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AR -  Etiology, Classification 

AR 
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Mechanisms of AR according to the Carpentier’s functional 
classification.  
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Presentation Notes
По своята етиология аортната регургитация най често е дегенеративна, в резултат на калциране на аортни клапни платна с възрастта. Другите причини за възникване на аортна регургитация са ревматизъм, вродени заболявания, бикуспидна аортна клапа, идиопатична дилатация на аортния корен, Марфан, възпалителни и системни заболявания, инфекциозен ендокартит. За описване на механизма на възникване на аортна регургитация се използва класификацията на Карпентие. Като взависимост от това дали причината е в аорните клапни платна или в аортния корен, аортната регургитация се класифицира на тип 1 – дилатация на компонентите на аортния корен и нарушена коаптация при нормални клапни платна с нормална мобилност. Тип 2 – когато причината е в самите аортни платна и това е пролапс на аортната клапа с ексцентричен джет на аортна регургитация. Тип 3 – аортна регургитация в резултат на ригидни, уплътнени и трудно подвижни платна на аортна клапа/ 



Echocardiography – answers we 
should received 

• Origin of aortic regurgitation 
 
• Exactly mechanisms 
 
•  Severity  
 
• Other valves  
 
• Appropriate therapeutic and interventional 

strategy 
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Presentation Notes
Ехокардиографската оценка на аортната регургитация трябва да ни отговори на следните въпроси:Какъв е произхода на аортната регургитация, точните механизми и вероятна етиология. Каква е тежестта на лезията. Какво е състоянието на другите клапни лезии и съответно каква е функцията на камерите, а също и каква терапевтична и интервенционална стратегия е най-подходяща.



Aortic Regurgitation Type I 

STJ DILATATION STJ AND AORTIC ROOT DILATATION ANNULUS DILATATION 

Gallego García de Vinuesa P et al. Functional Anatomy of Aortic 
Regurgitation. Rev Esp Cardiol. 2010;63(5):536-43 
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I тип на аортната регургитация се разделя на 3 подтипа – дилатация на синотубуларната връзка. Обикновенно е резултат на прогресивна атеросклеротична болест и разширение на ао асценденс заедно със синотубуларната връзка. Често се асоциира с аневризма на ао асценденс. Хирургичната корекция се заключава в ремоделиране на синотубуларната връзка и интервенция върху аневризмата. Вторият тип е резултат на дилатация на синусите на Валсава и синотубуларната връзка. Това състояние често се асоциира с дегенеративни промени в медията като Марфан и Ехлер Далос синдром. Исторически, хирургичната интервенция е замяна на аортния корен и клапта /Bentall/  процедура/. Съществуват и запазващи клапата интервенции – реимплантация на клапата – Давид процедура и ремоделиране на лапата – Якоб процедура. Но пациентите със синдром на Марфан имат по в-сока честота на рецидиви на аортна регургитация след процедурата. Тип С – дилатация на анулуса,често възниква съвместно с патологията на аортни клапни платна. Когато обаче е единствен фактор за възникване на аортна регургитация, субкомисурална анулопластика си е предпочитана интервенция. Съществува и още един тип лезия – 1 d перфорация на аортно клапно платно. Най често са резултат на инфекция или травма и се третират с перикарден пач.При този тип аортна регургитация джета е централен. ТЕЕхокардиографията има висока чувствителност за определяне на точния механизъм на аортната регургитация и да ги рзграничава трите подтипа с чувствителност  87 %. В някой случаи ТТЕхоКГ може да даде грешна интерпретация, свързана основно с изпуснат пролапс на аортно платно, като адапривен механизъм при дилатация на аортния корен. Затова ако джета на аортната регургитация е ексцентричен, той е суспектен за пролапс. 



