


Aorta

 Normálny priemer – do 35mm

 Valsalvove sínusy – 40mm/36mm

 Obávaná  komplikácia – disekcia



Aneuryzma aorty

 Lokalizované rozšírenie tepny presahujúce o viac ako 50% predpokladaný 

priemer danej tepny v danej úrovni

 Menej ako 50%- tný presah  = ektázia, dilatácia

 Druhé najčastejšie ochorenie aorty po aortoskleróze

Prirodzený rast

 Aorta: u mužov - 0,9 mm a u žien - 0,7 mm za dekádu 

 Aneuryzma: vekom podmienený normálny nárast diametra: 0,7 – 2 mm/rok

patologický nárast: 3 - 5mm/rok

Indexovaná velkosť

 Aortic size index (ASI)  =  priemer aorty / BSA - riziková – viac ako 2,05 cm/m2

 Aortic height index (AHI) = priemer  aorty / výška  - riziková 2,43 cm/m 



Prevzaté z: CHAU, Katherine, D., et al. Natural history of thoracic aortic aneurysms: Size matters, plus moving beyond size. In: Progress in cardiovascular disease. Vol 56.

Elsevier, 2013. ISSN 0033-0620. Issue 1. p.74-80(

Rast aneuryzmy v závislosti od veľkosti



Aorta v korelácii s vekom, BSA



Riziko komplikácií

rozmer aorty ruptúra disekcia smrť ruptúra/disekcia/smrť 

>3,5cm 0,0% 2,2% 5,9% 7,2% 

>4,0cm 0,3% 1,5% 4,6% 5,3% 

>5,0cm 1,7% 2,5% 4,8% 6,5% 

>6,0cm 3,6% 3,7% 10,8% 14,1% 



Čo sledovať?

 Rozmer, nárast, lokalizáciu

 Aortálnu chlopňu

 Rizikové faktory

 Ostatný „kardiálny nález“



Vyšetrenia

 Echokardiografické vyšetrenie 

 CT (s EKG gatingom)

 MR aortografia

 Invazívna aortografia



Bikuspidálna aortálna chlopňa

 U 70-80% pacientov dochádza k fúzii ľavého a pravého cípu, tzv. L-R konfigurácia

 20-30% pacientov má zrastený pravý a nekoronárny cíp, tzv. R-N konfigurácia

 Fúzia ľavého a nekoronárneho  (L-N) cípu je raritná

 Najvyššie riziko disekcie

- BAV typ R-L (najvyšší wall shear stress)

- u nás 90% z BAV = R-L



Aortálna regurgitácia

 Spoločná patogenéza – insuficiencia tkaniva

 Horšia prognóza, vyššia tendencia ku komplikáciám

 Včasná detekcia a vhodná morfológia, úvaha o záchovnej

operácii

 Indikácie ku chirurgii podľa ESG guidelines



Rizikové faktory

 Vek (viac ako 90% pacientov má

vek vyšší ako 60 rokov)

 Arteriálna hypertenzia (75% AoD)

 Ateroskleróza

 Fajčenie (28% AoS)

 Ochorenia spojivového tkaniva

 Cystická degenerácia médie

 Aortitída (najčastejšie v rámci

Takayasuovej arteritídy)

 Bikuspidálna aortálna chlopňa

 Predchádzajúca disekcia

 Syfilis

 Trauma, najčastejšie iatrogénna



Medikamentózna terapia

 Losartan (Marfan), betablokátory

 Doxycyklín? Na myšiach protektívny efekt

 Statíny – v rámci pleotropného účinku spomaľujú rast

 Dôsledná titrácia antihypertenzívnej terapie

 Režimové opatrenia – CAVE – zvyšovanie vnútrohrudného tlaku



Rizikoví pacienti, ďalšie vyšetrenia

 Mladí pacienti , pozitívna rodinná anamnéza 

- nie len nález aneuryzmy, disekcie aorty 

 Genetické vyšetrenie – syndrómy + defekty génov pre proteíny

- Ambulancia klinickej genetiky FNsPFDR, MUDr.Kvasnicová

 MR/CT angio artérií, mozgu (intrakraniálne aneuryzmy)

 Fibromuskulárna dysplázia



Sledovanie

 Prítomnosť RF?

 vek? 

 Echokg a 1 rok

 CT/MR AG

 Koexistujúe chlopňové chyby

 Je to individuálne 

Aortic surgery guidelines app



Modelová situácia

 Novozistená aneuryzma ascendentnej aorty 

echokg vyšetrením

 Realizácia CT

 V prípade neindikačného rozmeru: kontrolné 

CT event echokg po 6 mesiacoch

 V prípade stacionárneho CT – echokg a 1 rok

 V prípade nárastu na echokg – doplniť CT

 Operačné riešenie spĺňajúc indikačné kritériá





Genetický syndróm Príčina Patogenéza Kardiovaskulárne následky Príznaky iných systémov 

