
Zúžení srdeční chlopně je 
závažným onemocněním

Příznaky 

Zúžení srdeční chlopně neboli aortální stenóza 
se vyskytuje u 2,5 % osob nad 65 let a tím, jak 
se prodlužuje průměrný věk a populace stárne, 
tak její výskyt roste. Téměř u třetiny nemocných 
není aortální stenóza zjištěná a tím ani správně 
léčena. Je dokázané, že neléčená aortální stenóza 
je velmi nebezpečná 
a prognóza doby přežití 
s tímto onemocnění je 
jen několik let. Je proto 
důležité všímat si hlavních 
příznaků, jako je dušnost 
při námaze, bolest na 
prsou, zvýšená únava, 
bušení srdce nebo kolaps 
se ztrátou vědomí.

Léčba

Způsob léčby aortální stenózy závisí na celkovém 
stavu pacienta a výsledku provedených 
vyšetření. V úvahu přicházejí dva druhy léčby – 
kardiochirurgická operace na otevřeném srdci, 
nebo katetrizační implantace aortální chlopně 
TAVI. 

Zeptejte se vašeho kardiologa jaká forma léčby je pro vás ta nejvhodnější.
Pro více informací navštivte náš web www.tavi.cz.
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Kardiochirurgická operace se používá, zejména u 
mladších pacientů v případě některých typů postižení 
aortální chlopně (například dvojcípá chlopeň nebo 
rozšíření srdečnice neboli aorty), nebo při potřebě 
komplexního výkonu.  Vysoké procento lidí, především 
starších pacientů se zúžením chlopně, nemůže být 
operováno klasickou metodou, protože by jejich 
rekonvalescence po operaci byla komplikovaná a riziková. 

Nejmodernější způsob implantace srdeční chlopně 
TAVI probíhá bez nutnosti otevřeného zákroku na 
srdci, výrazně zkracuje pooperační péči, zvyšuje kvalitu 
života pacientů a prodlužuje jim život. Tento výkon se 
často provádí u pacientů starších 80 let. Není důležitý 
věk pacientů, ale jejich celkový stav. Při tomto zákroku 
je umělá chlopeň implantována do srdce pacienta bez 
otevřeného chirurgického zákroku, pomocí katetrů, 
většinou přes stehenní tepnu. Implantace je provedena 
během několika desítek minut a pobyt v nemocnici může 
být zkrácen na dva až tři  dny. 

Následná péče

Po provedeném zákroku je důležité zůstat v péči 
ambulantních kardiologů. Pro pacienty, kteří podstoupili 
léčbu aortální stenózy metodou TAVI, nejsou potřeba 
další omezení. Díky lékařskému zákroku se kvalita života 
zvýší a pacient se bez nutnosti rehabilitace rychle vrátí do 
běžného života.

Zeptejte se vašeho kardiologa jaká forma léčby je pro vás ta nejvhodnější.
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