Measurements of the Aortic Root 
Aortic annulis: 
 Midsystole 
 Inner to Inner diameter  
 Between the Hinge points 

of the aortic valve leaflets 
Aortic Root and other 

measurements 
 Middyastole 
 Leading to Leading edje 
 Perpendicular plan e of the 

long axis of the aorta 

Lang M et al. J Am Soc Echocardiogr 2015; 28:1-39 
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Тук са показани необходимите позиции за измерване на съответните размери на аортния корен. Ехокардиографски аортният анулус всъщност е въображаема структура, която отразява базалното прикрепване на аортните клапни платна. Измерва се в средата на систолата, тогава диаметърът на аортния анулус е най голям, от вътрешен до вътрешен ръб, в ZOOM режим. Останалите диамтри на аортния корен се измерват в края на диастолата перпендикулатно на дългата ос на аортата, от водещия към водещия ръб.Измерването на аортния аннулус може да е затруднено поради калцификати. , като цяло калцификатите се смятат за част от аортния лумен, не от стената и не трябва да бъдат включени в измерването на диаметъра. Преднозадният диаметър на аортния корен обикновенно се измерва с помощта на 2D TEEcho, или TEEho. Но тъй като пръстена е по скоро епилсповиден, 3 d  ехокардиографията е предпочитан метод за измерването му.Базалното прикрепване на платната н аортната клапа към миокарда формира виртуален аортен анулус. Периферното прикрепване на платната маркира синотубуларната връзка. Има като цяло три пръстена: единия е този вритуален анулус, другия от където се започва истинската фибролеастичната част на клапните платна и третия е с форма на корона. Това всичко формира – FAA – функционален аортен анулус. 



Measurements of the Aortic Root 

Lang M et al. J Am Soc Echocardiogr 2015; 28:1-39 
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С помощта на 3 Д ехокардиографията можем да измерим по малкия предно-заден и по големия медио-латерален диаметър на аортния корен, както и площта му. Като разликата междъ най малкия и най големия диаметър може да е чак до 6 мм. Мултидетекторната компютерна томография е също точен метод за измерване на аортния корен. Тук е показано 3 Д и компютерно томографско измерване на предно заден диаметър между вътрешния ръб на комисурата на ляво и неклоронарно платно и срещиположния десен коронарен синус. И медиолатерален диаметър е измерен от средата на десния коронарен синус към най диасталната точк на некоронарния синус.Трябва да отбележим,ч е както и MDCT  така и  3 d ИМАТ СВОИТЕ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ. Мдст – КОНТРОЛ НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА, ОБЛЪЧВАНЕ3Д – по ниска времева и пространствена резолюция, визуализацията може да бъде затруднена от калцификати. Плана на закрепването на аортните клапни платна не винаги е ортогонален към ЛК изходен тракт. Обикновенно дясното коронарно платно се прикрепва по надолу в сравнение с лявото и некоронарно аортно клапно платно. 



ROC curves for post-TAVI significant AR prediction obtained by 
‘mismatch index’ derived from 2D circular area (A) and 3D 

planimetered 
area (B). AUC, area under the receiver operating characteristic curve; 

AR, aortic regurgitation; ROC, receiver operating characteristic; 
TAVI, transcatheter aortic valve implantation; 2D, two-dimensional; 3D, 

three-dimensional 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2012) 13, 931–937 
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Какви са предимствата на 3Д ехокардиографияъа: Измерването на площта на аортния анулус планиметрично с помощта на 3D и определяне на несъответствието между размерите на анулуса и протезата е сигнификантнен предиктор за наличието на паравалвуларна аортна регургитация като усложенение от ТАВИ в сравнение с  2 Д определяне на площта, показват резултатите от това проучване. 



Circ Cardiovasc Imaging. 2014 September ; 7(5): 828–835  
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Не винаги дилатацията на аортния корен ще доведе до аортна регургитация. Тук са представени два случая, където при горе-долу една и съща дилатация на аортния корен в един случай имаме аортна регургитация, а вдруг – не. Резултатите от по задълбочени проучвания с помощта на КТ показват, че в резултат на дилатацията на аортния корен, аортните клапни платна също се удължават и се адаптират към съответната дилатация, което е изчислено с помощта на площта на съответните платна. Ако тази адаптация е достатъчна – не се развива аортна регургитация. При недостатъчно увеличаване на платната както и по изразената асиметричност в удължаването им и асимитричност в самата дилатация на аортния корен води до развитието на аортната регургитация. Като цяло лявото коронарно платно е по малко. И левия коронарен синус също. 



