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Ditt proefschrift richt zich op de chirurgische behandeling van een acute type A 
aortadissectie,, een ziekte die nog altijd vaak een dramatisch beloop kent en 
moeilijkk te behandelen blijkt. 

Dee afgelopen jaren zijn verschillende therapeutische en diagnostische noviteiten 
geïntroduceerdd met het doel de behandelingsresultaten te verbeteren. Hieronder 
vallen:: diep hypotherm circulatoir arrest (DHCA), open distale anastomose, 
aortawortelreconstructie,, en antegrade selectieve cerebrale perfusie (ASCP). 
Echter,, ondanks dergelijke vooruitgang blijven de perioperatieve mortaliteit en 
morbiditeitt hoog. Dit proefschrift concentreert zich op onze resultaten van 
chirurgischee behandeling bij patiënten met een acute type A aortadissectie, met 
specialee aandacht voor het beleid bij dissecties van de aortawortel, dissecties van 
dee aortaboog, cerebrale protectie, en malperfusie van de benen. 

HoofdstukHoofdstuk l geeft de definitie van een acute type A aortadissectie en voorziet in 
eenn algemene introductie van dit proefschrift. 

HoofdstukHoofdstuk 2 is een analyse van de korte-termijnsresultaten van een reeks van 252 
patiëntenn die tussen 1974 en 1999 in verband met een acute type A aortadissectie 
zijnn geopereerd. De determinanten van operatieve sterfte werden bestudeerd met 
behulpp van multivariate statistische methoden met het doel het individuele risico 
tee bepalen. De operatieve sterfte was 25%. Iatrogene dissectie, reanimatie en een 
langee extracorporele circulatieduur bleken verband te houden met een verhoogde 
operatievee sterfte. Patiënten met een iatrogene dissectie waren vaak geïntubeerd en 
gesedeerd,, wat een reden zou kunnen zijn voor de verstreken tijd tussen het 
ontstaann van de symptomen en het vaststellen van de diagnose. Onmiddelijk 
opererenn zou het ontstaan van cardiogene shock en de noodzaak van reanimatie 
kunnenn voorkomen. De aortaklep, indien morfologisch normaal en zonder 
gedilateerdee annulus, dient gespaard te worden. Echter, indien het gebruik van een 
aortaklepprotheseaortaklepprothese of Bentall procedure aangewezen was verbeterde dit de vroege 
overleving,, wellicht omdat een verlengde extracorporele circulatieduur, 
bloedingenn van de proximale anastomose, of secundaire reparatie na 
onsuccesvollee aortaklepresuspensie voorkomen werden. Tevens werden 
postoperatievee neurologische stoornissen bestudeerd. Indien vermeden werd om 
dee aortaklem te plaatsen en indien antegrade selectieve cerebrale perfusie werd 
gebruikt,, leken de neurologische resultaten te verbeteren. Wij pleiten voor het 
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makenn van een open distale anastomose met gebruik van DHCA indien verwacht 
wordtt dat de circulatie stilstand korter is dan 30 minuten. Indien geanticipeerd 
wordtt op meer dan 30 minuten zou de keuze op het gebruik van ASCP moeten 
vallen.. Het klemmen van de aorta wordt vermeden maar zou veilig kunnen worden 
gedaann als bilaterale arteria radialisdrukmeting, electro-encephalografie en 
bilateralee transcraniële doppler monitoring beschikbaar zijn. Het gebied waar de 
klemm heeft gestaan dient altijd te worden gereseceerd. 

HoofdstukHoofdstuk 3 is een overzicht van 27 jaar ervaring met operaties voor acute type A 
aortadissecties.. Hiervoor zijn 243 overlevenden na operatieve behandeling, tussen 
19744 tot en met 2001, gevolgd. De totale cumulatieve follow-up bedroeg 1292 
patiëntenjarenn met een mediaan van 4.4 jaren. De mediane overlevingsduur 
bedroegg 16.0 jaren. De lange-termijnsresultaten van deze patiënten waren 
acceptabel.. De overleving na 20 jaren was 39.4% en het vrijblijven van 
cardiovasculairee reoperaties was 41.9%. De incidentie van een CVA na 20 jaren 
wass 3.8%. De overleving werd beïnvloed door een gevorderde leeftijd van de 
patiëntenn op het moment van de initiële operatie en door postoperatieve 
hemodialyse.. De multipele veranderingen in operatietechnieken, 
perfusietechniekenn en hersenbescherming, die tijdens de onderzoeksduur werden 
geïntroduceerd,, droegen niet substantieel bij aan een verandering van de lange-
termijnsresultaten.. Elke reductie van late sterftecijfers van patiënten die na een 
operatiee voor een acute type A dissectie overleven, zou derhalve bereikt kunnen 
wordenn met nauwgezette controle van de aorta, behandeling met beta-blokkers, en 
vroegeree herkenning van risicofactoren zoals hypertensie en dilatatie van de aorta, 
gevolgdd door electieve operatie met lagere sterfte en morbiditeit. 

