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Santrauka 
Ūminė aortos disekacija – reta, tačiau pavojinga ūminė 
patologija, pasižyminti dideliu mirštamumu ir gyvybei 
pavojingomis komplikacijomis. Ūminės aortos diseka-
cijos rizikos veiksniai – hipertenzija, genetiniai sindro-
mai, aortos aneurizma, buvusi aortos disekacija, aortos 
operacijos ar traumos. Ūminę aortos disekaciją svarbu  
laiku atpažinti, diagnozuoti ir skirti tinkamą gydymą. 
Pats dažniausias simptomas – staiga atsiradęs stiprus 
krūtinės ar nugaros skausmas. Pagrindinis diagnostinis 
metodas, leidžiantis tiksliai identifikuoti aortos diseka-
ciją – kompiuterinė tomografija su angiografija. Ūminės 
aortos disekacijos gydymą sudaro ne tik operacinis, bet 
ir medikamentinis gydymas. Tyrimo tikslas − įvertinti, 
susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pa-
teikiamus duomenis apie ūminę aortos disekaciją, jos 
rizikos veiksnius, klinikinį pasireiškimą, diagnostikos 
ypatumus bei gydymo taktiką.

Įvadas
Ūminė aortos disekacija – reta, tačiau pavojinga ūminė 

patologija, pasižyminti dideliu mirštamumu ir gyvybei pa-
vojingomis komplikacijomis. Dažniausios aortos disekacijos 
komplikacijos, galinčios sukelti hemodinaminį nestabilumą, 
šoką ir mirtį – proksimalinė disekacija į perikardą, sukelianti 
širdies tamponadą; disekacija iki aortos vožtuvo, sukelianti 
ūminį aortos vožtuvo nesandarumą; koronarinių arterijų obs-
trukcija, sukelianti miokardo infarktą; kitų abdominalinės 
aortos šakų obstrukcija, sukelianti įvairių organų pažeidimą 
[1]. Aortos disekacija prasideda nuo aortos intimos įply-
šimo, sukeliančio lokalią aortos medijos nekrozę ir ertmės 
susidarymą. Bėgant laikui, kraujas, patenkantis į šią ertmę, 
skatina aortos sluoksnių (intimos, medijos ir adventicijos) 
atsiskyrimą ir netikrojo sluoksnio susidarymą – aortos di-
sekaciją [2]. Toliau plisdamas, šis pažeidimas gali pasiekti 

aortos vožtuvą, koronarines arterijas ar kitas aortos šakas, 
sukeldamas anksčiau minėtas komplikacijas ir su jomis su-
sijusius klinikinius simptomus [3]. Ūminę aortos disekaciją  
svarbu  laiku atpažinti, diagnozuoti ir skirti tinkamą gydymą. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie aortos disekacijos rizikos veiksnius, 
klinikinį pasireiškimą, diagnostiką bei gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scho-
lar, UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, 
santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tin-
kamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba 
skelbtos publikacijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, 
išanalizuoti ir apibendrinti 10 straipsnių.

Tyrimo rezultatai
Rizikos veiksniai.  Ūminės aortos disekacijos dažnis 

skirtingose populiacijose siekia 2,6 – 3,5 atvejų 100000 
gyventojų per metus [4]. Ūminės aortos disekacijos rizi-
kos veiksniai – hipertenzija,  genetiniai sindromai, susiję 
su jungiamojo audinio pažeidimais (Marfano sindromas ir 
Ehlers-Danlos sindromas), aortos aneurizma, anksčiau buvusi 
aortos disekacija ar kiti aortiniai sindromai,  dviburis aortos 
vožtuvas, buvusios aortos operacijos, uždegiminės ligos, vas-
kulitai; krūtinės ląstos trauma [4]. Ši patologija dažniausiai 
pasireiškia tarp 60 – 80 metų amžiaus vyrų, turinčių širdies 
ir kraujagyslių ligų anamnezėje [5]. 

