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TAVI- transkatetrová implantace aortální chlopně 

Tavi je indikována u pacientů s aortální stenózou. 

CO JE AORTÁLNÍ STENÓZA? 

Je to zúžení aortální chlopně, které ztěžuje průtok krve z levé komory do aorty. 
Levá komora tak musí pumpovat krev proti zvýšenému odporu a po delším 
trvání může být značně zvětšena a poškozena. Při větší tělesné námaze se 
nedostává do oběhu dostatečné množství krve, což způsobuje dušnost, závratě 
až omdlení, bolesti na hrudi, palpitace (bušení srdce), únavnost. 

Způsob léčby aortální stenózy závisí na klinickém stavu pacienta a nálezů z 
provedených vyšetření. Je možná kardiochirurgická operace na otevřeném srdci 
nebo transkatetrová implantace aortální chlopně - TAVI nebo balónková 
valvuloplastika - BAV. Váš ošetřující lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejlepší. 

 

obrázek 1 - zdravá chlopeň 

 

obrázek 2 – postižená chlopeň 
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BAV - BALÓNKOVÁ VALVULOPLASTIKA 

Jejím principem je roztažení balónku v místě zúžené chlopně, čímž se zvětší 
průtok krve do těla, protože dojde k zlepšení pohybu cípů. Srdce pak snadněji 
krev přepumpuje. Tento výkon se použije ke zlepšení Vašich obtíží nebo vždy 
před implantací chlopně. Efekt tohoto výkonu bývá dočasný, provádí se v lehké 
analgosedaci. 

 

TAVI – KATETROVÁ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ 

V současnosti jsou nejčastěji používány dva systémy-chlopeň EDWARDS-SAPIEN 
a CORE-VALVE.  

   

obrázek 3 - chlopeň Edwards Sapien    chlopeň Core-Valve 

Obě chlopně jsou navrženy tak, aby se zlepšila práce srdce, aniž by se musela 
odstranit Vaše vlastní zúžená aortální chlopeň. Vaše chlopeň zůstává a do 
stejného místa se umístí chlopeň nová. Nemusíte tak tedy podstupovat 
kardiochirurgickou operaci na otevřeném srdci. Provádí se na katetrizačním 
sále pod kontrolou rentgenového přístroje a trvá zhruba 2 hodiny. Za účelem 
zajištění správné polohy chlopně se může provádět jícnový ultrazvuk srdce 
(ultrazvuková sonda se zavede dutinou ústní do jícnu, odkud je srdce dobře 
vidět a je dobře vyšetřitelné). 
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CHLOPEŇ EDWARDS-SAPIEN 

Aortální bioprotéza je složená z ocelového stentu, do kterého je všita vlastní 
trojcípá chlopeň vyrobená z hovězího perikardu (osrdečníku). Tato chlopeň se 
před implantací stlačí na balónek katetru a při implantaci se balónek dilatuje. 
Po vyfouknutí balónku chlopeň zůstává v místě nemocné chlopně.  

 

 

 

obrázek 4 - implantace chlopně Edwards Sapien 
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CHLOPEŇ CORE-VALVE 

Je aortální chlopeň tvořena samoexpandabilní nitinolovou kostrou se třemi cípy 
chlopně, která je z vepřového perikardu (osrdečníku). Jejím postupným 
uvolňováním ze zaváděcího systému pod rentgenovou kontrolou se chlopeň 
sama rozepne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 5 - implantace chlopně CoreValve 
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ZPŮSOBY ZAVEDENÍ CHLOPNĚ 

V současnosti je chlopeň zaváděna dvěma možnými přístupy:  

1) Transfemorální přístup (přes tříslo) - po místním znecitlivění se v třísle 
provede vpich do stehenní tepny, kam se zavede katetr, který dále vede do 
aorty a k aortální chlopni. Chlopeň se zavádí retrográdně proti toku krve z aorty 
do komory. Po zavedení chlopně se katetry odstraní a místo vpichu se ošetří. 

2) Transapikální přístup (přes hrot srdeční) - po uvedení do celkové anestezie je 
proveden malý řez (minithorakotomie) na levé straně hrudníku, kudy lékař 
zavede katetr přímo do levé komory. Chlopeň se zavádí prográdně z komory do 
aorty. Po výkonu je vstup do hrudníku chirurgicky ošetřen. 

 

obrázek 6 - transapikální přístup 

V obou případech je přes žilní vstup (většinou žílou v třísle) zavedena stimulační 
elektroda do pravé srdeční komory. Ta nám slouží při samotné  implantaci 
chlopně, kdy se po dobu několika vteřin urychlí tepová frekvence srdeční na 
180-200 tepů za minutu. Cílem je, aby při implantaci prošlo méně krve přes 
aortální chlopeň a nová implantovaná se správně umístila. 