Marfanov synróm Mutácia fibrilín 1 - génu Defektný fibrilín 1 spôsobuje 

chybné usporiadanie elastínových

filamentov a nestabilitu steny 

aorty, podporuje sekvestráciu TGF 

– β v ECM a tým spôsobuje jej 

deštrukciu 

Anuloaortálna ektázia, 

aneuryzmy, diskecie

Chudá postava, dlhé končatiny, 

chybné držanie tela, pectus 

excavatum, hypermobilný syndróm, 

dislokácia šošovky, emfyzém pľúc, 

chronická únava 

Loeys-

Dietzov syndróm 

Mutácia receptora pre 

TGF - β 

Neriadená signalizácia vnútri bunky, 

ktorá vyústi do degradácie tunica 

media 

Aneuryma 

a disekcia aoty, tortuozity ciev, 

BAV, defekt predsieňového septa 

Hypertelorizmus, modré očné bielko, 

priesvitná koža, nestabilita krčnej 

chrbtice, 

osteoporóza, ruptúra sleziny, čreva, 

ruptúra maternice počas gravidity 

EhlersDanlosov 

syndróm typ IV 

mutácie génu 

COLA3A1 

a dysfunkčný kolagén III

Defektné gény pre produkciu 

proteínov, ktoré sa podieľajú na 

tvorbe kolagénu 

Chlopňové vady, aneuryzmy, 

disekcie. Steny cievy sú veľmi 

krehké – často neúspešná 

chirurgická intervencia 

Hypermobilita, 

elasticita kože, náchylnosť ku 

zraneniam, tvorba hematómov, 

krvácanie z ďasien 

Familiárne TAA Nie je známa presná 

mutácia 

Cca 20% pacientov má pozitívnu 

rodinnú anamnézu na TAA 

Aneuryzmy, disekcie Iné príznaky nie sú prítomné 



Odporúčania Triedaa Úroveňb

Operácia je indikovaná u pacientov s aneuryzmou koreňa aorty, 

s maximálnym priemerom aortyc ≥ 50 mm u pacientov s Marfanovym syndrómom. 

I C 

Operácia by sa mala zvážiť u pacientov s aneuryzmou koreňa aorty s maximálnym priemerom 

ascendentnej aorty: 

 ≥ 45 mm u pacientov s Marfanovym syndrómom a ďalšími prítomnými rizikovými faktormid

 ≥ 50 mm u pacientov s BAV a ďalšími rizikovými 

faktormie,f

 ≥ 55 mm u ostatných pacientov bez ochorenia spojivového tkanivag

IIa C 

Nižšie hodnoty priemeru by sa mohli zvážiť na intervenciu v prípade prepočítania na povrch tela  

u pacientov s nižším vzrastom alebo v prípade rýchlej progresie, aortálnej regurgitácie, 

plánovaného tehotenstva a preferencie pacienta. 

IIb C 

Intervencia pri aneuryzmách aortálneho oblúka 

Operácia by sa mala zvážiť u pacientov, ktorí majú izolovanú aneuryzmu oblúka aorty s 

maximálnym priemerom aorty ≥ 55 mm 

IIa C 

Náhrada aortálneho oblúka by sa mala zvážiť u pacientov s aneuryzmou oblúka aorty, ktorí už 

majú indikáciu na operáciu z dôvodu aneuryzmy na ascendentnej a descendentnej aorte 

IIb C 



cRozhodnutie by malo brať do úvahy takisto tvar rôznych častí aorty. Nižšia hranica by sa 

mala použiť pri kombinovanej operácii ascendentnej aorty u pacientov, ktorí majú indikáciu 

na operáciu aortálnej chlopni. 

dRodinná anamnéza disekcie aorty a/alebo zväčšovaniu sa aorty o viac ako 3mm za rok (pri 

opakovaných vyšetreniach tou istou zobrazovacou metódou na tej istej úrovni aorty), ťažká 

mitrálna regurgitácia alebo plánované tehotenstvo.

eKoarktácia aorty, arteriálna hypertenzia, rodinná anamnéza disekcie, zväčšenie aortálneho 

priemeru o viac ako 3mm za rok.fKomorbidity starších pacientov .

g Pre pacientov s Loeyes - Dietzovym syndrómom alebo Ehlers-Danlosovym syndrómom typ IV 

by sa mali zvážiť nižšie hodnoty, pravdepodobne aj nižšie ako u pacientov s Marfanovym

syndrómom.



Aorta v číslach

 medián  rozmeru disekovanej aorty 51,5mm  (2004-2020)

 Humánny model disekcie – nárast rozmeru o 32%

 medián predisekčného rozmeru 36,7 mm na našom pracovisku (významne pod hranicou 

súčasnej indikácie na profylaktickú náhradu aorty)

Nález disekcie u 1-3% pitvaných tiel

 Okamžitá mortalita - 40% pacientov, ktorí nestihnú prísť včas do nemocnice

 Ďalej 1% každú hodinu do operácie

 Aj po určení správnej diagnózy  sa udáva mortalita 5-20% počas operácie, alebo včasne 

pooperačne

 V prípade, že sa nerealizuje chirurgické riešenie, zomiera 30% pacientov do 1 týždňa, 

80% pacientov do 2 týždňov a 90% pacientov do roka

 V prípade agresívnej a včasnej liečby môže byť 30 – dňové prežívanie aj 90%



Aorty na Kardiochirurgickej klinike

SÚSCCH - 2021

 Počet kardiochirurgických výkonov - 849

 Indikácia sólo pre aneuryzmu ascendentnej  aorty – 49     - 5,8%

 V rámci kombinovaného výkonu – 30 – 3,5%

 Akútne disekcie ascendentnej aorty – 25   - 29,7% (z operácii aorty)



Manažment pacienta s aneuryzmou 

aorty...

 Správne stanovenie rozmerov

 Správane časovanie vyšetrení

 Skríning rizikových  faktorov

 Doplniť ďalšie vyšetrenia vzhľadom na 
riziko

 Správny manažment rizikových faktorov 
(arteriálna hypertenzia...)

 Konzultácia nálezu v prípade nejasnosti

 V prípade úvahe o operačnom riešení, 
brať do úvahy názor pacienta

.... Je to individálne 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

Poradňa pre ochorenia aorty, SÚSCCH, a.s.

Cesta k nemocnici 1

048 4333 262

aorta@suscch.eu

vladimir.svitek@suscch.eu

jankovicova.veronika@suscch.eu


