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Čtyři srdeční chlopně leží v samém srdci srdce.
Tomu odpovídá i jejich klíčová role v srdečním chodu:
Bezchybná funkce chlopní je podmínkou jednosměrného
dopředného pohybu krve, a dává tak teprve smysl veškerému úsilí srdečních předsíní a komor. Srdeční chlopně jsou však také úžasné svým kontrastujícím spojením
jemnosti a tvarové úspornosti s nesmírnou mechanickou
odolností. O tom, jak nesnadné je imitovat tento výsledek biomechanické evoluce, se přesvědčují soudobí
bioinženýři.
Srdeční chlopně však mohou být postiženy patologickým procesem a teprve tehdy si plně uvědomíme
jejich nepostradatelnost. Závažné chlopenní vady dříve
nezvratně určovaly osudy nemocných. Teprve v posled-

ních desetiletích dokáží chirurgové operací změnit nepříznivý průběh onemocnění a svým pacientům nabídnout život kvalitou téměř rovnocenný životu zdravých
jedinců. Příběh tohoto úsilí byl započat před sto lety
a dnes je chirurgie srdečních chlopní významnou oblastí kardiochirurgie s rozsáhlými a hlubokými znalostmi
indikací, postupů, rizik a výsledků. Autoři této knihy se
snažili čtenáři nabídnout sumu těchto poznatků v hutném kompendiu s mnoha vyobrazeními, s akcentem
na závěry prověřené zkušenostmi i s reﬂexí moderních
vývojových trendů.

V Hradci Králové, 1. prosince 2008

Jan Dominik
Pavel Žáček
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Nepříznivou prognózu nemocných s hemodynamicky
závažnými a progredujícími chlopenními srdečními vadami lze úspěšně zvrátit srdeční operací. Poprvé tuto
myšlenku vyslovil již před více než 100 lety Sir Lauder
Brunton. Setkával se s naprostou beznadějností dosavadní léčby tehdy neobyčejně časté mitrální stenózy, a tak
již v roce 1902 publikoval v Lancetu článek, ve kterém
navrhoval rozšířit stenotické mitrální ústí chirurgickým
postupem. K naplnění této odvážné myšlenky došlo
až 20. května 1923, kdy Elliot Carr Cutler uskutečnil
v Bostonu první operaci mitrální stenózy u dvanáctileté
dívky. Transventikulárně zavedeným tenotomem rozřízl
stenotické mitrální ústí. Po první úspěšné operaci však
dalších pět operovaných zemřelo v důsledku peroperačně
vytvořené mitrální regurgitace, a proto Cutler v dalších
operacích již nepokračoval.
Jiný a logicky již zcela správný postup operace mitrální stenózy zvolil Sir Henry Session Souttar. Tlakem
ukazováku, zavedeným ouškem do levé síně, rozvolnil
srostlé komisury a provedl tak 6. května 1925 v Londýně
první digitální komisurolýzu mitrální chlopně. Operace
byla úspěšná, ale vlivné lékařské kruhy obvinily Souttara,
že nezodpovědně provedl nesmyslnou operaci, a zlepšení klinického stavu operované přičítaly zlepšené funkci
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myokardu a ne chirurgickému výkonu. V této atmosféře
Souttar již žádnou další operaci mitrální stenózy neuskutečnil. Až po více než dvacetileté přestávce se průlomovým rokem v historii operací mitrálních stenóz stal
rok 1948. Charles Philamore Bailey 10. června 1948
v Philadelphii a Dwight Emary Harken 16. června 1948
v Bostonu provedli nezávisle na sobě první úspěšné mitrální komisurolýzy (předtím od roku 1945 proběhlo
několik neúspěšných pokusů). V Evropě to byl Russell
Claude, Baron Brock of Wimbledon, který 16. září 1948
uskutečnil svou první a úspěšnou digitální komisurolýzu
stenotické mitrální chlopně v Londýně – 23 let po ojedinělé a úspěšné Souttarově operaci.
