
 Streszczenie  Wstęp. Dyskomfort w klatce piersiowej stanowi niejednokrotnie trudny diagnostycznie problem kliniczny. 
Nasilenie dolegliwości bólowych za mostkiem, zwłaszcza rozdzierający charakter bólu z towarzyszącym przemieszczaniem się 
w okolicę międzyłopatkową oraz do jamy brzusznej, może wskazywać na obecność tętniaka rozwarstwiającego aorty (TRA). 
Do rozwarstwienia tętnicy głównej dochodzi w wyniku zmniejszenia wytrzymałości warstwy środkowej ściany aorty, zwiększo-
nego naprężenia ściany lub bezpośredniego urazu błony wewnętrznej. Niedorozwój błony środkowej w miejscu połączenia 
aorty z pierścieniem zastawkowym, często współistniejący z innymi wadami wrodzonymi serca, jak np. dwupłatkową zastawką 
aorty, może być przyczyną powstawania wrodzonych tętniaków zatoki Valsalvy, będących zjawiskiem rzadko spotykanym. 
Opis przypadku. Przedstawiony opis przypadku 46-letniego mężczyzny jest przykładem rzadkiego powikłania, jakim 
jest pęknięcie zatoki Valsalvy, które stanowiło wrota rozwarstwienia aorty oraz dużych naczyń odchodzących od tęt-
nicy głównej. Pacjent został przyjęty do Kliniki Kardiologii z powodu znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, silnego 
rozdzierającego bólu w klatce piersiowej z towarzyszącym głośnym szmerem rozkurczowym w rzucie zastawki aor-
talnej. Po ustaleniu rozpoznania TRA oraz farmakologicznej stabilizacji stanu pacjenta został on skierowany w trybie 
pilnym do leczenia operacyjnego w Klinice Kardiochirurgii.
Wnioski. Ze względu na bardzo wysoką śmiertelność w pierwszych godzinach od wystąpienia dolegliwości szybkie rozpo-
znanie pozostaje kluczowe dla dalszego rokowania pacjenta. W diagnostyce TRA dużą przydatność wykazuje zarówno echo-
kardiografia przezprzełykowa, jak również tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Rozpoznanie TRA stanowi 
jedną ze stosunkowo rzadkich przyczyn dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, jednakże związana z nim bardzo duża 
śmiertelność wczesna zawsze nakazuje uwzględnić rozpoznanie TRA w diagnostyce różnicowej bólu zamostkowego. 
Słowa kluczowe: tętniak rozwarstwiający aorty, zatoka niewieńcowa, tętniak zatoki Valsalvy. 

 Summary  Background. Chest pain is often a diagnostically difficult clinical problem. Retrosternal, excruciating charac-
ter of pain, especially with the accompanying radiation to the interscapular region and the abdomen may indicate the 
presence of dissecting aneurysm of the aorta (DAA). The dissection of the aorta occurs as a result of decreased strength 
of the middle layer of the aortic wall, increased wall stress or direct injury of the intima. The cause of congenital aneu-
rysm of this part of the aorta, which constitute a rare phenomenon, is hypoplastic medial layer at the junction of the 
aortic valvular ring, they often coexist with other congenital heart defects among other bicuspid aortic valve. 
Case report. Presented case of a 46-year-old male constitute a rare incidence of bursted non-coronary sinus of Val-
salva which led to dissection of aorta and delamination of the large blood vessels leaving from the main artery. Patient 
was admitted to the Cardiology Department due to elevated blood pressure, severe excruciating chest pain and with 
diastolic murmur in the aortic wave. After the diagnosis of DAA and pharmacological stabilization of the patient, he 
was referred to Cardiosurgery Department for the operation. 
Conclusions. The very high mortality rate in the first hours after onset of symptoms make the rapid diagnosis crucial for the 
further prognosis of the patient. The diagnosis of DAA is based on transesophageal echocardiography, computed tomography, 
and magnetic resonance imaging. The diagnosis of DAA is one of the relatively rare causes of pain in the chest but the associ-
ated very high early mortality rate always requires consideration of the DAA in the differential diagnosis of the chest pain. 
Key words: dissection of the aorta aneurysm, non-coronary sinus of Valsalva aneurysym, sinus of Valsalva aneurysm.
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acute dissection of the thoraco-abdominal aorta as a consequence  
of ruptured non-coronary sinus of Valsalva aneurysym
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Wstęp