European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2017) 18, 1041–1048 
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Същите резултати се подтвърждават и с 3Д трансезофагеална ехокардиография. В това проучване са изследвани 40 пациента с дилатация на аортния коре ( включвайки синус валсава дилатация и дилатация на синотубуларната връзка и 20 контроли). Целта на проучването: дали има адаптация на платната при аортна регургитация. За степеннта на ремоделирането на аортните клапни платна е съдено по отношението на площта на клапните платна към сино-тубуларната площ.  Дали тази адаптация е различна при симетрична и асиметрична аортна регургитация. Използван е флекси слайс метод за получаване на образ по късата ос на аортата на ниво коаптация (А). Височината на платната е измерена в края на систолата от вътрешния ръб на аортния корен до свободния ръб на съответното платно (В). Интеркомисуралното разстояние е измерено в края на систолата между комисурите. Измерена е площта на аорните клапни платна в систола и диастола. Дълбочината на платната е измерена в края на систолата  в напречен план между най изпъкналата част на платното и напречното сечение. Централният коаптационен дефицит е измерен в края на систолата като централна точна на коаптацията между всяка двойка припокриващите се платна.



European Heart Journal (2017) 00, 1–53 
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Според последните гайдлайни терапевтичното поведение при пациентите с дилатация на аортния корен е следното: Хирургична интервенция при пациентит със синдром на Марфан и диаметър на аортата на асцендентната аорта 50 мм. > 45 при марфан със съответните мутации при наличие на рискови фактори. Над 50 бикуспидна аортна клапа с допълнителни рискови фактори или коарктация. Над 55 мм при всички останали пациенти.Когато пациентът се насочва за оперативна интервенция на аортната клапа. Сед прави и интервенция на аортата ако размерите са над 45 мм, особенно когато клапата е бикуспидна, 



Aortic Regurgitation Type II 

Circulation. 2007;116[suppl I]:I-264–I-269 

Flail 
Partial prolaps 

Whole cusp prolaps 
Free edje fenestration 
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Вторият тип на аорнтата регургитация е резултат на елонгирани  аортни клапни платна. Джета на аортната регургитация в този случай е ексцентричен, и е насочен в  обратна траектория на пролапсаи е насочен назад при пролапс на дясно коронарно платно и напред при пролапс на ляво и некоронарно аортно клапно платно. Пролапс на аортното клапно платно по-нататък може да бъде разделен на частичен, цял и флейл на платното. Парциалният пролапс вкличва пролабиране на дисталната чест на платното в изходния тракт на лява камера. И флейла представлява пълно обръщшане на върха на платното в кухината на исходния тракт на лявата камера. Понякога може да наблюдаваме ексцентричен джет на аортна регургитация без наличие на пролапс. Причината затова може да е  фенестрация или малки разкъсвания по свободния ръб на платнотоХирургичната корекция на 2 тип аортна регургитация включва няколко вида техники, пликиране, триангуларна резекция или перикардиален пач. Тези техники често могат да се съвмещват заедно с другите, когато дилатацията на аортния корен или асцендентна аорта са засегнате. Изолирания пролапс на аортно клапно платно, чето изисква субкомисурална анулопластика за стабилизация. 



Aortic Regurgitation Type II  

Muraru D. et alEuropean Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2012) 13, 541–555 

Prolaps of the right coronary cusp 
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Триразмерното ехо посволява по точна визуализация и локализация на пролапса в сравнение с 2 Д. Тука е показан пролапс на дясно коронарно платно, който точно се визуализира с помощта на 3 Д ехокардиографията. 



The Role of Echocardiography in Aortic 
Valve Repair 

Thorac Cardiovasc Surg,2009Volume 137 (Issue 2) 
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Като цяло от казаното дотук целта на ехокардиографията при едната от основните цели на ехокардиографията при аортна регургитация е да определи точния механизъм на клапната лезия и в съответствие с това да се предприеме потходцяща терапевтична стратегия. При лезиите тип I и тип II аортни регургитации, интервенции съхраняващи клапата потенциално могат да бъдат направени и това би намалило риска от множество усложнения свързани с имплантиране на аортната клапна протеза. ions should be taken into account. Aortic repair may be feasible if calcification is confined to the free margins, but not if calcification involves the body of the cusp. Type 3 lesions are not considered to be repairable От всичките изброени, 3Д ТЕЕхометод е много обещаващ и с достатъчна недежност за идентифициране на точния механизъм на регургитацията и определяне на специфични параметриNash et al performed an echocardiographicstudy to determine the factors most likely to predict a successfulrepair. On multivariate analysis following adjustmentfor age, the presence of an eccentric jet, absence of cusp andcommissural thickening, and lack of cusp calcification wereall independently associated with a greater likelihood of



Ann Cardiothorac Surg 2013;2(1):65-72 

      The level of cusp 
coaptation should occur 
above the aortic annulus  

      The height of coaptation 
should be greater than 
9mm and reach the middle 
of the sinus of Valsalva.  

