputerowe.
Tomografie muszą być wykonywane początkowo co 6 potem 12 miesięcy, żeby nie przegapić momentu,
kiedy leczenie zabiegowe stanie się konieczne.
Często jednak leczenie zabiegowe staje się konieczne ponieważ pomimo dobrego leczenia
farmakologicznego (dobrze kontrolowane nadciśnienie) dochodzi do powstania tętniaka w osłabionej
aorcie. Tętnik jest to poszerzenie aorty przebiegającej przez klatkę. Tętniak aorty piersiowej powinien
być leczony, gdyż bez leczenia zagraża pęknięciem, krwotokiem i potencjalnie śmiercią. Celem
leczenia jest zapobieżenie pęknięciu tętniaka.
Możliwe jest klasyczne leczenie operacyjne (rozcięcie klatki piersiowej i wszczepienie protezy
do wnętrza tętniaka jak napisano wyżej) lub leczenie śródnaczyniowe-maĿoinwazyjne (implantacja
stentgraftu do wnętrza tętniaka przez maĿe nacięcia skóry). „Śródnaczyniowa” znaczy „wewnątrz
naczynia krwionośnego”. „MaĿoinwazyjna” oznacza „bez dużej ingerencji w ciaĿo pacjenta” i jest
szczególnie polecana dla pacjentów obciążonych chorobami wspóĿistniejącymi (niewydolność
krążenia, rozedma pĿuc, cukrzyca, otyĿość). Nie każdy pacjent z tętniakiem aorty zstępującej jest
kandydatem do leczenia maĿoinwazyjnego. Zarówno metoda chirurgiczna jak i metoda śródnaczyniowa
mają swoje wady i zalety, które zależą od stanu zdrowia pacjenta.
Operacyjna wymiana całego lub części łuku aorty jest bardzo inwazyjna i obarczona ponad 50%
ryzykiem ciężkich powikłań i zgonu. Dlatego jeśli to możliwe preferowane są techniki śródnaczyniowe
lub hybrydowe (łączące po trosze techniki śródnaczyniowe i na otwarte). Techniki hybrydowe wymagają
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dodatkowych dostępów na przykład niewielkich nacięć skóry w pachwinach, rękach lub pod lewym
sutkiem (dostęp do koniuszka serca). Pozwala to często kompleksowo zaopatrzyć bardzo poważną
chorobę aorty ze stosunkowo niskim ryzykiem powikłań. Ale wymaga specjalistycznego sprzętu, użycia
promieniowania rentgenowskiego oraz kontrastu. Przez te niewielkie nacięcia wprowadza się do tętnic
stentgraft (rurkę z tkaniny na metalowym rusztowaniu) i umieszcza się go w aorcie. Stentgraft tworzy
nowa drogę przepĿywu krwi wyĿączając tętniaka z krążenia. Stentgraft pozostaje we wnętrzu tętniaka
na staĿe. Zabieg śródnaczyniowy trwa z reguĿy od jednej do trzech godzin.
Ponieważ w metodzie śródnaczyniowej wykonuje się mniejsze nacięcia niż w metodzie
chirurgicznej, dyskomfort pooperacyjny zwykle jest zmniejszony, krótszy jest pobyt w szpitalu i szybszy
powrót do zdrowia. Zwykle pacjent może powrócić do peĿnej sprawności w przeciągu 4 tygodni od
zabiegu.
Wszczepienie stentgraftu lub stentu o dużym rozmiarze
Zabieg przeprowadza się na sali operacyjnej, w znieczuleniu regionalnym
( podpajęczym lub nadoponowym) lub ogólnym (dotchawiczym). Na znieczulenie wymagana jest
odrębna zgoda. Lekarz anestezjolog przed operacją wyjaśni sposób doboru znieczulenia, poinformuje
o możliwych powikĿaniach i poprosi o zgodę na znieczulenie. W czasie zabiegu operujący chirurg
wypreparuje w okolicy obu lub jednej pachwiny, tętnice udowe lub ramienne albo jeśli zabieg dotyczy
aorty wstępującej i łuku również koniuszek serca (4cm nacięcie poniżej lewego sutka). Przez tętnice
udowe do wnętrza aorty pod kontrolą promieni Rtg zostaną zaĿożone prowadniki i cewniki. Do wnętrza
aorty podany zostanie kontrast i potwierdzony zostanie dokĿadny stosunek anatomiczny tętniaka do
okalających struktur. Po zaĿożonym uprzednio prowadniku do wnętrza tętniaka zostanie wprowadzony
jeden segment lub kilka elememntów stentgraftu. Na zakończenie zabiegu wszystkie cewniki i
prowadniki zostaną usunięte, a tętnice i rany w pachwinach zeszyte.
