
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Advances in surgery for acute type a aortic dissection

Tan, M.E.S.H.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tan, M. E. S. H. (2004). Advances in surgery for acute type a aortic dissection. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/advances-in-surgery-for-acute-type-a-aortic-dissection(d74a5084-a58f-43d4-a697-846bd60a33cb).html


Chapterr 8 
ISCHEMIAA OF THE LOWER LIMBS AS A SYMPTOM OF ACUTE 

TYPEE A AORTIC DISSECTION 

M.. Erwin S.H. Tan, MD, Wim J. Morshuis, MD, PhD, 
Karll  M.E. Dossche, MD, PhD, Marc A.A.M. Schepens, MD, PhD 

Departmentt of Cardiothoracic Surgery, 
St.. Antonius Hospital, Nieuwegein, The Netherlands 

NederlandsNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2003;147:1889-1892 
ReprintedReprinted with permission from Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

145 145 



ChapterChapter 8 

146 146 



IschemiaIschemia of lower limbs 

Abstract t 

AA 27-year old man, two 54-year old men and a 64-year old woman presented with 
aspeciflcc symptoms: acute pain and tingling in the shoulders plus paraplegia; 
exertionall  dyspnoea and tingling in both feet for the past week; increasing 
shortnesss of breath and cold, pale legs and feet for the past week; acute retrosternal 
pain,, incontinence and paraparesis. The cause was dissection of the ascending 
aortaa (type A). Following the operation, the legs were amputated because of 
ischaemia.. The 27-year old man and one of the 54-year old men died; the other 
twoo patients made a satisfactory recovery. Acute type A aortic dissection is a life-
threateningg disease that must be recognised early because it is an absolute 
indicationn for emergency surgery. The initial manifestation of type A dissection 
mayy be very aspeciflc. Postoperative lower limb ischaemia, as the first symptom 
off  this disease, is rare and usually disappears after surgery for type A dissection. 
Inn some cases, however, ischaemia persists and alters the postoperative course 
dramatically. . 
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Inleiding g 

Eenn acute dissectie van de aorta ascendens is een levensbedreigende afwijking van 
dee thoracale aorta, die het noodzakelijk maakt de diagnose snel te stellen, 
complicatiess te herkennen en chirurgische therapie toe te passen. Via een, meestal 
kleine,, intimascheur verlaat bloed plotseling het normale aortakanaal en splijten of 
dissecerenn vervolgens de binnenste en buitenste laag van de media, waardoor een 
waarr en een vals kanaal ontstaan (figuur 1 en 2). Dit gaat meestal samen met 
hevigee thoracale pijnklachten. Als de dissectieflap het aortakanaal afsluit, kan de 
bloedstroomm naar organen of ledematen afnemen. 

Menn spreekt van acute dissectie als de diagnose gesteld wordt binnen 14 dagen na 
ditt acute moment. Classificatie volgens Stanford definieert een type A dissectie 
wanneerr de aorta ascendens betrokken is, onafhankelijk van de plaats van de 
primairee intima scheur, en onafhankelijk van de mate van distale uitbreiding [1]. 
Ditt in tegenstelling tot een type B dissectie, waarbij de distale aorta is gedisseceerd 
vanaff  de linker A. subclavia. Aorta ascendensdissectie is een absolute indicatie 
voorr spoedoperatie in verband met de hoge kans op sterfte door een ruptuur, 
intrapericardialee dissectie met tamponade of een door dissectie 
gecompromitteerdee coronaire circulatie, terwijl een type B dissectie veelal 
conservatieff  met bloeddrukverlagende medicijnen wordt behandeld. 

Zonderr operatie is 50% van de patiënten met een type A dissectie binnen 48 uur 
overleden,, 70% binnen 1 week en 90% binnen 3 maanden [2]. De operatieve 
sterftee is hoog en kan oplopen tot 32.5% [3], De meeste patiënten met een 
aortadissectiee presenteren zich, behalve met pijnklachten, ook vaak met atypische 
symptomenn van cardiale, vasculaire of neurologische aard; hierdoor is het 
belangrijkk erop bedacht te zijn en essentieel beeldvormend onderzoek te verrichten 
[4].. De sterfte van patiënten met aortadissectie en ischemie van de benen kan 
oplopenn tot 60% [5]. 