 The length of cusp 
apposition should be 
measured (If this is <4 mm, 
it is associated with a 30-
40% chance of recurrent 
severe AR in the follow-up ) 
 The length of cusp apposition (a) 

at the effective height (b)  
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За преценка на възможността от клапно-съхраняваща са полезни следните параметри. Първо: нивото на коаптацията трябва да бъде над аортния анулус. Ако нивото на коаптацията на платната е под аортния анулус, рискът от рецидивираща аортна регургитация е над 70 %. В идеалният случай,височината на коаптацията трябва да бъде повече от 9 мм и да достига средата на синуса на Валсава. Апозицията на платната трябва да е над 4-5 мм , ако е под 4 мм това се асоциира с риск от тежка аортна регургитация около 30-40 %. Съответно височината на апозицията се мери от базата до върха на платното, а на коаптацията от нивото на аортния анулус до върха. Измерването на систолния градиент след интервенция също е от огромно значение. Не трябва да надвишава 15 мм Нг –средния



Aortic Regurgitation type III 
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Механизмът на аортна регургитация тип III е свързан с ретракция на платната, слепване на комисурите и непълно затваряне на клапата. Причините за лезиите са ревматични или дегенеративни. Тези лезии са по трудни за пластика и по често водят до клапно протезиранеКалцифицирането на платната е в скорова система от едно до 4. Като цяло ако калциевият скор е под 3, може да очакваме репайр. И ако калцификацията засяга свободните ръбове на платната. 



Bicuspid aortic valve 
 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging 
(2012) 13, 541–555 

Mayo Clin Proc. 2010;85(5):483-500 
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Класификацията на бикуспидна аортна клапа се базира на три основни характеристики брой на шевове, пространствена ориентация на шевовете и платната и функционалният статус на клапата. Истинската бикуспидна клапа е тази без шевове с две еднакви платна. Най често обаче има един шев от две следти клапни платна. Тип 1 лр  = слято ляво и дясно коронарно платно. Прецизната анатомия на аортната клапа е важна, тъй като терапевтичните стратегии, скрининг в семействата са различни. Сливането на различни платна крие различна прогноза – ако е слято дясно и некоронарно клапно платно, това води до по-висока честота на аортна стеноза и регургитация, докато ако е слято дясно и ляво коронарно платно, това води до  по чести дегенеративни промени, и се асоциира по често и с коарктация на аортата. 3д теехокг е метод с най добра резолюция зза точната характеристика на аортната клапа.Като цяло трансторакалната ехокардиография е метод с 92% сензитивност и 96 % специфичност за идентифициране на бикуспидна аортна клапа. 





Aortic Regurgitation Severity 
Assessment 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Следващите няколко слайда са относно оценката на тежестта на аортната регургитация с помощта на Доплер, както и други методи. Като цяло колор флоу може да ни ориентира за наличич или не на аортна регургитация, както и произхода на джета. Но за оценка на тежестта на аортна регургитация, големината на джета не е подходящ метод тъй като зависи от много хемодинамични фактори, предимно диастолното артериално налягане и технически фактори и може сигнификантно да надцени или подцени аортната регургитация.Обикновенно аортната регургитация продължава по време на целия диастолен цикъл, с изкличение на остра аортна регургитация, където тя може да е кратка и с ниска скорост. Тогава оценката с колор доплер е по трудна. Като цяло отношението на широчината на джета към изходния тракт на лява камера може да бъде използванео за полуколичествена оценка на аортна регургитация при централни джетове. Отношението на големината на джета под 25 % е индикатор за лека, отношението от 25 до 64 % е индикатор за умерена, а над 64 % за тежка аортна регургитация.  Подобно, отношението на ареята на джета чрез напречното сечение кум ЛВОТ площ. Тези методи са невалидни при ексцентрични джетове, както и при мултипленни джетове.  Измерва се на разстояние 1 см от вена контракта. Малка зона на конвергенция заедно с малък джет е специфична за лека регургитация. 	Методът подценява аортната регургитация при ексцентрични джетове



