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Zpomaluje diastolickou depolarizaci
1,2,6

    Výhradní snížení srdeční 
frekvence o 10–14 tepů/min.3

    Významná antianginózní 
a antiischemická účinnost 
srovnatelná s referenční 
léčbou 3,4

    Zachovává kontraktilitu 
myokardu, vedení vzruchu 
a repolarizaci komor 5

    Vynikající tolerance pacienty 3,4
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rimentální studie. 3. Tardif JC et al. Eur Heart J. 2005;26:2529-2536. 4. Ruzyllo W et al. Eur Heart J. 2004;25:Abstrakt 878. 5. Vilaine JP 
et al. J Cardiovasc Pharmacol 2003;42:688-696. Experimentální studie. 6. DiFrancesco D et al. Drugs 2004;64(16):1757-1765.

Zkrácená informace o přípravku Procoralan 5 mg a 7,5 mg: Složení a balení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg 
ivabradinu (odpovídající 5,390 mg ivabradinum hydrochloridum) nebo 7,5 mg ivabradinu (odpovídající 8,085 mg ivabradi-
num hydrochloridum). 56 tablet v 1 balení. Indikace: Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris u dospělých 
s ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem. Ivabradin je indikován u dospělých, u kterých jsou kon-
traindikovány nebo nejsou tolerovány betablokátory, nebo v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně 
kontrolováni optimální dávkou betablokátoru a jejichž srdeční frekvence je > 60 tepů/min. Dávkování a způsob podání: 
Doporučená úvodní dávka: 5 mg 2krát denně (ráno a večer, během jídla). Po 3 až 4 týdnech léčby může být na základě 
terapeutické odpovědi dávka zvýšena na 7,5 mg 2krát denně. Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu trvale sníží 
< 50 tepů/min. nebo se objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka musí 
být titrována směrem dolů až na dávku 2,5 mg 2krát denně (půl 5 mg tablety 2krát denně). Kontraindikace: Přecitlivě-
lost, klidová tepová frekvence před léčbou < 60 tepů/min., kardiogenní šok, akutní infarkt myokardu, těžká hypotenze (< 
90/50 mmHg), těžká jaterní insuficience, sick sinus syndrom, sinoatriální blokáda, srdeční selhání NYHA III – IV, závislost 
na kardiostimulátoru, nestabilní angina pectoris, AV blokáda 3. stupně, kombinace se silnými inhibitory cytochromu P450 
3A4, těhotenství, kojení. Interakce: kombinace s léky snižujícími srdeční frekvenci (nedoporučuje se současné podávání 
s verapamilem a diltiazemem). Současné užívání přípravků prodlužujících QT interval se nedoporučuje. Inhibitory a induk-
tory CYP3A4 mohou ovlivňovat metabolismus a farmakokinetiku. Varování a zvláštní opatření pro použití: Procoralan 
není účinný v léčbě arytmií. Užívání se nedoporučuje u pacientů s AV blokádou 2. stupně, s vrozeným syndromem dlouhého 
QT a bezprostředně po cévní mozkové příhodě. Opatrnosti je třeba u pacientů s hypotenzí, se srdečním selháním NYHA I-II 
a s retinitis pigmentosa. Procoralan ovlivňuje retinální funkce, při neočekávaném zhoršení vizu by mělo být zváženo ukonče-
ní léčby. Neurgentní DC-kardioverze by měla být zvažována 24 h po poslední dávce ivabradinu. Nežádoucí účinky: světelné 
jevy (zrakové vjemy tzv. fosfeny - přechodné zvýšení jasu na omezené ploše zrakového pole), rozmazané vidění, bradykardie, 
AV blokáda 1. stupně (EKG: prodloužený interval PQ), komorové extrasystoly, bolesti hlavy, závratě, palpitace, supraventri-
kulární extrasystoly, nauzea, zácpa, průjem, vertigo, dušnost, svalové křeče, hyperurikémie, eozinofilie, zvýšení kreatininu 
v krvi. Frekvence neznámá: synkopa, hypotenze a nevolnost (vše možná v souvislosti s bradykardií), vyrážka, erytém, svědě-
ní. Uchovávání: žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garnier, 92200 
Neuilly sur Seine, Francie. Registrační číslo: EU/1/05/316/001-007, EU/1/05/316/008-014. Datum poslední revize 
textu: 29.11.2010. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékárnách 
a výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Servier s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1. Tel.: +420 222 118 111; fax: +420 222 118 300. www.servier.cz

Mladí 
kardiologové

RozhovorFibrilace Síní

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

(str. 2)

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

(str. 6)

Optimalizace
léčby hypertenze

prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.

(str. 10)

Ocenění mladí kardiologové
(str. 12)

Vrcholem společenského pro-
gramu XIX. výročního sjezdu 
byl Gala večer České kardiolo-
gické společnosti, který zahájil 
profesor Widimský. Ocenil do-
savadní úspěšný průběh odbor-
ného i  společenského programu 
Výročního sjezdu, ve  kterém 
bylo zaregistrováno téměř 4 000 

účastníků. 
Poděkoval také organizátorům 

sjezdu společnosti. V následují-
cím vstupu profesor Widimský 
předal ceny za prezentace nej-
lepších původních českých pra-
cí publikovaných v předchozím 
roce - „To nejlepší z české kardi-
ologie“. Následně byly slavnost-

ně vyhlášeny výsledky soutěže 
mladých kardiologů a nejlepší 
posterová sdělení (fotoreportáž a 
výsledky na straně 12). V nepo-
slední řadě proběhlo vyhlášení 
vítězů Kardioběhu Jiřího Toma-
na, kterého se zúčastnilo téměř 
100 závodníků (fotoreportáž a 
výsledky na straně 12). 

Gala večer České kardiologické společnosti

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. zahájil Gala večer České kardiologické společnosti

Zveme vás do Brna 

i v příštím roce

13.–16. 5. 2012
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Úterní satelitní sympozium 
společnosti Servier bylo mj. 
věnováno i  podrobné analýze 
výsledků studie SHIFT, kte-
rá hodnotila vliv ivabradinu 
na zlepšení kardiovaskulárních 
příhod a kvality života nemoc-
ných s  chronickým srdečním 
selháním, kteří mají současnou 
optimální terapii. Ivabradin se 
specificky váže na  If-kanály 
lokalizované na membráně bu-
něk pacemakeru v  sinoatriál-
ním uzlu a  selektivně inhibuje 
If proud. Snižuje tak rychlost 
diastolické depolarizace mem-
brán pacemakerových buněk 
sinusového uzlu a  následně 
zpomaluje srdeční frekvenci. 
Jedním z  přednášejících byl 
i prof. MUDr.  Jaromír Hradec, 
CSc., z 3. interní kliniky 1. LF 
UK a  VFN v  Praze, kterého 
jsme požádali o krátký komen-
tář.

V poslední době odchází řada 
velkých originálních f irem 
z  kardiovaskulární (KV) ob-
lasti, protože jim postupně vy-
pršela řada klíčových patentů 
a svůj zájem obracejí jinam, na-
příklad k diabetu či onkologii. 
Dominantní oblastí výzkumu 
společnosti Servier stále zů-

stává KV program a díky tomu 
jsme se v  posledních letech 
dočkali 2  inovativních mole-
kul určených nejprve k  terapii 
anginy pectoris (AP). Oba pří-
pravky jsou představiteli úpl-
ně nových lékových tříd, tomu 
novějšímu – ivabradinu, který 
zpomaluje srdeční frekvenci 
(SF), bylo věnováno letošní sa-
telitní sympozium. Toto léčivo 
v  současnosti prochází rozsáh-
lým programem klinického vý-
zkumu. Od zmiňované AP jsme 
se přes chronickou ischemickou 
chorobu srdeční s asymptoma-
tickou systolickou dysfunkcí 

levé srdeční komory (v podobě 
studie BEAUTIFUL) dostali až 
do  oblasti chronického srdeč-
ního selhání (CHSS). Prognóza 
pacientů s tímto onemocněním 
bylo v souvislosti s podáváním 
ivabradinu zkoumána zatím 
v  poslední studii SHIFT, která 
byla i  hlavním diskutovaným 
tématem pondělního setkání. 

Na co byla zaměřena jednotli-
vá sdělení?

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 
z  I. kardioangiologické kliniky 
LF MU a FNuSA v Brně byl ná-
rodním koordinátorem studie 
SHIFT, je tedy člověkem nejví-
ce povolaným k  tomu, aby nás 
seznámil s  jejími dalšími závě-
ry a  výsledky nových analýz. 
Studie SHIFT otevřela úplně 
novou oblast pro použití ivab-
radinu. Její výsledky ukázaly, 
že nejen u AP, ale i u CHSS je 
zpomalení SF léčebným me-
chanismem, který velmi přízni-
vě ovlivňuje prognózu nemoc-
ných. Rozhodující je výchozí 
SF – víme, že čím vyšších po-
čátečních hodnot u nemocných 
s  CHSS dosahuje, tím lepší 
efekt přináší její zpomalení 
ivabradinem. V další přednáš-
ce demonstroval MUDr.  Jozef 
Jakabčin z  Kardiologického 
oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem několik 
příkladů z  klinické praxe, kdy 
byl ivabradin úspěšně nasazen 
k  terapii nemocných s  ische-
mickou chorobou srdeční. Třetí 
sdělení jsem přednesl já, zre-
kapituloval jsem zde současné 
znalosti o  významu SF u  ne-
mocných s CHSS. Ta je u těch-
to pacientů nejen markerem 
rizika, ale také rizikovým fak-
torem. Její zpomalení pomocí 
ivabradinu (z minulosti máme 
také k  dispozici řadu dokladů 
o beta-blokátorech) významně 
zlepšuje prognózu.

Na  jakém principu vlastně 
zpomalení SF zlepšuje pro-
gnózu nemocných s CHSS?

Máme k dispozici celou řadu 
dat z experimentů na zvířatech. 
Víme, že zpomalení SF na  jed-
né straně fyziologicky pro-
dlouží diastolu, prodlouží tedy 
dobu perfúze věnčitých tepen 
a  zlepší prokrvení myokardu. 
Zpomalení SF současně zmen-
ší práci, kterou musí myokard 
vykonávat, a  tím sníží nároky 
srdeční svaloviny na  kyslík. 

Na  jedné straně tedy vyšší do-
dávka, na  straně druhé nižší 
spotřeba kyslíku. Víme rovněž, 
že čím vyšší je SF, tím snadněji 
se tvoří aterosklerotické pláty, 
mj. i  ve věnčitých tepnách. Při 
vyšší SF tyto pláty také snáze 
praskají, což je zřejmě dáno 
odlišnými reologickými vlast-
nostmi krve a  vyšším smyko-
vým napětím na endoteliálních 
buňkách. To, že zpomalení SF 

snižuje riziko těchto ruptur, 
máme potvrzeno nejen v  ex-
perimentu na  zvířatech, ale 
i  na  menším souboru nemoc-
ných. A  nakonec to potvrdila 
i podskupinová analýza výsled-
ků ze studie BEAUTIFUL, která 
ukázala, že zpomalení SF ivab-
radinem u nemocných, kteří ji 
měli původně vyšší než 70/min, 
významně snížilo výskyt akut-

ních koronárních syndromů 
i nutnost koronárních revasku-
larizací.

 
Liší se nějak z klinického hle-
diska zpomalení SF pomocí 
beta-blokátorů a ivabradinu?

Ano, liší. Když to zjednodu-
ším – ivabradin nedělá nic jiné-

ho, než že zpomalí SF. Beta-blo-
kátory navíc snižují inotropii 
myokardu, zpomalují v  něm 
vedení elektrických vzruchů, 
mění elektrickou dráždivost 
a  diastolické vlastnosti levé 
komory a  příznivě ovlivňují 
patologickou neurohumorální 
aktivaci. Dominujícím příz-
nivým účinkem pro nemocné 
s  CHSS je negativně chrono-
tropní efekt, tedy zpomalení SF. 