Wijj  beschrijven 4 patiënten meteen acute dissectie van de aorta ascendens die zich 
presenteerdenn met ischemie van de benen. Hoewel levensreddende spoedoperaties 
warenn verricht, was later beenamputatie noodzakelijk. 
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FiguurFiguur 1. Transoesophageale echocardiografie: sagittale opname van een 
gedisseceerdegedisseceerde aorta ascendens, waarin een losliggende intimaflap zichtbaar is. 
DeDe schaalverdeling is in cm.. 

FiguurFiguur 2. (a) Gedisseceerde aorta met intimascheur boven aortaklep en 
uitbreidinguitbreiding van de dissectie naar de distale aorta. De intimaflap drukt, door 
bloedstroombloedstroom in het valse aortakanaal, het ware kanaal grotendeels dicht, (b) 
SituatieSituatie na excluderen van de intimascheur door vervanging van de 
supracoronairesupracoronaire aorta ascendens door een buisprothese. De herstelde 
bloedstroombloedstroom vult weer het ware kanaal van de distale gedisseceerde aorta. 
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Ziektegeschiedenissen n 

Patiëntt A, een 27-jarige man met een blanco medische voorgeschiedenis, kreeg 
tijdenss coïtus acuut heftige pijn en tintelingen in zijn schouders en was kortdurend 
verlamdd aan beide benen. Zijn rechter been herstelde spontaan, maar sensibele en 
motorischee uitval van zijn linker been persisteerden. De huisarts verwees hem naar 
dee neuroloog, die geen primair neurologische oorzaak vond. Bij presentatie was 
patiëntt helder, hemodynamisch en respiratoir stabiel. Auscultatoir werd een luide 
diastolischee soufflé gehoord, passend bij aortaklepinsufficiëntie. Het linker been 
wass koud, bleek en pijnlijk , en pulsaties en sensibiliteit waren afwezig. De 
algemeenn chirurg werd geconsulteerd, waarna CT-scan een dissectie vanaf de aorta 
ascendenss toonde. Transthoracale echocardiografie toonde aortaklepinsufficiëntie 
graadd II . Vervolgens werd patiënt overgeplaatst naar ons ziekenhuis. 

Mett behulp van de hart-longmachine werd de aorta ascendens vervangen door een 
kunststoff  vaatprothese, in combinatie met aortaklepresuspensie. Tijdens 
systemischee circulatiestilstand werden de hersenen beschermd door middel van 
antegradee selectieve cerebrale perfusie [6]. Postoperatief bleef het linker been 
vasculairr bedreigd en volgde intra-arteriële angiografie. Hieruit bleek dat de 
dissectiee doorliep tot in de A. iliaca communis links. In de distale aorta en de A. 
iliacaa communis links werden stent aangebracht, waarna het been gereperfundeerd 
was.. Tijdens angiografie begon het been te zwellen, met als gevolg een 
logesyndroom,, waarvoor onderbeensfasciotomie werd verrricht. Door 
rhabdomyolysee uit het linker been steeg de creatinekinasewaarde tot 168.000 U/l. 
Ditt leidde tot nierinsufficiëntie met anurie en hemodialyse vanaf de 2e 
postoperatievee dag. De serumcreatineconcentratie was maximaal 594 mmol/1. 

Vanaff  de 3e postoperatieve dag ontstond bij patiënt koorts bij een geïnfecteerde 
fasciotomiewond,, wellicht door het zogenaamde 'no reflow'-fenomeen, waarbij, 
nadatt langdurige ischemie is hersteld, reperfusieschade optreedt met alsnog 
occlusiee van de microcirculatie. Als enige therapie hiervoor werd op de 4e 
postoperatievee dag een onderbeenamputatie vanaf de knie verricht. De beademing 
gingg goed; wel was er een longinfectie. 

Opp de 7e postoperatieve dag overleed patiënt na een cardiopulmonaal arrest. 
Pathologischh onderzoek van de gereseceerde aorta toonde aanwijzingen voor de 
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ziektee van Marfan en bij obductie vond men een aspiratiepneumonie. De dissectie 
liepp tot in de linker A. femoralis superficialis met hier een ruptuur naar de weke 
delen. . 