Tętniak rozwarstwiający aorty (TRA) jest to 
rozwarstwienie aorty w obrębie jej błony środko-
wej spowodowane między innymi przez krwiak 
śródścienny. Do oddzielenia warstw ściany tętnicy 
głównej prowadzić może pęknięcie błony we-
wnętrznej lub krwawienie z vasa vasorum błony 
środkowej aorty. Przerwanie ciągłości błony we-
wnętrznej i środkowej powoduje wytworzenie 
w świetle naczynia dwóch kanałów: prawdziwego 
i rzekomego, komunikujących się wzajemnie ze 
sobą. Kanał fałszywy zbudowany z cienkiej ściany 
zewnętrznej jest bardzo podatny na pęknięcie. 

TRA występuje z częstością od 5 do 10 przy-
padków na milion chorych rocznie. stosunek męż-
czyzn do kobiet, u których doszło do rozwarstwie-
nia, wynosi 2:1. Do rozwarstwienia najczęściej 
dochodzi między 5. a 7. dekadą życia [1–4]. 

Do rozwarstwienia aorty dochodzi w wyni-
ku zmniejszenia wytrzymałości warstwy środko-
wej ściany aorty, zwiększonego naprężenia ściany 
lub bezpośredniego urazu błony wewnętrznej. 
Rozwarstwienie aorty występuje na ogół u osób, 
u których obecne są czynniki predysponujące, 
zmniejszające wytrzymałość ściany aorty. Czynniki 
te można podzielić na wrodzone (zespół Marfana, 
zespół ehlersa–Danlosa, dwupłatkowa zastawka 
aortalna – 10% przypadków) oraz nabyte (miaż-
dżyca i nadciśnienie tętnicze – 80% przypadków; 
urazy, inwazyjne zabiegi kardiologiczne). 

Najczęściej rozwarstwienie dotyczy aorty wstę-
pującej (65–70% wszystkich przypadków), rzadziej 
występuje w zstępującej aorcie piersiowej (20%), łu-
ku aorty (10%) oraz w aorcie brzusznej (5%). szacuje 
się, że około 1–2% proksymalnych rozwarstwień 
aorty dotyczy ujść tętnic wieńcowych [1–5]. 

obraz kliniczny choroby zależy od umiejscowie-
nia tętniaka, rozległości i kierunku rozwarstwienia. 
Typowym objawem (94% chorych) sugerującym TRA 
jest nagły, rozdzierający ból w klatce piersiowej. 
W przypadku rozwarstwiającego tętniaka opuszki 
aorty dolegliwości mogą przypominać zawał serca. 
Charakterystyczne jest przemieszczanie się bólu wraz 
z propagacją rozwarstwienia (szczególnie w kierunku 
okolicy międzyłopatkowej pleców oraz jamy brzusz-
nej). Następnie mogą dołączyć się objawy, takie jak: 
wstrząs kardiogenny, ostra niedomykalność zastawki 
aorty, zawał i tamponada serca, zespoły oraz ogni-
skowe objawy neurologiczne, objawy niedokrwienia 
narządów jamy brzusznej. W przypadku ostrego TRA 
przebieg kliniczny jest często dramatyczny, a śmier-
telność w ciągu pierwszej doby przekracza 25%. 
Rokowanie zależy w dużym stopniu od szybkiego 
i prawidłowego rozpoznania [1–4]. 

Poniżej przedstawiliśmy opis ostrego rozwar-
stwienia aorty piersiowo-brzusznej stanowiące-
go następstwo pęknięcia tętniaka zatoki Valsalvy 
u mężczyzny z dwupłatkową zastawką aorty.