Otázkou je, zda ostatní účinky 
beta-blokátorů tento prospěš-
ný efekt potencují nebo naopak 
zmenšují. Dokud jsme neměli 
v  rukách nástroj, který ovliv-
ňuje výhradně SF, tak jsme 
na  tuto otázku nedokázali od-
povědět. Teprve ivabradin nám 
umožnil zhodnotit, jaký vý-
znam má prosté zpomalení SF 
pro prognózu našich pacientů. 
Víme, že pro příznivé ovlivně-
ní prognózy je klíčová dosaže-
ná SF při léčbě (tzv. cílová SF) 
a  nikoliv použitá dávka léku, 
jak nám to v současnosti přede-
pisují doporučené postupy pro 
použití beta-blokátorů u CHSS. 
Ze studií ASSOCIATE, SHIFT 
a BEAUTIFUL rovněž víme, že 
ivabradin lze bezpečně s beta-
blokátory kombinovat, jejich 
účinek na  SF je aditivní. Ne-
mocným, kteří mají beta-blo-
kátory kontraindikovány nebo 
je netolerují, případně je kvůli 
limitujícím vedlejším účinkům 
musí užívat v  redukovaných 
dávkách (ve  vyšších dávkách 
mohou způsobovat síňo-ko-
morové blokády, jejich dávka je 
často limitována symptomatic-
kou bradykardií a  hypotenzí), 
a  proto nedosahují hodnot SF 
nižších než 70/minutu, může-
me k  terapii přidat ivabradin, 

dosáhnout tak optimální cí-
lové frekvence (ta by měla být 
u těchto nemocných kolem 60/
minutu) a  výrazně tak zlepšit 
jejich prognózu. 

Dále jsem se ve  svém sdělení 
zamýšlel nad tím, zda je sku-
tečně důležité dosáhnout cílo-
vé dávky beta-blokátoru, která 
byla vyzkoušena v  klinických 
studiích. Podle mého názoru 
je v tomto případě cílová dávka 
beta-blokátoru (ale i  ivabradi-
nu) až druhotná, podstatné je, 
o  kolik se zpomalí SF, anebo 
ještě přesněji – jaké cílové frek-
vence bude nakonec dosaženo. 
Je zřejmě jedno, čím požado-
vaných 60 tepů za  minutu do-
sáhneme, zda beta-blokátory, 
ivabradinem či jejich kombi-
nací. Dokonce se ukazuje, že 
kombinační terapie, především 
u  jedinců, kteří nesnesou vyš-
ší dávky beta-blokátorů, je pro 
tyto nemocné velmi výhodná 
a dobře tolerovaná.

„Pro prognózu nemocných 
s  chronickým srdečním selhá-
ním je klíčové, jaké cílové sr-
deční frekvence při léčbě nako-
nec dosáhneme. Z léčby budou 

nejvíce profitovat pacienti, 
u kterých byla srdeční frekven-
ce na začátku vyšší než 70 tepů 
za  minutu, bez ohledu na  po-
užité dávky léčiv bychom se 
měli optimálně dostat na  při-
bližně 60 tepů za minutu,“ říká 
prof. Jaromír Hradec

prof. MUDr. Jaromír Hradec, 

CSc.

Srdeční  frekvence je  nejen markerem rizika, 
a l e  i   s k u t e č n ý m  r i z i k o v ý m  f a k t o r e m

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Jozef Jakabčin

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Přednáška -  význam modulace srdeční frekvence u KV onemocnění - příklady z praxe

SN Co bylo cílem Vašich kurzů 
na sjezdu?

Součástí této pomoci jsou vzdělá-
vací programy, které vedeme sami. 
V  oblasti léčby můžeme doporučit 
náhradní léčbu nikotinem. V obecné 
rovině můžeme jako zdravotní sestry 
pomoci stejně jako lékaři kromě pře-
depsání léku Champix.
SN Jak byste zhodnotila Vaši účast 
na sjezdu?

Už jenom účast na této významné 
akci je pro nás velmi důležitá. Obsah 
kurzů je stejný jako u nás na polikli-

nice, ale prostředí největší odborné 
lékařské akce naše dojmy umocňuje 
a zvyšuje naši prestiž.
SN Rádi byste pokračovali v těchto 
kurzech?

Pokud by byla naše spolupráce vyhod-
nocena jako přínosná a byl by zájem 
i do budoucna, rádi bychom se touto 
formou zúčastnili i v příštím roce. 
SN Jaké je procento úspěšnosti?
V  centrech lze stanovit procento 

úspěšnosti na základě dlouhodobého 
sledování. Dříve byla 20-25% úspěš-
nost při náhradní léčbě nikotinem. 

Ale dnes pozorujeme při použití 
blokátoru nikotinových receptorů až 
45% úspěšnost, což hodnotím velmi 
pozitivně.
SN Co byste vzkázala účastníkům 
sjezdu?

Vyzvala bych všechny potenciální 
zájemce, aby nás vyhledali. I přesto, 
že naše práce nepřináší vždy pozitiv-
ní výsledky, tak pociťuji uspokojení 
vždy, když jsem byla schopna něko-
mu pomoci. 

Na otázky SN odpovídala
Kateřina MaláKateřina Malá

Léčba závislosti na  tabáku se zaměřením na  zdravotní setry
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Zaujala mě Vaše přednáška 
„Postavení Rossovy operace 
v  chirurgii aortální chlopně 
u dospělých nemocných – prv-
ní zkušenosti“ a rád bych se Vás 
zeptal na  klíčové body Vašeho 
sdělení.

SN Proč je tak často diskuto-
vána náhrada aortální chlopně 
u mladých a středněvěkých pa-
cientů?

Důvodem je fakt, že u mladých 
pacientů se možných řešení na-
bízí hned několik a  z  různých 
úhlů pohledů jsou tzv. všechna 
správná nebo opodstatněná. 
Záleží tedy na  zkušenostech 
chirurga, pracoviště a zejména 
na preferencích pacienta. Chlo-
penních náhrad je celá řada, 
ale principiálně máme dva 
hlavní druhy, tedy mechanické 
chlopně a  tzv. xenografty, tedy 
komerčně dostupné biologické 
chlopně, které jsou vyrobeny ze 
zvířecích tkání. Oba typy chlop-
ní mají své přednosti ale i nevý-
hody. Výhodou mechanických 
chlopní je jejich trvanlivost, 
proto se preferenčně používají 
u  mladých lidí. Nevýhodou je 
ale jejich trombogenicita, která 
vyžaduje celoživotní antikoagu-
lační léčbu s rizikem krvácivých 
komplikací a  tromboembolic-
kých komplikací. Biologické 
chlopně sice antikoagulační 
terapii nevyžadují, na  druhou 
stranu je zde ale riziko předčas-
né degenerace. U mladých paci-
entů je tato degenerace akcele-
rovaná a proto se v této věkové 
skupině xenografty používají 
výjimečně, s  pravděpodobnos-
tí reoperace téměř 100%. Aor-
tální homografty se u mladých 
nemocných používají raritně 
a pouze v případě infekční en-
dokarditidy. No a  nakonec tu 
máme Rossovu operaci, tedy 
náhradu aortální chlopně pul-
monálním autograftem. 

Aby to nebylo tak jednoduché, 
ne vždy je nutné špatně fun-
gující aortální chlopeň nahra-
dit. U některých regurgitačním 
vad je možné nedomykavou 
chlopeň opravit, tedy provést 
plastiku aortální chlopně. Tyto 
záchovné operace se postupně 
stávají, podobně jako tomu bylo 
u  regurgitačních vad mitrální 
chlopně, metodou volby. 

Zdaleka ne všechna kardi-
ochirurgická pracoviště mají 
ve  svém spektru všechny výše 
uvedené techniky. Důležitější 
jsou ale rozdílné myšlenkové 
proudy, které jsou principiál-
ně dva. Většinový názor je, že 
nejlepší je u  mladého člověka 
postiženou aortální chlopně 
nahradit chlopní mechanickou. 
Argumenty pro takovýto po-
stup jsou pádné. Mechanická 
chlopeň nedegeneruje a  jedná 
se o relativně jednodušší a zcela 
standardizovanou operaci s vel-
mi nízkým bezprostředním ri-
zikem. Mechanická chlopeň má 
ale svá rizika, která jsem již po-
jmenoval. Ačkoli je roční inci-
dence jednotlivých rizik nízká, 
kumulativní riziko v  průběhu 
let narůstá. Dle některých ran-
domizovaných studií dojde bě-
hem deseti let až u 50%nositelů 

mechanické chlopně ke vzniku 
závažné komplikace, která je 
v  souvislosti s  implantací této 
chlopně. 

Druhý myšlenkový proud ne-
klade takový důraz na  použití 
mechanických chlopní u  mla-
dých pacientů, ale za  určitých 
okolností upřednostňuje i  jiné 
postupy jako jsou třeba záchov-
né operace aortální chlopně 
nebo třeba i  Rossova operace. 
K této skupině patří i naše pra-
coviště. 

SN Zmínil jste, že je možné 
aortální chlopeň u  některých 
pacientů zachovat. Jaké jsou 
výhody tohoto postupu, kdy je 
tato technika možná a u  jaké-
ho podílu pacientů?

Jako analogii je možno uvést 
plastiky mitrální chlopně. 
Dnes, kdy máme již k  dispo-
zici dlouholeté výsledky mi-
trálních plastik, je již jasně 
prokázáno, že plastika chlopně 
má lepší bezprostřední a dlou-
hodobé výsledky než náhrada. 
Příčiny jsou zjevné, tedy ne-
jsou zde rizika, která jsou dána 
přítomností chlopně umělé, tj. 
tromboembolické a  krvácivé 
komplikace a  riziko endokar-

ditidy. Ačkoli jsme se s  plasti-
kami aortálních chlopní, opro-
ti mitrálním, značně opozdili, 
předpokládá se stejný benefit. 
Záchovné operace a  plastiky 
aortální chlopní jsou podpo-
rovány doporučenými postupy 
a rozšířily se již na značnou část 
kardiochirurgických pracovišť. 

Vzhledem k  tomu, že aortál-
ní regurgitace není zdaleka tak 
častá jako mitrální, tak i  frek-
vence těchto výkonů je výrazně 
nižší ve  srovnání s  mitrálními 
plastikami. Tyto výkony jsou 
indikovány u  funkční aortální 
regurgitace z  důvodu dilatace 
kořene aorty, kdy je možné pro-
vést buď reimplantaci aortální 
chlopně nebo remodelaci aor-
tálního kořene. Dále je možné 
plastikovat i  nedomykavé tri-
kuspidální nebo bikuspidální 

aortální chlopně, kde je příči-
nou regurgitace organické po-
škození cípu, nejčastěji prolaps. 
Na našem pracovišti jsme v mi-
nulém roce přistoupili i k plas-
tikám tzv. unikuspidálních aor-
tálních chlopní. Ne vždy je ale 
možné nedomykavou chlopeň 
opravit a  to většinou z důvodu 
pokročilých degenerativních 
změn nebo jinak nekvalitních 
cípů aortální chlopně. Nevýho-
dou záchovných operací aor-
tální chlopně je riziko selhání 
s nutností reoperace. 

SN Je pro Vás osobně Rossova 
operace kontroverzní?

Rossova operace pro mne 
není kontroverzní. Pokud by 
tomu tak bylo, nikdy bychom 
ji nezačali našim pacientů do-
poručovat. O  zahájení tohoto 
programu jsme uvažovali již 
dlouho a dlouho jsem se na něj 
i připravoval. Ale teprve tehdy, 
když jsem dospěl k  názoru, že 
bych si tuto operaci vybral i pro 
sebe, jsem se rozhodl program 
zahájit. 

