Aortálna regurgitácia
Aortálna regurgitácia (insuficiencia) je stav kedy sa počas diastoly sa dôsledku poruchy funkcie
chlopne do ľavej komory vracia určitá časť vývrhového objemu (obr. 1).
Obr.1

Príčinou môže byť izolovaná porucha chlopne ( narp. deštrukcia),

izolované ochorenia koreňa

aorty, ktorý dilatuje vedie k nedostatočnej koaptácii cípov alebo kombinácia týchto príčin (tab.1).
Príčina
Chlopňa

Infekčná endokarditída
Reumatická horúčka
Vrodená chyby
Reumatoidná artritída, systémový lupus

Poruchy koreňa aorty

Dissekcia A typ I
Aneuryzma koreňa aorty
Osteogenesis imperfecta
Syfilis
Takayasuova arteritída
Trauma

Zmiešané

Deneneratívne poškodenie
Hypertenzia
Marfanov sy.
Bikuspidálna aortálna chlopňa

Regurgitácia krvi späť do LV po každej systole vedie k zväčšovaniu objemu ĽK na konci diastoly a pri
systole k zvýšeniu jednorazového vývrhového objemu. ĽK následkom zvýšenej záťaže dilatuje
a excentricky hypertrofuje. V dôsledku zvýšeného vývrhového objemu môže postupne dilatovať aj
koreň aorty a ascendentná aorta. Pri dlhotrvajúcej a progredujúcej AoR ľavá komora prestáva byť
schopná kompenzovať zvýšené nároky na prácu, čo vedie k jej zlyhávaniu, zvyšovaniu tlakov
v komore v diastole a pľúcnej stáze (obr.2). Vývoj výraznej pľúcnej hypertenzie a zlyhania pravej
komory je zriedkavý.
Ak je vznik AoR akútny (napr. deštrukcia chlopne pri infekčnej endokarditíde), nemôžu sa tieto
kompenzačné štrukturálne zmeny uplatniť a zvýšenie tlaku v diastole ĽK spôsobuje predčasné
uzavretie mitrálnej chlopne, bráni diastolickému plneniu zvyšuje retrográdne tlak v pľúcnych vénach
a dochádza k pľúcnemu edému a akútnemu srdcovému zlyhaniu.

Obr. 2 ( pre horlivých študentov)
Patofyziológia chronickej aortálnej regurgitácie
(podľa Laplaceovho zákona je myokardiálny stres vo vzťahu k tlaku v dutine, jej polomeru a hrubke
steny; čísla v jednotlivých dutinách sú tlaky v mmHg, P = tlak; r = polomer, radius; h = hrúbka steny,
M/V pomer masy ľavej komory a jej objemu , α = je v úzkom vzťahu )

Klinický obraz
Ľahká a mierna AoR je zvyčajne asymptomatická. Pacienti niekedy opisujú pocit silnejšej srdcovej
činnosti v dôsledku zvýšeného vývrhového objemu aj niekoľko rokov pred výskytom akýchkoľvek
ďalších príznakov. Dyspnoe je hlavným symptómom a pomaly sa vyvíjajúcej chronickej závažnej

AoR , ktorá v konečnom dôsledku spôsobí zlyhávanie ĽK so sprievodnými príznakmi ako je ortopnoe
a paroxyzmálna nočná dyspnoe. Môže byť prítomná aj angína pektoris , pretože hypertrofia ĽK
zvyšuje spotrebu kyslíka a abnormálne nízky diastolický krvný tlak znižuje koronárny prietok.

Fyzikálne vyšetrenie
Pri aortálnej regurgitácii sú prítomné tak nálezy pri fyzikálnom vyšetrení srdca ako aj na periférii.
Pri vyšetrení srdca možno pozorovať zdvíhavý úder hrotu, ktorý býva pri chronických formách
posunutý doľava a dolu. Prítomný je dekreščendový šelest pozdĺž ľavého okraja sterna , najlepšie
počuteľný v expíriu a pri predklone pacienta. Zosilňuje sa tiež pri valsalvovom manévri (obr.3) . Čím
je šelest kratšieho trvania, tým je závažnejšia AoR ( dochádza k rýchlemu vyrovnaniu tlakov medzi
aortou a ĽK).
Pri ťažkej aortálnej regurgitácii regurgitačný prúd odtláča predný cíp mitrálnej chlopne a uzatvára ju
v diastole. Na hrote srdca môže byť v dôsledku toho počuteľný diastolický tzv. Austin-Flintov šelest.
Obr. 3 Charakter šelestu pri aortálnej regurgitácii