Simptomai.  Ūminės aortos disekacijos klinikinis pasi-
reiškimas priklauso nuo aortos pažeidimo dydžio, lokalizaci-
jos ir apimtų struktūrų. Pats dažniausias ir anksčiausiai pasi-
reiškiantis simptomas – stiprus krūtinės ar nugaros skausmas. 
Skausmas prasideda staiga, yra duriančio pobūdžio, galintis 
plisti į nugarą, krūtinę ar pilvą [6]. Kartu su skausmo pra-
džia gali pasireikšti sinkopė, ūminis koronarinis sindromas 
ar ūminė neurologinė židininė simptomatika. Kitas dažnas 
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aortos disekacijos požymis – pulso deficitas miego, žasto 
ar kirkšnies arterijose, sistolinio kraujospūdžio skirtumas 
abiejose rankose (>20 mmHg), dažniausiai pasireiškiantis, 
kai yra pažeista aortos lanko ar krūtininės aortos sritis. Aortos 
disekacijai plintant link aortos vožtuvo, galimas simptomas 
– girdimas širdies ūžesys. Naujai atsiradęs diastolinis ūžesys, 
kartu su krūtinės skausmu leidžia įtarti ūminį aortos vožtuvo 
nesandarumą, sukeltą aortos disekacijos. Aortos pažeidimui 
pasiekus aortos lanką ir iš jo kylančias arterijas, gali pasi-
reikšti židininė neurologinė simptomatika dėl sutrikusisos 
galvos smegenų perfuzijos ar masės efekto, sukelto besiple-
čiančio arterijų spindžio, pažeidusio aplinkines struktūras. 
Galvos smegenų infarktas, sąmonės sutrikimas, Hornerio 
sindromas, balso stygų paralyžius ar ūminė paraplegija dėl 
stuburo kanalo išemijos – tai retos, tačiau įmanomos židi-
ninės neurologinės komplikacijos, kurias gali sukelti ūminė 
aortos disekacija. Klinikinė triada, leidžianti įtarti ir efekty-
viai identifikuoti ūminę aortos disekaciją – tipinis staigios 
pradžios skausmas, pulso ir kraujospūdžio svyravimai skir-
tingose galūnėse  bei mediastinumo ar aortos išsiplėtimas, 
matomas krūtinės rentgenogramose [6].

Diagnostika. Ūminės aortos disekacijos diagnozės pa-
tvirtinimui būtina atlikti vaizdo tyrimus. Pagrindinis daž-
niausiai pasirenkamas diagnostinis metodas, leidžiantis ne 
tik identifikuoti aortos disekaciją, bet ir nustatyti jos tikslią 
lokalizaciją – kompiuterinė tomografija su angiografija [6,7]. 
Tyrimo metu turi būti apimta visa aorta, įskaitant klubines 
ir šlaunies arterijas. Vaizdo  tyrimo metu turi būti identifi-
kuojami 2 atskiri kraujagyslės spindžiai – tikrasis spindis 
ir disekacija,  kraujagyslės intimos lopas, skirantis šiuos 2 
spindžius. Kiti tyrimo metodai, tokie kaip transezofaginė ar 
torakalinė kardioechoskopija, gali būti naudojami hemodi-
namiškai nestabilių pacientų ištyrimui, norint įvertinti aortos 
vožtuvo funkciją ar kitas gyvybei pavojingas komplikacijas, 
tokias kaip širdies tamponada. Aortos disekacija  patvirti-
nama tik atlikus kompiuterinės tomografijos su angiografija 
ar magnetinio rezonanso tyrimus. Šie tyrimai leidžia iki galo 
ištirti ir įvertinti aortos disekacijos dydį, lokalizaciją, apimtas 
struktūras ir komplikacijas. Tai padeda pasirinkti tinkamą 
gydymo taktiką ir sumažinti paciento mirties riziką.

