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                Definicia-Patofyziologia 

Disekcia aorty vzniká, keď mediálna vrstva  steny aorty  je separovaná zvyčajne pulzným prúdom, ktorý preniká do 
intimálnej vrstvy steny aorty. To umožňuje prúdenie krvi medzi vrstvami steny aorty, čim sa vrstvy od seba odtiahnu a 
vytvorí sa falošný (false) lúmen paralelne s natívnym (true) aortálnym lúmenom. V dôsledku toho sa  falošný lúmen môže 
z trhliny intímálnej vrstvy šíriť  v oboch smeroch a postihovať väčšinu jej distálných vetiev. 
 
Iný ale menej častý mechanizmom je krvácanie do steny aorty s/bez trhliny v intimálnej vrstve- intramurálny hematóm 
 
Traumatické disekcie sa šíria z trhliny v intimálnej vrstve sekundárne po poranení, najčastejšie iatrogénne (perkutánne 
koronárne intervencie -PCI, srdcové kateterizácie, kanylácia a klemovanie (cross-clamping) aorty počas operácie srdca, 
endovaskulárne intervencie -TEVAR, transkatétrová implantácia aortálnej chlopne -TAVI 
 
  



                         Epidemiológia 

• Akútna disekcia typ A predstavuje 58%-62% zo všetkých aortálnych disekcií 

• Celková úmrtnosť sa odhaduje na 73% a predhospitalizačná mortalita až 49% 

• 35% všetkých disekcií aorty sa vyskytuje u pacientov, starších ako 75 rokov 

• Historicky sa uvádza incidencia 2.5-6 na 100000 pacientov ročne 

• Zvyšujúci sa vek obyvateľstva pravdepodobne prispieva k vyššiemu výskytu 

 (2015, 8.7 na 100000 pacientov ročne) 

• Odhaduje sa, že podiel disekcií u pacientov starších ako 75 rokov by mohol do 
roku 2030   

 dosiahnuť 50% a 57% do roku 2050 

 

 
Gudbjartsson et al.Scand Cardiovac J 2020 



                        Rizikové faktory 

Životný štýl a kardiovaskulárne rizikové faktory 
hypertenzia, vek, dyslipidémia, fajčenie, užívanie kokaínu, tehotenstvo 

 

Vrodené choroby a poruchy spojivového tkaniva 
bikuspidálna aortálna chlopňa, Marfanov syndróm, Ehlers-Danlos syndróm, Loeys-Dietz syndróm 

Turner syndróm, familiárne aneurzmy a disekcie hrudnej aorty 

 

Iatrogénne 
perkutánne koronárne intervencie-PCI, srdcové kateterizácie, kanýlacia a klemovanie aorty  počas operácie 

srdca, endovaskulárne intervencie-TEVAR, transkatetrová implantácia aortánej chlopne-TAVI, 

 intraaortálna kontrapulzácia-IABP 

 
Gudbjartsson et al.Scand Cardiovac J 2020 

 

 



      Rizikové faktory 

Vaskulárne  inflamácie 
arteritída Giant-cell, arteritída Takayasu, Behcetova choroba, syfilis, tuberkulóza, infekčné ochorenia 

 

Trauma 
Deceleračné poranenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudbjartsson et al.Scand Cardiovac J 2020 

 

 



    Klasifikácia 



    Klasifikácia 



                          Klasifikácia 

Klasifikácia Penn- podľa klinických prejavov - malperfúzia 

Class Aa- absencia malperfúzie distálnych vetiev (koronárne, cerebrálne, mezenterické a periférne artérie), 

  absencia cirkulačného šoku 

 

Class Ab- lokálne organové príznaky a symptómy 

 

Class Ac- cirkulačný šok s/bez postihnutia srdca 

 

Class Abc- lokalizovaná a generalizovaná ischémia  

 

 

 

Augoustides et al, Eur J Cardiothorac Surg 2011 



    Diagnostika 

• RTG hrudníka – obraz rozšíreného mediastína (nešpecifické) 

• CT angio – zlatý štandard -  vysoká sensitivita a špecificita 

       - vizualizácia pravého a falošného lúmenu, identifikácia miesta trhlín v intimálnej vrstve 

       - zhodnotenie rozsahu disekcie a zavzatia vetiev aorty do disekcie, vrátane vetiev oblúku 

