Endovaskulárna lieèba ochorení
hrudníkovej aorty  ïalia výzva
modernej medicíny
IVAN VULEV, MARIÁN HOLOMÁŇ*, PAVOL LESNÝ, JAROSLAV LUPTÁK*, MATEJ VOZÁR,
ZUZANA RAVINGEROVÁ**, PAVEL CHŇUPA***
Bratislava, Slovenská republika

VULEV I, HOLOMÁŇ M, LESNÝ P, LUPTÁK J, VOZÁR M, RAVINGEROVÁ Z, CHŇUPA P. Endovaskulárna liečba ochorení hrudníkovej aorty – ďalšia výzva
modernej medicíny. Cardiol 2004;13(3):142–149
Súčasný stav poznania v oblasti radikálnej liečby ochorení hrudníkovej aorty dospelého veku poukazuje na tendenciu k preferencii endovaskulárnej
liečby oproti konvenčnej chirurgickej liečbe, predovšetkým pokiaľ ide o ochorenia descendentnej aorty. Doteraz jedinú a mimoriadne riskantnú možnosť,
ako uniknúť riziku náhlej smrti, predstavovala pre takto postihnutých pacientov otvorená chirurgická rekonštrukcia alebo dokonca len medikamentózna
liečba. Cieľom článku je uviesť čitateľa do všeobecných konceptov a možností endovaskulárnej liečby hrudníkovej aorty, identifikácie správnych kandidátov,
úloh jednotlivých zobrazovacích modalít, prvých výsledkov a skúseností na Slovensku, ako aj realistický pohľad na niektoré pre a proti tejto modernej
a rýchlo napredujúcej intervenčno-rádiologickej liečebnej metódy.
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VULEV I, HOLOMAN M, LESNY P, LUPTAK J, VOZAR M, RAVINGEROVA Z, CHNUPA P. Endovascular treatment of the thoracic aorta – the next challenge in
modern medicine. Cardiol 2004;13(3):142–149
There is increasing evidence that endovascular therapy will be useful in the treatment of thoracic aortic diseases in adults, with the possibility that it will
become the preferred approach, especially in the descendent segment of the aorta. Until recently, open surgical treatment and medical management
was the only one option open to such patients. The purpose of this article is to introduce the reader to the general concepts and possibilities of endovascular
thoracic aortic repair, how to identify suitable candidates, the imaging requirements for implantation of stentgrafts, some of the early results in Slovakia
and also to give a realistic view of the pros and cons of this high-tech and rapidly evolving interventional radiological method of treatment.
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Hrudníková aorta je najväèou cievou v ¾udskom tele,
ktorá siaha od ¾avokomorového výtokového traktu a po
bránicu. Pritom vykonáva ivotne nevyhnutné a súèasne
v ¾udskom tele unikátne funkcie, ktoré spôsobujú jej niektoré výnimoèné charakteristiky a zároveò ju robia citlivou na isté pecifické ochorenia. Ide o mechanicky najnamáhanejiu cievu ¾udského tela a súèasne priamo
zásobuje esenciálne orgány, ako srdce, mozog èi miechu,
inak mimoriadne vulnerabilné na ischémiu.
Prudká akumulácia poznatkov o hrudníkovej aorte
za krátke posledné obdobie, pokroky v kardiovaskulárnej chirurgii a anesteziológii a predovetkým nástup intervenèných rádiológov (1969  Ch. Dotter implantoval