U nás je začátek a rozvoj chirurgie mitrální chlopně
spojen se jménem Jana Bedrny, který v Hradci Králové
uskutečnil 24. listopadu 1951 první úspěšnou mitrální
komisurolýzu na zavřeném srdci v tehdejším Československu. Brzo po úspěchu těchto operací na klinice akademika Bedrny došlo k jejich rychlému rozšíření i na
další chirurgická pracoviště. Na konferenci o srdeční
chirurgii v roce 1954 v Praze byla již uváděna tato čísla
uskutečněných mitrálních komisurotomií, která dokládají aktivitu jednotlivých pracovišť v srdeční chirurgii
v polovině 50. let minulého století: na klinice Jana Bedrny v Hradci Králové 162, na klinice Jana Navrátila
v Brně 101, na oddělení Pavla Steinera v Martině 60,
na klinice Karola Šišky v Bratislavě 32, na oddělení
Čestmíra Vohnouta v Ostravě 19, na klinice Emericha
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Poláka v Praze 13 a v ústavu Bohumila Špačka v Praze 9.
Operace mitrálních stenóz se velmi rychle staly častými
operacemi, a tak za dalších šest let, tj. do roku 1960, bylo
v tehdejším Československu odoperováno pro mitrální
stenózu již 3000 nemocných.
První úspěšnou valvulotomii stenotické chlopně plicnice tenotomem skrze pravou komoru uskutečnil Thomas Holmes Sellors 4. prosince 1947 v Londýně. U nás
to byl Jan Bedrna, který touto metodou 7. března 1951
v Hradci Králové operoval čtrnáctiletého chlapce.
Za velký mezník nejen v chirurgii srdečních chlopní,
ale v srdeční chirurgii vůbec, je nutné považovat 6. květen 1953, kdy John Heysham Gibbon v Philadephii poprvé úspěšně uzavřel defekt síňového septa na otevřeném
srdci v mimotělním oběhu. U nás byly první operace
v mimotělním oběhu uskutečněny v krátkém sledu za
sebou v roce 1958 na třech chirurgických klinikách:
Jan Navrátil 5. února v Brně, Karol Šiška 8. července
v Bratislavě a Jaroslav Procházka 17. července v Hradci
Králové operovali poprvé nemocné s defekty síňového
septa v mimotělním oběhu.
Možnost operovat uvnitř srdečních dutin na zastaveném srdci v mimotělním oběhu umožnila provádět nejen
mitrální komisurotomie na otevřeném srdci pod kontrolou
zraku, ale také plastiky chlopní a později i jejich náhrady
chlopněmi umělými nebo biologickými. První komisurotomii stenotické mitrální chlopně na otevřeném srdci
uskutečnil Karol Šiška v Bratislavě 29. června 1959.
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Rok 1960 je spjat s prvními implantacemi umělých
srdečních chlopní. Nina Braunwald(ová) a Andrew
Morrow v Bethesdě implantovali polyuretanovou chlopeň
vlastní konstrukce do mitrálního ústí 10. března a druhou 11. března 1960. Vzhledem k pouze krátkodobému
přežití operovaných je v literatuře prvenství přiznáváno
Albertu Starrovi, který 21. září 1960 v Portlandu poprvé
implantoval do mitrální pozice kuličkovou chlopeň s následným dlouhodobým přežitím pacienta.
První náhradu aortální chlopně do subkoronární
pozice uskutečnil Dwight Harken v Bostonu 10. března
1960. Několik let předtím Charles Hufnagel (Washington) sice nenahrazoval aortální chlopeň, ale chirurgicky léčil nemocné s aortální nedomykavostí implantací
jednocestného kuličkového ventilu do sestupné aorty
(poprvé 11. září 1952).
Robert Cartwright v Pittsburgu uskutečnil první současnou náhradu aortální a mitrální chlopně 1. listopadu
1961 a Albert Starr 21. února 1963 náhradu aortální,
mitrální i trikuspidální chlopně.