HoofdstukHoofdstuk 4 evalueert de multivariate preoperatieve risico analyse, waarmee we 
retrospectieff  de relatie wilden vast stellen tussen preoperatieve risicofactoren en 
operatievee sterfte. Op basis van het ontwikkelde logistisch regressie model kan het 
individuelee risico op operatieve sterfte worden voorspeld door gebruik te maken 
vann de permutaties iatrogene dissectie, reanimatie en drainage van 
pericardtamponade.. Het draineren van een pericardtamponade bleek de overleving 
tenn gunste te komen. Omdat een adequate circulatie de overlevingskansen 
verbetertt dient snel te worden overgegaan tot chirurgie om zo hemodynamische 
achteruitgangg door een pericardtamponade te voorkomen. Desalniettemin kan, 
indienn noodzakelijk, het draineren van een pericardtamponade voorafgaand aan 
eenn operatie sneller en meer effect hebben. 
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HoofdstukHoofdstuk 5 is een analyse van de resultaten van aortaklepsparende chirurgische 
behandelingg van acute type A aortadissecties waarbij de aortawortel betrokken 
was.. Vanaf 1976 tot 1999, werden 121 patiënten geopereerd waarbij de aortawortel 
opp verschillende manieren werd gereconstrueerd. De gemiddelde follow-up 
bedroegg bijna 4 jaar. Tien procent van de patiëntenpopulatie onderging tijdens de 
follow-upp een aortaklepvervanging, maar dit was slechts bij een patiënt het gevolg 
vann intrinsieke aortakleppathologie. Negen reoperaties werden verricht in verband 
mett aortaworteldilatatie. Het gebruik van fibrinelijm voor de 
aortawortelreconstructiee en de aanwezigheid van een aortaklepannulus van meer 
dann 27 mm waren significante risicofactoren voor een reoperatie. Er was een 
gunstigee invloed van het gebruik van GRF-lijm in vergelijking met Teflon vilt 
voorr de aortawortelreconstructie, alhoewel dit statistisch niet significant was. 

HoofdstukHoofdstuk 6 behandelt de resultaten van een reeks van 122 patiënten die, tussen 
19955 en 2001, in verband met een acute type A aortadissectie zijn geopereerd 
waarbijj  gebruik werd gemaakt van antegrade selectieve cerebrale perfusie en 
gematigdee hypotherm circulatoir arrest. Het gebruik van ASCP met gematigde 
hypothermicc tijdens chirurgie voor acute type A aortadissecties resulteerde in 
weinigg neurologische complicaties en een acceptabele ziekenhuis sterfte. De 
ziekenhuissterftee was 19.7%. De risicofactoren die geassocieerd waren met 
ziekenhuissterftee en met neurologische complicaties werden geanalyseerd met 
multivariatee statistische methoden. Preoperatieve harttamponade en neurologische 
stoornissenn waren onafhankelijke risicofactoren voor ziekenhuissterfte en tijdelijk 
bestaandee neurologische stoornissen. Deze beide eindpunten werden niet 
beïnvloedd door de duur van de ASCP, waardoor zonder tijdsdruk een reparatie van 
fragiell  aortaweefsel en uitgebreidere aortavervangingen mogelijk worden. 

HoofdstukHoofdstuk 7 beschrijft 277 patiënten die geopereerd zijn in verband met een acute 
typee A aortadissectie vanaf 1986 tot en met 2001; de resultaten van 70 patiënten, 
bijj  wie de operatie is uitgebreid met een vervanging van de aortaboog, zijn 
vergelekenn met de resultaten van 207 patiënten bij wie de operatie beperkt bleef 
tott vervanging van de aorta ascendens. De operatieve sterfte was in beide groepen 
vergelijkbaarr (18.6% voor patiënten die vervanging van de aortaboog 
ondergingen,, 20.9% voor de gehele patiëntengroep) en een vervanging uitgebreid 
tott en met de aortaboog bleek geen invloed te hebben op de overleving of op 
reoperatiess aan de aortaboog op langere termijn. De overleving van de patiënten 
100 jaar na aortaboogvervanging was 40.0% en deze was 57.7% bij patiënten bij 
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wiee de operatie beperkt bleef tot de aorta ascendens. Na boog vervanging bleef 
77%% van de patiënten na 10 jaren postoperatief vrij van reoperaties aan de 
aortaboog,, en na operaties beperkt tot de aorta ascendens bleef 75.1% van deze 
patiëntenn vrij . Dit betekent dat vervanging van de aortaboog, met het doel de 
intimascheurr te excluderen, het operatieve risico of de late resultaten niet zal 
beïnvloeden.. Geen van de patiënten, bij wie de aortaboog was vervangen met 
behulpp van antegrade selectieve cerebrale perfusie, had een nieuwe neurologische 
complicatie,, wat zou kunnen inhouden dat het gebruik van antegrade selectieve 
cerebralee perfusie de beste bescherming van de hersenen biedt. 