endoprotézu do aortálnej aneuryzmy zvieraa, 1992  M.
Dake implantoval stentgraft do aneuryzmy descendentnej hrudnej aorty) (1) do problematiky dnes u výrazne
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dentnej aorty. Intervenèná rádiológia ako úplne nová,
úèinná a pritom minimálne invazívna terapeutická disciplína ponúka tak ako v iných regiónoch ¾udského tela
a iným pecializáciám svoju spoluprácu a pomoc aj kardiológom a kardiovaskulárnym chirurgom v lieèbe a podiele na zodpovednosti pri pacientoch s ochoreniami
hrudníkovej aorty.
Prináa ve¾mi rýchle, väèinou nebolestivé a nekomplikované rieenia ochorení na vo¾ným okom alebo optikou nevidite¾ných miestach ¾udského tela, s pouitím virtuálneho obrazu (fluoroskopia, CT, MR a USG)
a sofistikovaného intrumentária, ktorý vyuíva hightech výdobytky.
Multidisciplinárny záujem o problematiku ochorení
hrudníkovej aorty je úplne pochopite¾ný. Odha¾ovanie
týchto ochorení narastá a nevedno celkom presne, èi je
to tak na základe stúpajúcej prevalencie, starnutia populácie, alebo len na základe zvýenej dostupnosti moderných zobrazovacích modalít, ktoré ich zachytávanie
nesmierne u¾ahèujú. Pritom ide o ochorenia, ktoré vyadujú èasto emergentný, urgentný alebo elektívny, èi u
chirurgický alebo novie aj endovaskulárny prístup. Iba
dokonalá znalos normálnej truktúry a funkcie hrudní-
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kovej aorty, ako aj prirodzenej histórie a patofyziológie
jej jednotlivých ochorení môe vies k správnemu rozhodovaniu o potrebe, èasovaní a type vhodnej radikálnej
lieèby. Aj keï je známe rozdelenie aorty na jednotlivé
úseky relevantné k chirurgickému manamentu, dôleité je uvedomi si, e ide o jednu kontinuálnu cievu ohrozenú komplexnými ochoreniami, ktoré ve¾mi èasto siahajú priamo alebo dôsledkami do celej aorty, prípadne
iných èastí ¾udského tela. Vzh¾adom na monosti endovaskulárnej lieèby (EVL) alebo jej kombinácie s chirurgickou lieèbou sa zdá najpraktickejie rozdelenie získaných ochorení hrudníkovej aorty na akútne aortálne
syndrómy (AAS) (2) a chronické aneuryzmatické transformácie (Thoracic aortic aneurysm  TAA). Medzi AAS
zaraïujeme penetrujúci aortálny ulkus (PAU), ohranièený intramurálny aortálny hematóm (IMH) a klasickú
akútnu aortálnu disekciu. Aneuryzmatické transformácie (TAA) zahàòajú pravú degeneratívnu aneuryzmu ascendentnej alebo descendentnej aorty, nepravú TAA
(pseudoaneuryzma z akejko¾vek príèiny) a posttraumatickú TAA. Rozdelenie je len pokusom o systematizáciu
získaných ochorení hrudníkovej aorty. Platí, e jednotlivé formy sa môu takmer ¾ubovo¾ne prelína. Napríklad
PAU a IMH môu by v prípade extenzie v médii prekurzorom klasickej aortálnej disekcie, prípadne degeneratívnej alebo disekujúcej TAA. Ak je disrupcia limitovaná adventíciou, vedú k formovaniu pseudoaneuryzmy
a ak prekroèí globálne murálne ohranièenie, môe vies
a k ruptúre (riziko vetkých jednotlivých foriem). Pritom len samotné symptomatické PAU sa spájajú s viac
ako 50 % rizikom ruptúry.

