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Santrauka. Naujagimių aortos koarktacija – tai kritinė širdies yda, kuomet būtina neati-
dėliotina medicinos pagalba. Naujagimiai, turintys šią ydą, dažnai atvežami ištikti kardiogenio
šoko (~50 proc.). Nuo 1991 metų gegužės mėn. Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre
gydyti 26 naujagimiai, kuriems buvo diagnozuota kritinė aortos koarktacija. 12 iš jų nustatyta
izoliuota aortos koarktacija, 14 – kartu su kitomis širdies ydomis. Tirtos 9 mergaitės ir 17 berniukų.
Amžiaus vidurkis svyravo nuo 2 iki 30 parų, svoris – nuo 2,8 ki 4,7 kg. 50 proc. naujagimių buvo
taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, taikomi simpatomimetikai. Šie naujagimiai buvo skubiai
operuoti. Operacijos technika buvo „galas su galu“ arba išplėstinė, t. y. „galas su lanku“ esant
aortos lanko hipoplazijai. Esant pirminei izoliuotai aortos koarktacijai, išgyveno visi naujagimiai,
kartu esant kitoms ydoms, mirštamumas sudarė 14,3 proc. Iš 26 operuotų naujagimių trims
išsivystė rekoarktacija, vienas operuotas pakartotinai, dviems sėkmingai atliktas balioninis
plėtimas.

Išvados. Esant naujagimių koarktacijai, būtina neatidėliotina skubi operacija.  Chirurginis
gydymas – tinkamiausia priemonė likviduoti aortos koarktaciją. Lydinčios širdies ligos didina
operacijos riziką bei pooperacinį mirštamumą.
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Įvadas
Aortos koarktacija – tai palyginti dažna širdies yda,

kuri sudaro apie 5–8 proc. visų įgimtų širdies ydų.
Aortos koarktacija gali būti kaip atskira yda arba kaip
viena iš dauginių ydų. Dažniausiai, esant aortos koark-
tacijai, būna dviburis aortos vožtuvas, prieširdžių ir
skilvelių pertvarų defektai. 1944 m. pirmą kartą sėk-
mingai atlikta aortos koarktacijos rezekcija chirurginiu
būdu. W. T. Mustard 1953 m. sėkmingai atliko aortos
koarktacijos rezekciją naujagimiui. Nepaisant įvairių
chirurginio gydymo metodų – „galas su galu“, sintetinio
ar biologinio lopo panaudojimas, a. subclavia lopo
panaudojimas arba balioninis išplėtimas – išlieka
nemažas procentas rekoarktacijų. Jos dabar sėkmingai
gydomos balioniniu išplėtimu. Prostaglandinų panau-
dojimas, siekiant išsaugoti atvirą arterinį lataką, leido
žymiai pagerinti ikioperacinio paruošimo rezultatus ir
išsaugoti naujagimių, ištiktų kardiogeninio šoko,
gyvybę. Nepaisant visų medikamentinio ir chirurginio
gydymo metodų tobulėjimo, aortos koarktacijos miršta-
mumo rodikliai dar nepatenkinami, ypač naujagimių
su papildomomis širdies ydomis.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Nuo 1991 iki 2003 m. gegužės mėnesio Vilniaus

universiteto Širdies chirurgijos centre 26 naujagimiams
atlikta aortos koarktacijos rezekcija. Diagnozė nusta-

tyta kliniškai ir patvirtinta echoskopiniu dopleriniu ty-
rimu. Intrakardinis širdies tyrimas atliktas tik vieną kartą
naujagimiui su dauginėmis širdies ydomis. Nustatytas
labai geras diagnozės ir operacinių radinių sutapimas.

