Chlopňové náhrady
Aortálna chlopňa a mitrálna chlopňa sú najčastejšie nahrádzanými chlopňami. Výmeny
pľúcnicovej a trikuspidálnej chlopne sú u dospelých zriedkavé.
Náhrady chlopní sa robia tak pre stenotické ako aj pre regurgitujúce chlopne.
Vo všeobecnosti platí pravidlo, že sa k náhrade chlopne pri regurgitujúcich chybách
pristupuje v prípadoch kedy nie je možné realizovať inú korekčnú operáciu (plastiku).
V minulosti všetky náhrady chlopní vyžadovali chirurgické riešenie otvorenou operáciou cez
sternotómiu za použitia extrakorporálneho obehu. V poslednej dobe najmä v oblasti náhrady
aortálnej chlopne sa čoraz viac využívajú transkatétrové techniky, predovšetkým u pacientov
vyšší operačným rizikom (obr. 1) . Vo vývoji sú aj transkatétrové náhrady mitrálnych chlopní.

Obr. 1 Transkatetrová transfemorálna náhrada aortálnej chlopne. Chlopňa je „zbalená“
s špeciálnom katétri, ktorý sa zavádza bez femorálnu tepnu. V mieste aortálnej chlopne sa
expanduje, zavádzací systém sa uvoľní a chlopňa ostáva v aortálnej pozícii.

Špecifickým prístupom využívaným najmä u detí je tzv. Rossova operácia kedy sa do polohy
poškodenej aortálnej premiesti chlopňa pľúcnice a táto sa nahradí biologickou protézou.

V prípade chirurgických náhrad sa vyberá medzi mechanickou alebo biologickou (tkanivovou)
umelou chlopňovou náhradou. Biologické chlopne sú buď tzv. xenografty vyrobené
z hovädzích alebo prasacích tkanív alebo alografty od mŕtvych ľudských darcov.
Mechanických chlopní je veľa typov. V súčasnosti najčastejšie používanými mechanickými
chlopňami sú dvojkrídelkové chlopne (obr 2A) kvôli svojim dobrým hemodynamickým
vlastnostiam a nižšiemu riziku tromboembólie.
Mechanické chlopne vydržia dlhšie ako bioprotetické. Bioprotetické chlopne vydržia v
priemere 10 rokov, ale zlyhanie (degenerácia) sa môže vyskytnúť už za 4–5 rokov.
Mechanické chlopne majú obvykle trvácnosť viac ako 25 rokov.

Obr 2. A,B,C rôzne typy mechanických chlopní; D,E,F biologické chlopne., G,H - biologické
transkatetrové chlopne.
Všetci pacienti a mechanickými chlopňami musia byť na celý život antikoagulovaní. Cieľová
hodnota INR sa pohybuje medzi 2,5 a 3,5 v závislosti od typu chlopne, polohy chlopne a
ďalších rizikových faktorov pre tromboembolizmus. Nižšie cieľové INR sa používajú, keď je
tromboembolické riziko nižšie. Chlopne v aortálnej pozícii majú menšie riziko trombózy ako
tie v mitrálnej alebo trikuspidálnej. Dlhodobá antikoagulácia sa nevyžaduje pri
bioprotetických chlopniach, pokiaľ neexistuje iná indikácia, napr. súčasná fibrilácia predsiení
(bežná pri mitrálnych poruchách).
Vo všeobecnosti sú starší pacienti (napr. nad 65 rokov) vhodní pre bioprotetické chlopne,
pretože im pravdepodobne vydržia celý život. Mechanické chlopne sú vhodnejšie u

mladších pacientióv (aj keď to bude znamenať riziko celoživotnej antikoagulácie), pretože
úmrtnosť pri opakovanej výmene chlopne je omnoho vyššia. Niektorí mladší pacienti si však
môžu zvoliť bioprotetické chlopne z dôvodov životného štýlu, pričom akceptujú riziko
poškodenia chlopňových chlopní a pravdepodobnú potrebu budúcej náhrady druhej
chlopne. Pacienti so zlyhaním bioprotetickej chlopne sa čoraz viac liečia postupom „chlopňa
do chlopne“, pri ktorom sa do bioprotetickej chlopne vkladá nová chlopňa trankatetrovou
technikou (TAVI).
Pri mitrálnej stenóze sa často používajú mechanické chlopne, pretože MS má tendenciu sa
vyskytovať v mladšom veku a pacient má často fibriláciu predsiení , pre ktorú už bude
vyžadovať dlhodobú antikoaguláciu. Bioprotetické chlopne sú všeobecne výhodné v
trikuspidálnej polohe, pretože mechanické chlopne v tejto polohe majú oveľa vyššie riziko
tromboembólie.
Pri auskulácii počuť pri mechanických chlopniach metalický otvárací a zatvárací klik. Zvuky
biologických náhrad sú rovnaké ako natívnych chlopní. Zmeny charakteru klikov, ich
oslabenie a vymiznutie , objavenie šelestov signalizujú poruchy funkcie chlopňových náhrad.
U pacientov s chlopňovými náhradami je pri diagostických a liečebných postupoch s vysokým
rizikom bakterémie potrebná profylaxia infekčnej endokarditídy antibiotikami.