Princíp a podmienky úspenej EVL
ochorení hrudníkovej aorty
Cie¾ EVL ochorení aorty (niekedy aj Endovascular
Aortic Repair  EVAR) je v prípade torakálnej aneuryzmy (TAA), torakoabdominálnej a abdominálnej (AAA)
aneuryzmy identický  zniovanie rizika ruptúry a náhlej
smrti, ako aj zniovanie rizika periférnej embolizácie stabilizáciou aneuryzmy stentgraftom. Pokia¾ ide o disekciu descendentnej aorty (Stanford B, De Bakey III  obrázok 1), je cie¾om EVL, okrem zniovania rizika ruptúry,
aj zniovanie existujúcej alebo hroziacej fatálnej ischemizácie cie¾ových orgánov dekompresiou pravého lúmenu. Mono to dosiahnu prekrytím disekcie alebo jej prekurzorov stentgraftom, prípadne fenestráciou flapu alebo
stentovaním aortálnych vetiev.
EVL predstavuje moderný, komplexný, kombinovaný, chirurgický a endovaskulárny/intervenèný výkon s

Obrázok 1 Schéma klasifikácií disekujúcich aneuryziem hrudníkovej
aorty
Figure 1 Clasification diagram of disecting aneurysm of thoracic aorta

nieko¾kými úplne novými a originálnymi pecifikami:
absolútne zoh¾adòuje trend doby, multidisciplinárny prístup vysokopecializovaných odborníkov so spoloèným
cie¾om v záujme pacienta. Odzrkad¾uje tak úroveò vyspelosti a interdisciplinárnej spolupráce na danom pracovisku. Kede EVL prebieha na minimálne dvoch operaèných poliach (monitor, 1  2 ingvíny), vyaduje mieru
syntetickej práce, ako aj nezávislé konanie pri parciálnom uplatòovaní vedomostí a zruèností vetkých zainteresovaných. Schopnos pouíva a okamitá dostupnos
moderných zobrazovacích modalít sú v maximálnej monej miere nevyhnutné. Je to jediná anca, ako èo najlepie zvládnu nedokonalé intrumentárium, ktoré najèastejie spôsobuje zlyhanie EVL.
V tomto kontexte treba vidie podmienky úspenej
EVL ochorení hrudníkovej aorty v tyroch rovinách (3):
1. prísne dodranie aktuálnych indikaèných a kontraindikaèných kritérií
2. pouitie pod¾a monosti èo najideálnejieho stentgraftu (najväèí dôraz sa kladie na flexibilitu)
3. pouitie a okamitá správna interpretácia pre, peri a
postprocedurálnych zobrazovacích túdií v maximálnej monej miere
4. vedomosti, skúsenosti a zruènosti intervenèného rádiológa s katetrizaènou technikou, keïe najväèou
výzvou celej procedúry je bezpeèné zavedenie, správne uvo¾nenie a fixácia stentgraftu.
Samozrejmosou pre implantológa je aj intervenèné
zvládnutie komplikácií. Monos úspenej chirurgickej
konverzie v prípade akútneho zlyhania EVL (najväèie
nebezpeèenstvo predstavuje kolaps stentgraftu a ruptúra
aorty) na descendentnej aorte je len teoretická. Praktický
význam má chirurgická rekontrukcia len v prípade symptomatológie z prekrytia niektorej centrálnej tepny a jej
následnej chirurgickej transpozícii alebo revaskularizácii
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by-passom. Väèinu komplikácií vak treba nevyhnutne
bezprostredne alebo v neskorích sedeniach riei sekundárnou intervenciou (implantácia stentu alebo ïalieho
stentgraftu, PTA, perkutánna embolizácia).
Paralelne so zdokona¾ovaním katetrizaèného intrumentária je príèinou výrazného pokroku v globálnych
monostiach EVL aj obrovský progres v dostupných zobrazovacích modalitách. Ich úloha je esenciálna, predovetkým v súvislosti s miernejím napredovaním vo
vývoji optimálnych materiálov implantátu. Zobrazovacie techniky sa dnes zásadným spôsobom spolupodie¾ajú na EVL. Determinujú nielen vhodnos anatómie a
morfológie aneuryzmy pre EVL, ale aj výber a plánovanie vhodného stentgraftu (4). Sú nevyhnutné pre vèasné rozpoznanie hrozby komplikácií, ich okamité zistenie a správne lieèenie. Ïalej treba zdôrazni, e sa
zásadne podie¾ajú na doivotnom sledovaní pacientov
po implantácii. Veobecne v dostupnosti najmodernejieho zobrazovania v naich podmienkach mono vidie
jednu z najväèích príèin pomalého napredovania a zároveò aj skrytého nebezpeèenstva pre úspenos budúcich EVL. ako si mono predstavi kdeko¾vek na svete pracovisko, ktoré vykonáva EVL bez okamitej
dostupnosti CT, v èase keï zaznamenávame tendenciu
k peciálne aranovaným endovaskulárnym sálam na