První náhrady mitrálních chlopní v Československu
jsou spojeny se jménem Jana Navrátila. V roce 1963
v Brně implantoval šesti nemocným chlopně domácí
výroby (Uhlířovy-Altmanovy), ale pouze s krátkodobými
dobrými výsledky – operovaní zemřeli za několik týdnů
až měsíců na trombembolické komplikace. První dlouhodobě dobré výsledky Jan Navrátil dosáhl s implantacemi chlopní Starr-Edwards v roce 1965.
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Brzy po prvních implantacích mechanických srdečních chlopní byla zahájena i éra využití biologických
chlopní v humánní kardiochirurgické praxi. Donald
Nixon Ross (Londýn) uskutečnil první implantaci aortálního alograftu do subkoronární pozice již 24. června
1962. O dva měsíce později začal tyto operace uskutečňovat i druhý zakladatel a propagátor alograftů Sir Brian
Gerald Barratt-Boyes v Aucklandu na Novém Zélandu.
O vývoj a přípravu prvních xenograftů z prasečích
aortálních chlopní se zasloužil především Alain Frederick
Carpentier, který spolu s Jean Paul Binetem implantoval
v Paříži první xenograft do aortální pozice v roce 1965
a s Charlesem Dubostem v roce 1967 poprvé stentovaný
xenograft do mitrálního ústí. Donald Ross v roce 1967
poprvé použil chlopeň plicnice operovaného jako autograft k náhradě aortální chlopně a plicnicový výtokový
trakt nahradil alograftem.
V roce 1968 Hugh Bentall a Anthony DeBono publikovali chirurgické řešení anuloaortální ektazie; nahradili aortální chlopeň chlopní Starr-Edwards všitou do
teﬂonové protézy, která inkluzní technikou nahrazovala
vzestupnou aortu, a ústí věnčitých tepen implantovali
do teﬂonové protézy.
Zásluha o nebývalý rozvoj a rozšíření rekonstrukčních výkonů na mitrální chlopni je spojena se jménem
Alaina Carpentiera (Paříž), který je od 80. let minulého
století vůdčím protagonistou záchovných operací mitrální chlopně. Naproti tomu záchovné operace aortálních
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chlopní u nemocných s aortální regurgitací se dostávají
do popředí zájmu kardiochirurgů až v posledních deseti
letech. Zasloužili se o to především Sir Magdi Yacoub
(Londýn) a Tirone David (Toronto) prezentací vlastních
rozsáhlých sestav úspěšně operovaných. V současnosti
jsou již tyto metody zaváděny na většině kardiochirurgických pracovišť a autoritami v této oblasti chlopenní
chirurgie se stávají především Hans Joachim Schäfers
(Hamburg) a Gebrine El Khoury (Brusel).
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Lidské srdce je po bezchybném dokončení embryonálního vývoje skvěle vytvořeným čerpacím orgánem
se dvěma funkčními jednotkami. Čtyři srdeční chlopně – ventily – jsou nezbytnou součástí tohoto celku.
Morfologie srdečních chlopní si vynucuje obdiv pro
spojení subtilní konstrukce a dokonalé funkce a trvanlivosti. Nejen vlastní architektura srdečních chlopní,
ale i jejich vzájemné úsporné uložení v centru srdce
a spirálovité zaklínění výtokových traktů a velkých
tepen je z pohledu technického uspořádání mimořádně
kompaktním řešením. Pro kardiochirurga i kardiologa
je nezbytná dobrá znalost intimních prostorových vztahů mezi srdečními chlopněmi a ostatními srdečními
komponenty.
Čtyři srdeční chlopně jsou z topograﬁckého a funkčního pohledu uloženy v pravostranných srdečních oddílech (trikuspidální a pulmonální) a levostranných srdečních oddílech (mitrální a aortální). Z morfologického
hlediska se srdeční chlopně dělí na dvě atrioventrikulární
(mitrální a trikuspidální) a dvě semilunární (aortální
a pulmonální). Chlopně mají za normálních okolností
své typické umístění a vztah k centrálnímu ﬁbróznímu
srdečnímu skeletu (obr. 1, 2). Neméně důležitý je jejich
vztah k převodnímu systému a věnčitým tepnám.