Patiëntt B, een adipeuze 54-jarige man met hypertensie die veel rookte, had sinds 
eenn week lichte dyspnée d'effort en koude, blauw verkleurde handen en voeten. 
Naa een antibioticakuur voor een vermeende luchtweginfectie verwees de huisarts 
hemm naar de cardioloog. Inmiddels liep patiënt met krukken, omdat hij door 
prikkelingenn in beide voeten niet kon staan. 

Bijj  presentatie was hij helder, niet acuut ziek, hemodynamisch en respiratoir 
stabiel.. Auscultatoir waren er normale harttonen zonder soufflé. De pulsaties 
warenn in de liezen nauwelijks palpabel. Opname op de hartbewaking volgde in 
verbandd met een beeld dat paste bij cardiomyopathie met atriumflutter. De perifere 
cyanosee werd verklaard door hartfalen ('forward failure') of embolieën. 
Transthoracalee echocardiografie toonde mogelijk een gedisseceerde aorta 
ascendenss zonder aortaklepinsufficiëntie of tamponade. Hierop werd patiënt 
overgeplaatstt naar ons ziekenhuis, waar transoesophageale echocardiografie onder 
narcosee de dissectie bevestigde en hij aansluitend werd geopereerd. 

Mett behulp van de hart-longmachine en antegrade selectieve cerebrale perfusie 
werdenn de aorta ascendens en de proximale aortaboog vervangen door een 
kunststoff  vaatprothese. Postoperatief werd de circulatie van beide benen steeds 
kritiekerr en mede op grond van bij ophtalmologisch onderzoek vastgestelde retina-
infarctenn en 'cotton-wool spots', leek het beeld op dat van perifere cholesterol-
embolieeën.. De perifere ischemie, passend bij een dubbelzijdige 'trash foot' 
(blauww verkleurde, heftig pijnlijke voet door capillaire vaatbedstoornissen, ten 
gevolgee van gefragmenteerde stolsels of perifere cholesterolembolieën ('trash')), 
wass zo ernstig dat 12 dagen postoperatief onderbeenamputatie rechts en 
voorvoetamputatiee links werden uitgevoerd. Necrotische plekjes op vingertoppen 
werden,, in afwachting van demarcatie, conservatief behandeld. Uiteindelijk werd 
patiëntt 29 dagen na operatie worden geëxtubeerd, waarna hij 4 dagen later werd 
overgeplaatstt naar een ziekenhuis in zijn woonplaats. Bij poliklinische controles 
naa 3, 6, 12 en 24 maanden bleek na een lang verblijf in een revalidatiecentrum het 
herstell  bevredigend. 
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Patiëntt C, een 64-jarige vrouw, was sinds een week kortademig en zij had 
aanhoudendd pijn op borst en rug. Omdat de kortademigheid, die zij kende als veel 
rokendee COPD-patiënte, toenam, bezocht zij de huisarts. Auscultatoir was 
precordiaall  een luide soufflé te horen. Bovendien waren beide benen en voeten 
koudd en bleek. Cardiologische verwijzing volgde. 

Electrocardiografischh waren er sinusritme en een oud voorwandinfarct. Op de 
röntgenthoraxfotoo waren vaatstuwing en pleura vocht te zien. Transthoracale 
echocardiografiee bevestigde een aanzienlijke aortaklepinsufficiëntie (graad IV) en 
opnamee volgde in verband met decompensatio cordis. Dezelfde nacht werd 
patiëntee plotseling hypotensief en respiratoir insufficiënt, waarvoor beademing en 
circulatoiree ondersteuning werden gestart. 

Transoesophagealee echocardiografie toonde een dissectie vanaf de aorta 
ascendenss met prolaps van een aortaslip en aanwijzingen voor stolsels in het linker 
atrium.. Patiënte was anurisch met een serumcreatinineconcentratie van 209 
mmol/1.. Haar linker voorvoet was, ondanks intacte voetpulsaties, ischemisch 
verkleurd.. Vervolgens werd patiënte overgeplaatst naar ons ziekenhuis, waar zij 
mett spoed werd geopereerd. 

Tijdenss de operatie werd met de hart-longmachine en met diepe systemische 
koelingg de aorta ascendens vervangen. Via het linker atrium werden de stolsels uit 
hett hart verwijderd. Voor deze stolsels was geen duidelijke oorzaak; mogelijk 
haddenn voorbijgaande ritme stoornis sen in combinatie met een gedecompenseerd 
hartt eraan bijgedragen. 