EVL, s CT a DSA (digitálna subtrakèná angiografia)
prístrojmi spojenými jedným pohyblivým stolom a v jednej sále.
Vzh¾adom na súèasné dostupné informácie vieme,
e s potenciálom poskytnú najviac informácií o ochoreniach hrudníkovej aorty disponuje MRA (magnetic resonance angiography v time-of-flight aj phase-contrast
móde) a zároveò predstavuje aktuálny zlatý tandard.
Pribline o 5 % niiu presnos zobrazovania ponúka
CTA vyetrenie, je vak ove¾a dostupnejie. Najväèou
výhodou transezofageálnej (TEE) a transtorakálnej
(TTE) echokardiografie je okamitá dostupnos a èas
trvania túdie, je teda ideálna najmä pre nestabilných
pacientov. Pritom TEE senzitivitou prekonáva CTA a pribliuje sa k MRA. Digitálna subtrakèná angiografia
(DSA) je najdrahou a najrizikovejou (invazivita, aplikácia nefrotoxického kontrastu v najväèej miere) metódou, ktorá neponúka niè navye a pokia¾ sa neplánuje EVL, je obsolentná. Naopak, v prípade plánovania
EVL môe DSA slúi na kalibráciu rozmerov, stanovenie katetrizaènej priechodnosti hrudníkovej aorty a po
jej koreò, optimalizáciu zavádzacieho prístupu pred EVL
a real-time DSA môe da odpoveï na distribúciu prirodzených entry a reentry trhlín. Osobitné postavenie v diagnostike ochorení hrudnej aorty má intravaskulárny ultrazvuk (IVUS). iadna zo zobrazovacích metód nemôe
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konkurova IVUS-u mnostvom informácií o stene aorty a procesoch v nej a zároveò schopnosou optimalizova samotnú implantáciu stentgraftu. Okrem toho má
IVUS nezastupite¾né miesto v komplexnej diagnostike
aortálnych disekcií, najmä v kombinácii s potenciálnou
fenestarènou lieèbou.
Mimoriadnu komplexnos problematiky ochorení
hrudníkovej aorty odzrkad¾ujú aj indikaèné kritériá pre
konzervatívnu, chirurgickú a endovaskulárnu lieèbu.
V jasne definovanej a irokoakceptovanej podobe neexistujú. V závislosti od skúsenosti pracoviska (inak povedané od domu k domu) sa EVL vyuíva extenzívne
alebo takmer vôbec. Najprogresívnejie pracoviská sa
vrhajú na ochorenia lokalizované aj v aortálnom oblúku, respektíve ascendentnej aorte. Experimentujú pritom s najmodernejím intrumentáriom (side branch
stentgrafty  s boènými ramienkami pre perfúziu odstupujúcich tepien) alebo vyuívajú kombinovaný chirurgicko-intervenèný postup zavedenia stentgraftu cez vypreparovanú ascendentnú aortu, èi techniku kompletnej
náhrady ascendentnej aorty a jej oblúka so vitím odstupov centrálnych tepien do graftu (tzv. elephant trunk)
implantovaného stentgraftu. Isté je, e aktuálne máme
k dispozícii tak vynikajúce a s¾ubné výsledky pri prudko
narastajúcich poètoch EVL descendentnej TAA (èi u
s disekciou alebo bez), e EVL s implantáciou stentgraftu
tu dnes predstavuje aj chirurgmi plne akceptovanú metódu vo¾by (5).
Indikácie na EVL vychádzajú z chirurgických indikácií na operáciu descendentnej aorty (spracovalo Yale
Center for Thoracic Aortic Disease, USA) (6):
1. Akútna aortálna disekcia
2. Ruptúra
3. Symptomatický stav:
a) boles na podklade ruptúry bez vysvetlenia inou
príèinou
b) kompresia pridruených orgánov, najmä trachey,
paeráku, ¾avého bronchu
4. Dokumentovaný rast (1 cm/rok alebo prudký rast
s prieènym rozmerom aorty, ktorý sa pribliuje absolútnemu diametru)
5. Absolútny diameter descendentnej TAA:
a) Marfan: 6 cm
b) Non-Marfan: 6,5 cm
Publikované práce udávajú úspenú EVL ochorení
hrudnej aorty najmä v týchto indikáciách:
1. Chronická TAA descendentnej aorty s rozliènou etiológiou, vrátane posttraumatickej a mykotickej TAA
2. Akútna alebo chronická disekcia descendentnej
hrudnej aorty
3. Ruptúra descendentnej hrudnej aorty
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Obrázok 2 Úplné vyradenie rozsiahlej hrubostennej degeneratívnej descendentnej TAA z obehu implantáciou stentu a stentgraftu (v¾avo
pred a vpravo po implantácii)
Figure 2 Total exclusion of extensive thick wall degenerative descending TAA from the circulation by implantation of stents and stentgraft (left before and right after implantation)
TAA  aneuryzma hrudnej aorty (Thoracic aortic aneurysm)

