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Zkrácená informace o přípravku PRESTANCE®: Složení: Jedna tableta obsahuje perindopril arginin, dlouhodobě 
působící inhibitor ACE a amlodipin besilát, blokátor kalciového kanálu. PRESTANCE 5 mg/5 mg: jedna tableta 
obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množství odpovídající 5 mg perindopril argininu a 6,935 mg amlodipin be-
silátu, množství odpovídající 5 mg amlodipinu. PRESTANCE 5 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg 
perindoprilu, množství odpovídající 5 mg perindopril argininu a 13,870 mg amlodipin besilátu, množství odpo-
vídající 10 mg amlodipinu. PRESTANCE 10 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množství 
odpovídající 10 mg perindopril argininu a 6,935 mg amlodipin besilátu, množství odpovídající 5 mg amlodipinu. 
PRESTANCE 10 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množství odpovídající 10 mg pe-
rindopril argininu a 13,870 mg amlodipin besilátu, množství odpovídající 10 mg amlodipinu. Léková forma: 
Tableta. Indikace: Přípravek PRESTANCE je určen jako substituční terapie k léčbě esenciální hypertenze a/nebo 
k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční u pacientů, kteří jsou již kontrolováni perindoprilem a amlodipinem, 
podávaným současně v téže dávce. Dávkování a způsob podání: Jedna tableta denně v jedné dávce, nejlépe 
ráno před jídlem. Fixní kombinace není vhodná pro iniciální léčbu. Je-li nutná změna dávkování, může být dávka 
přípravku Prestance upravena nebo lze zvážit individuální titraci s kombinací obou látek samostatně. Pacienti 
s renálním poškozením: přípravek není vhodný pro pacienty s clearance kreatininu < 60 ml/min. Kontrain-
dikace: Hypersenzitivita na perindopril nebo na jiné inhibitory ACE, anamnéza angioedému, 2. a 3. trimestr 
těhotenství, závažná hypotenze. Hypersenzitivita na amlodipin nebo na jiné dihydropyridiny, šok, obstrukce 
výtokového traktu levé komory, nestabilní angina pectoris, srdeční selhání po akutním infarktu myokardu (bě-
hem prvních 28 dní). Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku. Lékové a jiné interakce: kalium-šetřící 
diuretika, doplňky draslíku nebo doplňky obsahující soli draslíku, lithium, estramustin, nesteroidní antiflogis-
tika, antidiabetika, dantrolen (infúze), induktory CYP3A4, inhibitory CYP3A4, baklofen. Těhotenství a kojení: 
Přípravek by neměl být používán během prvního trimestru těhotenství a je kontraindikován během druhého 
a třetího trimestru těhotenství. Jeho užívání u kojících žen se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji byly 
pozorovány astenie, závratě, bolest hlavy, změny nálad, poruchy spánku, poruchy vidění, hučení v uších, svalové 
křeče, hypotenze, alergická reakce, kožní vyrážky, gastrointestinální poruchy, kašel, sucho v ústech. Může dojít 
ke změnám laboratorních parametrů krve. Zvláštní upozornění: U pacientů s renálním poškozením je třeba in-
dividuální úpravy dávky dle hodnot clearance kreatininu. Symptomatická hypotenze je vzácná, avšak může k ní 
dojít u pacientů s hypovolémií způsobenou např. léčbou diuretiky. Pacienti s hepatálním poškozením: přípravek 
má být podáván s opatrností a za sledování hladiny jaterních enzymů. U pacientů se srdečním selháním může 
být léčba amlodipinem spojená s častějším výskytem plicního edému, léčba má být podávána s opatrností. 
Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje. Balení: 30 tablet. Uchovávání: Uchovávejte v dobře uzavřené 
tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 22 rue 
Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie. Registrační čísla: 58/203-206/08-C. Datum poslední revize textu: 
30. 4. 2008. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékár-
nách na lékařský předpis a je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Servier, s. r. o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, 
tel.: 222 118 307, fax: 222 118 300 

HOT lines je 
již tradiční blok 
př ipr avov aný 
výborem Čes-
ké kardiologic-
ké společnosti 
ve  spolupráci 
s pracovní sku-
pinou farma-
koterapie. I  le-
tos  v   tomto 
bloku zazněly 
výsledky nej-
významnějších 
světových kli-
nických studií 
přednesených 
či publikova-
ných v posledních 12 měsících. 
Některé z nich mohou v blízké 
budoucnosti významně ovliv-
nit farmakoterapii kardiovas-
kulárních onemocnění.