Gydymas. Ūminės aortos disekacijos gydymą sudaro 
trys etapai:  1) būklės stabilizavimas; 2) operacinis gydy-
mas; 3) pooperacinis stebėjimas ir komplikacijų profilak-
tika. Stabilios hemodinamikos ir optimalaus kraujospūdžio 
palaikymas yra svarbiausi priešoperacinio gydymo tikslai, 
siekiant sumažinti plyšimo ar disekacijos plitimo riziką [6]. 
Šio etapo metu  svarbu užtikrinti prieigą prie 2 periferinių 
venų, sekti širdies susitraukimų dažnį (ŠSD) ir kraujospūdį 
– tikslinga palaikyti ŠSD <60 k/min., o sistolinį kraujospūdį 
100 – 120 mmHg ribose, naudojant labetololį arba verapamilį 

(diltiazemą)  [7]. Operacinio gydymo metodas priklauso 
nuo aortos disekacijos tipo. A tipo disekacija (apimanti ky-
lančią aortą ir aortos lanką) gydoma atliekant torakotomiją, 
kurios metu netikras kraujagyslės spindis obliteruojamas, 
o pažeistas aortos segmentas  rezekuojamas ir pakeičiamas 
protezu [8]. B tipo disekacija (apimanti tik nusileidžiančią 
aortą)  gydoma endovaskulinio stentavimo metodu, kai į 
kraujagyslę įstumiamas specialus stentas-protezas  užden-
gia intimos plyšį, taip užspausdamas netikrą kraujagyslės 
spindį [9]. Pooperacinio gydymo tikslas – sumažinti pa-
grindinių komplikacijų, reikalaujančių pakartotinio opera-
cinio gydymo, riziką – disekacijos pasikartojimo ar plitimo, 
aneurizmų formavimosi. Pacientus, kuriems buvo taikytas 
operacinis aortos disekacijos gydymas, rekomenduojama 
stebėti,  kasmet atliekant aortos vaizdo tyrimus (kompiu-
terinės tomografijos ar magnetinio rezonanso), dėl galimos 
disekacijos pasikartojimo [10]. Visiems pacientams iki gy-
venimo pabaigos rekomenduojama skirti antihipertenzinį  
gydymą, kartu kombinuojant antiagregantus bei statinus, 
taip mažinant kardiovaskulinių susirgimų riziką.

Išvados
1. Pagrindiniai ūminės aortos disekacijos rizikos veiks-

niai – hipertenzija, genetiniai sindromai, aortos aneurizma, 
anksčiau buvusi aortos disekacija ar kiti aortiniai sindromai, 
buvusios aortos operacijos ar traumos.

2. Klinikinė triada, leidžianti įtarti ir efektyviai identi-
fikuoti ūminę aortos disekaciją – tipinis staigios pradžios 
skausmas, pulso ir kraujospūdžio svyravimai skirtingose 
galūnėse bei mediastinumo ar aortos išsiplėtimas, matomas 
krūtinės rentgenogramose.

3. Pagrindinis dažniausiai pasirenkamas diagnostinis 
metodas – kompiuterinė tomografija su angiografija.

4. Ūminės aortos disekacijos gydymą sudaro ne tik ope-
racinis, bet ir medikamentinis gydymas bei stebėjimas, pa-
dedantis stabilizuoti būklę ir sumažinti komplikacijų riziką.
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Summary
Acute aortic dissection is a rare life-threatening condition, with 

high mortality and complications. Most common risk factors for 
aortic dissection are hypertension, genetic syndromes, aneurisms, 
previous dissections, prior surgeries or trauma. The key compo-
nents of aortic dissection management are timely identification of 
symptoms and diagnosis so that the appropriate treatment can be 
instituted as soon as possible. The acute onset of severe chest or 
back pain is the most common symptom of patients with acute aor-
tic dissection. Computed tomographic angiography is the diagnos-
tic method of choice in accurately identifying aortic dissection. 
Treatment of aortic dissection consists of both surgical and medi-
cal methods. The aim of this study was to gather and evaluate the 
data on acute aortic dissection, its risk factors, symptoms and what 
diagnosis and treatment tactics are best chosen for this disease.

Conclusions. 1. Most common risk factors for aortic dissection 
are hypertension, genetic syndromes, aneurisms, previous dis-
sections and other aortic syndromes, prior surgeries or trauma. 2. 
Clinical triad for identification of aortic dissection – abrupt onset of 
thoracic or abdominal pain; a variation in pulse and blood pressure; 
mediastinal or aortic widening on chest radiograph. 3. Computed 
tomographic angiography is the diagnostic method of choice in 
accurately identifying aortic dissection. 4. Treatment of aortic dis-
section consists of both surgical and medical methods.
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