Aortálna stenóza

Aortálna stenóza je zmenšenie plochy aortálneho ústia, čo bráni normálnemu vyvrhovaniu
krvi z ľavej komory (ĽK). Patologický proces je najčastejšie dôsledkom poškodenia samotnej
chlopne. Niekedy však môže byť prekážka pod chlopňou ( napr. v prípade prítomnosti tzv. subaortálnej
membrány), vtedy hovoríme o subaotrálnej stenóze; alebo nad chlopňou pri supraaortálnej stenóze
(komponent vzácnych vrodených syndrómov) .

Epidemiológia
S narastajúcou priemernou dĺžkou života sa zvyšuje aj incidencia aortálnej stenózy (AoS)
v dôsledku degeneratívneho procesu aortálnej chlopne. Znaky chlopňovej degenerácie
a kalcifikácie sú prítomné u 75% ľudí po 80 roku života. Prevalencia kritickej aortálnej
stenózy stúpa s vekom a je prítomná u 1% -2% u osôb vo veku od 70 do 80 rokov a u viac
ako 5 % osôb nad 80 rokov života. Vo veku pod 65 rokov je AoS spôsobená degeneráciou
vrodenej bikuspidálnej chlopne alebo je dôsledkom reumatickej horúčky a je relatívne
zriedkavá (obr. 1). AoS je po mitrálnej regurgitácii druhou najčastejšou chlopňovou chybou.
Ide však o chlopňovú chybu, ktorá je najčastejšie indikovaná na chirurgické alebo
intervenčné riešenie.
Patofyziológia
Pri zužujúcom sa priesvite aortálnej chlopne, sa zvyšuje odpor, proti ktorému pracuje ľavá
komora v systole a vyvíja sa systolický tlakový gradient medzi ľavou komorou a aortou .
Obštrukcia výtoku vedie k zvýšeniu systolického tlaku v ĽK. Ako kompenzačný mechanizmus
na normalizáciu napätia steny ĽK dochádza k jej koncentrickej hypertrofii. V tomto štádiu
nie je komora dilatovaná a jej systolická funkcia je zachovaná. Poddajnosť v diastole je
znížená.
Pri dlhotrvajúcej a narastajúcej obštrukcii (stenóze) dochádza najskôr k diastolickej a neskôr
aj k systolickej dysfunkcii ľavej komory, čo sa prejaví rozvojom syndrómu srdcového
zlyhávania. U väčšiny pacientov s aortálnou stenózou je zachovaná systolická funkcia ĽK a
srdcový výdaj je udržiavaný po mnoho rokov napriek zvýšenému systolickému tlaku ĽK.
Diastolická dysfunkcia je dôsledok narušenej relaxácie ĽK a / alebo zníženej poddajnosti ĽK v
dôsledku zvýšeného afterloadu, hypertrofie alebo ischémie myokardu. Hypertrofia ĽK často
ustupuje po odstránení chlopňovej obštrukcie. U niektorých jedincov sa však rozvíja
rozsiahla fibróza myokardu, ktorá pretrváva napriek regresii hypertrofie. Zvýšená masa ĽK,
zvýšený systolický tlak a predĺženie systolickej ejekčnej fázy zvyšujú potrebu kyslíka v
myokarde, najmä v subendokardiálnej oblasti. Perfúzia myokardu sa znižuje s relatívnym
poklesom kapilárnej hustoty pri hypertrofii myokardu a zníženým gradientom
transmyokardovej (koronárnej) perfúzie v diastole v dôsledku zvýšeného diastolického tlaku