4. Torakoabdominálna aneuryzma, ktorá vyaduje simultánnu resekciu alebo EVL brunej aneuryzmy

Aneuryzma hrudníkovej aorty (TAA) 
monosti a výsledky EVL
Najnovie poznatky z patofyziológie pravých aneuryziem hrudníkovej aorty poukazujú na geneticko-molekulárny pôvod ochorenia, ktoré narúa trukturálnu integritu adventície a nie médie ako sa pôvodne predpokladalo,
èo má neskôr za následok nárast prieèneho diametra aorty. Incidencia TAA je 6  14/100 000. Aneuryzmatické ochorenie ascendentnej aorty sa spája s pomerne úspenou
konvenènou kardiochirurgickou lieèbou a je aj jasnou indikáciou pre kardiochirurgov. Pribline tretina vetkých
torakálnych aneuryziem je vak lokalizovaná v descendentnom úseku. Konvenèná chirurgická lieèba sa tu naopak
v emergentnej indikácii spája so znaène vysokou mortalitou (60 %) a morbiditou (8 % paraplégia, 20 % infarkt
myokardu, 15 % renálne a 33 % respiraèné komplikácie).
Od roku 1992, keï M. Dake (Stanfordská univerzita) implantoval prvý Gianturco Z stent s dakronom na povrchu
do hrudnej aorty, prekonala EVL búrlivý vývoj aj v tomto
anatomickom regióne a dnes predstavuje pomerne bezpeènú lieèebnú metódu predovetkým aneuryziem lokali-

zovaných distálnejie od aortálneho istmu (obrázok 2). To
je dané kontrukciou stentgraftov, keïe zatia¾ ani jeden z
dostupných nepredstavuje úplne bezpeèné rieenie, pokia¾ ide o aneuryzmu postihujúcu aj aortálny oblúk.
Niektoré pecifiká EVL TAA ju odliujú od ostatných endovaskulárnych výkonov, netreba ich preto opomenú. Rigidná a pomerne mohutná kontrukcia torakálnych stentgraftov vyaduje prídavné manévre najmä
pokia¾ ide o samotné uvo¾nenie stentgraftu a riziko kolapsu, detrukcie alebo prípadného posunutia (tzv. shifting) implantátu. To mono ovplyvni v zásade tromi spôsobmi (7):
 kontrolovaná (riadená) hypotenzia  najèastejie
pouívaná metóda v praxi  zabraòuje aj preaeniu
srdca vo fáze uvo¾nenia stentgraftu
 adenozínový arest  asystólia vyluèuje akýko¾vek shifting a je reverzibilá (10  20 sekúnd)
 telesystolická liberácia  je pouite¾ná len pri niektorých typoch stentgraftov a umoòuje po rýchlom
uvo¾není implantátu jeho kompletné rozvinutie, pokia¾ mono poèas trvania diastoly
Vzh¾adom na predikciu úspechu EVL TAA je dôleité, e ideálne sú dilatácie s prieènym diametrom 55 a
65 mm (konzervatívny postup v prípade dilatácie pod 55
mm a zvýené riziko komplikácií, najmä ruptúry nad 65
mm). Ïalej ideálna je 20  30 mm minimálna vzdiale-
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nos proximálne a. subclavia a distálne tr. coeliacus od
dilatácie.
Lokalizácia dilatácie tesne za odstupom ¾avej podk¾úènej tepny, alebo jej extenzia do aortálneho oblúka,
sa spájajú so znaène vyím rizikom zlyhania stentgraftu
alebo celej procedúry, ako aj nevyhnutnosou prekrytia
centrálnych artérií (najèastejie a. subclavia a a. car. communis l. sin.). Samotné prekrytie a. subclavia je vak vo
väèine prípadov asymptomatické. V prípade, e to tak
nie je, rovnako, ako v prípade prekrytia ACC, je potrebný urgentný doplòujúci rekontrukèný angiochirurgický
výkon.
Pokia¾ ide o riziko ischemizácie miechy a prekrytia
tzv. Adamkiewiczovej artérie, ako ukazujú výsledky (paraplégia: 1  3 %), predstavuje reálne riziko najmä pre
pacientov so súèasnou nevyhnutnosou radikálneho rieenia AAA, prípadne s u vykonanou EVL AAA.
Osobitnú pozornos vzh¾adom na rozmery dostupného intrumentária treba venova aj otázke prístupu,
kde okrem transfemorálneho prichádza do úvahy aj transiliakálny (podobne aj pri EVL AAA) a abdominálny (cez
pararektálny by-pass), prípadne aj transtorakálny prístup.
Najèastejiou príèinou mortality, predovetkým pokia¾ ide o aneuryzmy íriace sa aj do oblúka, je ruptúra
aorty a hemoragický alebo kardiogénny ok. Vzh¾adom
na bezpeènú lokalizáciu v descendentnej aorte, najèastejou príèinou morbidity je paraplégia, CMP a renálne
alebo respiraèné zlyhanie. Zriedkavejie ide o akútny
infarkt myokardu alebo multiorgánovú embolizáciu.
Metaanalýza publikovaných výsledkov hovorí, e
okamitá mortalita, ako aj otvorená konverzia sú v úplnej zhode, a to v rozsahu 0  10 %. Paraplégia a CMP sú
v zhode pod 3 %. Primárne endoleaky pod 24 % a sekundárne endoleaky v rozsahu do 10 % (5). Publikované excelentné výsledky vak nezoh¾adòujú dlhodobé
sledovanie a teda osud stentgraftu v tele za hranicou sledovania pä rokov je pre nás úplnou neznámou.