Iš 26 naujagimių 12 diagnozuota izoliuota (pirma
grupė) aortos koarktacija, tarp jų buvo penkios mergai-
tės ir septyni berniukai. Amžius svyravo tarp 3 ir 30
parų (vidurkis – 17 parų), svoris – nuo 2,8 iki 4,7 kg
(vidurkis – 3,7 kg). 14-kai naujagimių diagnozuota ki-
tų širdies ydų (antra grupė): kartu su skilvelių pertva-
ros defektu – 4, skilvelių ir prieširdžių pertvarų defek-
tais – 4, su stambiųjų kraujagyslių transpozicija – 1,
su totaliniu anomaliniu plaučių venų drenažu – 1, kar-
tu su kitomis – 4. Pastarojoje (antroje grupėje) buvo
keturios mergaitės ir dešimt berniukų, amžius svyravo
nuo 2 iki 26 dienų (vidurkis – 11 dienų), svoris – nuo
3 iki 3,8 kg (vidurkis – 3,4 kg). Izoliuotos koarktacijos
(pirma grupė) grupėje 41,7 proc. ligonių nustatyta
kritinė būklė – kardiogeninis šokas, širdies išstūmi-
mo frakcija (IF) svyravo nuo 20 iki 55 proc. (vidut.
37 proc.). 33 proc. šios grupės ligonių taikyta prosta-
glandinų terapija, 50 proc. buvo taikyta dirbtinė plaučių
ventiliacija ir skirta simpatomimetikų. Antros grupės
ligoniams – 35,7 proc. buvo kardiogeninis šokas, IF
svyravo nuo 20 iki 50 proc., prostaglandinų skirta 7
proc. ligonių, o dirbtinė plaučių ventiliacija ir simpato-
mimetikai taikyti 42,9 proc. naujagimių.
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Operacinė technika
Chirurginis pjūvis buvo kairė šoninė-užpakalinė

torakotomija trečiame tarpšonkauliniame tarpe. Arte-
rinis kraujospūdis matuotas dešinėje radialinėje arteri-
joje. Kūno temperatūra buvo sumažėjusi iki 34,5°C.
Kiek galima plačiau išpreparuotas aortos lankas, a.
subclavia, a. carotis, tr. brachicephalicus, nusilei-
džiančioji aorta, atviras arterinis latakas bei kolateralės.
Mes stengiamės išsaugoti aortos kolaterales, uždarome
tik pjūvio vietoje esančias, kurios trukdys jungties for-
mavimui, o kitas užspaudžiame su L formos spaustuku
tuomet, kai užspaudžiama nusileidžiančioji aorta
(pav.). Taip tikimasi apsaugoti stuburo smegenis nuo
pažeidimo. Ligoniams su aortos lanko hipoplazija
pjūvis daromas iki tr. brachiocephalicus, o operacijos
metu iš dalies perspaudžiama paliekant kraujo prate-
kėjimą. Taip pat vienu lenktu spaustuku užspaudžiamas
lankas bei a. carotis ir a. subclavia sin. Jungtis su-
siuvama 7-0 polipropileno siūlu. Pirmos grupės ligo-
niams jungtis buvo atliekama „galas su galu“ tech-
nika arba išplėstine į aortos lanką. Aortos užspaudimo
laikas nuo 15 iki 35 min. (vidut. 23,4 min.) esant pa-
prastai jungčiai ir nuo 15 iki 34,5 min. (vidut. 21,7
min.) esant išplėstinei jungčiai į aortos lanką. Antros
grupės ligoniams „galas su galu“ jungtis atlikta už-
spaudus aortą nuo 10 iki 52 min. (vidut. 30,3 min.), o

išplėstinei – nuo 22 iki 52 min. (vidut. 36,6 min.).

Rezultatai
Po operacijos žymiai pagerėjo širdies išstūmimo

frakcija: pirmos grupės ligoniams pakilo iki 57,5 proc.,
o antros grupės net iki 59 proc. Echoskopinis poopera-
cinis gradientas aortoje sudarė nuo 0 iki 18 mm Hg
(vidut. 5,3 mm Hg) pirmos grupės ir 4,5 mm Hg antros
grupės. Dirbtinė plaučių ventiliacija taikyta pirmos gru-
pės ligoniams nuo 1 iki 4 parų, vidutiniškai 1,5 paros;
antros grupės – nuo 1 iki 15 parų, vidutiniškai keturias
paras. Pirmos grupės ligonių su izoliuota aortos koark-
tacija, taikant „galas su galu“ techniką, operuoti aštuoni
ligoniai: dviems iš jų buvo rekoarktacija, kuri pašalinta
vienam naujagimiui atlikus reoperaciją, antram balio-
niniu plėtimu. Šios grupės ligoniams atlikus išplėstinę
operaciją į aortos lanką, keturiems ligoniams rekoark-
tacijų nepastebėta. Iš antros grupės su kitomis širdies
ydomis „galas su galu“ taikyta aštuoniems ligoniams:
vieniems atsirado rekoarktacija, kuri sėkmingai iš-
plėsta, šešiems ligoniams išplėstine technika rekoark-
tacijų nepastebėta.