Opis przypadku

46-letni mężczyzna zgłosił się na oddział ratun-
kowy z powodu silnego bólu w klatce piersiowej 
oraz nadbrzuszu. ból miał charakter gniecenia, 
z towarzyszącymi nudnościami oraz zaburzeniami 
widzenia. Chory podawał, iż dolegliwości o podob-
nym charakterze występowały już kilkukrotnie, lecz 
miały mniejsze nasilenie. Pacjent od 7 lat leczył się 
z powodu chwiejnego nadciśnienia tętniczego, leki 
przyjmował nieregularnie i w zmiennych dawkach. 
Ciśnienie tętnicze w chwili przyjęcia do szpitala 
wynosiło 200/120 mm Hg, a w badaniu fizykal-
nym zwracał uwagę szmer rozkurczowy w rzucie 
zastawki aortalnej. W wykonanym badaniu eKG 
stwierdzono rytm zatokowy, miarowy, o częstości 
około 50/min., blok przedniej wiązki lewej odnogi 
Hisa oraz uniesienie odcinka sT w odprowadze-
niach iii, aVR, V1–V4. 

Chorego przewieziono na oddział intensywnej 
opieki Kardiologicznej, gdzie w trybie pilnym wy-
konano badanie echokardiograficzne stwierdzając 
poszerzenie aorty wstępującej, obecność dwu-
płatkowej zastawki aortalnej, a w badaniu metodą 
Dopplera – niedomykalność zastawki aortalnej ii/
iii stopnia. Nie obserwowano odcinkowych zabu-
rzeń kurczliwości, frakcja wyrzutowa lewej komory 
wyniosła 75%. Ze względu na obecność tętniaka 
aorty wstępującej oraz podejrzenie rozwarstwienia 
dalszej części tętnicy głównej wykonano badanie 
tomograficzne klatki piersiowej. W badaniu tym 
uwidoczniono cechy rozległego rozwarstwienia 
aorty od zastawki aortalnej, obejmujące łuk aorty, 
część zstępującą aorty, aortę brzuszną z przejściem 
na tętnice biodrowe. Rozwarstwienie obejmowało 
także gałęzie łuku aorty: pień ramienno-głowowy 
oraz tętnicę szyjną wspólną lewą i tętnicę podoboj-
czykową lewą. W części brzusznej aorty widoczne 
było przejście rozwarstwienia na pień trzewny oraz 
tętnicę krezkową górną. W nerce lewej stwier-
dzono dużą zmianę o charakterze zawałowym. 
W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu nie 
obserwowano wzrostu stężenia markerów mar-
twicy mięśnia sercowego. uwagę zwracała nie-
dokrwistość (hemoglobina: 8,4 g/dl), leukocytoza 
(WbC: 16,47 tys./mm3), wzrost stężenia białka 
C-reaktywnego do 23,97 mg/dl oraz pogorszenie 
funkcji nerek (kreatynina: 1,3 mg/dl).

Pacjenta w trybie natychmiastowym przeniesio-
no do Kliniki Kardiochirurgii celem zastosowania 
leczenia operacyjnego. Wykonano operację ben-
tall-De bono – wszczepienie konduitu aortalnego. 
W trakcie zabiegu operacyjnego ustalono, że wro-
tami rozwarstwienia jest pęknięty tętniak bezwień-
cowej zatoki Valsalvy, a następnie rozwarstwienie 
przechodzi na prawą tętnicę wieńcową i pień 
lewej tętnicy wieńcowej oraz dystalnie na łuk aorty 
i wszystkie jego odgałęzienia. Po zabiegu pacjent 
był w stabilnym stanie hemodynamicznym.
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W kontrolnym badaniu echokardiograficznym 
wykonanym 7 dni po zabiegu operacyjnym stwier-
dzono prawidłową funkcję mechanicznej protezy 
zastawki aortalnej. Podczas hospitalizacji wykona-
no dwukrotnie kontrolne badanie tomograficzne 
klatki piersiowej nie stwierdzając cech rozwar-
stwienia aorty wstępującej. W badaniu dopplerow-
skim tętnic szyjnych oraz kręgowych uwidoczniono 
niewielkie rozwarstwienie w obrębie pnia ramien-
no-głowowego nie mające wpływu na parametry 
hemodynamiczne przepływu. Natomiast w stronie 
lewej widoczne było rozwarstwienie na całym 
przebiegu tętnicy szyjnej wspólnej lewej, a przy po-
dziale na tętnicę szyjną wewnętrzną i zewnętrzną – 
cechy wykrzepiania kanału fałszywego z około 70% 
zwężeniem światła. Po konsultacji z chirurgiem 
naczyniowym oraz radiologiem zabiegowym chory 
został zakwalifikowany do zabiegu stentowania 
tętnicy szyjnej lewej w terminie planowym. Przy 
wypisie ze szpitala stan chorego był dobry, w na-
stępstwie zastosowanej farmakoterapii uzyskano 
pełną kontrolę ciśnienia. Zalecono leczenie doust-
nym antykoagulantem. 