K  náhradě aortální chlop-
ně pulmonálním autograftem 
je nezbytné přistupovat jako 
k  programu celého kardiocen-
tra. Kardiochirurg je v  tomto 
programu pouze jeden článek 
řetězu, i  když velmi důležitý. 
Jedná se o  výkon, který je ná-
ročný, vyžaduje dlouhodobou 
přípravu a nemůže být v reper-
toáru každého kardiochirurga 
a  dokonce ani každého praco-
viště. Zcela zásadní je přístup 
kardiologů, selekce vhodných 
kandidátů, předoperační poho-
vory a pooperačně dlouhodobé 
kardiologické sledování. To je 
důležité nejen pro operované 
pacienty ale i  pro nás, neboť 
nám dává důležitou zpětnou 
vazbu. 

To ale nic nemění na  opod-
statněném faktu, že část kar-
diochirurgů Rossovu operaci 
buďto přímo zavrhuje nebo ji 
při nejlepším považuje za kon-
troverzní. 

SN V  čem je Rossova operace 
náročná?

Náročnost spočívá v celé kom-
plexnosti operačního výko-
nu. Postižená aortální chlopeň 
pacienta je nahrazena vlastní 
chlopní plicnice (pulmonální 
autograft). Kontinuita výto-

kového traktu pravé komory 
je obnovena kryoprezervova-
ným pulmonálním alograf-
tem. Z  choroby jedné chlopně 

uděláme tedy „chorobu dvou 
chlopní“. Operace má řadu kri-
tických fází počínaje odběrem 
pulmonálního autograftu tak, 
aby byla zachována jeho inte-
grita a viabilita až po bezchyb-
né našití autograftu i alograftu. 
Záludností těchto operací, po-
dobně jako u záchovných ope-
rací aortální chlopně je fakt, že 
nenaplnění některých zdánlivě 
nevýznamných detailů, může 
vést k  horším dlouhodobým 
výsledkům. Rossova operace je 
tedy ve  srovnání se standard-
ní náhradou aortální chlopně 
mnohem složitější a delší výkon 
se všemi důsledky. 

SN Pro jakou skupinu pacien-
tů je tato operace vhodná? 

Správně provedená Rossova 
operace obnovuje zcela fyzio-
logický průtok aortální chlopní 
pacienta a umožňuje mu plnou 
fyzickou aktivitu a  tedy plně 
kvalitní a aktivní život bez anti-
koagulace. To je významné pro 
mladé ženy, které plánují těho-
tenství. Jinými slovy tuto opera-
ci lze nabídnout mladým lidem, 
kteří upřednostňují aktivní styl 
života (včetně aktivních spor-
tovců a  jedinců vykonávajících 
rizikové povolání) a  mladým 
ženám, které chtějí otěhotnět. 
Zásadní je ale pacienta plně in-
formovat o všech rizikách toho-
to komplexního výkonu. 

SN Jak byste shrnul Vaše zku-
šenosti s touto metodou?

Program Rossovy operace 
jsme na našem pracovišti zahá-

jili před 2 lety. Tomuto předchá-
zela důkladná příprava, která 
započala v roce 2001 spolupra-
cí s  Bankou kardiovaskulární 
tkáně Transplantačního centra 
FN Motol, kde jsem odebral 
cca 100 pulmonálních alograftů 
od kadaverózních dárců. Od té 
doby jsem rovněž spolupracoval 
s prim. MUDr. Špatenkou, CSc., 
který se této problematice dlou-
hodobě věnuje a  jako první 
v  tehdejším Československu 
Rossovu operaci provedl. Prim. 
Špatenka zároveň byl mým ško-
litelem během postgraduálního 
studia, opět na  téma alograftů 
a jeho pracoviště nabízí českým 
i zahraničním kardiochirurgům 
alografty kadaverózních dárců, 
vysoké kvality. Navíc je praktic-
ky trvale dostupný k indikační-
mu konziliu a vstřícný, pokud je 
žádána asistenci při výkonu.

Vycházeli jsme ze zkušeností 

prof. Sira Magdi Yacouba, vlast-
ní příprava zahrnovala studijní 
pobyt a  spolupráci s  prof.  W. 
Hemmerem ze Stuttgartu, kte-
rý má největší soubor pacientů 
po Rossově operaci v Evropě. 

Doposud jsme úspěšně odope-
rovali 15 nemocných. Všichni 
pacienti jsou a  nadále budou 
sledováni, dosavadní výsledky 
jsou slibné. 

SN Jste z Kardiocentra v Hrad-
ci Králové, kde je zkušený tým 
nejen pro řešení chlopenních 
vad u dospělých. Jaké jsou dal-
ší oblasti, kterými se Vaše pra-
coviště profiluje? Co plánujete 
do budoucna?

Kardiochirurgická klinika FN 
v  Hradci Králové poskytuje 
kompletní spektrum kardiochi-
rurgických výkonů pro výcho-
dočeský region. Kromě Rosso-
vy operace se klinika profiluje 
na provádění záchovných ope-
rací aortální a mitrální chlopně, 
je zde dlouholetá a  velmi bo-
hatá zkušenost s  revaskulariza-
cí myokardu bez mimotělního 
oběhu (OPCAB) a dokonce s tzv. 
miniinvazivní přímou revasku-
larizací myokardu (MIDCAB). 
Tuto operaci jsme provedli již 
u více než 1000 pacientů, což je 
jeden z největších souborů ce-
losvětově. To je zásluha přede-
vším doc. MUDr. Harrera, CSc., 
přednosty kliniky. V  našem 
spektru máme rovněž minin-
vazivní torakoskopickou ablaci 
fibrilace síní a jsme dokonce ev-
ropským školícím centrem této 
techniky. 

Těší nás, že jsme v  minulém 
roce provedli cca 900 kardiochi-
rurgických operací a dále cca 250 
hrudních operací a to s hospita-
lizační mortalitou u kardiochi-
rurgických pacientů 1,6 %. Tento 
počet kardiochirurgických vý-
konů je pro nás určitým milní-
kem, neboť je to nejvíce od vzni-
ku pracoviště a navíc v době, kdy 
ostatní kardiochirurgická centra 
s počty operací klesají. 

Do  budoucna bychom rádi 
udrželi tento standard a  to jak 
z hlediska kvality tak i kvantity. 
O  naši práci je zájem a  v  tuto 
chvílí a  za  stávajících ekono-
mických podmínek českého 
zdravotnictví se snažíme zabrá-
nit přílišnému prodlužování če-
kací lhůty na  kardiochirurgic-
kou operaci.

Na otázky SN odpovídal
doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

Zeptali jsme se na zkušenosti s prováděním Rossovy operace

schéma Rosovy operace – viz text 

(náhrada aortální chlopně pulmonálním 

autograft em a obnovení kontinuity výto-

kového traktu pravé komory kryoprezer-

vovaným pulmonálním alograft em

perioperační foto z počáteční fáze Ros-

sovy operace. Vlevo přerušený trunkus  

pulmonalis nad chlopní plicnice, vpra-

vo je vidět přerušenou vzestupnou 

aortu nad sinotubulární junkcí.

práce na operačním sále během Rossovy operace 

(zleva prim. MUDr. J. Špatenka, CSc, MUDr. Chek, doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.).
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Jednou z aktivit na poli arytmo-
logie u nás, která si vydobyla me-
zinárodní renomé, je organizace 
Pražských workshopů o  katetri-
začních ablacích. V letošním roce 
uplynulo již 14 let od  doby, kdy 
byl v kongresovém centru IKEM 
v  Praze uspořádán první ročník. 
Ten proběhl ve dnech 6–7. dubna 
1998 a  jeho hlavním magnetem 
byly živé přenosy z elektrofyziolo-
gického sálu Kliniky kardiologie 
IKEM, která tehdy sídlila v budově 
pavilonu B5 areálu Th omayerovy 
nemocnice. V průběhu uplynulých 
let se pražský workshop zařadil 
mezi nejvýznamnější akce tohoto 
druhu v Evropě. 

Původně šlo o  akci, která měla 
přispět k  rozšíření a  zkvalitnění 
metody katetrizačních ablací sr-
dečních arytmií. V polovině 90tých 
let byla totiž tato metoda stále 
v časné fázi svého vývoje. Existen-
ce různých druhů srdečních aryt-
mií a nutnost přesné diagnostiky 
začaly klást nároky jak na  vyba-
vení, tak na  výchovu specialistů, 
kteří se chtěli této metodě věnovat. 

Vzhledem k tomu, že šlo o novou 
metodu, bylo nutné začít pracovat 
i na vzdělávání široké lékařské ve-
řejnosti. O katetrizačních ablacích 
a  jejich úspěšnosti neexistovalo 
příliš informací a  představy byly 
často výrazně zkreslené. V  roce 
1997 došlo k  vybavení několika 
málo pracovišť, která měla první 
zkušenosti s prováděním katetri-
začních ablací, novými registrační-
mi systémy. Ty umožnily mnohem 
kvalitnější zobrazení a  analýzu 
intrakardiálních elektrogramů 
a provedení širšího spektra katet-
rizačních ablací. Počty výkonů se 
v tomto roce zvýšily téměř o 100 % 
proti předchozímu roku (z  275 
na 501) a začala nová éra rozvoje 
této léčebné metody u  nás. V  té 
době jsme začali diskutovat o tom, 
jak podpořit možnosti vzdělávání 
zájemců katetrizační ablace a sou-
časně i jak rozšířit povědomí o této 
léčebné metodě mezi širokou lé-
kařskou veřejností i mezi pacienty. 
Vzhledem k známé skutečnosti, že 
nejlépe se člověk učí nové metody, 
když je má možnost vidět na vlast-
ní oči a v průběhu se má možnost 
ptát, jsme přišli s nápadem uspo-
řádat „workshop“ s přímými pře-
nosy z elektrofyziologického sálu. 

Uspořádání workshopu mělo vést 
i k medializaci dané metody pro-
střednictví tiskové konference. 

První ročník workshopu byl zor-
ganizován s pomocí zahraničních 
přátel (Edward Rowland z Londý-
na a Paolo Della Bella z Milána). 
Program zahrnoval několik před-
nášek a  3  přenosy z  katetrizač-
ní ablace. Akce byla uspořádána 
za přispění nadačního fondu „Mo-

derní léčba arytmií“. Účastníci ne-
platili žádný registrační poplatek. 
Návštěvnost byla nečekaně vyso-
ká a  workshop navštívilo celkem 
93 lékařů. Přesto, že šlo o  první 
akci tohoto druhu, podařilo se 
nám přilákat pozornost 31 kolegů 

z  okolních zemí a  workshop tak 
dostal od  počátku mezinárodní 
charakter. Současně se nám poda-
řilo uspořádat první tiskovou kon-
ferenci a o katetrizačních ablacích 
se začalo hovořit v médiích. Od té 
doby proběhlo dalších 13 ročníků 
a  postupně se zdokonalovala or-
ganizace a  charakter workshopů. 
Začaly být pořádány pod záštitou 
pracovní skupiny arytmie a kardi-
ostimulace, která také přispívala 
za účast českých lékařů. Nicméně 
hlavním spoluorganizátorem je 
nadační fond „Moderní léčba aryt-
mií“, který funguje při Klinice kar-
diologie IKEM. Návštěvnost work-
shopu se pohybuje mezi 150–200 
účastníky, přičemž zhruba 2/3 
jsou ze zahraničí. Na  organizaci 
posledních 4  ročníků se podílelo 
i Kardiologické oddělení Nemoc-
nice na Homolce, takže jsme začali 
být schopni provádět v jednom dni 
přenosy ze 4 elektrofyziologických 
sálů a rozšířily se možnosti před-
vedení nových technologií a  po-
stupů.