v ĽK v pokročilých fázach choroby. Preto je najmä v subendokardiu dochádza aj pri
normálnych koronárnych tepnách k ischémii.
Etiológia
Aortálna stenóza môže byť vrodená alebo získaná. U pacientov mladších ako 15 rokov sú
najčastejšou príčinou symptomatickej aortálnej stenózy unikuspidálne chlopne. U mladších
dospelých, u ktorých sa vyvinú príznaky aortálnej stenózy, je zvyčajne problémom
bikuspidálna chlopňa (obr. 1). Bikuspidálne chlopne nespôsobujú výrazné zúženie
aortálneho otvoru počas detstva. Zmenená architektúra bikuspidálnej aortálnej chlopne
spôsobuje turbulentné prúdenie a sústavnú traumatizáciu cípov chlopne, čo nakoniec
vedie k fibróze, zvýšenej rigidite a kalcifikácii cípov a zúženiu aortálneho ústia v dospelosti.
Bikuspidálna chlopňa a neskôr stenóza býva sprevádzaná aj dilatáciou ascendetnej aorty.
Dilatácia aorty môže viesť neskôr k aneuryzme a/alebo dissekcii. Hovoríme o tzv.
bikuspidálnej aortopatii.
Najčastejšou príčinou získanej aortálnej stenózy je degeneratívna kalcifikácia, menej často,
reumatické ochorenie srdca. Degeneratívna kalcifikovaná aortálna stenóza (tiež nazývaná
senilná kalcifikačná aortálna stenóza) predstavuje progresívnu kalcifikáciu cípov, čo vedie k
obmedzeniu normálneho otvárania. Kalcifikácia môže tiež zahŕňať mitrálny prstenec alebo
zasahovať do vodivého systému, čo vedie k poruchám atrioventrikulárneho alebo
intraventrikulárneho vedenia.
Medzi rizikové faktory degeneratívnej kalcifikovanej aortálnej stenózy patrí pokročilý vek,
hypertenzia, hypercholesterolémia, diabetes mellitus a fajčenie.
Pri reumatickej aortálnej stenóze základný proces zahrnuje progresívnu fibrózu cípov s
rôznym stupňom fúzie a deformácie komisúr. V dôsledku toho je reumatická chlopňa často
stenotická a súčasne insuficientná. Bežné je súčasné poškodenie mitrálnej chlopne.
Obr. 1. Normálna Ao chlopňa (A), bikuspidálna s raphe (B), Ao stenóza poreumatická (C),
Ao stenóza degeneratívna (D)

Symptómy
Aortálna stenóza , aj závažná, býva dlhšiu dobu asymptomatická pre dobrú kompenzačnú
schopnosť ĽK. Existuje klasická triáda príznakov:
1. Angina pektoris
2. Závraty a synkopa - najmä pri námahe.
3. Dyspnoe - spočiatku pri námahe kvôli neschopnosti adekvátne zvýšiť srdcový výdaj.
Pri zlyhávaní ĽK ortopnoe a paroxyzmálna nočná dýchavica.

Pacienti s aortálnou stenózou môžu mať angínu pektoris. Záťažový test je u nich zvyčajne
kontraindikovaná, pretože námaha môže spôsobiť synkopu alebo náhlu smrť. Pred
odporúčaním záťažového EKG je preto nevyhnutné starostlivo vyšetriť každého pacienta.

Príznaky
Pri valvulárnej AS sú bežné tieto nálezy (Obr.2):







Pomaly narastajúci pulz s nízkym objemom – pulsus parvus a tardus najlepšie
identifikovateľný pri karotickom pulze.
Malá tlaková amplitúda (rozdiel medzi systolickým a diastolickým TK)
Dvíhavý úder hrotu
Ejekčný systolický šelest počuteľný najhlasnejšie v oblasti aorty, propagácia do
karotíd , môže byť prítomný hmatateľný vír
Tichá alebo neprítomná aortálna zložka druhej srdcovej ozvy (A2).
Znaky zlyhania ľavej komory.

Intenzita šelestu alebo víru nekoreluje so závažnosťou stenózy. Pri závažnej Ao stenóze býva
ozva A2 veľmi slabá až vymiznutá.