Vena Contracta 

 2 D Vena contracta width measurement 

Three components of the 
regurgitant Jet  
    should be vizualized 
Narrow colour sector scan 
with Zoom Mode 
Nyquist Lymit 50-60 cm/s 
 < 0.3 mild 
0,3-0,6 moderate 
>0,6  severe 

INNACURATE: 
Multiple Jets 
Noncircular offifice 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging 
(2013) 14, 611–644 
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Вена контракта е най тясната част на регургитационния джет,  произлизаща на мястото или непосредственно под регургитационният отвор. Характеризира се с високо-скоростен ламинарен поток и е малко по-тясна отколкото анатомичният регургитационен отвор. По този начин измерването на вена контракта представлява измерване на ефективен регургитационен отвор. Размерът и е независим от скоростта на регургитационния джет и налягането. Но, ако регургитационният отвор е динамичен, вена контракта също може да варира. Вена контракта е по малко зависима от фактори като PRF, за разлика от площта на джета. Вена контракта може да се измери с помощта на 2Д или 3д. Ако измерваме вена котракта с помощта на 2Д е необходимо всичките три части на джета /конвергенцивта на потока, вена контракта и площта на джета да бъдат визуализирани/ и да ориентираме ултрасонографския лъч възможно най перпентикуларно на потока. Измерва се в ZOOM режим. Колор сектора тр да е възможно най тесен за да се увеличи времевата и латералната резолюция. Измерването на вена контракта тр да е прецизно, тъй като най малки грешки могат да доведат до сериозен дискрепанс в резултатите. Вена контракта под 0,3 е индикатор за лека, от0,3 до 0,6 за умерена а над 0,6 за тежка регургитация. /в см/Като цяло ако се позиционира правилно вена контракта може да бъде използвана при ексцентрични джетове. Вена контракта е много добра за отдиференциране на лека от тежка аортна регургитация. 



Vena Contracta 

3 D Vena contracta area measurement 

Significant correlations 
existed between 3DVCA and EROA (r 
= 0.89; p < 0.001) 
 
The cut-off 3DVCA for grading severe 
AR was 32 mm2 (area under curve: 
0.96; sensitivity: 89%; specificity: 98%) 
 
Significant correlations existed 
between 2DVCA and 3DVCA m(r = 
0.97; p < 0.001) 

Sato et al. Cardiovascular Ultrasound (2015) 13:24 
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За 3 Д измерване на вена контракта е необходимо тя да се трейсира, и това се получавав в offline режим с помощта на подходяща ориентация и cropping. Колор сектора тр да е възможно най тесен за да се увеличи времевата и латералната резолюцияПредимството е,че може да бъде оценена при мултипленни джетове, Но динамичните джетове могат да са над или подценени съответноТрябва да се осигурят ортогонално сечения по остта на джета



PISA 

Align insonation beam with the flow 
  lower the color Doppler baseline in 
  the direction of the jet 