Během uplynulých let jsme měli 
možnost pracovat vedle mnoha 
špičkových odborníků z  celého 
světa a  předvést jejich zkušenos-
ti našim lékařům. Organizace 
workshopů nám také umožnila 
předvedení moderních techno-
logií. Postupně se nám podařilo 
demonstrovat nové mapovací sys-
témy pro trojrozměrné mapování 

arytmií jako je systém elektroana-
tomického mapování (CARTO) 
nebo systém tzv. bezkontaktního 
mapování (Ensite) nebo systém 
NavX. V roce 2003 jsme jako jedni 
z prvních v Evropě předvedli ukáz-
ku použití intrakardiální echokar-

diografi e. V  roce 2005 jsme měli 
možnost demonstrovat poprvé 
lékařské veřejnosti nový soft ware 
fi rmy Biosense Webster, který do-
voluje integraci trojrozměrného 
obrazu z CT nebo MR angiografi e 
levé síně a plicních žil s aktuálně 
vznikající mapou levé síně pomo-
cí elektroanatomického mapování. 
V roce 2006 byl poprvé veřejnosti 
demonstrován v  průběhu work-
shopu systém robotické navigace 
katetru Sensei fi rmy Hansen Me-

dical. Před 4 roky jsme ve spolu-
práci s  Nemocnicí na  Homolce 
předvedli poprvé systém magne-
tické navigace katetru „na dálku“ 
– z ovladovny katetrizačního sálu. 
Vrcholem letošního 14. ročníku 

bylo provedení celé katetrizační 
ablace síňové tachykardie po inter-
netu. Operatér, dr Carlo Pappone 
z Itáie seděl v posluchárně IKEM 
a prováděl katetrizační ablaci u pa-
cienta, který ležel na katetrizačním 
sále Nemocnice Na Homolce. To 
je možné díky použití moderních 
technologií jako je magnetická na-
vigace katetru a  systém přenosu 
dat od fi rmy Stereotaxis.

 Jak se mezitím změnila situ-
ace v  České republice od  doby 
prvního Pražského workshopu? 
Během uplynulých 14 let došlo 
v první řadě k zvýšení počtu cen-
ter, která se věnují katetrizační 
ablaci. Současný počet dosahuje 
16 a 2 další centra se věnují pedi-
atrické problematice. Katetrizační 
ablace složitých arytmií u dětí jsou 
prováděny na  Klinice kardiolo-
gie IKEM. Počet výkonů se zvýšil 
z 501 v roce 1997 na 4150 v roce 
2010. Neexistuje ablační výkon, 
který by v České republice nebylo 
možno provést. Praha se stala ško-
lícím centrem pro zájemce o robo-
tickou navigaci ablace fi brilace síní 
pomocí systému Hansen Medical. 
Klinika kardiologie IKEM byla 
za poslední 4 roky vybrána 2x jako 
školící středisko pro roční stáž or-
ganizovanou Evropskou asociací 
srdečního rytmu. Někteří z  nás 
jezdí pomáhat provádět složitější 
katetrizační ablace do různých ev-
ropských zemí. 

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Klinika kardiologie, Institut 
klinické a experimentální medicíny, 

Praha

V  roce 2004 došlo v  Evropské 
kardiologické společnosti k zásad-
ním organizačním změnám, které 
umožnily vytvářet odborné asocia-
ce se značnou autonomií svojí čin-
nosti. Z původních 2 pracovních 
skupin, které se zabývaly diagnos-
tikou a  léčbou arytmií (pracovní 
skupina pro kardiostimulaci a pra-
covní skupina pro arytmie) vznikla 
Evropská asociace pro srdeční ryt-
mus (EHRA). Prvním ofi ciálním 
kongresem EHRA měla být v roce 
2005 Praha. Po roce práce na od-
borném programu a  organizaci 
přivítalo Pražské Kongresové cent-
rum okolo 3500 účastníků z celého 
světa. Několik našich arytmologů 
předsedalo různé sekce nebo před-
neslo vyzvanou přednášku. Zpes-
třením programu byly 2  přenosy 

z katetrizačních sálů Kliniky kardi-
ologie IKEM a z Kardiologického 
oddělení Nemocnice Na Homolce 
v Praze. Při těchto přenosech byla 
mimo jiné využita mnohaletá zku-
šenost s  organizováním přímých 
přenosů z Pražských workshopů. 
Jako lokální prezident kongresu 
jsem měl možnost setkání se všemi 
důležitými hosty kongresu, kteří se 
netajili obdivem k rozvoji arytmo-
logie v České republice.

V následujících létech se EHRA 
rozvinula v úspěšnou organizaci, 
která reprezentuje evropskou aryt-
mologii. Rozvinula se celá řada ak-
tivit, které pomáhají plnit hlavní cíl 
– snížit dopady srdečních arytmií 
na zdravotní stav Evropské popu-
lace. V prvé řadě pokračuje v or-

ganizaci kongresů Europace, které 
se staly jedním ze dvou světových 
arytmologických kongresů. Jsou 
pořádány zatím ve dvouletých in-
tervalech a letošní rok se očekává 
historicky největší koncem června 
v Madridu. EHRA vydává svůj ča-
sopis Europace. Díky změně šéfre-
daktora a  vydavatele došlo v  po-
sledních létech k  významnému 
zkvalitnění časopisu. O tom svědčí 
rostoucí „impact factor“, který se 
blíží v současnosti 2.

EHRA řídí šestičlenný volený 
výbor a vedoucí jednotlivých vý-
borů. Aktivity těchto výborů ur-
čují hlavní aktivity EHRA. Akre-
ditační výbor připravil akreditační 
systém a  od  pražského kongresu 
Europace mají zájemci možnost 

absolvovat test a dosáhnout akre-
ditace v  oboru elektrofyziologie 
a katetrizačních ablací nebo v obo-
ru implantací přístrojů jako jsou 
kardiostimulátory a  ICD. Edu-
kační výbor připravil sérii kurzů, 
které slouží k  přípravě na  akre-
ditační zkoušku a k dosažení so-
lidních znalostí v  oboru. Výbor 
pro studijní pobyty spravuje pro-
gram výukových pobytů (ročních 
a dvouletých), které jsou udělová-
ny na základě výběru zájemcům, 
kteří mají nejlepší předpoklady 
k ukončení vzdělání v oboru a za-
hájení vlastní činnosti. V  rámci 
tohoto programu jsou vybírána 
každoročně školící centra, a  to 
na základě poměrně přísných kri-
térií. Každoročně je uděleno okolo 
5  stipendií pro oblast implantací 

přístrojů a  okolo 6  stipendií pro 
katetrizační ablace. Zájemců ze 
strany lékařů bývá okolo 40-50, 
ze strany center okolo 20-30. Již 
třetím rokem byla vybrána za ško-
lící centrum Klinika kardiologie 
IKEM – jak pro katetrizační ab-
lace, tak pro implantace přístrojů. 
Bohužel, žádné jiné české centrum 
se zatím do této aktivity nezapoji-
lo. Výbor pro vědecké dokumenty 
připravil celou řadu dokumentů 
nebo doporučení, která jsou pub-
likována v časopise Europace a do-
týkají se diagnostiky a léčby srdeč-
ních arytmií. V posledních létech 
se rozvinula i činnost výboru pro 
ekonomiku, který se snaží posu-
zovat ekonomickou návratnost 

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
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různých výkonů a léčebných stra-
tegií. EHRA má i výbor pro vědec-
ké iniciativy, který se snaží zvýšit 
spolupráci na různých vědeckých 
projektech. K  propagaci EHRA 
patří i  prezentace na  webových 
stránkách Evropské kardiologické 
společnosti (ESC), kterou zajišťu-
je výbor pro komunikaci a  web. 
Výbor pro mezinárodní vztahy 
zajišťuje propagaci EHRA nejen 
v Evropě, ale zejména na ostatních 
kontinentech. Důležitá je činnost 
výboru pro národní společnosti, 
který sdružuje národní pracovní 
skupiny zabývající se diagnosti-
kou a léčnou arytmií ze všech zemí 
sdružených v ESC. Z jeho iniciati-
vy vznikl projekt „Th e White Book 
of EHRA“, který každoročně shro-
mažďuje dostupné údaje o počtech 
jednotlivých výkonů z oblasti aryt-
mologie, o způsobech úhrady, atd. 
Díky tomuto projekty byly získány 
údaje o značných rozdílech v do-

stupnosti této specializované péče 
v jednotlivých zemích sdružených 
v ESC. 

Vzhledem k  tomu, že největší 
rozdíly v poskytování péče v obo-
ru arytmologie existují mezi ze-
měmi bývalého socialistického 
tábora, vznikla na půdě EHRA ak-
tivita nazývaná zatím provizorně 
„Eastern Initiative“. Jejím cílem by 
mělo být zvýšit kvalitu péče v obo-
ru arytmologie a  zejména počty 
určitých výkonů jako implantace 
kardiostimulátorů nebo ICD a po-
čty katetrizačních ablací. Po před-
běžných schůzkách se uskutečnilo 
první ofi ciální setkání zástupců 18 
zemí v průběhu sjezdu české Pra-
covní skupiny arytmie a kardiosti-
mulace a Slovenské asociace srdeč-
ního rytmu v Plzni v únoru 2010. 
Výsledkem tohoto setkání bylo 
rozdělení zemí na 3 skupiny podle 
úrovně oboru. Česká republika je 
prokazatelně nejlepší zemí v  ce-
lém regionu a v mnoha ohledech 

předčí i  řadu západoevropských 
zemí. K ní se do čtyřky nejlepších 
přiřazuje ještě Maďarsko, Pol-
sko a Slovensko. V těchto zemích 
existuje infrastruktura, funguje 
vzdělávání lékařů a systém úhrad 
zdravotní péče. Ve všech těchto ze-
mích se počty a spektrum výkonů 
zvyšují v souladu s celosvětovým 
trendem. Na  opačném pólu stojí 
země jako Albánie nebo Arménie, 
kde neexistuje ani jedno centrum 
s adekvátním vybavením a chybí 
systém úhrady výkonů i vyškolení 
odborníci. Nejvíce zemí je někde 
uprostřed. Jejich hlavním problé-
mem je nedostatek vyškolených 
lékařů a  nedostatečné povědomí 
o významu arytmologie. 

Na základě zjištěných skutečností 
byl formulován požadavek na spe-
cifi cký systém vzdělávání pro lé-
kaře z těchto zemí. Takový systém 
by měl vést k  dosažení „kritické 
masy“ lékařů, kteří jsou schopni 
provádět určité výkony. To je zá-

kladní předpoklad pro nastarto-
vání procesu, který vede k postup-
nému zvýšení počtu jednotlivých 
výkonů a také k větší síle při vyjed-
návání o úhradách péče. Součas-
ně je projekt zaměřen na získání 
politické podpory v  jednotlivých 
zemích. V neposlední řadě je cí-
lem zvýšení povědomí o arytmiích 
a jejich léčbě v řadách veřejnosti.

Vzhledem k  tomu, že jedním 
z hlavních problémů je boj s náhlou 
srdeční smrtí, respektive její účinná 
prevence prostřednictvím implan-
tací ICD, stala se součástí iniciativy 
i platforma „ICD for Life“. Měla by 
sdružovat lékaře, politiky a  paci-
entské organizace v  jednotlivých 
zemích a  jejich společným cílem 
by mělo být hledání cest k zvýše-
ní počtu implantaci ICD. Poslední 
iniciativě bylo věnováno sympozi-
um EHRA a  Maďarské kardiolo-
gické společnosti, které se konalo 
na  sklonku listopadu 2010 v  Bu-
dapešti. Cílem bylo shrnout jedno-

značné přínosy ICD v boji s náhlou 
srdeční smrtí a  diskutovat cesty 
směřující k dosažení cíle – zajiště-
ní co největšího počtu nemocných 
ohrožených náhlou smrtí pomocí 
ICD. Pozvání přijalo celkem 55 řeč-
níků z 27 zemí. Českou republiku 
zastupovali celkem 3 řečníci a zú-
častnily se i 2 novinářky.