Omówienie

W prawidłowych warunkach anatomicznych 
znajdujący się wewnątrzsercowo początkowy od-
cinek aorty jest podzielony przez płatki zastawki 
aorty na zatoki zwane zatokami Valsalvy. Tętniaki 
zatoki Valsalvy najczęściej dotyczą prawej zatoki 
(60–90% wszystkich przypadków), rzadziej – za-
toki niewieńcowej (8–30% przypadków); najmniej 
prawdopodobna jest obecność tętniaka lewoza-
tokowego (0–1,5% przypadków). Częstość wy-
stępowania tętniaków zatoki Valsalvy ocenia się, 
w zależności od autora, na 0,08–0,56% pacjentów 
poddanych zabiegowi chirurgicznemu z powodu 
TRA [6–8]. Dotychczas opisano kilkaset takich 
przypadków, a jedynie relatywnie niewielka część 
z nich dotyczyła pęknięcia zatoki niewieńcowej, 
tak jak miało to miejsce w opisanym przez nas 
przypadku. Przyczyną powstawania wrodzonych 
tętniaków zatoki Valsalvy jest niedorozwój błony 
środkowej w miejscu połączenia aorty z pierście-
niem zastawkowym. Tętniaki zatoki Valsalvy często 
współistnieją z innymi wadami wrodzonymi serca, 
najczęściej z wrodzonym ubytkiem w przegrodzie 
międzykomorowej (23–60% przypadków), niedo-
mykalnością zastawki aorty (40–50% przypadków), 
rzadziej – dwupłatkową zastawką aorty (15–20% 
przypadków) [6, 8, 9]. 

W opisanym przypadku tętniakowi towarzyszyła 
właśnie dwupłatkowa zastawka aorty, powodująca 
zmniejszenie wytrzymałości ściany aorty. Czynni-
kiem wywołującym rozwarstwienie u opisanego 
pacjenta był znaczny wzrost ciśnienia tętniczego, 
który w przypadkach wrodzonych tętniaków sta-
nowi (wraz z wysiłkiem fizycznym) najczęstszy 
bezpośredni mechanizm powodujący pęknięcie 
osłabionej ściany tętnicy głównej [9]. Warunki ana-
tomiczne stwarzają możliwość pęknięcia tętniaka 
do jednej z jam serca – prawego przedsionka (10% 
przypadków) lub prawej komory serca (60–90% 
przypadków), jak również do osierdzia (10–15% 
przypadków) [6, 8, 9]. Pęknięty tętniak zatoki Val-
salvy może również stanowić wrota rozwarstwienia 
aorty [1], tak jak miało to miejsce u opisanego cho-
rego. Z zatoki Valsalvy rozwarstwienie kierowało 
się na prawą tętnicę wieńcową i pień lewej tętnicy 
wieńcowej, dystalnie na łuk aorty i wszystkie jego 
odgałęzienia, co odpowiadało typowi i według de 
bakeya (rozwarstwienie proksymalne). 

