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Akútna disekcia 
Je život ohrozujúci  stav a predstavuje jedno z 

najdramatickejších ochorení v kardiológii.



Štatistika

A typ:  50-60% zomiera do 48 hod           

90% do 1 mesiaca

Operačná mortalita 25-30%Operačná mortalita 25-30%

B typ:  hospitalizačná mortalita 10-15 %

operačná mortalita  28-65 %



História

1826 Leanec popisuje disekciu aorty

1954 DeBakey úspešná operácia disekcie 

descendentnej aorty descendentnej aorty 

1968 Bental, deBono náhrada aortálnej    

chlopne  a asc.aorty kompozitnou pro-

tézou



Patogenéza





R. Erbel et al. Eur. Heart. J. Vol 22, September 2001



Klasifikácia





Etiológia
Hypertenzia                 
Abnormality cievnej steny

- ateroskleróza
- cystická nekróza médie
- porucha kolagénu
- bikuspidálna chlopňa- bikuspidálna chlopňa

Porucha hemodynamiky
- gravidita
- koarktácia aorty

Trauma - isthmus  80%
- desc. aorta 20%

Stavy po operácií srdca



Klinické príznaky

- náhla trhavá bolesť na hrudníku

- synkopa

- srdcové zlyhanie

- aortálna regurgitácia- aortálna regurgitácia

- tamponáda

- náhla srdcová smrť

- pulzový deficit

- oklúzia veľkých ciev



Dif.dg.
• Ak.koronárny sy.
• Aortálna regurgitácia
• Aortálna aneuryzma bez disekcie 
• Perikarditída
• Muskuloskeletálna bolesť
• Mediastinálny tumor• Mediastinálny tumor
• Pleuritída
• Pľúcna embólia
• Cholecystitída



Diagnostika

• Rtg

• CT

• MRI• MRI

• Aortografia

• TTE,TEE



R. Erbel et al. Eur. Heart. 
J. Vol 22, September 2001







TTE,TEE

-intimálne flapy

-falošné a pravé lúmen

-aortál.regurgitácia-aortál.regurgitácia

-perikardiálny výpotok

-sensitivita   97-99%

-špecificita      100%  



TTE, TEE











Čo  má zodpovedať echokg vyš?

- odlíšiť disekciu od aneuryzmy
- tamponáda ?
- postihnutie ao chlopne
- entry site
- dilatácia aorty - dilatácia aorty 
- reentry site
- odstupy veľkých ciev a koronárnych aa.
- funkcia LK a PK
- trombotizuje falošné lúmen ?
- brušná aorta, fluidothorax, karotídy



Dif.dg.medzi aneuryzmou a 
disekciou

aneuryzma   disekcia

Diameter aorty ++      +

Hrúbka steny + norm.Hrúbka steny + norm.

Lúmen nerovný                       hladký

Trombus v lumene                   faloš.lumen

Známky pomalého toku v lumene                   faloš.lumen







Dif.dg.medzi pravým a falošným 
lúmenom.

pravý        falošný 

Veľkosť pravý <       falošný
Pulzácie systol. expanzia  systol.kompresiaPulzácie systol. expanzia  systol.kompresia
Smer toku systol.dopred. tok         chýba
Pomalý tok zriedka                  často
Trombus zriedka často
Lokalizáciu ku oblúku vnút. okraj        vonkaj. okraj  



Vlastný súbor

Obdobie 2004 - 2009

Celkový počet 58

Mortalita 19 (32 %)

Obdobie 2010

Celkový počet 8

Mortalita 2



Liečba
• Konzervatívna

• Chirurgická

• Endovaskulárna















Ďakujem za pozornosť.