Je potěšitelné, že v EHRA pracu-
je aktivně několik našich zástup-
ců, kteří jsou v současnosti členy 
některých výborů. Petr Peichl je 
členem výboru pro web, Miloš Tá-
borský je členem výboru pro ná-
rodní společnosti a Josef Kautzner 
je členem výboru mezinárodních 
vztahů a  výboru pro ekonomiku 
zdravotní péče. Dva posledně jme-
novaní se angažují v iniciativě Vý-
chodních zemí a v programu „ICD 
for Life“.

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Klinika kardiologie, Institut 
klinické a experimentální medicíny, 

Praha

Fibrilace síní se vyskytuje u jed-
né ze čtyř osob nad 40 let, u 3,9 % 
osob nad 60 let a u 9 % osob nad 
80 let, přičemž prevalence fi brila-
ce síní bude nadále vzrůstat. Sle-
dování a léčba pacientů s fi brilace 
síní vyžaduje multidisciplinární 
přístup především z důvodu vyš-
šího věku a  častých komorbidit 
u  těchto nemocných. Důvodem 
k  antikoagulační léčbě pacientů 

s fi brilací síní je prevence emboli-
začních komplikací, z nichž nejví-
ce se obáváme embolizační cévní 
mozkové příhody (CMP). Výskyt 
CMP je v České republice vysoký. 
Ročně je s CMP hospitalizováno 
přes 56 tisíc pacientů, z nichž více 
než 11 tisíc zemře. Velikost infark-
tového ložiska je u embolizačního 

iktu větší než u iktu na podkladě 
aterosklerotického uzávěru tepny, 

při tom 70 % iktů u fi brilace síní 
má embolizační původ. Účin-
ná antikoagulační léčba dokáže 
předejít dvěma třetinám CMP 
a čtvrtině úmrtí na CMP. Warfa-
rin vede k absolutní redukci roční 
incidence CMP ze 4,5 % na 1,4 %. 
Léčba warfarinem však nese řadu 
problémů, mezi které patří úzké 
terapeutické okno a  četné inter-
akce, což je významné s ohledem 
na  častou polyfarmacii nemoc-

ných s fi brilací síní. Navíc v kli-
nické praxi dosahuje účinné an-
tikoagulace pouze 44 % léčených. 
Z  uvedených důvodů je třeba 
zavádět do  praxe nová antikoa-
gulancia, která budou vykazovat 
účinnost bez potřeby monitorace 
a minimální interakce. V součas-
nosti začínáme v klinice používat 

dabigatran a  rivaroxaban, které 
slibují pokrok v této oblasti. Často 
řešenou otázkou je obava z pádů 
hůře mobilních pacientů na war-
farinu. Bylo ovšem zjištěno, že ri-
ziko závažného krvácení po pádu 
je stejné jako u newarfarinizova-
ných nemocných.

Klinický pohled na antikoagulační terapii pacientů s fibrilací síní

Auditorium v sále Olomouc

MUDr. Aleš Tomek

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
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Tuky jsou nedílnou součástí vý-
živy. Jejich konzumace s  sebou 
přináší neoddiskutovatelná pozi-
tiva, ale někdy i negativa. Záleží 
na  tom, jaké tuky konzumujeme 
a v jakém množství. V problema-
tice však není zcela jednoduché 
se orientovat. Neuvědomujeme 
si nebo neznáme, jaké je slože-
ní tuků a  nedokážeme si zcela 
konkrétně představit, jak konzu-
mace určitých potravin přispívá 
k celkovému příjmu jednotlivých 
živin. Reálnou konzumaci však 
můžeme porovnat s  výživovými 
dávkami, které jsou doporučová-
ny mezinárodními organizacemi. 
Z výsledků můžeme následně po-
soudit, zda jsou tato doporučení 
naplněna a kde je zapotřebí změ-
nit stravovací návyky.

Rok 2010 byl významný přede-
vším z pohledu publikování výži-
vových doporučení renomovaných 
organizací s regionální a celosvě-
tovou působností. V březnu 2010 
vyšla doporučení Organizace OSN 
pro výživu a  zemědělství (FAO) 
a Světové zdravotnické organizace 
(WHO), stejně jako Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA). Koncem roku byla zveřej-
něna i národní doporučení USA, 
která vycházejí každých pět let. 

Společným průsečíkem těch-
to dokumentů byla akcentace 
snižování spotřeby nasycených 
mastných kyselin a jejich náhrada 
mastnými kyselinami nenasycený-
mi bez nutnosti výrazného omeze-
ní celkového příjmu tuků.

Můžeme odcitovat z výše zmíně-
ných dokumentů:

USDA: Konzumujte méně než 
10 % kalorií prostřednictvím na-
sycených tuků. Nasycené mastné 
kyseliny nahraďte mononena-
sycenými a  polynenasycenými 
mastnými kyselinami.

WHO: Existují přesvědčivé 
důkazy, že záměna nasycených 
mastných kyselin za  polynena-
sycené snižuje riziko ischemické 
choroby srdeční. Proto se do-
poručuje nahrazovat ve  výživě 
nasycené mastné kyseliny poly-
nenasycenými (omega 3 a omega 
6) a  celkový příjem nasycených 
mastných kyselin by neměl pře-
kročit 10 % energetických.

EFSA: Existuje pozitivní ko-
relace mezi konzumací směsi 
nasycených mastných kyselin 
v  porovnání se sacharidy a  hla-
dinou LDL cholesterolu. Existu-
jí důkazy z  intervenčních studií 
zaměřených na výživu, že snížení 
konzumace produktů bohatých 
na nasycené mastné kyseliny a je-
jich záměna za omega 6 mastné 
kyseliny vedla ke  snížení úmrt-
nosti na  kardiovaskulární pří-
hody. Vzhledem k  tomu, že ko-
relace mezi příjmem nasycených 
mastných kyselin a  hladinou 
LDL cholesterolu je spojitá, není 
potřeba stanovovat horní hranici 
tolerovaného příjmu pro nasyce-
né mastné kyseliny. Příjem nasy-
cených mastných kyselin by měl 
být co nejnižší v rámci nutričně 
vyvážené stravy.

Výživové doporučené dávky pro 
klíčové živiny se obvykle uvádějí 
v procentech z celkového denního 

příjmu energie, což nemusí vždy 
být pro běžného spotřebitele zcela 
srozumitelná hodnota. 

Zlepšení orientace v tomto smě-
ru přináší dnes již poměrně rozší-
řený systém značení potravin, tzv. 
doporučeného denního množství 
GDA (Guideline Daily Amount). 
Tato dobrovolná iniciativa vznik-
la na platformě evropské asociace 
výrobců potravin a nápojů CIAA. 
Potravinářská komora ČR je čle-
nem tohoto sdružení. Základem 
bylo uzanční stanovení energetic-
ké potřeby. Vycházelo se z premi-
sy, že muž, žena a dítě mají různé 
nároky na  příjem energie pro-
střednictvím potravy v závislosti 
např. na  věku, vyvíjené tělesné 
aktivitě atd. (tabulka 1). Uzanční 
hodnota průměrné spotřeby pro 
ženu byla vzata za základ pro dal-
ší výpočty a následnou deklaraci 
na obalech potravin jako kompro-
mis mezi energetickým příjmem 
muže a dítěte. 

Při aplikaci tohoto principu byla 
pro klíčové živiny stanovena do-
poručená denní množství v  gra-
mech na osobu a den. Pro nasyce-
né mastné kyseliny byla stanovena 
hodnota 20 g.

Tuky konzumujeme jak vidi-
telné, tak i  skryté. Konzumaci 
viditelných tuků (máslo, sádlo, 
oleje, margariny) si částečně uvě-
domujeme. Problém může půso-
bit odhad správného množství 
v  rámci pravidelné konzumace. 
Rovněž nevěnujeme dostatečnou 
pozornost složení tuků z pohledu 
nutričního. Konzumaci skrytých 
tuků (tučné maso, uzeniny, mléč-
né výrobky s  vysokým obsahem 
tuku, trvanlivé pečivo s  náplňo-
vým tukem, smažené potraviny 
apod.) vnímáme velmi sporadic-
ky. Skrytý tuk živočišného pů-
vodu a rostlinné tuky používané 
za  účelem zlepšení texturních 
vlastností potravin (např. nápl-
ňové tuky, tuky na polevy apod.) 
mají nepříznivé nutriční složení. 
Převažují nasycené mastné kyseli-
ny. Zvýšená konzumace potravin 
s vyšším obsahem skrytých tuků 
tak ještě více zvyšuje disproporci 
mezi výživovými doporučeními 
a  reálnou konzumací tuků z po-
hledu zastoupení jednotlivých 
skupin mastných kyselin. 

Český statistický úřad publiko-
val na svých internetových stán-
kách přehled spotřeby potravin 
a nealkoholických nápojů za rok 
2009. Tabulka 2  uvádí údaje 
o  spotřebě jednotlivých skupin 
olejů a  tuků. Tabulka dále uvádí 
spotřebu nasycených mastných 
kyselin na  základě výpočtu vy-
cházejícího ze složení. Složení 
másla a  sádla z  hlediska obsahu 
mastných kyselin se příliš nemě-
ní. Obsah nasycených mastných 
kyselin v pokrmových tucích (sto-
procentní tuky používané zejmé-
na na  smažení), jedlých olejích 
a rostlinných tucích (margariny) 
byl odhadnut z analýz dlouhodo-

bého monitoringu složení těchto 
výrobků a  podílu jednotlivých 
značek na trhu.

Z tabulky 2 vyplývá, že tolerova-
ný příjem nasycených mastných 
kyselin v průměru vyčerpáme již 
pouhou konzumací viditelných 
tuků. Na skryté tuky by tímto ne-
zbyla žádná rezerva.

Máslo, sádlo a  pokrmové tuky, 
u nichž obsah nasycených mast-
ných kyselin převažuje, přispívají 
k  průměrnému příjmu nasyce-
ných mastných kyselin ze čtyř pě-
tin. Oleje a rostlinné tuky (marga-
riny), u nichž je nutriční složení 
mnohem příznivější, pouze z jed-
né pětiny.

Z toho vyplývá jednoznačné do-
poručení používat rostlinné tuky 
(margariny) a  oleje v  různých 
kuchyňských aplikacích a  přímé 
spotřebě častěji místo másla, sádla 
a  pokrmových tuků. Konzumaci 
skrytých tuků se samozřejmě ne-
lze vyhnout. Libové maso, drůbež 
a  mléčné výrobky s  nižším ob-
sahem tuku patří k  potravinám, 
které jsou odborníky na  výživu 
doporučovány. Vždy budeme 

konzumovat určité množství tuku 
a  nasycených mastných kyselin 
ve skryté formě. Snížením konzu-
mace viditelných živočišných tuků 
a jejich záměnou za rostlinné tuky 
s příznivějším nutričním složením, 
margariny a oleje se může náš jí-
delníček více přiblížit výživovým 
doporučením.

V  dubnu 2011 přichází na  trh 
inovovaná receptura margarinu 
Flora vyráběného novou tech-
nologií. Výrobek obsahuje méně 
nasycených mastných kyselin, má 
vysoký obsah polynenasycených 
mastných kyselin a  je zdrojem 
omega 3  mastných kyselin. Jed-
noduchým příkladem, jak prostá 
záměna dvou tuků může význam-
ně ovlivnit spotřebu nasycených 
mastných kyselin, může být pou-
žití margarinu Flora v běžně kon-
zumovaném množství 20 g místo 
másla. Touto záměnou snížíme 
spotřebu nasycených mastných 
kyselin o 9,6 g, což přestavuje 48 % 
jejich denního doporučeného (to-
lerovatelného) množství. Navíc 
významně zvýšíme příjem vícene-
nasycených mastných kyselin při-
bližně o 4,6 g. 

