
NOVÝ SCREENINGOVÝ PROGRAM PRO VAŠE PACIENTY
ANEURYZMA břišní aorty, v současné době často označované zkratkou 
AAA (abdominal aortic aneurysm), je definováno jako rozšíření břišní 
aorty nad 1,5násobek jejího normálního rozměru, tj. nad 30 mm. Za hlavní 
příčinu vzniku aneuryzmatu jsou v současné době považovány degenerativní 
procesy, zejména oslabení strukturálních proteinů, jako jsou vazivové 
komponenty a elastin. Existuje i souvislost jeho vzniku s aterosklerotickými 
procesy, pacienti s již známou přítomností aterosklerotického onemocnění 
mívají i vyšší výskyt AAA.
AAA se vyskytuje zhruba u 5–8 % mužů nad 65 let. U žen je výskyt nižší, ve 
věkové kategorii nad 65 let bývá kolem 1,5 %. 

Vznik rozšíření břišní aorty ovlivňují především tyto rizikové faktory: 
věk, zvýšený krevní tlak, kouření, přítomnost aterosklerotického postižení 
v jiném řečišti (např. ICHS, ICHDK či stav po mozkové mrtvici).

Rozvoj aneuryzmatu probíhá dlouho bez vnějších příznaků – pokud je 
zachyceno v této, tzv. asymptomatické fázi, jde často o náhodný záchyt při 
sonografickém či CT vyšetření provedeném pro jiné obtíže. Přitom optimální 
je zachytit přítomnost aneuryzmatu dříve, než ohrozí pacienta rupturou, či 
již dojde k akutnímu stavu. 

Aneuryzmata o velikosti do 50–54 mm jsou indikována ke sledování (rychlost 
růstu AAA se pohybuje v rozmezí 1–6 mm/rok), zatímco od 55 mm je již třeba 
plánovat řešení aneuryzmatu (chirurgické či katetrizační). Zatímco plánované 
výkony pro AAA mívají velmi dobré výsledky a nízkou perioperační morbiditu 
a mortalitu, náhlá ruptura AAA má riziko úmrtí 60–70 %, i při současné dobré 
organizaci urgentní medicíny.



Dle současných doporučení Evropské kardiologické společnosti je do-
poručován systematický screening rizikových jedinců v populaci. V České 
republice však plošný screeningový program zatím zaveden nebyl. 

Co nabízíme?
V naší ambulanci nyní zahajujeme pro zájemce screeningový program na 
výskyt AAA. Vyšetření je prováděno sonograficky, nejlépe nalačno.

Pacienty s nálezem rozšíření aorty v případě zájmu přebíráme do péče 
a dále sledujeme. Řešení v případě potřeby zajišťujeme s předními cévně-
-chirurgickými pracovišti.

Na vyšetření se lze objednat:

➤   Osobně v naší ordinaci: 
Poliklinika Lípa, kardiologická ambulance – 4. patro, 
Seydlerova 2451, 158 00 Praha 13

➤  Telefonicky na čísle:📞 296 113 259
➤  Přímo na našich webových stránkách: www.corintez.cz