Aortálna disekcia  monosti a výsledky EVL
Podobne, ako pri aneuryzmatickom ochorení ascendentnej a descendentnej hrudníkovej aorty, tak aj pri
akútnej disekcii typu A (Stanfordská klasifikácia) sa konvenèná chirurgická lieèba spája s pomerne dobrými výsledkami a jasne definovanými indikaènými kritériami,
kým chirurgické indikácie, ako aj výsledky lieèby v prípade akútnej disekcie typu B, sú ve¾mi nepreh¾adné (8).
Skladba pacientov je pomerne heterogénna, od relatívne mladých pacientov s Marfanovým syndrómom a po
starích hypertonikov a multifokálnych aterosklerotikov.
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Výskyt disekcie ascendentnej aorty (typ A) je 60 %
(z nej a 70 % sa íri a do terminálnej abdominálnej
aorty) a izolovanej disekcie len descendentnej a abdominálnej aorty je 40 % (typ B).
Klinické spektrum, ktoré sprevádza akútnu disekciu
torakálnej aorty typu B, môe by od asymptomatického
a po výrazne manifestné, konèiace ruptúrou a úmrtím.
Platí, e akútna B disekcia sa zväèa lieèi konzervatívnym prístupom (antihypertenzíva a betablokátory).
Emergentná chirurgická alebo endovaskulárna lieèba sa
indikuje pacientom s ruptúrou, okom a hemodynamickou instabilitou. Urgentný chirurgický èi endovaskulárny výkon pacientom v prípade malperfúzie a ischemizácie cie¾ových orgánov (viscerálne orgány, dolné konèatiny,
miecha) alebo narastajúcej bolesti, malígnej hypertenzii
a priechodného faloného lúmenu aorty (pritom je iniciálny lumen aorty nad 40 mm). Spomínaná symptomatológia, ktorá je indikáciou na vèasnú radikálnu lieèbu,
sprevádza pribline 40 % hrudných disekcií. Elektívny
chirurgický výkon sa týka chronickej fázy, keï je diameter aorty nad 60 mm a v prípade Marfanovho syndrómu
nad 50 mm. Rozdelenie disekcií typu B na akútne a chronické je dané èasom nástupu symptomatológie a je ohranièené 14. dòom.
Mortalita ochorenia je do 48 hodín bez lieèby v rozsahu 36  72 % a incidencia 10  20/1 mil (napríklad incidencia ruptúry AAA je dvojnásobne niia) (8). Celková
preferencia konzervatívnej lieèby v porovnaní s konvenènou chirurgickou lieèbou bola daná opakovaným porovnaním oboch metód (dvoj- a trojnásobne vyia mortalita v súvislosti s chirurgickou lieèbou). V súèasnosti
ale po zverejnení strednodobých výsledkov s endovaskulárnou lieèbou v plnom spektre jej moností mono povaova EVL symptomatických pacientov pri Stanford B
disekcii za metódu vo¾by. Súèasná úroveò poznatkov je,
e v prípade nástupu uvedenej symptomatológie pacienta sa jednoznaène treba pokúsi o EVL v maximálne
monom rozsahu.
Z mimoriadnej komplexnosti a dynamiky ochorenia
disekcie aorty typu B vyplývajú aj súèasné do istej miery
komplementárne monosti EVL (9, 10):
 prekrytie entry disekcie alebo prekurzorov disekcie
(penetrujúci ulkus, intramurálny hematóm) naloením stentgraftu
 perkutánna fenestrácia alebo alternatíva fenestrácie
(PTA reentry) intimálneho flapu
 stentovanie vetiev aorty
Samotná aortálna disekcia vzniká vytvorením tzv.
entry tear, t. j. trhliny v intime a pirálovým zakrvácaním
nového faloného lúmenu, pri postupnej kompresii pravého lúmenu. Vzniknuté spojky dvoch lúmenov oznaèu-
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Obrázok 3 Stanford B disekcia (v¾avo) aorty stabilizovaná prekrytím entry implantovaným stentgraftom (vpravo)
Figure 3 Aortic dissection Stanford B (left) stabilised by entry covering of implanted stentgraft (right)