Esant izoliuotai aotos koarktacijai nemirė nė vie-
nas ligonis, su kitomis ydomis – 14,3 proc. Nė vienam
ligoniui nebuvo galvos ar stuburo smegenų pažeidimo
simptomų.

Pav. Aortos koarktacijos su lanko hipoplazija operacijos technika
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Aptarimas
Tobuliausios naujagimių koarktacijos gydymo for-

mos paieškos tęsiasi. Nepaisant kardiologų interven-
cinio gydymo tobulėjimo, chirurginis gydymas vis dar
yra pagrindinis daugelyje širdies chirurgijos centrų (1–
3). Perkutaninė balioninė dilatacija kai kurių autorių
siūlomas kaip pirminis gydymas (4–6). Tačiau šis
gydymo būdas turi ir keletą neigiamų aspektų, taip pat
kaip ir aortos platinimas lopu ar a. subclavia lopo pa-
naudojimas (7). Taikant pirminę balioninę dilataciją,
nepašalinami botalo audiniai, todėl yra didelė rekoark-
tacijų tikimybė (8, 9). Atliekant intrakardinį tyrimą,
galimas periferinių kraujagyslių, per kurias kišami
kateteriai, pažeidimas. Rekoarktacijų būna mažai nau-
dojant a. subclavia lopą, tačiau aprašyta atvejų, kai
nukenčia rankos augimas, pasireiškia a. subclavia
„nuvogimo“ sindromas arba net rankos gangrena (8).

Naudojant lopus aortai išplatinti, neretai pasitaiko aor-
tos aneurizma lopo įsiuvimo vietoje (9). Todėl mūsų ir
daugelio autorių (2, 3, 5, 7, 8) nuomone, geriausias bū-
das aortos koarktacijai pašalinti yra chirurginis gydymas
naudojant chirurginę techniką „galas su galu“ arba
išplėstinį būdą „galas su galu“ esant aortos hipoplazijai.

Išvados
1. Naujagimių aortos koarktacija – tai kritinė yda,

kuomet būtinas neatidėliotinas gydymas.
2. Chirurginis ydos gydymas išlieka kaip patikimas

metodas.
3. Naudotina chirurginė technika „galas su galu“,

esant izoliuotai aortos koarktacijai ir išplėstinė jungtis
į aortos lanką esant lanko susiaurėjimui.

4. Papildomos širdies ydos apsunkina ligos eigą ir
lemia didesnį mirštamumą.

Surgical treatment of critical aorta coarctation in neonates
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Summary. Coarctation of the aorta is relatively common defect accounting for 5–8% of all congenital heart
defects. Newborns very often, about in 50% of cases, are in cardiogenic shock. From 1991 to 2003, 26 neonates
with coarctation of the aorta underwent surgical repair at Heart Surgery Center of Vilnius University: 12 with
isolated coarctation of the aorta and 14 with leading heart pathology. Age of patients was from 2 to 30 days.
Weight was from 2.8 to 4.7 kg. Fifty percent of neonates were on ventilatory and inotropic support. All neonates
were operated using surgical technique “end-to-end” or extended “end-to-end” in case of aortic arch hypoplasia.
All neonates with isolated coarctation of the aorta survived; with leading heart pathology mortality was 14.3%.
From 26 operated neonates 2 had recoarctation, 1 – reoperation and 2 – balloon aortoplasty. Our patients were
free from spinal chord ischemia and brain damage.

Conclusions. Neonatal coarctation of the aorta needs an urgent surgical treatment. Surgery remains a gold
standard for the treatment of aorta coarctation. Preferable technique is “end-to-end” anastomosis or extended
coarctation resection with “end-to-end” anastomosis for hypoplastic aortic arch. Associated cardiac pathology
increases risk of operation.
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