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Úvod: Aortálna stenóza (AoS) je najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením srdcových chlopní so 
zlou prognózou po objavení sa prvých príznakov. Chirurgická náhrada aortálnej chlopne 
(surgical aortal valve replacement, SAVR) kedysi predstavovala jedinú efektívnu liečbu. 
Transkatétrová náhrada Ao chlopne (TAVR) je v súčasnosti  alternatívnou terapeutickou 
metódou u pacientov s kontraindikáciou ku operačnému riešeniu. Obe z týchto metodík majú 
svoje riziká: jedným je poškodenie vodivého systému vedúce k potrebe trvalej 
kardiostimulácie. V práci porovnávame výskyt a závažnosť porúch srdcového rytmu v 
dôsledku náhrady Ao chlopne oboma spôsobmi. 
Metóda a súbor pacientov: V práci sme sledovali pacientov, ktorí v priebehu troch rokov 
(2014-2016) podstúpili výmenu Ao chlopne buď chirurgicky (SAVR) alebo cievnym prístupom 
(TAVR). Porovnali sme percento výskytu porúch rytmu s potrebou implantácie trvalého 
kardiostimulátora (TKS), časový interval medzi zákrokom a implantáciou TKS ako aj typ 
poruchy vodivého systému a hodnotili sme ich prežívanie. 
Výsledky: Výmena Ao chlopne viedla k poruchám srdcového rytmu s potrebou implantácie 
TKS u 6,30% pacientov v SAVR skupine vs. 14,67% v TAVR skupine (p<0,05). Hlavný dôvod 
implantácie bol v oboch skupinách kompletný AV blok, ktorého výskyt bol v oboch skupinách 
porovnateľný (60,6% u SAVR pacientov vs. 72,7% u TAVR, NS). Priemerný časový odstup 
medzi zákrokom s výmenou Ao chlopne a implantáciou TKS bol v SAVR skupine dlhší 
(9,12±3,1dní) v porovnaní s TAVR pacientami (5,18±3,19 dní, p<0,05). Prežívanie pacientov 
bolo porovnateľné v oboch skupinách (Log Rank test, NS). 
Záver: TAVR predstavuje alternatívnu metódu u pacientov so závažnou AoS.  Riziko 
poškodenia AV prevodu s následnou potrebou implantácie TKS je signifikantne vyššie oproti 
pacientom podstupujúcim chirurgickú výmenu. Skrátenie časového odstupu od zákroku po 
implantáciu TKS v porovnaní so SAVR skupinou súvisí s dlhšou rekonvalescenciu v prípade 
chirurgickej náhrady Ao chlopne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