Postoperatieff  was de diurese goed. De ischemische verkleuring van de linker 
voorvoett persisteerde met intacte voetpulsaties. Dit beeld, dat paste bij 
precapillairee vaatbedstoornissen door 'trash' op basis van een gefragmenteerd 
stolsel,, werd vervolgens behandeld met iloprost intraveneus. Op de 13e 
postoperatievee dag werd wegens necrose voorvoetamputatie verricht, gevolgd 
doorr onderbeenamputatie in verband met stompnecrose. Patiënte werd 13 dagen 
beademdd en in totaal 33 dagen op de intensivecareafdeling verpleegd. 

Bijj  poliklinische controles na 3, 6, 12 en 24 maanden had zij psychische 
verwerkingsproblemenn van de amputatie, maar een bevredigend lichamelijk 
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Patiëntt D, een 54-jarige man met blanco medische voorgeschiedenis, had tijdens 
defecatiee plotseling hevige retrosternale pijn, die uitstraalde naar onderrug en 
benen.. Hij was incontinent voor urine en feces en had een paraparese. 

Bijj  presentatie op de spoedeisende hulp was hij helder en respiratoir en circulatoir 
stabiel.. De parese deed zich vooral voor aan het koude rechter been, waar 
liespulsaties,, in tegenstelling tot links, niet palpabel waren. Wegens het vermoeden 
vann een aortadissectie volgde een CT-scan; deze toonde een dissectie vanaf de 
aortaa ascendens zonder bloedstroom in de rechter A. iliaca communis en een 
infarctt van de linker nier. Patiënt was anurisch met een 
serumcreatinineconcentratiee van 113 mmol/1. Neurologische evaluatie bevestigde 
eenn dwarslaesie vanaf Tl0. Patiënt werd overgeplaatst naar ons ziekenhuis, waar 
hijj  met spoed werd geopereerd. 

Mett behulp van de hart-longmachine en antegrade selectieve cerebrale perfusie 
werdd de aorta ascendens vervangen, met resuspensie van de aortaklep. 
Postoperatieff  was de circulatie van beide benen hersteld, maar in verband met een 
logesyndroomm van het rechter onderbeen volgde een fasciotomie. De diurese was 
goedd en de creatinekinasewaarde was maximaal 36.500 U/l. Neurologisch waren 
beidee benen hersteld. 

Enkelee dagen postoperatief ontstond koorts, mogelijk door een pulmonale infectie. 
Ondankss goede voorvoetcirculatie waren er progressieve necrose en infectie van 
hett onderbeen, passend bij een 'no reflow'-fenomeen, waardoor op de 12e 
postoperatievee dag bovenbeenamputatie werd verricht. De koorts hield aan en 
patiëntt bleef beademingsafhankelijk. In verband met anurie en een 
serumcreatinineconcentratiee van 600 mmol/1 werd 2 weken postoperatief 
hemodialysee gestart. De koorts persisteerde ondanks antibiotische therapie en 26 
dagenn postoperatief overleed patiënt onder het beeld van insufficientia cordis bij 
multipell  orgaanfalen. Obductie toonde uitgebreide bronchopneumonie. 
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Beschouwing g 

Inn het St. Antonius Ziekenhuis zijn, in de jaren 1974-2002, 336 patiënten 
geopereerdd in verband met een acute type A aortadissectie. De meeste patiënten 
haddenn acuut pijn ter hoogte van schouders, rug of borst. Meestal werd de 
aandoeningg aangetoond met transoesophageale echocardiografie, CT of MRI. De 
operatievee sterfte van de gehele groep was 22.9%. Preoperatieve malperfusie van 
extremiteiten,, als gevolg van dissectie of cardiogene shock, was bij 31.4% van de 
patiëntenn aanwezig, maar beïnvloedde de operatieve sterfte niet statistisch 
significantt [7]. Alleen bij de hier beschreven 4 patiënten persisteerde 
postoperatieff  ischemie van de benen, waarvoor amputatie werd verricht. 

Hoewell  amputatie zelden voorkomt, illustreren bovenstaande 
ziektegeschiedenissenn hoe dramatisch het postoperatief beloop na een acute type 
AA aortadissectie verloopt door ischemische complicaties van de benen. Wij menen 
datt vroege herkenning van deze aandoening door eerstelijnshulpverleners een 
behandelingg op zo kort mogelijke termijn mogelijk maakt, waardoor leven en 
ledematenn van deze patiënten kunnen worden gespaard. 