Pracovníci Harvardské univerzi-
ty dospěli k závěru, že každých 5 % 
poměrného nárůstu příjmu ener-
gie dodané ve formě vícenenasyce-
ných mastných kyselin snižuje ri-
zika srdečně cévní příhody o 10 %. 

Spotřebitel by si měl více všímat 
nutričního značení, zvláště údaje 
o doporučeném denním množství 
(GDA) pro nasycené mastné ky-
seliny, případně si vybírat výrob-
ky označené logem „Vím, co jím“. 
Tyto výrobky splňují kritéria sta-

novená mezinárodním vědeckým 
výborem složeným z předních svě-
tových odborníků na výživu. Kri-
téria stanovují maximální hodnoty 
pro obsah nasycených mastných 
kyselin, transmastných kyselin, 
soli (sodíku) a  přidaného cukru 
v jednotlivých potravinách. U ně-
kterých potravin se sleduje i maxi-
mální obsah energie či minimální 
obsah vlákniny. 

Závěrem můžeme konstatovat, že 
pokud chceme, aby se stravovací 
návyky v  České republice přibli-
žovaly mezinárodním výživovým 
doporučením, je potřeba konzu-
movat potraviny s nižším množ-
stvím skrytých tuků a v rámci pra-
videlné konzumace dávat přednost 
rostlinným olejům a margarinům 
oproti živočišným tukům. 

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. 
Vím co jím a piju o. p. s.

Více informací na  www.vimco-
jim.cz nebo na  mezinárodních 
stránkách www.choicesprogram-
me.org. 
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Klíčová výživová doporučení pro tuky a jejich reálné naplňování v ČR
Tabulka 2 Spotřeba olejů a tuků, příjem nasycených mastných kyselin 

komodita oleje a tuky
spotřeba

kg/osoba/rok
SAFA* 
g/den

DDM** 
%

máslo v hodnotě čistého tuku 4,0 7,2 36

sádlo v hodnotě čistého tuku 3,9 4,4 22

pokrmový tuk 3,0 4,6 23

jedlé oleje 9,5 2,6 13

rostlinné tuky 3,4 1,5 7

Součet  20,3 101

* SAFA – nasycené mastné kyseliny, ** doporučené denní množství

Tabulka 1 Potřeba příjmu energie

 Energetická potřeba

 rozpětí [kcal] rozpětí [kJ] uzance [kcal]

Dítě 1500–2000 6300–8400 1800

Žena 1800–2200 7560–9240 2000

Muž 2200–2700 9240–11340 2500
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V  roku 2009 som absolvova-
la na  Fakulte ošetrovateľstva 
a  zdravotníckych odborných 
štúdií Slovenskej zdravotníckej 
univerzity (SZU) v  Bratislave 
vysokoškolské štúdium II. stup-
ňa v odbore ošetrovateľstvo s ti-
tulom magister. 

Viac ako 25 rokov pracujem 
ako sestra v  odbore kardioló-
gia. Od roku 1986 na koronárnej 
jednotke a od roku 1994 na od-
delení neinvazívnej kardiológie 
Národného ústavu srdcových 

a  cievnych chorôb a posledné 
3  roky na kardiologickej ambu-
lancii. Šestnásť rokov som pôso-
bila ako asistentka Fakulty zdra-
votníckych odborných štúdií 
SZU. Šesť rokov som na  tejto 
fakulte vykonávala pedagogickú 
činnosť. 

V roku 2004 som iniciovala vy-
tvorenie pracovnej skupiny (PS) 
sestier pracujúcich v kardiológii 
Slovenskej kardiologickej spo-
ločnosti (SKS), po  voľbách v  r 
2009 som sa stala jej predsed-

níčkou. Pracovná skupina začala 
svoju aktívnu činnosť a  minulý 
rok zorganizovala svoju histo-
ricky prvú konferenciu sestier 
pracujúcich v kardiológii v Pieš-
ťanoch. Podujatie sa stretlo s vy-
sokým záujmom a  pozitívnym 
ohlasom a v tomto roku v apríli 
sa uskutočnila už II. konferen-
cia v  Kúpeľoch Sliač, na  ktorej 
sa zúčastnil oproti minuloročnej 
konferencii dvojnásobný počet 
účastníkov. 

Zúčastňujem sa aktívne odbor-

ných podujatí organizovaných 
slovenskou kardiologickou spo-
ločnosťou, slovenskou lekár-
skou spoločnosťou, slovenskou 
komorou sestier a  pôrodných 
asistentiek (SKSaPA). Som re-
gistrovaná sestra a členka SKSa-
PA. Od minulého roka pôsobím 
v  slovenskej nadácii srdca ako 
člen správnej rady.

Publikácie: v  časopise Sestra 
a lekár v praxi; Medical practice. 
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a Working Group
since 2010 European Society of 
Cardiology: Vice-chairman of 
a Working Group

Membership of Editorial Boards
1980–1987 Moderni Programova-
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St Paul’s Cardiac Electrophysi-
ology and St George’s, University 
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International regulatory gui-
dance postulates that practically 
all new pharmaceutical com-
pounds as well as existing drugs 
aimed at newer applications or 
at different routes of adminis-
tration have to undergo the so-
called Thorough QT/QTc study 
(TQTS). Th ese studies are aimed 
at investigating whether the drug 
changes the heart rate corrected 
QT interval. Such changes are 
taken as an indication of potenti-
ally adverse eff ects on cardiac re-
polarisation. A number of drugs 
that infl uence cardiac repolarisa-

tion have been found to trigger 
Torsade de Pointes tachycardia, 
especially when overdosed, me-
tabolically multiplied, or used by 
highly susceptible patients. Th e 
necessity of conducting TQTS 
has clear implications for drug 
developers. Nevertheless, as eve-
ry positive TQTS fi nding needs 
to be described in the drug label, 
this regulatory requirement has 
also implications for prescribing 
physicians who need to interpret 
the labels appropriately. Regula-
tory criteria for judging the result 
of TQTS are intentionally very 
sensitive. Th us, even drugs that 
infl uence cardiac repolarisation 
only marginally are reported as 
such in their labels. Th is means 

that not every drug that is label-
led as a potential QT prolonger is 
equally likely to be pro-arrhyth-
mic in clinical practice. Th ere are 
examples of drugs that have been 
found to extend the duration of 
cardiac repolarisation while also 
reducing the number of arrhyth-
mic episodes in susceptible car-
diac patients. Moreover, while 
the majority of pharmaceuticals 
that prolong QT interval have 
been found to slow or block the 
current of the delayed potassium 
rectifi er, this mechanism has not 
been universally established as 
the sole source of delayed repo-
larisation. Modifi cations of other 
myocardial ion channels are less 
well understood and in some 

cases, the mechanisms of drug-
induced repolarisation delay are 
unknown. For all these reasons, 
full considerations of the indi-
vidual risk and individual bene-
fit are needed when describing 
a drug labelled as a QT prolonger. 
Susceptible patients include not 
only those with congenital repo-
larisation abnormalities or those 
with cardiac disease likely to pro-
vide pro-arrhythmic substrates, 
such as heart failure. Appropriate 
care is also needed in individuals 
with slowed metabolism or dela-
yed excretion of the drug, such 
as patients with hepatic or liver 
insufficiencies. Co-medication 
of different drugs needs to be 
judged carefully, not only with 

compounds that also extends 
cardiac repolarisation but also 
with drugs that might potentially 
aff ect metabolism of a  QT pro-
longing drug, e.g. by infl uencing 
the relevant hepatic cytochrome. 
In a  number of cases, regular 
electrocardiographic monitoring 
is needed so that the potential 
danger to the patient can be mini-
mised. Rather rarely, individual-
specifi c susceptibility needs to be 
considered since drug-induced 
proarrhythmia can occasionally 
be found even with compounds 
that are generally very safe. 

prof. MUDr. Marek Malik, Ph.D., FESC.
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Present research interests fo-
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prof. Bernhard Maisch
prof. Bernhard Maisch
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V úterý 3. 5. 2011 se v sále Brno 
konalo satelitní sympozium spo-
lečnosti Boehringer Ingelheim vě-
nované problematice arteriální hy-
pertenze. Úvodní sdělení s názvem 
„Proč je kontrola hypertenze stále 
obtížná“ přednesla prof. Cífk ová. 
V  posledních 30–40 letech jsme 
svědky rozšiřování palety antihy-
pertenzní léčby a její dostupnosti, 
přesto podíl pacientů, u kterých je 
dosahováno kontroly hypertenze 
se nemění (tento fenomén nazý-
váme hypertenzní paradox). V Ev-
ropě dosahuje kontroly hypertenze 
pouze 20–30 % hypertoniků. Kon-
trola hypertenze je lepší v Severní 
Americe. V USA je účinné kont-
roly dosahováno přibližně v 50 % 
a  v  kanadské provincii Ontario 
v 60 %. Je zajímavé, že není rozdíl 
mezi rozvojovými a  rozvinutými 
zeměmi ve  výskytu hypertenze, 
jediným rozdílem je vyšší výskyt 
hypertenze u mužů v rozvinutých 
zemích. Jaká je situace v  České 
republice? Klesá prevalence hy-
pertenze u žen, zatímco u mužů se 
prevalence nemění. Prevalence hy-
pertenze je do věku 55 let je vyšší 
u mužů, ve vyšším věku je vyrov-
naný výskyt hypertenze u  obou 
pohlaví. V dnešní době si je u nás 
asi 70 % hypertoniků své hyperten-
ze vědomo a na medikaci je 60 % 
hypertoniků; přesto dostatečné 
kontroly hypertenze je dosahová-
no pouze u 24 % hypertoniků. Pod 

hodnotou 140/90 mm Hg je 42 % 
léčených hypertoniků. Závažná je 
skutečnost, že přibližně 30 % hy-
pertoniků o hypertenzi neví a část 
pacientů s povědomím o  své hy-
pertenzi se neléčí. Výskyt hyper-

tenze vzrůstá s věkem, ve věku nad 
60 let má hypertenzi 50 % osob.

Znalost, léčba a kontrola hyper-
tenze je u mladších osob horší než 
u starších, u kterých je vyšší prav-
děpodobnost změření krevního 
tlaku u lékaře. Jedna z příčin neu-
spokojivého stavu léčby hyperten-
ze je nedostatečné užívání kom-
binace přípravků. V  současnosti 
41 % pacientů užívá monoterapii, 
25 % dvojkombinaci, trojkombi-
naci má 1/3 pacientů. V případě 
monoterapie užívá 52 % pacientů 
inhibitor ACE nebo AT1 bloká-
tor, nejčastější kombinací je inhi-
bitor ACE/betablokátor, metabo-
licky výhodnější kombinaci ACE 
inhibitor (AT1 blokátor) s bloká-
torem kalciových kanálů užívalo 
pouze 22 % pacientů na  kombi-
nační léčbě.