Po výkonu se můžete cítit nepohodlně v místě vpichu, ale tento pocit vymizí 
během několika dnů. 
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HOSPITALIZACE 

Po výkonu budete hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, kde budete 12 - 
24 hodin pečlivě monitorováni a po té přeloženi na standardní oddělení. 
Celková doba hospitalizace bývá zhruba 5- 7 dní při nekomplikovaném 
průběhu. 

 

Během pobytu v nemocnici budete mít následující vyšetření:  

RTG hrudníku, EKG, ultrazvuk srdce, vyšetření krve a moče 

 

JAKÁ JSOU RIZIKA? 

 Nejčastější jsou komplikace v místě vpichu 3-10 % 

 TIA/CMP (tranzitorní ischemická ataka/cévní mozková příhoda) u 2-3 % 

 Vzácně do 0,5% může dojít k úmrtí během výkonu 

 

VŠECHNY MOŽNÉ KOMPLIKACE: 

 Alergická reakce na kontrastní látku 

 Reakce na anestezii 

 Arytmie (porucha srdečního rytmu) 

 AV píštěle (abnormální komunikace mezi tepnou a žílou) 

 Krvácení v místě vpichu (v některých případech vyžadující transfuzi) 

 Cévní poranění v místě žilního nebo tepenného přístupu vyžadující     
chirurgickou revizi (bolest a poškození tepny, která přivádí krev do 
nohou) 

 Embolizace (ucpání cévy a následné nedokrvení příslušné oblasti) 

 Trombóza - srážení krve v cévách - vznik trombu 

 Para valvulární leak - chlopenní netěsnost (únik krve kolem chlopně) 
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 Perforace - protržení nebo poškození cév, srdečního svalu nebo chlopně, 
což by mohlo způsobit perikardiální výpotek - srdeční tamponádu 
(krvácení do osrdečníku) 

 Embolie vzduchu, trombu (krevní sraženina), nebo kalcifikace, která 
blokuje průtok krve cévou a způsobuje dočasnou nebo trvalou cévní 
mozkovou příhodu 

 Neodkladná operace srdce 

 Infekce včetně endokarditidy (zánět  nitroblány srdeční nebo na chlopni) 

 Hypertenze - vysoký krevní tlak 

 Hypotenze - nízký krevní tlak 

 Systémová periferní ischemie/nervové poškození (snížený krevní tlak 
v periferních orgánech a nervech) 

 Renální insuficience - selhání ledvin (ledviny přestanou fungovat a bude 
potřeba dočasné nebo trvalé dialýzy) 

 Srdeční infarkt 

 TIA - tranzitorní ischemická ataka - drobná cévní mozková příhoda 
z krátkodobého nedokrvení určitých oblastí mozku) 

 CMP - cévní mozková příhoda 

 Smrt 

 Radiační expozice - chlopeň bude implantována pomocí rentgenového 
záření 
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JAK SE PŘIPRAVIT ? 

S lékařem zkonzultujte všechny své pravidelné léky. Nejlépe je mít s sebou 
seznam všech léků co užíváte. Bude potřeba upravit hlavně léky na ředění krve 
a na cukrovku. Ve většině případů byste měli vysadit Warfarin nejpozději 3-5 
dní před výkonem, jeho přerušení je vždy nutné konzultovat. 

Protože potřebujeme vědět, jestli jste všemu porozuměli a se vším souhlasíte, 
tak budeme od Vás potřebovat podepsat souhlas s výkonem. 

 

DOMA 

Po asi týdenní hospitalizaci Vám lékař vystaví propouštěcí zprávu pro 
praktického lékaře. V době propuštění Vám bude sdělen termín kontroly zde 
v naší ambulanci. Případnou změnu termínu je možné domluvit telefonicky u 
sekretářky katetrizace p. Pařízkové - tel. 495 834 239. 

V případě problémů je možné kontaktovat: doc. Šťásek,  Dr. Bis na 
katetrizačním sále tel. 495 834 201 . 

Na cestu domů byste si měli zajistit doprovod. 

Během několika příštích týdnů zjistíte, že Vaše fyzické a duševní zdraví se zlepší 
a Vy se vrátíte k plnějšímu a aktivnějšímu životu. To může trvat 4-12 týdnů. 

Chůze je nejlepší forma cvičení a je nezbytná pro Vaše zotavení. Jakmile chodíte 
pohodlně po celém domě, můžete provádět lehké domácí práce  jako je mytí 
nádobí, utírání prachu, praní prádla, žehlení  (vsedě) a pletí na zahradě. Žádná 
z těchto činností by neměla ztížit dýchání. Pokud ano, pak je potřeba zpomalit. 
Můžete mít pocit krátkého dechu, když začnete poprvé chodit. 