 
 Look for the hemispheric shape to 
  guide the best lower Nyquist limit 

 
 CWD of regurgitant jet for peak 
velocity and VTI 

Feasibility is limited by aortic valve calcifications 
 Not valid for multiple jets, less accurate in eccentric jets 
 Limited experience 
 Small errors in radius measurement can lead to substantial 
     errors in EROA due to squaring of error 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Всичките количествени методи за оценка на тежестта на аортната регургитация целят изчисление на следните параметри – ефективен регургитационен отвор – фундаментален параметър за оценка на тежестта на аортна регургитация. Регургитационен обем – който се свързва с измерване на тежестта на обемното обременяване. Регургитационна фракция – която представ;лява отношението на регургитационния обем към тоталния ударен обем. Все още не е ясно дали индексираните към телесна повърхност тези показатели имат по добра предиктивна стойности. Специално внимание при измерване на ефективният регургитационен отвор трябва да бъде обърнато на това, дали регургитацията се наблюдава по време на целия цикъл. Съществуват три метода за количествена оценка на аортната регургитация. Пулсов доплер VTI метод PISA метод: При клапна регургитация, регургитационния поток преминавайки към регургитационния отвор формира хемисфери с висока скорост и намалена площ. Колор флоу маппинг позволява изобразяване на такава хемисфера, която кореспондира с първия праг на елайзинг. Това се получава, когато променяме скалата на колор доплер по посоката на регургитационния джет.Радиус на Пиза се измерва от мястото на алайзинаг към вена контракта. Първо се изчисляваш регургитационният поток. След това ефективният регургитационен отвор /регургитационен потол/пиковата скорост на регургитационния джет/. Накрая регургитационният обем се изчислява като ефективен регургитационен отвор към тайм велосити интервал на регургитационния джет. Ограничения на метода: може да е неточен при несферични регургитационни отвори /често се наблюдава при функционална регургитация/. 3 Д колор флоу може по добре да визуализира пизата, но има ограничение предвид пространствена и времева резолюция. Аортната регургитация е тежка при изчислен ефективен регургитационен отвор над 0,3 см 2 и регургитационен обем над 60 мл. Калцификацията на аортата също затрудняват интерпретацията на ПИЗА методите



Pressure Half Time 
 Align insonation beam with the 

flow  
 Usually best from apical windows 
 Simple 
  Specific sign of pressure relation 

between aorta and LV 
  If long, excludes severe AR 

  
 
 
 
 
 
 
 

Poor alignment of Doppler beam 
may result in lower pressure half-
time 
 Affected by changes that modify 
LV-aorta pressure gradient (if 
short, implies significant AR or 
high LV filling pressure 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Плътен сигнал съответства на по-висока степен на регургитация. Ако не е добре позициниран ултрасонографския лъч, това може да доведе до грешни резултати в интерпретациятапри ексцентрични джетове ( говорим само за плътността на джета). Бързо намяляване на джета може да е белег на сигнификантна регургитация, но това също така може да се случи и при лош комплаянс на камерата по други причини и може да е подвеждащо. При много ексцентрични джетове, може да бъде успешно използван и парастернален образ. Ако е дълго, с голяма вероятност изключва тежка аортна регургитация. Ако имаме високи налягания на пълнене на ЛК може да е късо по тези причини. Тъй като методът изцяло завизи от комплаянса на камерата, пациентите с хронична, адаптирана аортна регургитация могат да имат PHT  в умерени граници. Повлиява се от терапия /вазодилататори, които редуцират аортното налягане/ .



Doppler Velocity Assessment 

Difficulties measuring mitral annulus 
diameter, particularly with annular 
calcification 
 Not valid for combined MR and AR, 
unless pulmonic site is used 

RVol = SVLVOT -  SVMV 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Може да подцени истинския ЛК обем и по този начин да подцени тежестта на регургитацията. Това може да бъде избегнато, с контраст например. Използване на 3 Д обеми дава обещаващи резултати. Ефективният регургитационен отвор може да бъде изчислен от отношението на регургитационният обем към VTI на аортна регургитация, измерена с CW. Необходимо е да няма съпътстващи клапни лезии. Доверителният интервал остава висок.а Този метод е валидиран при ексцентрични ои множественни джетове. Може да има затруднения при измерването на мйитралния анулус и калцирана митрална клапа. 



Holodiastolic Flow Reversal 

End-diastolic flow velocity >20 cm/s is indicative of severe AR 

Brief velocity 
reversal is normal 

 
 Can be present in 
arteriovenous fistula 

 
 
May not be 
holodiastolic in acute 
AR 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Може да бъде забелязан в аортната дъга или абдоминална аорта и се повлиява от много фактори, като периферна съдова резистентност и аортен комплаянс. Много специфичен но малко сензитивен за наличната тежка аортна регургитация.  Други причини за диастолен реверсал, като артериовенозна фистула и руптура на синус на валсава или персистиращ дуктус артериозус трябва да бъдат изключени. Ако реверсъла е холодиастолен, това съответства на поне умерена степен на аортна регургитаци. Но не винаги при остра аортна регургитация може и да не е холодиастолен. Когато се види в абдоминалната аорта, става по специфичен белег. 



Additional Parameters of Aortic 
Regurgitation Severity 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2013) 14, 611–644 
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Допълнителните параметри, които по скоро са хемодинамично последствия при аортна регургитация са доминг и флаттер на предното митрално платно в резултат на вибрация на платното от насочен назад джет на аортна регургитация. 