Špatná kontrola hypertenze má 
řadu důvodů. Lékaři nezřídka ig-
norují cílové hodnoty (hovoří se 
o klinické inertnosti). Při průzku-
mu prováděném ve  Francii, kde 
byli lékaři dotazováni, jak budou 
reagovat v  případě nedostatečné 
kontroly hypertenze, reagova-
li lékaři navrhováním správných 
opatření. Přesto se při kontrolách 
zdravotnické dokumentace zjistilo, 
že až 84 % lékařů při špatné kont-
role hypertenze žádná další opat-
ření nepřijalo. Dalším problémem 
je skutečnost, že pacienti léky ne-
zřídka neužívají, především z dů-

vodu, že hypertenze je asympto-
matickým onemocněním. Špatná 
compliance je častější u mladších 
pacientů < 60 let a u kuřáků. Volba 
přípravku nepochybně může na-
pomoci zlepšení adherence k léč-

bě. Adherenci zlepšíme také mo-
tivováním pacienta, jednoduchým 
dávkovacím schématem léčby 

a rovněž požadavkem na důsledné 
dodržování termínů kontrolních 
vyšetření. Je vhodné, aby antihy-
pertenzní přípravek měl minimum 
nežádoucích účinků a umožňoval 
dávkování 1x denně. Na  základě 
výsledků lombardské studie z da-
tabáze zdravotní pojišťovny, kam 
byly zahrnuty údaje 400  000 pa-
cientů, se ukazuje, že z  hlediska 
dlouhodobé adherence jsou nej-
výhodnější AT1 blokátory, naopak 
nejhorší je adherence v  případě 
diuretik. Výhody fi xních kombi-
nací spočívají v rychlém dosažení 
poklesu krevního tlaku, nižším 
výskytu nežádoucích účinků a lep-
ší compliance. Jednotlivé účinné 
látky by se ve fi xních kombinacích 
měly doplňovat z hlediska mecha-
nizmu účinku. Jako velmi výhodná 
se jeví být kombinace BKK amlo-
dipinu a  AT1 blokátoru telmis-
artanu. Amlodipin má ze všech 
BKK nejdelší plazmatický poločas 
> 30 hodin. Rovněž telmisartan 
má mezi AT1 blokátory nejdelší 
plazmatický poločas, což značí, že 
oba přípravky snižují krevní tlak 
po  dobu 24 hodin. Oba příprav-
ky rovněž zachovávají cirkadiánní 
rytmus. 

Další řečník, prof.  Kamenský, 
přednesl sdělení s názvem „Kom-
binační léčba ano či ne? Teorie 
a  praxe u  pacientů s  hyperten-
zí v  kardiovaskulárním riziku“. 
Prof. Kamenský shrnul, že v Evro-
pě nedosahujeme cílové hodnoty 
u  70 % pacientů. Tento trend se 

však postupně zlepšuje. Zvyšuje 
se počet pacientů, kteří dosahují 
cílové hodnoty a klesá počet nelé-
čených. Současná doporučení léč-
by hypertenze uvádějí, že většina 
hypertoniků vyžaduje kombinaci; 
evropská guidelines doporučují 
rovnou nasazovat kombinační léč-
bu u pacientů ve vysokém riziku. 
Je zajímavé, že při srovnání fi xní 
kombinace inhibitoru ACE s BKK 
s  volnou kombinací těchto pří-
pravků, bylo při fi xní kombinaci 
dosahováno lepší adherence i kon-
troly krevního tlaku. 

Prof.  J. Widimský jr. představil 
fi xní kombinaci amlodipinu s tel-
misartanem, přípravek Twynsta®. 
Nové i starší důkazy silně podpo-
rují podání kombinační léčby. Na-

víc fi xní kombinace proti volným 
kombinacím zvyšují adherenci 
o 54 %. Jako nejvýhodnější se jeví 
kombinovat taková antihyperten-
ziva, která mají velký aditivní úči-

nek. Velmi vhodná je dvojkombi-
nace BKK a AT1 blokátoru. Mezi 
sartany má telmisartan nejdelší 

biologický poločas, a tím i dlouhý 
antihypertenzní účinek. Telmisar-
tan navíc vykazuje vysokou afi ni-
tu k AT1 receptorům. Z pohledu 
mortalitních studií má telmisartan 
nejvíc zařazených pacientů (nad 
50 000). Telmisartan je také jedi-
ným schváleným sartanem pro 
sekundární prevenci. Amlodipin 
má rovněž nejdelší biologický po-
ločas mezi BKK, z čehož vyplývá 
dlouhý antihypertenzní účinek. 
Jak ozřejmily výsledky řady studií 
(například PREVENT, CAME-
LOT, ASCOT) vykazuje amlodipin 
rovněž kardioprotektivní účinek. 
Kombinace přípravků amlodipin/
telmisartan je také významně nef-
roprotektivní, protože má vyváže-
ný účinek na aferentní a eferentní 
glomerulární arteriolu, čímž napo-
máhá snížení intraglomerulárního 
tlaku s následným zmenšením hy-
perfi ltrace a proteinurie. Uvedená 
léčba významně snižuje mikroal-
buminurii u diabetiků 2. typu. Fix-
ní kombinace amlodiplin/telmis-
artan v dávce 10/80 miligramů má 
zřetelný antihypertenzní účinek, 
k poklesu systolického i diastolic-
kého krevního tlaku dochází již 
v  průběhu prvního týdnu léčby. 
Uvedená kombinace je vhodná jak 
pro pacienty s lehkou, tak i s těžší 
hypertenzí. Výsledky monitorace 
krevního tlaku ukázaly účinnost 
se zachováním cirkadiánní varia-
bility krevního tlaku. Bezpečnost 
a tolerance fi xní kombinace amlo-
dipin/telmisartan byla srovnatelná 
s  placebem. Přítomnost telmis-
artanu v  kombinaci působí proti 
vzniku otoků v souvislosti s léčbou 
dihydropyridinovým blokáto-
rem kalciových kanálů. Závěrem 
prof. Widimský shrnul, že zmíně-
ná fixní kombinace amlodipinu 
a telmisartanu je vhodná pro 80 % 
hypertoniků, může být podána již 
při zahájení léčby a u všech stup-
ňů hypertenze. Jednotlivé kompo-
nenty přípravku mají významně 
aditivní účinek, 80 % maximální-
ho účinku je dosaženo již po dvou 
týdnech podávání. Přípravek 
zlepšuje adherenci a  perzistenci 
a vykazuje velmi dobrou toleranci 
a bezpečnost.

Optimalizace léčby hypertenze – 
dosahujeme u  hypertoniků cílových hodnot krevního tlaku?

Zaplněný sál Brno

prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

prof. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.

SN Jak vznikla myšlenka spoluprá-
ce České kardiologické společnosti 
s Centrem pro závislé na tabáku?

Vzhledem k  tomu, že kouření je 
příčinou 1/5 všech úmrtí v České re-
publice, proto není tato spolupráce 
překvapivá. Téma kouření mělo být 
na programu všech akcí odborných 

společností. Těší mě, že kardiologo-
vé si problematiky povšimli, zvláště 
vzhledem k prestiži jejich oboru. To 
může pomoci i ostatním klinickým 
oborům, aby si uvědomili, že toto 
téma mohou dát na program svých 
setkání a věnovat se mu.
SN Jak hodnotíte aktivity na Vý-
ročním sjezdu ČKS?

Potěšilo, že blok ČKS byl věno-
ván tematice kouření. Velice ráda 
jsem si poslechla zajímavé odbor-
né přednášky prof.  Aschermanna 
a prof. Linharta, které byly vyslech-
nuty zaplněným auditoriem sálu 
Rotunda. Dále mě potěšila možnost 
realizovat kurzy odvykání kouření 
pro lékaře i sestry, protože zvláště 
sestry hrají klíčovou úlohu. Po-
slední 4 roky pořádají jednodenní 
kurzy pro sestry v  léčbě závislosti 
na  tabáku. V  těchto kurzech bylo 
vyškoleno několik set svých kole-
gyň a spolupracují nejen s Českou 

asociací sester, ale i  mezinárodní 
organizací sester. Ve  spolupráci 
s  Českou asociací sester dokonce 
vydaly Doporučený postup v léčbě 
závislostí na  tabáku. A  z  činnos-
ti sester mám velmi dobrý pocit, 
což potvrdily i na Výročním sjezdě 
ČKS. Jinak v našem kurzu pro léka-
ře bylo 50 účastníků, což velmi oce-
ňuji, zvláště, že si našli čas na 4 ho-
diny si nás poslechnout. Účastníci 
kurzu ocenili, že si mohli vyslech-
not věci, které potřeboval, jelikož 
jsou to problémy, na které se jich 
pacienti denně ptají a tím jsme jim 
pomohli najít řešení, která mohou 
svým pacientům nabídnout.
SN Jaký je Váš odhad týkající se kou-
ření u zdravotnického personálu?

V  Evropské unii kouří 33 % lidí 
nad 15 let, v  České republice ko-
lem 30 %. Mezi lékaři je kouřících 
přibližně 20 %, což je méně než 
v běžné populaci. Bohužel, ale hod-

ně kouří sestry, kde je to více než 
30 %, ačkoli žen v populaci kouří 
poze 23 %. Jinak, pokud jde o růz-
né obory – nejvíce kouří chirurgové 
a psychiatři, ale mezi kardiology by 
prevalence měla být nižší. Odhadla 
bych něco mezi 10-15 %, tak se ne-
cháme překvapit. Ve Spojených stá-
tech kouří asi 3 % lékařů a v Anglii 
dokonce 1 %. Každopádně lékař by 
kouřit neměl, ani sestra.
SN Jaká je spolupráce s  inými 
odbornostmi?

Největší dluh mají gynekologové 
a  onkologové, kde na  jejich od-
borných akcích tematiku kouření 
nenaleznete. Dokonce se setkávám 
s tím, že gynekologové radí těhot-
ným pacientkám nepřestávat kou-
řit, že prý by to mohl být velký šok 
pro dítě. Hledala jsem, kde by moh-
la mít taková informace původ, ale 
absolutně nic takového jsem nena-
šla. To je opravdu nesmysl, který 

bohužel gynekologové často říkají, 
takže edukace na téma kouření by 
měla jistě u nich byla na místě.
SN Jaké by bylo Vaše poselství 
účastníků sjezdu?

Každá cigareta poškozuje. U ci-
garet neumíme stanovit bezpeč-
nou dávku. Důležité je vědět, že 
i  pasivní kouření může poškodit 
cévy a vyvolat např. infarkt. Kar-
diologická společnost opakovaně 
zdůrazňuje, že metaanalýza z  11 
rozsáhlých studií v  10 zemích 
ukázala průměrný pokles infarktu 
myokardu o 17 % po zavedení zce-
la nekuřáckých veřejných prostor. 
Já si myslím, že když už nic jiného, 
tak toto by měl být silný argument 
pro naše zákonodárce pro přijetí 
takového zákona. Pokud by nějaký 
kardiolog pomohl prosadit takový 
zákon, tak by to bylo úžasné.

Na otázky SN odpovídala
MUDr. Eva Králíková, CSc. 

L é č b a  z á v i s l o s t i  n a   t a b á k u

MUDr. Eva Králíková, CSc. 
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Martin O’Flaherty MD, MSc

Milena Jarmila Henzlova, MD, Ph.D.

Andreas Calatzis graduated me-
dical school at Munich Technical 
University in 1998. In 1998 and 
1999 he worked in the department 
of Experimental Surgery in the wor-
king group of Professor Axel Stem-
berger and Professor Sylvia Haas at 
the Rechts der Isar University Hos-
pital in Munich. From 2000-2010 
he worked in the working group 
of Professor Michael Spannagl and 
Professor Wolfgang Schramm in 
the Department of Haemostasis 
and Transfusion Medicine at Mu-
nich University Clinic. Since 2011 

he works at the Institute for Preven-
tion of Vascular Diseases, Munich 
University, under Professor Chris-
tian Weber. Th e focus of his scien-
tific and development work have 
been functional methods for blood 
coagulation analysis for laboratory 
and point of care use. Andreas Ca-
latzis was the leading developer and 
a coinventor of the ROTEM throm-
belastometry analyzer. He is the 
project leader and a coinventor of 
the Multiplate whole blood platelet 
function analyzer. 

Martin O’Flaherty MD, MSc 
(DLSHTM)

Martin O‘Flaherty is a physician 
interested in cardiovascular epide-
miology and in using a modelling 
approach to inform the decision 
making process in healthcare. He 
is a researcher in several projects 
aimed to refine, extend and im-
prove the usability of the IM-
PACT Coronary Heart Disease 
Policy model, led by Prof. Simon 

Capewell in Liverpool. Currently 
the model has been implemented 
in several countries, and recently 
in Canada, Spain, Poland, Tunisia, 
Palestine, Syria and Turkey. He is 
also working in describing and 
understanding current trends in 
CVD mortality globally. His re-
search interests are the epidemi-
ology of cardiovascular disease, 
epidemiological modelling and 
research synthesis. 