Obr. 2

Vyšetrenia
Elektrokardiografia - prejavy hypertrofie a preťaženia ( tzv. strain) ľavej komory (obr.3)

RTG hrudníka – tieň srdca môže byť normálny alebo ľahko zväčšený doľava( obr4. šipka),
niekedy možno pozorovať kalcifikovanú aortálnu chlopňu, môžu by prítomné prejavy stázy
v malom obehu. V niektorých prípadoch býva dilatovaný tieň aorty ( obr. čiara)

Echokardiografia - Transtorakálna echokardiografia je dnes dominantnou metodikou na
diagnostiku, sledovanie a kvantifikáciu závažnosti aortálnej stenózy.
Okrem informácie o morfológii chlopne, hypertrofii myokardu a jeho funkcii sa na základe
merania rýchlostí v mieste stenózy ( V2) dá odvodiť tlakový priemerný aj vrcholový spád
(gradient) medzi ĽK a aortou. Po zmeraní plochy výtokového traktu (LVOT) a rýchlosti
prietoku v ňom (V1) na základe Bernouliho rovnice možno vypočítať plochu aortálneho ústia
(A2). A2 = A1xV1/V2

Obr 5. Princíp merania plochy aortálneho ústia

Obr. 6
Hypertrofická ľavá komora s ťažko kalcifikovanou aortálnou chlopňou, šipka ( vľavo). Záznam
rýchlosti toku cez aortálnu chlopňu použitím kontinuálneho dopplera. Počítač priamo
kalkuluje vrcholový a stredný gradient (vpravo).

Ao stenóza je indikovaná na náhradu pri strednom gradiente > 40 mmHg, ploche aortálneho
ústia < 1 cm2, alebo indexovanej ploche Ao ústia na m2 povrchu tela < 0.6 cm2/m2.
V prípade, že je plocha ústia menej ako 1cm2 a gradient menej ako 40 mmHg hovoríme
o tzv. nízkoprietokovrej aortálnej stenóze s nízkym gradientom (low flow low gradient Ao
stenosis). Tento stav býva pri nízkej ejekčnej frakcii alebo malej komore s malým vývrhovým
objemom. Pacienti s takouto formou Ao stenózy majú horšiu prognózu.

Katetrizácia srdca
môže poskytnúť informácie o gradiente na chlopni a funkcii LV, hoci echokardiografia je vo
veľkej väčšine postačujúca. Tlaky sa merajú simultánne v ľavej komore a aorte. Z výsledných
kriviek možno odčítať rozdiely vo vrcholových tlakoch, maximálny gradient a priemerný
gradient (obr.7) .
Hlavnou indikáciou ľavostrannej katetrizácie je dnes je vyšetrenie koronárnych artérií pred
chirurgickou náhradou chlopne, aby sa identifikovali pacienti, ktorí by mohli mať úžitok zo
súčasného aortokoronárneho bypasu.

Obr. 7 simultánne záznamy tlaku v ľavej komore (červená) a v aorte (modrá). Maximálny
gradient je viac ako 100mm Hg.

Prognóza
Po klinickej manifestácii dlhodobo asymptomatickej Ao stenózy je prognóza zlá. Pri
srdcovom zlyhávaní v dôsledku Ao stenózy je priemerné prežitie 2 roky , pri synkope
približne 3, ak je prvým príznakom angína pektroris asi 5 rokov (obr.8).

Liečba
Jedinou definitívnou liečbou aotrálnej stenózy u dospelých je náhrada aortálnej chlopne
(chirurgická alebo perkutánna) - viac v kapitole „Chlopňové náhrady“. Načasovanie náhrady
chlopne sa riadi predovšetkým vývojom symptómov, závažnosťou stenózy event. inými
okolnosťami, ktoré vyžadujú intervenciu ( napr. sprievodná koronárna choroba).
Dojčatá, deti a dospievajúci s bikuspidálnou chlopňou môžu podstúpiť balónikovú alebo
chirurgickú valvotómiu.
Pacienti s nekontrolovaným srdcovým zlyhávaním sa liečia symptomaticky pri monitoringu
kyslíka, srdca a oxygenácie, i.v. slučkovými diuretikami v prípade potreby a neinvazívna
alebo invazívna ventilačná podporou. V prípade hypertenzie opatrne podávanými i.v
nitrátmi. U pacientov so závažným srdcovým zlyhaním z dôvodu aortálnej stenózy, ktorá je
rezistentná na túto liečbu sa má zvážiť urgentná operácia.
Farmakologická terapia
• digoxin, diuretiká a ACE inhibítory u pacientov s pľúcnou kongesciou.
• vasodilatátory sa môžu sa používať na liečbu srdcového zlyhania a sú časnej hypertenzie s
mimoriadnou opatrnosťou