Lang M et al. J Am Soc Echocardiogr 2015; 28:1-39 
 
 

European Heart Journal (2017) 00, 1–53 

Measurement of LV diameters and 
Function 
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При хронична аортна регургитация, мног е важно да се проследяват ЛК обеми и фуникция в резултат на хронично обемно обременяване.  ЛК дилатация, при запазена глобална систолна функция в допълнителен белег за сигнификантна аортна регургитаци. И е специфичен белег, при положение,че другите причини за ЛК дисфункция са изключени. Размерите на ЛК имат значение за определяне на терапевтичната стратегия, като пациентите с тежка аортна регургитация и ФИ на ЛК под 50 % или ЛК ТДР > 70 мм или ТСР> 50 мм /или над 25 мм/м2 повърхност са показани за хирургично лечение



European Journal of Echocardiography (2009) 10, 112–119 
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При аортната регургитация имаме обемно и тензионно обременяване. Последното е следствие на систолната хипертония от повишен тотален ударен обем през клапата. С напредване на клапната лезия и по намаляният комплаянс на камерата, ЛК стрес в резултат на увеличено следнатоварване на камерата нараства и това води до развитие на систолна дисфункция на ЛК. Която, поначалото е субклинична, тък като фракцията на изтласкване на ЛК е запазена в резултат на повишено преднатоварване. Детекция на тази субклинична систолна функция на ЛК е от важно значение, тъй като резултатите от своевременна хирургична интервенция са добри.  В този случай може да ни помогне изследване на стрейн, като маркер за систолна дисфункция на ЛК при аортна регургитация. Това е едно проучване при което са изследвани 81 пациенти с аортна регургитация. Не са исхемици. Пациентите са разпределени в три груби – с лека, умерена и тежка аортна регургитация. Резултатите показват, че пациентите с умерена и тежка аортна регургитация имат намален лонгитудинален стрейн в сравнение с пациентите с лека аортна регургитация. И измерването на този показател може да е полезно за отдифиренциране на пациентите със систолна дисфункция на ЛК въпреки запазена ЛК ФИ/ 
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В ТОВА ПРОУЧВАНЕ АВТОРИТЕ ИЗСЛЕДВАТ НАД 600 ПАЦИЕНТИ С КОМБИНИРАН СЪРДЕЧЕН ПОРОК – УМЕРЕНА АОРТНА СТЕНОЗА И РЕГУРГИТАЦИЯ. Известно е, че пациентите с комбинираните клапни лезии са по-рисокви, тъй като прогресията на заболяването е по бърза. Целата на проучване да се установят диастолните параметри, които имат отношение към риска от последваща хирургична интервенция и също така смърт по сърдечно-съдови причини. И какви диастолни параметри са предиктори за усложнения след клапна операция. Резултатите показват, че отношението Е/Е ‘ на медиален митрален анулис над 14, както и Релатив wall thickness над 0,42 са свързани с по висок риск както и от оперативна интервенция при пациенти с умерен комбиниран порок така и по-висок виск от пред и постоперативни усложнения. 



AR – Algorithm of severity assessment 

Zoghbi et al. Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  
Volume 30 Number 4 
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Разбира се подхода, при оценка на тежестта на една всяка клапна лезия трябда да е интегративен, тъй като различни методи имат свои предимства недостатъци. Ако аортната регургитация се класифицира като лека или тежка с тези методи, не са необходими други допълнителни изследявания. Ко продължава да има дискрепанс между резултатите, тр да помислим за техниченките и други фактори, които могат да повлияят интерпретацията на резултатите и да се обосновем на резултатите с най-добро качество. 