W czasie zabiegu wielokrotnie podawany będzie kontrast do wnętrza tętnicy, i będzie Pani(an)
narażona (y) na dziaĿanie promieniowania jonizującego. PochĿonięta dawka promieniowania stanowić
będzie niewielkie zagrożenie dla Pani (Pana) zdrowia. W czasie zabiegu może być konieczne
rozszerzenie zakresu operacji, otwarcie klatki piersiowej i wykonanie klasycznej operacji wszczepienia
protezy naczyniowej do tętniaka aorty. Często przewidywanym elementem zabiegu jest konieczność
pokrycia lewej tętnicy podobojczykowej które ma miejsce w co najmniej 40% zabiegów tego typu,
czego efektem jest przejściowe niedokrwienie lewej kończyny górnej ustepujące zazwyczaj szybko w
efekcie krążenia obocznego występującego w tej okolicy.

Ryc 2. Miejsca kotwiczenia stentgraftu piersiowego
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Ryc. 3 Etapy wszczepienia stentgraftu do tętniaka aorty piersiowej
Żeby uniknąć zamykania tętnicy podobojczykowej czasem stosujemy pomost szyjnopodobojczykowy (wymaga dodatkowego nacięcia nad obojczykiem długości 6-8cm). Ale kiedy tętniak
obejmuje strefę bliższą niż 2 i 3 (patrz rysunek2) konieczne jest wszczepienie dodatkowego stentu
pokrywanego. Może to dotyczyć każdej z trzech tętnic odchodzących od łuku aorty tj: t.
podobojczykowej lewej, szyjnej wspólnej lewej lub pnia ramienno-głowowego (strefy 0, 1, 2, 3).
Wszczepienie stentu może mieć formę tzw: komina lub fenestru (okienko). Patrz rysunek 4 .
Wszczepienie stentu przez okienko jest hemodynamicznie lepsze ponieważ stabilizuje stentgraft i chroni
przed możliwym przeciekiem (patrz powikłania odległe).

Rysunek 4. Kominy do pnia ramienno-głowowego i lewej t szyjnej
Czasem, anatomia aorty nie pozwala użyć wyżej wymienionych metod i żeby zaopatrzyć
tętniaka/rozwarstwieni łuku aorty konieczne jest albo wykonanie operacji na otwarto (w hipotermii z
otwarciem klatki piersiowej, w krążeniu pozaustrojowym z zatrzymaniem krążenia) co, jak wcześniej
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wspomniano, wiąże się w wysokim ryzykiem powikłań (udar, uszkodzeniem mózgu i narządów
wewnętrznych) oraz zgonu. Lub można w niektórych przypadkach przeprowadzić zabieg mniej
inwazyjnie (zmodyfikowaną techniką wewnątrznaczyniową). Można np.: użyć gotowy stent-graft
dedykowany do łuku aorty. Niestety często jest on nie wystarczająco dobrze dopasowany do anatomii
pacjenta, co uniemożliwia uzyskanie dobrego efektu leczenia lub wręcz uniemożliwia jego użycie.
Można też wykonać modyfikację stent-graftu (stosowanego standardowo do leczenia aorty zstępującej)
bezpośrednio na stole operacyjnym (wycinane są otwory na odpowiednie naczynia zgodnie z anatomią
chorego). Robi się to przy użyciu wcześniej wydrukowanego na drukarce 3D modelu. Rysunek 5. Model
drukuje się na podstawie wcześniej wykonanej tomografii. Pozwala to na idealne anatomicznie
umiejscowienie gałęzi i jeszcze lepszą stabilizację protezy (lepszy wynik odległy). Jest to jednak
postępowanie niestandardowe. To znaczy, że nie jest objęte przez instrukcję użytkownika stent-graftu
(tzw. IFU). O fakcie tym pacjent musi być poinformowany wyrażając zgodę na taki sposób leczenia.