jeme ako reentry. Spúacím mechanizmom môu by
zmeny v hemodynamike (najmä hypertenzia) a súèasné
ochorenie cievnej steny (ateroskleróza s kalcifikátmi,
Marfanov syndróm, koarktácia, aortoarteritída, prítomnos prekurzorov disekcie, t. j. PAU alebo IMH).
Pravidlom je, e írenie a morfológia aortálnej disekcie nemá pravidlá, aj keï do istej miery to úplná pravda nie je. Na ischemizáciu cie¾ových orgánov má najväèí dopad èi u statická obtrukcia (kompromitácia) vetiev
aorty, ale najmä ich dynamická obtrukcia (napríklad pri
kolapse pravého lúmenu). Riziko ruptúry sa pritom zvyuje narastaním tlaku vo falonom lúmene, teda rozsahom alebo chronicitou ochorenia. Pritom riziko ruptúry
aorty po jej predchádzajúcej disekcii je veobecne vyie
a aj pri meních diametroch, ako riziko len aneuryzmaticky degenerovanej aorty.
Pokia¾ ide o samotnú EVL, snáï najviac treba vyzdvihnú úlohu zobrazovacích túdií a ich interpretácie
a závislos od tzv. real time DSA a TEE, prípadne IVUS
(11).
Najkomplexnejou monosou, ktorú dnes EVL ponúka pacientom s hrudníkovou disekciou typu B, je prekrytie entry stentgraftom s mechanizmom navodenia
dekompresie pravého lúmenu a zabránenia tak jeho kolapsu (obrázok 3). Môe sa v prípade potreby dopåòa
fenestráciou alebo implantáciou stentu. Samotná implantácia stentu alebo fenestrácia èi jej alternatíva sú pouite¾né, keï napríklad naloenie stentgraftu nie je moné

(nemonos infrarenálne nasondova pravý lúmen), alebo pri oligosymptomatológii (izolovaná unilaterálna konèatinová alebo renálna ischemizácia) pacienta.
Metaanalýza publikovaných výsledkov 113 pacientov po 30 dòoch a v zátvorke po jednom roku udáva 1 
3 % (3 %) mortalitu a 2 % (6 %) progresiu disekcie. Z
ïalích vèasných komplikácií treba spomenú ruptúru
aorty v 0  3 %, paraplégiu v 1  3 % a CMP v 1 %.
Prestentovanie ¾avej a. subclavia sa uskutoènilo v 6 %,
prièom chirurgická revaskularizácia alebo transpozícia
nebola nevyhnutná ani raz (12).
Podobne ako naznaèujú skúsenosti s EVL klasickej
TAA je aj EVL disekcií descendentnej aorty do istej miery
zaaená technickými obmedzeniami momentálne dostupných stentgraftov a limitovanými literálnymi údajmi
(vzh¾adom na poèet a najmä dlhodobých výsledkov) (13).

Skúsenosti Slovenského ústavu srdcových
a cievnych chorôb (SÚSCH)
tyria pacienti (vek 52, 52, 57, 74 rokov, z toho jedna
ena) boli endovaskulárne lieèení pre ochorenie hrudnej aorty implantáciou troch stentgraftov, dvoch samoexpandibilných nepokrytých stentov a v jednom prípade
fenestráciou flapu. Indikáciami pre EVL bola degeneratívna descendentná TAA, posttraumatická descendentná TAA a v dvoch prípadoch chronická disekujúca TAA
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Obrázok 4 Stanford B chronická disekcia ischemizujúca oblièky (v¾avo) a efektívna fenestrácia s následnou redistribúciou a perfúziou oboch
renálnych tepien (vravo)
Figure 4 Chronic dissection Stanford B resulting in renal ischemia (left) and effective fenestration with distribution and perfusion of both renal arteries (right)