AR SEVERITY European Heart Journal (2017) 00, 1–53 



ACUTE AORTIC REGURGITATION 

 Mechanisms of aortic regurgitation.  
Circulation. 2005;112:125-134 

Circulation. 2009;119:3232-3241 
Journal of the American Society of Echocardiography 2017;  

Volume 30 Number 4 

PHT – ACUTE AOR 
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Острата аортна регургитация се характеризира с много нбързо покачване на теледиастолното налягане и изравнаване на наляганията между аортната и лява камера, поради лошия комплаянс на последната. Това води до тежка хипотония, намален ефективен ударен обем и развитие на белодробен оток. В резултат на повишено теледиастолно налягане ехографски може да наблюдаваме по ранно затваряне на митралната клапа с М-МОДЕ, както и силно скъсено време на децелерация /<200 мд/. Поради изравняването на наляганията може да не се наблюдава голям джет на аортна регургитация. Най-честата зпричина за остра аортна регургитация е инфекциозен ендокардит, последвана от дисекация на аортата. Също така може да е следствие на травма или протезна дисфункция



MECHANISMS OF AORTIC REGURGITATION IN 
AORTIC DISSECTION 

J Am Coll Cardiol 2000;36:884 –90 
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При дисекацията на аортата механизмите на възникването на аортна регургитация са няколко. Може да се дължи на разширяване на аортния корен и нарушена коаптация на платната. Може да се дължи на пролапс на патното в следствие на разрушаване на мястотото на прикрепването му към аортата от самата дисекация. Може да е следствие на самия пролабиращ флеп в кухината на ЛК тракт каъо в последния случай аортната регургитация е интермитентна. ТЕЕхо е метод с добра сензитивност за разграничаване на различни типове аортна регургитация при ао д, което има съществено значение за вида на хирургична интервенция. 



ENDOCARDITIS OF THE AORTIC VALVE 

Unconventional perspectives (B and C) obtained from 3D apical acquisitions allowed 
the clear and complete visualization of the mass in motion, to appreciate its irregular shape and mobility, as 

well as its attachment point 
close to the annular insertion of the right aortic cusp 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2012) 13, 541–
555 
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Ендокардита е най честата причина за възникване на остра аортна регургитация и е важна етиология при протезная дисфункция. Когато не можем да постигнем оптимална визуализация с 2 Д Ехо, трансезофагеалното и 3 Д ехо дава точна представа за вида и локализация на вегетациите по аортната клапа. Тук е представена вегетация на аор клапа. Произлизаща от мястото назакрепване на дясното коронарно платно към аортния анулус. 



ASSESSMENT OF AORTIC VALVE 
PROTHESIS DYSFUNCTION 

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging; 2016: 1-47 
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Оценката на протезната функция е предизвикателнство предвид множество артефакти, които могат да произлизат от протезата. Важно е да се определи вида на регургитацита, дали е цантралмнаили паравалвуларна, като парастернален образ по късата ос дава по точмна представа за произхода на регургитацията. За оценка на тежестта се използват познатите полуколичествени и количествени методи, като вена контракта, Пиза, време на полуналягане както и холодиастолен флоу реверзал в десцендентната аорта. За полуколичествена оценка на паравалвуларна аортна регургитация отношението на шийката на регургитационният джет към тоталната обиколка на вшития пръстене индикатор за степента на регургитация. Рокинг на протезата се асоциира с дехисценция в 40 % от случаите и следователно тежка регургитация. Вена контракта – затруднена оценка и може да бъде некоректна при мултиплени джетове, нециркулярен ефективен регургитационен отвор. Измерване на времето на пулуналягане, като цяло е по малко чуявствително на артерфактите от протезната функция и затова е полезен метод з апреценка на степента на протезната аортна регургитация. Специялно когато е под 200 милисекунди е индикатор за тежка, над 500 мс за лека регургитация. Но при умерени стойности на времето на пулуналягане то не може точно да определи тежестта на аортна регургитация, тъй като зависи и от други фактори: комплаянс на камератаРазбира се да не забравяме да гледаме на камерата: една хипердинамична ЛК винаги може да е белег на остра аортна регургитация. 
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Отношението на диаметъра на джета към изходния тракт на ЛК> 65 %, подсказва тежка аортна регургитация /централна/.  Но може да бъде неправилно преценен при нецентрални джетове. Тук в таблицата са представени съответните критерии за тежест на една аортна регургитация



CONCLUSIONS 
 

• Determination of exactly mechanisms of aortic 
regurgitation help to identify the appropriate 
type of intervention 

• Doppler assessment is essential for the 
assessment of aortic regurgitation severity 

•  Evaluation of aortic regurgitation should be 
integrative, starts with 2D Echo, and when 
inconclusive,  other methods (3D Echo, CT, 
MRI) have to be used 
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