Tego typu zabiegi są wykonywane w kilku ośrodkach na świecie, ale zgodnie z Polskim prawem
konieczna jest zgoda komisji bioetycznej w każdym przypadku planowania takiego zabiegu (ponieważ
prawnie jest to tzw. eksperyment leczniczy). Zgoda taka jest udzielana na podstawie imiennego wniosku
składanego w OIL. Tego typu leczenie jest prowadzone w naszym ośrodku w ramach projektu HARD
(Hybrid Arch Debranching). A umożliwia to posiadanie sali hybrydowej i zespołu chirurgów
doświadczonych w operacjach na sercu i naczyniach (technikami otwartymi i wewnątrznaczyniowymi tak zwany zabieg hybrydowy).

Rysunek 5. Model 3 D łuku i stentgraft z wyciętymi otworami na naczynia łuku (otwory dokładnie
zaplanowano wcześniej „wszczepiając” stentgraft do modelu wydrukowanej aorty pacjenta.
Żeby bezpiecznie (z najmniejszym ryzykiem udaru) i precyzyjnie (trafić szybko i pewnie otworami w
stentgrafcie do tętnic odchodzących od łuku aorty) wszczepić stentgraft wykonuje się dodatkowo
kaniulację koniuszka serca.

Polega ona na wykonaniu małego 3-5 cm nacięcia poniżej sutka lewego i wprowadzeniu przez
koniuszek dodatkowego portu, przez który steruje się położeniem stentgraftu w łuku aorty (zmienia
pozycję i unika szkodliwego „szorowania” systemem prowadzajcym stentgaft po powierzchni naczynia.
Jest to kluczowy dostęp przy operacjach na łuku aorty w strefach 0-1 i 2.
Czasem konieczne może okazać się też wykonanie dodatkowych nacięć w okolicy obojczyków jeśli
potrzebne okaże się wykonywanie jakiejś części operacji przez tętnice podobojczykowe.
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Otwacie mostka i zmiana sposobu leczenia na otwarto (klasyczna wymiana łuku aorty) może również
mieć miejsce, ale może być to wymuszone tylko przez niemożliwe do przewidzenia okoliczności i
zdarza się bardzo rzadko.
Po opercji będzie Pan/Pani przebywać na sali intensywanego nadzoru, aż do usunięcia drenów (12dni). Po uruchomieniu i wstępnej rehabilitacji wypis do domu będzie możliwy już od 4-5 doby po
zabiegu.
Możliwe powikĿania
Pomimo dużego doświadczenia i staranności zespoĿu operującego czasami mogą wystąpić
powikĿania, takie jak:
1. PowikĿania ze strony ukĿadu krążenia – ostry zespóĿ wieńcowy, zawaĿ m sercowego,
niewydolność serce, mogące prowadzić do śmierci.
2. Krwawienie pooperacyjne lub krwiak, wymagające ponownego otwarcia rany operacyjnej.
Odma lub tamponada – wymagające doraźnego drenażu
3. NieprawidĿowe rozprężenie się stentgraftu
4. Udar niedokrwienny w efekcie embolizacji tętnic mózgowych.
5. NiedowĿad kończyn dolnych w efekcie zamknięcia przez rozprężony stentgraft tętnic
zaopatrujących rdzeń kręgowy – przy rozlegĿych pokryciach aorty (zaĿożenie drenażu CSF –
pĿynu mózgowo rdzeniowego zmniejsza czterokrotnie ryzyko jego wystąpienia do ok 1%)
6. NiezupeĿne wyĿączenie tętniaka z krążenia, skutkujące przeciekiem krwi do jamy tętniaka,
utrzymywaniem się ciśnienia we wnętrzu tętniaka i dalszym wzrostem jego wymiarów.