 Stanford B (v jednom prípade pre expanzívny rast a riziko ruptúry a v druhom pre ischemické renálne komplikácie a koagulopatiu). Dosiahla sa 100 % technická
úspenos vetkých intervenèných výkonov. V prípade
degeneratívnej TAA sme zaznamenali po opakovanej
CTA kontrole tendenciu stentgraftu ku kolapsu pre jeho
nedostatoènú flexibilitu, s následným rizikom obturácie
aorty. Vykonanou sekundárnou intervenciou a implantáciou dvoch stentov sa dosiahla optimálna fixácia stentgraftu na stenu aorty (obrázok 2). Bezprostredne a vo
vzahu k procedúre (kontrola do jedného mesiaca) sme
teda zaznamenali úplné vylúèenie degeneratívnej a aj
posttraumatickej TAA z cirkulácie, bez vizualizácie leakov. Prekrytím entry chronickej Stanford B disekcie sme
dosiahli úplné vyradenie disekcie v hrudnom (obrázok
3) a parciálne aj v abdominálnom segmente a zabránili
tak ruptúre prudko expandujúcej disekujúcej TAA.
V druhom prípade vytvorením fenestrácie flapu v úrovni odstupov renálnych tepien (stentgraft cez entry nebol
implantovate¾ný pre úplný kolaps pravého lúmenu
v hrudnom segmente) (obrázok 4) sa zabezpeèila redistribúcia toku z faloného do pravého lúmenu v celej descendentnej a abdominálnej aorte, ako aj perfúzia výrazne ischemizovaných oblièiek renálne zlyhávajúcej
pacientky, èo viedlo k úprave oblièkových funkcií a parciálne aj hemokoagulácie.
Nezaznamenali sme, s výnimkou krátkodobého zvýenia teploty v jednom prípade (tzv. postimplantaèný
syndróm  napriek profylaktickému podávaniu ATB),
iadne iné komplikácie v súvislosti s EVL. Pacienti s implantovanými stentgraftami odchádzali do regionálnej
starostlivosti bez subjektívnych akostí.

148

Kard0304b.p65

Záver
Ako ukazujú publikované výsledky, ale aj vlastné skúsenosti, stentgraftovanie hrudnej aorty je extrémne úèinnou a dnes u pomerne èasto vyuívanou metódou pri lieèbe ochorení predovetkým descendentnej aorty.
Publikované výsledky, v niektorých prípadoch prakticky
bez výskytu alebo s nesignifikantným výskytom komplikácií, sú impresívne a potvrdzujú skutoènos, ktorú by sa
donedávna málokto odhodlal vyslovi, e EVL ochorení
descendnetnej aorty je vzh¾adom na mortalitu a morbiditu ïaleko úspenejou lieèebnou metódou ako nielen chirurgická lieèba v tomto regióne, ale napríklad aj EVL AAA
(èo je vak dané aj neporovnate¾ne lepími výsledkami
chirurgickej lieèby v oboch regiónoch). Mono predpoklada, e v budúcnosti zavedenie komplexných stentgraftov
s boènými vetvami umoní v hrudnej aorte ete viac zvýi
bezpeènos a zároveò rozíri indikaèné kritériá na EVL.
EVL ochorenie hrudníkovej aorty predstavuje sofistikovaný lieèebný postup, zaaený okrem rizík zo zlyhania materiálu, najmä nedostatkom dlhodobých výsledkov a èasto s relatívnym nadbytkom state of the art
informácií, ve¾mi rýchlo konfrontovaných èasom. V naich podmienkach je najvýraznejím handycap-om znaèná finanèná nároènos, pokia¾ ide o materiálne a prístrojové vybavenie k EVL. Spolu so snahou o zniovanie
invazívnosti lieèebných postupov a zapájanie rôznych
zobrazovacích túdií narastá zloitos a nároènost procedúry pre vykonávajúcich lekárov. V ére medicíny zaloenej na dôkazoch je samozrejmosou aj dokonalá publikaèná informovanos. Východiskom je ete väèia
pecializácia lekárov a zároveò tímová práca.
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Uplatnenie výsledkov zahranièných vzorových pracovísk by ale malo vies u nás k maximálnej koncentrácii
síl a prostriedkov, aby sme tak preklenuli alebo zmiernili existujúce materiálne a prístrojové nedostatky (nevyhnutnou je okamitá 24-hodinová dostupnos CT, ideálne aj MR a ïalej tím: intervenèný rádiológ  chirurg) (14).
V podmienkach finanènej ischémie je to toti jediný
moný spôsob, ako poskytnú danú modernú lieèbu na
poadovanej úrovni (teda aj emergentne) aspoò na jednom pracovisku. Nesporný prínos endovaskulárnych lieèebných metód potom docení predovetkým pacient pri
poskytovaní nových terapeutických moností, zniovaní
hroziacich èasto fatálnych komplikácií u existujúceho
lieèebného spektra, skrátení hospitalizácie a celkovom
komforte poskytnutej starostlivosti.
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