What impact do  different car-
diovascular interventions make? 
Evidence to halve cardiovascular 
mortality in the UK and elsewhere. 

Cardiovascular disease conti-
nues to be a major cause of dea-
th, morbidity and disability and 
requires a substantial amount of 
resources. Coronary heart disease 
and stroke are the major contri-
butors. Coronary heart disease 
mortality rates has been falling 
in most countries, but rising in 
countries like China. Even more, 
recent evidence suggests that the 
declines observed in the wes-
tern world might be slowing, in 
part explained by the increases 
in obesity and diabetes preva-
lence. Why disease rate fallen in 
Western countries? Th is is a hard 
question that has been addressed 

with observational and modelling 
studies, and with them we can es-
timate the role of changes in risk 
factors and treatments in decre-
asing cardiovascular disease bur-
den. For example, in England and 
Wales evidence based treatments 
explained around 40% of the 
mortality decrease between 1980 
and 2000. But 70% of the obser-
ved fall in coronary heart disease 
mortality between 1980 and 2000 
could be explained by favourable 
trends in risk factors (particularly 
a decrease in smoking prevalen-
ce). However unfavourable trends 
in diabetes and obesity decrease 
these gains to about 60%. In Fin-
land, a massive decrease in mor-
tality was observed between 1982 
and 1997, two thirds explained by 
favourable trends in risk factors. 
Interestingly, population wide 

cholesterol decrease explained by 
itself 50% of the fall in Finland, 
mostly attributable to changes 
in diet rather than to choleste-
rol lowering therapies. We also 
have explored this question in 
Canada, Sweden, Italy, Spain, and 
now currently looking at eastern 
Mediterranean countries. These 
studies give us the opportunity 
to think about the relative merits 
of current strategies to prevent 
and treat coronary heart disea-
se. Should we favour population 
wide measures aimed at achie-
ving healthier lifestyles and diet? 
Should we focus instead in those 
at higher risk? What could be ex-
pected in terms of mortality re-
ductions if we achieved a better 
risk profi le for the entire popula-
tion? Is this feasible? 

Hosté

A n d r e a s  C a l a t z i sJohn Gorcsan III, MD

Martin O’Flaherty MD, MScMilena J. Henzlova, M.D., F.A.C.C

Na pozvání České kardiologické 
společnosti, a to její pracovní sku-
piny echokardiorafi e, se letošního 
kongresu zúčastnil i prof. dr. John 
Gorcsan z  americké Univerzity 
v Pittsburgu.

Prof. Gorcsan je jedním z před-
ních světových odborníků na  re-
synchronizační léčbu u nemocných 
se srdečním selháním a  předním 
expertem na oblast echokardiogra-
fi e a využití deformačního zobraze-
ní (strain a strain rate). 

Prof. Gorcsan přednesl přednáš-
ku na téma: Strain imaging in sele-

ction of CRT candidates.
Na koni přednášky jsme požádali 

pana profesora o rozhovor.
Pane profesore, děkujeme, že jste 
přijal pozvání ČKS a  souhlasil 
s  rozhovorem. Jedná se o  vaši 
první návštěvu České republiky?

Ne, není to poprvé, již jsem měl 
možnost navštívit Prahu během 
posledního konání Euroecha, kte-
ré se zde před několika lety kona-
lo. V Brně jsem ale poprvé. Jsem 
upřímně překvapen rozsahem 
sjezdu i jeho organizací. Měl jsem 
možnost projít se i po městě a ob-
jevit některé jeho nečekané krásy. 
Nedá se přehlédnout, že Vaše 
jméno má slovanské kořeny, jak 
to tedy je?

Ano, máte pravdu, moje rodina 
pochází ze Slovinska, kde můj otec 
stále udržuje rodinné vazby. Navíc 
i rodina mé manželky má kořeny 
v bývalém Československu, i když 
u  ní byly vazby zcela přetrhány 
a vlastně moc nevíme, odkud její 
rodina pochází. 

Vaše přednáška byla na téma výbě-
ru vhodných kandidátů pro resyn-
chronizační léčbu. Po ukončení stu-
die PROSPECT však nastala stran 
role echokardiografi e veliká skepse. 
Kde Vy osobně vidíte možnosti pře-
rušit tuto nedobrou reputaci echa?

Studie PROSPECT skutečně echu 
neprospěla, ale nemělo by platit, že 
jedna nevhodně designovaná stu-
de povede k  úplné diskvalifikaci 
echokardiografi e. V poslední době 
byly publikovány hned tři studie 
naznačující podobné závěry, a  to 
že využití TDI a speckle trackingu, 
neboli tzv. 2D strainu, je schopno 
dobře identifi kovat nemocné, kteří 
na léčbu dobře odpovídají.

Podle našich dat není přínos echa 
zásadní jedině u nemocných s vý-
razně prodlouženým QRS kom-
plexem, tedy nad 160 ms. Tam je 
totiž dyssynchronie skoro pravi-
dlem a echo již dále k identifi kaci 
respondérů nepřispívá. Jiná situace 
je ale již u nemocných s hraničními 
nebo dokonce normálními délkami 

QTS komplexu. U pacientů s QRS 
120-150 ms jsou naše výsledky jed-
noznačné – echo je schopno pre-
dikovat nemocné s dobrou a špat-
nou prognózou. U  nemocných 
s QRS pod 120 ms uvidíme podle 
výsledku studie „echo CRT“. Jde 
o ambiciosní mezinárodní projekt. 
Jako koordinátor studie jsem velmi 
zvědav, jak dopadne, Snažili jsme se 
vyvarovat se chyb předchozích tria-
lů a snad se nám povede echo v této 
oblasti rehabilitovat.
Nemocní se často liší typem pře-
vodní poruchy, dá se skutečně vše 
zjednodušit na délku trvání QRS 
komplexu?

Máte pravdu, další zajímavou 
skupinou jsou nemocní, kteří ne-
mají blokádu levého raménka 
Tawarova. U nich je průkaz asyn-
chronie echem velmi důležitý. 
Do hry ale vstupují další okolnosti, 
jako je rozsah jizvy a místo stimu-
lace levé komory. Určitě nebude 
stačit jenom jednoduše říci, asyn-
chronie ano nebo asynchronie ne.

Dovolte mi poslední otázku. Před 
několika lety se objevily pochyb-
nosti, zda nejsou algoritmy jed-
notlivých výrobců echo přístrojů 
pro speckle tracking natolik od-
lišné, že spolu moc nekorelují. 
Jaký je Váš pohled?

Je pravda, že se například měřené 
amplitudy se mohou mezi přístroji 
lišit. To je ale pravda i při jen ne-
patrné manipulaci s hodnocenými 
oblastmi zájmu – stačí málo a am-
plituda se mění. Avšak pokud jde 
o časové intervaly, jsou jednotlivé 
přístroje navzájem v klinicky přija-
telné shodě. Tedy jinými slovy, sho-
da v odlišení přítomnosti a absence 
asynchronie je mezi nimi dobrá.
Máme tedy před sebou rychlou per-
spektivu přechodu speckle trackin-
gu do skutečně rutinní praxe?

Doufám že ano, avšak nyní je 
metoda pořád dost závislá ne ope-
rátorovi, bez dalšího zlepšování 
soft ware to tedy nepůjde.

Přejeme Vám klidné pokračování vaší 
návštěvy u nás a děkujeme za rozhovor.

Rozhovor s  prof.  Johnem Gorcsanem

John Gorcsan III, MD

Is a Professor of Medicine and 
Director of Echocardiography 
at the University of Pittsburgh, 
in Pittsburgh, Pennsylvania. 
His research focus in is quan-
tifying cardiac function using 
new echocardiographic ima-
ging technologies with a special 
interest in heart failure pati-
ents. He has published nume-
rous original research articles 
in the scientific literature. He 
was Chairman of the American 

Society of Echocardiography 
National Scientific Sessions, 
Chairman, American Society 
of Echocardiography Research 
Committee, and Lead Writer 
for Echo in Resynchronizati-
on Therapy Guidelines endor-
sed by the American Society of 
Echocardiography and Heart 
Rhythm Society. He currently 
serves on the Editorial Boards 
of the Journal of the American 
College of Cardiology and Eu-

ropean Heart Journal and has 
served on the Editorial Board 
of the Journal of the American 
Society of Echocardiography. 
Dr.  Gorcsan’s research is sup-
ported by the National Institu-
tes of Health, NHLBI as Prin-
cipal Investigator. Dr. Gorcsan 
has received the Richard Popp 
“Teacher of the Year” Award 
from the American Society of 
Echocardiography.
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Výs l e d k y  K a rd i o b ě h u  Ji ří h o  To m a na
1. místo ženy: Petra Kofroňová

čas: 10.15
1. místo muži: Robin Pělucha

čas: 9.07

1. místo převzala R. Cífk ová

1. místo převzal J. Václavík

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. předává cenu za nejlepší poster

2. místo převzala Z. Motovská

2. místo převzala zástupkyně za M. Kotrče

3. místo převzal T. Paleček

3. místo převzala K. Škoubalová

Před 2 lety ČKS rozhodla změnit 
formát Dne mladých kardiologů. 
Jako samostatná akce měl klesa-
jící návštěvnost a  proto byl pře-
sunut do programu sjezdu. Letos 
tedy v této formě probíhala soutěž 
vědeckých prací našich mladých 
kolegů podruhé. V  úterý 3.  5. 
mezi 14.–18. hodinou v Rotundě 

zaznělo celkem 16 prací. Tři před-
sedající byli zároveň hodnotiteli. 
Hodnocena byla řada paramet-
rů: originalita námětu, metodika, 
prezentace, interpretace výsledků, 
vlastní podíl prezentujícího mla-
dého lékaře, schopnost diskuze. 
Všichni tři předsedající se shodli, 
že úroveň byla velmi dobrá a řada 

prací měla vynikající mezinárodní 
úroveň. V soutěži se hodnotí jen 
tři nejlepší práce, další pořadí se 
neurčuje. Vysokou kvalitu mělo 
nejméně 8 prací. Komise nakonec 
stanovila toto pořadí:
1.  J. Václavík a  spol. (Olomouc): 

Randomizovaná studie ASPI-
RANT

2.  M. Kotrč a spol. (IKEM): Lipo-
lytický efekt BNP1-32 u srdeč-
ního selhání

3.  K. Škubalová (FN Brno-Bohu-
nice): Protein S100B po resusci-
taci pro AKS

Práce pocházely z 9 tuzemských 
(4x IKEM, 3x FN Praha-Motol, 1x 
Hradec Králové, FN Brno-Bohu-

nice, Praha–Homolka, FN Praha-
Vinohrady, Olomouc, ÚVN Praha 
a  Liberec) a  dvou zahraničních 
(Zvolen a Rochester) pracovišť. 

Petr Widimský, 
František Toušek, 

Michal Želízko

T o  n e j l e p š í  z   č e s k é  k a r d i o l o g i e

S o u t ě ž  m l a d ý c h  k a r d i o l o g ů

N e j l e p š í  p o s t e r o v á  s d ě l e n í

Ze zveřejněných posterů byla vybrána
dvě nejlepší  p osterová sdělení

Spolehlivost AAI stimulace u pacientů se zachovalým AV převodem - dlou-
hodobé výsledky souboru 200 pacientů většího centra
Sudheera Magage

Relationship of resistant hypertension to cardiometabolic risk factors and 
therapy in out-ward patients in real-life medicine
Viera Kosmálová

8. ročník Kardioběhu Jiřího Tomana