Przebieg kliniczny, wyniki przezklatkowego ba-
dania echokardiograficznego oraz tomograficznego 
klatki piersiowej były u opisanego chorego jed-
noznaczne dla TRA, co ułatwiło szybkie rozpo-
znanie i umożliwiło natychmiastową, skuteczną 
interwencję kardiochirurgiczną. W wielu przypad-
kach objawy kliniczne nie są tak jednoznaczne. 
W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić: 
świeży zawał serca, zatorowość płucną, przyczyny 
niedomykalności aortalnej, tętniak aorty bez dysek-
cji, bóle szkieletowo-mięśniowe, guzy śródpiersia, 
zapalenie opłucnej, zapalenie dróg żółciowych, 
obwodową aterotrombozę, chorobę wrzodową, 
ostre zapalenie trzustki [8, 9]. Z badań obrazowych 
dużą przydatność w rozpoznaniu TRA posiada 
echokardiografia przezprzełykowa, która charak-
teryzuje się ponad 90% czułością i umożliwia 
wykrycie miejsca pęknięć błony wewnętrznej aorty 
i początek oraz ujście fałszywego światła naczynia. 
Metodą z wyboru w diagnostyce TRA jest jednakże 
rezonans magnetyczny [11]. Należy zaznaczyć, iż 
tętniaki zatoki Valsalvy często są bezobjawowe do 
momentu pęknięcia. W opisanym przypadku pa-
cjent zgłaszał objawy mogące sugerować obecność 
tętniaka już wcześniej. 

TRA stanowią relatywnie rzadką przyczynę bólu 
w klatce piersiowej. Ze względu na bardzo wysoką 
śmiertelność w pierwszych godzinach od wystą-
pienia dolegliwości szybkie rozpoznanie pozostaje 
kluczowe dla dalszego rokowania pacjenta, a TRA 
należy zawsze rozpatrywać jako potencjalną przy-
czynę bólu w klatce piersiowej. 

Piśmiennictwo
isselbacher eM. 1. Diseases of the aorta. in: braunwald e, Zipes DP, Libby P, ed. A textbook of cardiovascular medicine. 
Philadelphia: W.b. saunders Company; 2001: 1422–1456.
Pretre R, von segesser LK. Aortic dissection. 2. Lancet 1997; 349: 1461–1464.



A. Jaroszyńska i wsp. � ostre rozwarstwienie aorty piersiowo-brzusznej610
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
2,

 1
4,

 4

erbel R, Alfonso F, boileau C. Diagnosis and management of aortic dissection. Recommendations of the task force on 3. 
aortic dissection, european society of Cardiology. Eur Heart J 2001; 22: 1642–1681.
biederman A, Grajek s, Janaszek-sitkowska H, i wsp. PTK – standardy postępowania w ostrym rozwarstwieniu aorty 4. 
piersiowej. Kardiol Pol 2003; 58: 162–168.
Kwiatkowska J, Aleszewicz-baranowska J, Pawlaczyk R, i wsp. Zespół Marfana – czy jest nadzieja na lepszą jakość 5. 
życia? Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 382–384.
Ates A, yekeler i, ozyazicioglu A, et al. Ruptured and non-ruptured sinus of Valsalva aneurysms: five case studies. 6. J Int 
Med Res 2002; 30: 457–462.
Kustrzycki W, Derkacz A, szełemej R, i wsp. Chirurgiczne leczenie pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy. 7. Folia Cardiol 
1999; 6: 404–408.
Galicia-Tornell M, Marín-solís b, Mercado-Astorga o, et al. sinus of Valsalva aneurysm with rupture. Case report and 8. 
literature review. Cir Cir 2009; 77: 441–445.
Vural KM, sener e, Tasdemir o, et al. Approach to sinus of Valsalva aneurysm: a review of 53 cases. 9. Eur J Cardiothorac 
Surg 2001; 20: 71–76.
Math Rs, saxena A, Chakraborty P, et al. An unusual case of dissecting aneurysms involving both coronary sinuses of 10. 
Valsalva. J Am Soc Echocardiogr 2010; 23: 7–9.
Hoey e, Kanagasingam e, sivananthan M. sinus of Valsalva aneurysms: assessment with cardiovascular MRi. 11. AJR 2010; 
194: 495–504.

Adres do korespondencji: 
Dr n. med. Anna Jaroszyńska,
Katedra i Klinika Kardiologii uM 
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Tel.: 81 724-42-55; 506 14-64-93 
e-mail: worm18@interia.pl 

Praca wpłynęła do Redakcji: 13.07.2012 r.
Po recenzji: 23.07.2012 r.
Zaakceptowano do druku: 10.10.2012 r.