Ve vzácných případech zejména po celkové anestezii mohou nastat příznaky, 
které jsou dočasné a do několika dnů vymizí: 

 Změna čichu, pachuť v ústech - k tomu dochází v důsledku anestetika a je 
běžné, že lidé ztrácejí přechodně chuť k jídlu 

 Rozmazané vidění, tečky před očima  
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 Noční můry, halucinace nebo poruchy spánku (poruchy spánku jsou 
běžné po každé operaci a vymizí, jakmile budete doma a dostanete se do 
normálního života) 

 Chrapot - v důsledku anestezie a zajištění dýchacích cest 

 Zácpa - může k ní dojít v důsledku nedostatku pohybu a silnějších léků na 
bolest, můžete požádat o projímadlo 

 Problémy s koncentrací, pamětí - opět se to časem zlepší, buďte trpěliví 

 Otoky kotníků 

 

PO DOBU MINIMÁLNĚ 6 TÝDNU NESMÍTE: 

 řídit auto 

 nosit těžké nákupy 

 luxovat, vysávat 

 žádné zahradničení 

 plavat 

 tančit 

 jezdit na kole nebo motorce 

 žádnou činnost, která vyžaduje sílu rukama (hmotnost přes ruce) 

 

Pokud se chystáte na dovolenou, je nejlepší doba po 6 týdnech. Letět po 3 
měsících. 
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PÉČE O RÁNY 

Ať už máte transfemorální (tříslem) nebo transapikální (přes srdeční hrot), 
budete mít incize (jizva v třísle nebo na hrudníku). Je normální, že rány budou 
citlivé a pohmožděné po dobu několika dnů. Doma už by neměl být potřeba 
obvaz, pokud se rána hojí dobře. Na ránu nepoužívejte mýdlo nebo sprchový 
gel po dobu jednoho týdne. Pokud si všimnete vytékání sekretu nebo zánětu 
z nebo kolem rány, nebo zaznamenáte některý z následujících příznaků, 
kontaktujte lékaře. 

 každá zvýšená bolest, otok, zarudnutí nebo výtok v místě rány 

 zvýšená teplota nebo horečka 

 

BOLEST 

Bolest je obvykle kolem rány. Léky na bolest můžete potřebovat až 6 týdnů po 
výkonu. Vezměte si tabletu podle pokynů lékaře. Pokud bolest vymizí, postupně 
dávku snižujte. Zpočátku můžete na levé straně hrudníku cítit otupělý pocit na 
dotek, může dojít k brnění nebo mravenčení. Také si můžete všimnout ostrého 
bodnutí. Vše se časem upraví. Některé pohyby jako například zvedání rukou 
nebo zvednutí něčeho ze země Vám může způsobit nepříjemné pocity a proto 
je nejlepší se určitým činnostem vyhnout, než se hrudní stěna zahojí. 

 

REHABILITACE 

Chůze je nejlepší forma cvičení. Po dobu 2 týdnů po zákroku je nejlepší cvičit 
málo a často. Začněte tím, že chodíte doma po bytě a krátkými procházkami 
venku. Jakmile jste spokojeni s chůzí po rovině, vyzkoušejte pomalu chůzi do 
kopce a podle potřeby odpočívejte. Cíl jsou dvě 15 minutové procházky, jedna 
ráno a jedna odpoledne, každý den. Po týdnu 3 nebo 4 a postupně zvyšovat. 
Vaším cílem je dosáhnout 30 minutové chůze 5 dní v týdnu. Může to být pro 
Vás obtížné, pokud máte problémy s pohyblivostí, tak choďte alespoň to, co se 
Vám podaří. Je důležité být aktivní tak, jak je to jen možné. 
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                                    Fakultní nemocnice Hradec Králové 

                                       Sokolská 581,500 05 Hradec Králové 

           Katetrizační laboratoř, I. Interní kardioangiologická klinika  

 

                  Informovaný souhlas s provedením TAVI 

 

…………………………………………. 

                   štítek 

…………………………………………… 

 

Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny 
všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. 

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, 
mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu. 

 

Souhlasím s navrhovaným postupem dne ………………………v …………………. hod. 

                                                    

                                                                          ……………………………………………….. 

                                                                                  Podpis pacienta/tky 

Hradec Králové dne ……………………………. v ………………………. hod. 

 

          ……………………………………………………………………………………………………. 

                                  Jmenovka a podpis indikujícího lékaře 