       - napomáha zvoliť typ operácie, miesto kanylácie 

• MRI  – alternatíva pri alergii na jód a pri renálnom zlyhávaní 

 – zriedkavo používané z dôvodu dlhého času realizácie vyšetrenia a absencie prístroja na    
    pracovisku 

 – môže byť použité ako doplnok CT angio pri pooperačnom sledovaní aorty  



    Diagnostika 

• TTE – transtorakálna echokardiografia 

 - zhodnotenie funkcie srdca, chlopní srdca, koreňa aorty, zobrazenie dilatácie aorty,     
   prítomnosti perikardiálneho výpotku a tamponády 

• TEE – transezofageálna echokardiografia – vysoká senzitivita a špacificita 

 - zobrazenie prítomnosti  insuficiencie aortálnej chlopne 

 - zobrazenie perikardiálneho výpotku a tamponády 

 - identifikácia intimálnej trhliny koreňa a časti ascendentnej aorty 

• Koronárna angiografia – v prípade predpokladaného akútneho koronárneho syndrómu (ACS) 

 – vo vysoko špecialyzovaných centrách (hybridná sála) je súčasťou predoperačnej prípravy 
    pacienta (až 30% pac. má nepoznanú signifikantnú koronárnu chorobu vyžadujúcu liečbu) 



     Liečba 

Konzervatívna liečba 
Znížiť systolický krvný tlak na 110mmHg, a tým znižiť stres na aortálnej stene (beta-blokátory, ACE  

inhibítory, blokátory kalciových kanálov )    

Úmrtnosť sa zvyšuje o 1% až 2% každú ďalšiu hodinu po objavení sa príznakov, do dvoch dní  

dosahuje 30%-68% a v prvých dvoch týždňoch dosahuje 49%-73%  

 

Chirurgická liečba 
Emergentná chirurgická liečba je štandardnou liečbou, zachraňuje život pacienta, zlepšuje prognózu,  

 



 Typ A - Symptomatológia – IRAD register 

• Bolesť na hrudi 83% 

• Deficit pulzu 31% 

• Hypertenzia 28% 

• Synkopa 19% 

 

 

 
 

IRAD – international register of aortic dissection 

 



  Mortalita – IRAD register 

• Hospitalizačná mortalita (1995 – 2013)  31%  ↓ 22%  

• Operačná mortalita         25%  ↓ 18% 

• Konzervatívna liečba         57% 

 

 

 

 
 

IRAD – international register of aortic dissection 

 

 



   Cieľ chirurgickej liečby 

• Zachrániť život pacienta 

• Nahradiť disekovanú časť aorty 

• Obnoviť prúdenie krvi cez pravý lumen aorty 

 



   Rozhodovací proces 

1. Entry (primárna trhlina) 

• v koreni aorty – rozšírenie koreňa/disekcia ostií koron. art/závažná AoI – Bentallova oper. /  
         chlopňu záchovná operácia 

• v ascendentnej aorte – náhrada ao. asc. + hemiarch 

• v oblúku aorty – ET, FET (EVITA, ThoraFlex) 

 

 



   Rozhodovací proces 

2. Vek (biologický vek ≠  klinická kondícia)  

• ≥70 r. – signifikantný prediktor hospitalizačnej mortality  

• ≥80 r. – čo najjednoduchší výkon na záchranu života pacienta 

 

• U mladých pac. s trhlinou v oblúku a/alebo reentry v proximálnej descendentnej aorte –    
    agresívnejší prístup (FET) 

 

 



   Rozhodovací proces 

3. Malperfúzia – 30% pacientov 

• koronárna malperfúzia   10% – 15% (reinzercia/bypass/primostent) 

• cerebrálna malperfúzia   5% – 14% (?operácia po zlepšení neurol. statusu) 

   – obnovenie prietoku v suraaortálnych cievach - reinzercia 

• mezenterická malperfúzia   4% - 6%  (60% mortalita vs. 41,7% mortalita pri  

   endovaskulárnej/chirurgickej intervencii)  

  – primárne perkutánna endovaskulárna fenestrácia s alebo bez stentingu a až  
  následne chir. intervencia. Pri CT dôkaze malperfúzie ale chýbaní výraznej  
  symptomatológie – primárne chirurgická intervencia disekcie 

 

 



   Rozhodovací proces 

4. Skúsenosť pracoviska/chirurga 

 

 
• IRAD: 86% - chirurgická liečba 

 