MUDr. Petr Janský informo-
val o studii RELY (Dabigatran 
versus warfarin in patients 
with atrial fi brillation), kde byl 

národním koordinátorem. Stu-
die se zúčastnilo 44 zemí, 967 
center a zařazeno bylo 18 113 
nemocných. Na léčbu dabigatra-
nem 110 mg bylo randomizováno 
6 015 nemocných, průměrné-
ho věku 71,4  let, na  dabigatran 
150 mg 6 076 nemocných průměr-
ného věku 71,5 let a na warfarin 

6 022 nemocných 
p r ů m ě r n é h o 
věku 71,6 let. Ne-
mocní léčení 
d abi g at r ane m 
měli statisticky 
významně méně 
cévních moz-
kových příhod 
a  embolií než 
nemocní léče-
ni warfarinem 
a překvapivě měli 
menší výskyt 
krvácení, pře-
devším na  dáv-
ce dabigatranu 
110 mg. 

MUDr. Janský upozornil, že 
dabigatran je v  České repub-
lice registrován pod názvem 
PRADAXA v indikaci primární 
prevence žilních tromembolií 
u dospělých pacientů po elek-
tivní náhradě kyčelního kloubu.

PLATO: KV úmrtí, infarkt myokardu a CMP –
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PS Arytmie a trvalá kardiostimulace
MUDr. Robert Čihák, CSc. (str. 5)

PS Pediatrická kardiologie
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. (str. 7)

Co zaznělo v HOT LINES?

PS Arytmie a trvalá kardiostimulace
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (str. 5)

PS Chlopenní a vrozené srdeční vady
MUDr. Aleš Mokráček, CSc. (str. 7)pokračování na straně 2

Číslo 3 18. května 2010Ročník 6

Sympózium

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Plicní arteriální hypertenze 
- včasná intenzivní léčba 
k cílovým hodnotám
Ve spolupráci s PS Plicní cirkulace
Předsedající: A. Linhart, J. Widimský sen. (Praha)

18. 5. 2010  | 12.45–13.45 hodin  | pavilon A, sál Rotunda

12.45  Prognostické faktory plicní arteriální hypertenze 
a možnosti jejich ovlivnění specifickou léčbou.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

13.05  Tracleer v léčbě plicní arteriální hypertenze - 
klinická evidence a praxe.
MUDr. Pavel Jansa

13.25   Včasná a intenzivní léčba k cílovým hodnotám, 
realita či fikce v běžném životě?
MUDr. Hikmet Al-Hiti



XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti  úterý 18. května 2010, BrnoStrana 2