HoofdstukHoofdstuk 8 beschrijft 4 patiënten met een acute type A aortadissectie bij wie, 
doorr persisterende ischemie van de benen, amputatie van benen noodzakelijk was. 
Dezee patiënten illustreren hoe aspecifiek de initiële presentatie van patiënten met 
eenn acute type A dissectie kan zijn en zij benadrukken het belang van vroege 
herkenningg van de symptomen, diagnostische hulpmiddelen en behandeling. In 
eerstee instantie zal de gedisseceerde aorta chirurgisch moeten worden gerepareerd 
omm het leven van de patiënt te redden. Bovendien kan hierdoor de ischemie van de 
benenn herstellen omdat door het excluderen van de intimascheur de antegrade 
bloedstroomm door het ware lumen kan worden hervat. Als de ischemie 
postoperatieff  persisteert, moeten angiografie en revascularisatie volgen, terwijl 
ondertussenn de hemodynamiek van de patiënten optimaal moet worden ge-
houden. . 

HoofdstukHoofdstuk 9 behandelt een patiënt met een geoccludeerde distale aorta als gevolg 
vann een acute aortadissectie. Beide onderste ledematen werden succesvol 
gereperfundeerdd door endovasculaire septatie van de afsluitende intimaflap en het 
plaatsenn van een endovasculaire stent. 

Conclusiess en aanbevelingen 

Naa initële presentatie van deze patiënten in ons ziekenhuis brengen wij ze direct 
naarr de operatiekamer en zo vermijden we, indien mogelijk, dat ze eerst 
opgenomenn worden in de intensive care afdeling. De operatiekamer wordt 
vervolgenss gebruikt als de lokatie waar diagnostische en therapeutische 
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handelingenn worden uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van 
intraoperatievee transoesophageale echocardiografie om de diagnose te bevestigen, 
enn om een correcte ondersteuning van de circulatie, en pre- en postoperatieve 
functiee van de aortaklep te verifiëren. Vastgestelde principes voor de chirurgische 
behandelingg van deze aandoening zijn: 

1.. Resectie van het segment met de intimascheur en vervanging van de betrokken 
aortaa ascendens of boog. 

2.. Indien de scheur niet wordt gevonden in de aorta ascendens, wordt vervolgens 
dee distale aorta ascendens of de aortaboog geïnspecteerd onder circulatoir arrest. 

3.. Een open distale anastomose techniek wordt gebruikt met hypotherm circulatoir 
arrestt indien verwacht wordt dat de arrestduur minder is dan 30 minuten. We 
neigenn meer naar het gebruik van antegrade selectieve cerebrale perfusie, met 
namee indien verwacht wordt dat de arrestduur meer dan 30 minuten bedraagt. 

4.. Het plaatsen van een aortaklem wordt vermeden. Echter, de aorta zou veilig 
kunnenn worden geklemd als adequate en voldoende monitoring voorhanden is 
(bilateralee arteria radialis drukmeting, elektroencephalografie, bilaterale 
transcraniëlee doppler monitoring). Het segment waar de klem heeft gestaan moet 
altijdd worden gerecesseerd. 

5.. Reparatie of vervanging van de aortawortel met afsluiten van het valse lumen 
omm zo potentiële malperfusie van coronairen te herstellen en om aortawortel 
afwijkingenn op latere termijn te voorkomen. Patiënten met het syndroom van 
Marfann of ectasie van de aorta-annulus dienen een Bentall procedure te ondergaan 
off  eventueel een aortawortel reïmplantatie zoals beschreven is door David of 
Yacoub. . 

6.. Resuspensie of vervanging van de aortaklep. Een morfologisch normale 
aortaklepp zonder verwijding van de annulus kan worden gespaard of 
geresuspendeerd,, in afwijkende gevallen dient de aortaklep te worden vervangen. 

7.. Afsluiten van het valse lumen vanaf de distale anastomose om zo de primaire 
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bloedstroomm door het ware lumen te leiden. Indien, postoperatief, malperfusie van 
dede benen blijf t aanhouden, moeten angiografie en revascularisatie volgen. 

8.. De aortaboog moet worden vervangen indien de intimascheur zich in dit 
segmentt bevindt. Echter, we neigen eveneens naar een meer aggressieve 
vervangingg van de aortaboog bij jongere patiënten en patiënten met het syndroom 
vann Marfan. 
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