IRAD – international register of aortic dissection 



   Rozhodovací proces 

• GERAADA skóre – predikcia 30 dňovej mortality u pacientov podstupujúcich chirurgickú 
liečbu akútnej disekcie typ A 

• Rizikové faktory mortality podľa GERAADA skóre - Vek, pohlavie, resuscitácia pred 
operáciou, predchádzajúca operácie srdca, intubácia/umelá pľúcna ventilácia pred prijatím do 
špecializovaného centra, liečba katecholamínmi pred prijatím do špecializovaného centra, 
prítomnosť aortálnej insuficiencie, prítomnosť predoperačnej orgánovej malperfúzie, prítomnosť 
predoperačnej hemiparézy, rozsah disekcie, prítomnosť primárnej trhliny v oblúku 

German Registry for Acute Type A Aortic Dissection 



   Rozhodovací proces 

Klasifikácia akútnej disekcie aorty podľa: 
• Typ disekcie 
• Lokalizácia primárnej trhliny (entry) 
• Prítomnosť malperfúzie  

Sievers HH et al Interact CardioVasc Thorac Surg 2020 



   Chirurgická technika 

Kanylácia   
centrálna : dist. ao. asc., oblúk aorty, pravá subkl. alebo axil. a., brachioceph. trunkus, karotické     
     artérie  

periférna : femorálne artérie 



   Chirurgická technika 

Hypotermický cirkulárny arrest - stredná 25-26°C, hlboká ˂25°C 

Ochrana mozgu :  

• Antegrádna perfúzia mozgu - bilat. alebo unilat. (10ml/kg/hod, NIRS) 

• Retrográdna perfúzia mozgu – tk ˂25mmHg, 500ml/min, ˂25°C 

• Hlboká hypotermia – 18 – 20°C 



   Chirurgická technika 

• Exklúzia primárnej trhliny (entry)  

• Náhrada asc. aorty + časť oblúka(hemiarch) 

         + parciálna náhrada oblúka 

         + kompletná náhrada oblúka s ET alebo FET 



    NonA nonB 
 
TEVAR Zóna 0:  Hybridný  prístup + debranching 
 
TEVAR  Zóna 1: + transpozícia buď len ľ. karotídy príp. aj   
                              artérie subclavia  
 
TEVAR Zóna 2: ± karotiko- subclavialny bypass  
                           
TEVAR Zóna 3 
 
 
Open surgery: náhrada oblúka s FET, revaskul. malperf. 
  orgánov 



    FET - Thoraflex 



    FET - EVITA 



   Chirurgická technika 



   Chirurgická technika 



   Chirurgická technika 

A. Primárna náhrada ascendentnej aorty a oblúka 
technikou frozen elephant trunk (FET, thoraflex) 

B. Sekundárne dokončenie endovaskulárnej 
intervencie descendentnej aorty 



 Chirurgická technika – CT zobrazenie 



 Chirurgická technika – CT zobrazenie 

Predoperačný obraz disekcie Stanford typ A - 
DeBakey II. 



 Chirurgická technika – CT zobrazenie 

Pooperačný obraz náhrady ascendentnej aorty + časti oblúka (hemiarch) 



 Chirurgická technika – CT zobrazenie 

Pooperačný obraz náhrady ascendentnej aorty + oblúk (frozen elephant trunk – Thoraflex) 



Peroperačný obraz 

Obraz dilatovanej ascendentnej aorty s 
presvitajúcim hematómom v stene pri disekcie 

Disekovaná stena aorty + tromby vo falošnom 
lúmene 



Peroperačný obraz 

Technika „elephant trunk“ 



Peroperačný obraz 

Suprakoronárna náhrada asc. aorty a náhrada oblúka 
- sutura protéz  

Finálny obraz - suprakoronárna náhrada asc. aorty,  
náhrada oblúka s reinzerciou epiaortálnych vetiev 
„island“ technikou, samostatný graft na a. subclavia 
l. sin   



     Záver 

• Cieľom je záchrana života pacienta 

• Dôkladné predoperačné zhodnotenie stavu pacienta 

• Prispôsobiť výkon na základe klinického stavu pacienta (vek, 
malperfúzia, komorbidity) a anatomického obrazu disekcie (lokalizácia 
entry, rozsah disekcie) 

• Skúsenosť chirurga 

• Hybridné výkony v spolupráci s intervenčným radiológom 