Príznaky zistiteľné na periférii súvisia s rýchlym dynamickým nárastom systolického tlaku a pulzného
objemu a jeho následným rýchlym poklesom . Patrí k nim : Quinckeho znamenie- kapilárna
pulzácia; pulsus celer et altus tzv. pulz vodného kladívka ( rýchlo narastá, je vysoký, rýchlo klesá);
vysoký pulzný tlak ( rozdiel medzi systolou a diastolou); De Mussetov príznak -pohyby hlavou pri
systole; Muellerov príznak- systolická pulzácia uvuly; Durosierov príznak- femorálne retrográdne
šelesty
Čím výraznejšie sú periférne príznaky, tým závažnejšia je aortálna regurgitácia .
Elektrokardiogram
Na začiatku AoR je EKG normálne. Ako chronická AoR postupuje, môže sa objaviť deviácia osi doľava
a prejavy hypertrofie ĽK.
RTG hrudníka
ĽK pri akútnej AoR nemá čas na zväčšenie, ale môže byť značne zväčšená pri chronickej AoR. Výrazné
zväčšenie koreňa aorty to môže naznačovať príčinu AR. Pri dysfunkcii môžu byť prítomná stáza a až
pľúcny edém.

Obr. 4 Aortálna regurgitácia. Výrazná dilatácia ľavej komory ( žltá šípka) aj koreňa aorty ( modrá
dvojšípka).

Echokardiografia

je kľúčovým vyšetrením pre diagnostiku, kvantifikáciu aj rozhodnutie

o indikácii operačného riešenia. Posudzuje sa morfológia chlopne, prítomnosť dilatácie aorty,
dilatácia a funkcia ľavej komory. Pomocou dopplera a farebného kódovania sa zisťuje veľkosť
a prienik regurgitačnej trysky späť do komory. Pri závažných regurgitáciách je tryska široká, v diastole
jej rýchlosť prudko klesá, zaznamenáva sa regurgitačný tok v diastole aj v desendentnej aorte.
Transtorakálna echokardiografia zvyčajne postačuje, aj keď niekedy môže transezofageálne
vyšetrenie poskytnúť podrobnejšie informácie. Podobné informácie ako echokardiografia s väčšou
presnosťou o veľkosti a funkcii ľavej komory poskytne magnetická rezonancia (MRI).

Obr . 5 menejzávažná (hore) a ťažká aortálna regurgitácia (dole). Pri závažnej AoR je regurgitačná
tryska ( šipka) veľmi široká a vypĺňa takmer celý výtokový trakt LK.
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Obr 6.
Dopplerovský záznam zmien rýchlostí regurgitačnej trysky v diastole. Pri závažnej aortálnej
regurgitácii regugitačná rýchlosť prudko klesá a deceleračný čas sa skracuje, pretože sa tlaky v aorte
a ĽK rýchlo vyrovnávajú.

Katetrizácia
Ľavostranná katetrizácia je indikovaná pred operačným riešením pri pátraní po pridruženej
koronárnej chorobe. V niektorých, dnes už výnimočných prípadoch, vstrek kontrastnej látky do bulbu
aorty a jej prienik do komory a tlakové záznamy z komory a aorty môžu priniesť diagnostickú
informáciu tam, kde nie je echokardiografia a MRI výpovedná alebo realizovateľná.

Liečba
Správne časovanie náhrady alebo korekčnej operácie chlopne pre chronickú AoR je kľúčové, pretože
dlhodobé objemové preťaženie ĽK s jej progredujúcou dilatáciou môže viesť k ireverzibilnému
poškodeniu myokardu.
Z hľadiska farmakologickej liečby sú indikované vazodilatátory, pretože hypertenzia a vysoká
periférna vaskulárna rezistencia zvyšujú regurgitačnú frakciu. Preferujú sa ACE inhibítorry prípadne
kalciové antagonisty. Pri SZ sú indikované diuretiká.
Prognóza u asymptomatických pacientov je pri chronickej AoR zvyčajne dobrá. Ako náhle sa objavia
príznaky, prognóza je horšia a indikované chirurgické riešenie. U niektorých pacientov sa môže
vyskytnúť ireverzibilná dilatácia a významné poškodenie systolickej funkcie ĽK , skôr ako sa objavia

príznaky, preto majú byť pacienti s ťažkou AoR dôsledne poučení o možných príznakoch a mať
pravidelné echokardiografické kontroly.

Chirurgické riešenie
Náhrada aortálnej chlopne sa pri chronickej AoR považuje za indikovanú , ak je pacient
symptomatický, ak je progresívna dysfunkcia ĽK alebo pri jej progresívnej dilatácii. Za hranicu
indikácie sa považuje rozmer ĽK na konci systoly > 55 mm. Ak je dilatovaný koreň aorty je potrebné
s náhradou Ao chlopne urobiť aj náhradu aorty protézou. V malej časti prípadov je možná plastika
aortálnej chlopne, nie jej výmena.
Pri akútnej AR sa odporúča urgentná náhrada . Pri infekčnej endokarditíde a hemodynamicky
stabilných pacientov je vhodné liečbu odložiť o 5 až 7 dní pri intenzívnej liečbe antibiotikami.