Dee ontstaanswijze van de ischemie, secundair aan de dissectie, was bij elke patiënt 
verschillend:: patiënt A en D hadden ischemie als gevolg van een aorta-iliacale 
afsluitingg door de dissectieflap, patiënt B als gevolg van perifere afsluitingen door 
cholesterolembolieënn en patient C mogelijk door in capillairen vastgelopen 
trombi.. Mogelijk hebben het aortadis sectieproces en een krappe circulatoire 
toestandd bijgedragen aan de perifere trombo-embolische gevolgen. 

Alhoewell  spoedoperatie voor deze patiënten levensreddend is geweest, getuige het 
natuurlijkk beloop bij niet-geopereerde patiënten, overleden patiënt A en D 
uiteindelijkk aan de gevolgen van respiratoire sepsis en multipel orgaanfalen. 
Patiëntt B en C waren eveneens lang beademingsafhankelijk in verband met 
respiratoiree insufficiëntie. Mogelijk heeft reperfusie van ischemisch weefsel geleid 
tott pulmonale stoornissen door verhoogde vasculaire permeabiliteit in de longen 
enn pulmonale hypertensie [8]. De invaliderende consequenties van de amputaties 
voorr de behandeling en de toekomst van deze patiënten zijn duidelijk. 
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Dee aspecificiteit van de gepresenteerde klachten van deze patiënten toont het 
belangg om alert te zijn om deze aandoening te herkennen. Er hoeven namelijk niet 
altijdd acute thoracale pijnklachten te zijn en zelfs als die er zijn, zoals bij patiënt 
AA en D, kan het vermoeden van andere, bijvoorbeeld neurogische aandoeningen 
aanvankelijkk op de voorgrond staan en adequate verwijzing vertragen. Patiënt B 
enn C, die een week na het ontstaan van de klachten werden geopereerd, tonen hoe 
sluipendd en aspecifiek de klachten kunnen zijn, waardoor adequate verwijzing en 
diagnostiekk vertraagd worden. 

Inn eerste instantie moet altijd eerst de gedisseceerde aorta ascendens geopereerd 
wordenn om de patiënt in leven te houden. Indien ischemie bestaat en de 
intimascheurr in de gedisseceerde aorta ascendens wordt geëxcludeerd, kan de 
vascularisatiee van ledematen eveneens herstellen. Hierdoor zal namelijk de 
bloedstroomm antegraad in het ware lumen worden hervat (zie figuur 2) en vaak 
spontaann leiden tot herstel van de circulatie stroomafwaarts, waardoor 
bijvoorbeeldd perifere ischemie of zelfs paraplegie kan verdwijnen. Als 
postoperatieff  de ischemie nog bestaat, kan zo nodig, naast handhaven van een 
optimalee circulatoire toestand, ook intra-arteriële angiografie verricht worden. 
Periferee revascularisatie kan bereikt worden met (axillofemorale of 
femorofemorale)) vasculaire omleidingen, implantatie van intra-arteriële stents, 
zoalss bij patient A, al of niet met voorafgaande percutane fenestratie van de 
intimaflap,, of vasodilatatie met iloprost intraveneus, zoals bij patient C. Overigens 
kann ischemie van benen ook ontstaan bij type B aortadissecties, waarbij de 
proximalee aorta niet betrokken is, en bij die patiënten volgen onmiddelijk 
diagnostiekk en behandeling van ischemie van de benen, omdat levensreddende 
spoedoperatiee niet geïndiceerd is. 

Conclusie e 

Acutee type A aortadissectie kan zich manifesteren met atypische symptomen, zoals 
arteriëlee insufficiëntie van de benen. Hoewel deze ongebruikelijke klachten niet 
altijdd op de voorgrond staan, is vlotte herkenning van deze vaatstoornissen, door 
huisartsenn en andere betrokken artsen uit de eerstelijnszorg, belangrijk, omdat dit 
kann leiden tot snelle diagnosestelling en behandeling van de aortadissectie met, zo 
mogelijk,, behoud van benen. De therapie bestaat per definitie eerst uit een 
levensreddendee spoedoperatie. 
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