PowikĿanie to może wymagać wszczepienie kolejnego segmentu stentgraftu lub operacji
klasycznej, gdyż nieleczone może prowadzić do pęknięcia tętniaka lub śmierci. Jest to
powikłanie odległe wynikające z niedoskonale dostosowanego kształtu stentgraftu do anatomii
tętniaka.
7. Niewydolność nerek, będąca wynikiem podania kontrastu w czasie zabiegu wszczepienia
stentgraftu.
8. Zakażenie rany pooperacyjnej w pachwinach.
9. Opóźnienie gojenia rany - może powstać wrażliwa na dotyk rana, której obecność jest
uciążliwa w dalszym życiu.
10. Uszkodzenia nerwów i tkanek miękkich, wynikające z ucisku narzędziami w trakcie operacji.
PowikĿanie to występuje rzadko i najczęściej ustępuje w ciągu kilku tygodni. W nielicznych
przypadkach może pozostać na staĿe. Dotyczy to również uszkodzenia skóry przez środki
dezynfekujące i przez prąd elektryczny.
11. Uczulenie na leki lub środki znieczulające, mogące objawiać się jako swędzenie, pokrzywka,
zaburzenia oddychania o różnym stopniu nasilenia, a nawet drgawki i zatrzymanie akcji serca.
12. Bóle kręgosĿupa, czasami przez kilka miesięcy (zespół poimplantacyjny wynikający z
zamknięcia drobnych naczyń zasilających mięśnie wzdłuż kręgosłupa).
Wymienione powikĿania mogą pojawić się w przebiegu pooperacyjnym u każdego chorego,
jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów
powtórnie operowanych , osób otyĿych oraz operowanych w trybie pilnym.
Informacje ogólne
Przed zabiegiem należy leczyć wszystkie choroby wspóĿistniejące. W szczególności należy
skonsultować się z kardiologiem i wdrożyć leczenie chorób ukĿadu krążenia. Zaleca się zaprzestania
palenia papierosów przed leczeniem operacyjnym. Przeziębienie, opryszczka, ropne wykwity, stany
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zapalne zębów i jamy ustnej, uszu itp. stanowią przeciwwskazanie do operacji. Przed operacją należy
wykąpać się w pĿynie dezynfekcyjnym, umyć gĿowę, usunąć ślady kosmetyków i zdjąć biżuterię. Po
operacji należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki. W żadnym przypadku nie
należy przyjmować leków (np. przeciwbólowych) bez zgody lekarza.
Po zabiegu wymagana jest regularna kontrola w Poradni Naczyniowej. Zaleca się wykonywanie
kontrolnych badań angio-TK aorty 6 i 12 miesięcy po wszczepieniu stentgraftu, a następnie corocznie.
Skierowanie na te badania otrzyma Pan/Pani w Poradni Przyklinicznej, badania są w peĿni
refundowane przez NFZ i są bezpĿatne dla Pacjenta. Opiekujący się Panem(Panią) chirurg może
zalecić wykonanie innych badań, koniecznych w Państwa przypadku.
Odstawianie leków przed zabiegiem
Generalnie nie odstawia się wcześniej przyjmowanych leków na nadciśnienie tętnicze, chorobę
wieńcową, lub przyjmowanych z powodu zaburzeń poziommu hormonów tarczycy. MaĿe dawki
aspiryny do 100mg/dzień nie są przeszkodą w znieczuleniu i operacji .
Z uwagi na podwyższone ryzyko krwawienia śródoperacyjnego oraz ryzyko krwawienia do
przestrzeni zewnątrzoponowej (znieczulenie zewnątrzoponowe) należy odstawić :
Na 10 dni przed zgĿoszeniem się do szpitala należy odstawić leki przeciwkrzepliwe: clopidogrel,
Ticlo, Ticlid, Aclotin, Iclopid, Apo-Clodin, Ifapidin, Areplex, Plavix, Zylt , thrombex lub inne
preparaty ticlopidyny lub clopidogrelu.
Na 5 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala należy odstawić: Sintrom, Syncumar,
Acenokumarol, Warfin. W dniu odstawienia leku zazwyczaj wdraża się
heparyny
drobnocząsteczkowe w iniekcjach zazwyczaj clexane, fraxiparine lub fragmin.
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