Zkrácené informace o přípravcích

EZETROL®

Účinná látka: ezetimibum. Indikace: Primární hy percholesterolemie v  kom-
binaci se statinem nebo v  monoterapii. Homozygotní familiární hypercholeste-
rolemie. Homozygotní sitosterolemie (fytosterolemie). Dávkování: EZETROL 
10 mg tableta denně s jídlem nebo bez jídla. Použití u starších osob: není nutno 
dávku nijak upravovat. Použití u dětských pacien tů: u dětí ≥10 let dávku není nut-
no upravovat. Děti <10 let: léčba přípravkem EZETROL se nedoporuču je. Použití 
při poruše funkce jater: u pacientů s mírnou jaterní nedostatečností není nutno 
dávku nijak upra vovat. Léčba přípravkem EZETROL se nedoporučuje u pacientů 
se středně závažnou nebo závažnou ja terní dysfunkcí. Použití při poruše funkce 
ledvin: není nutno dávku nijak upravovat. Kontraindikace: pře citlivělost vůči 
léčivé nebo pomocné látce. Společné podávání se statinem je kontraindikováno 
také v  tě hotenství a  při kojení a  u  pacientů s  aktivním jaterním onemocněním 
nebo nevysvětleným přetrvávajícím zvýšením sérových transamináz. Interakce: 
ezeti mib neindukuje cytochromy P450. Antacida: klinic ky nevýznamně snižují 
rychlost absorpce ezetimibu. Cholestyramin: současné podávání cholestyraminu 
snížilo průměrnou velikost AUC celkového ezetimi bu. Touto interakcí se může os-
labit snižování cho lesterolu. Fibráty: bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného 
spolu s  fi bráty nebyly stanoveny; proto se současné podávání nedoporučuje. 
Upozorně ní: při společném podávání se statinem se, prosím, seznamte s SPC 
konkrétního statinu*. Při společném podávání se statinem je nutno provést při 
zahájení terapie jaterní testy a řídit se doporučeními pro daný statin. Nežádoucí 
účinky: incidence nežádoucích účinků ezetimibu a častost vysazení pro nežádoucí 
účinky byla podobná u  ezetimibu a  placeba. EZETROL podávaný samostatně: 
Poruchy nervového systému: bolest hlavy. Gastrointestinální poruchy: bolest břicha 
a průjem. EZETROL podávaný společně se statinem: Poruchy nervového systému: 
bolest hlavy a  únava. Gastrointestinální poruchy: bolest břicha, zácpa, prů jem, 
fl atulence a nauzea. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: my-
algie. EZETROL podá vaný společně s fi brátem: Gastrointestinální poruchy: bolest 
břicha. Zkušenosti po uvedení na trh: trom bocytopénie, přecitlivělost, vyrážka, 
kopřivka, anafyla xe, angioedém, deprese, závrať, parestezie, nauzea, pankreatiti-
da, hepatitida, cholelitiáza, cholecystitida., artralgie, myalgie, myopatie/rhabdomy-
olýza. Labora torní hodnoty: zvýšení transamináz, zvýšení CPK.* Lé ková forma: 
10 mg tablety. Uchovávání: při teplotě do 30 ºC. Velikost balení: 28 x 10 mg. 
Držitel roz hodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Registrační číslo: 31/267/03-C. Poslední re-
vize textu: 18/03/2009
*)  Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Dříve než přípravek předepíšete, seznam te se, prosím, s úplným souhr-
nem údajů o přípravku. Tento přípravek je vázán na lé kařský předpis a je 
částečně hrazen z pro středků veřejného zdravotního pojištění. 

INEGY® 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg tablety
Účinná látka: 10 mg ezetimibum a  10, 20, 40 nebo 80 mg simvastatinum. 
Indikace: Primární hyper cholesterolemie, homozygotní familiární hypercho-
lesterolemie, smíšená hyperlipidémie. Dávkování: Dávkovací rozmezí 
10/10 mg/den až 10/80 mg/den perorálně večer s jídlem nebo bez jídla. Použití 
u  star ších osob: není nutno dávku upravovat. Použití u dětí a dospívajících: IN-
EGY se nedoporučuje podávat dětem. Použití při poruše funkce jater: U pacientů 
s mírnou jaterní nedostatečností není třeba dávku upravovat. Léčba přípravkem 
INEGY se nedoporu čuje u pacientů se středně závažnou nebo těžkou dysfunkcí 
jater. Použití při poruše funkce ledvin: U pacientů se středně těžkou renální in-
sufi ciencí není nutno dávku nijak upravovat. Kontraindikace: pře citlivělost vůči 
léčivé nebo pomocné látce, těhotenství a kojení, aktivní onemocnění jater nebo 
nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz, současné podávání 
účinných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakona zolu, ketokonazolu, erythromycinu, 
klarithromycinu, telithromycinu, inhibitorů proteáz HIV a  nefazodonu), společné 
podávání s grepovou šťávou. Interakce: při současném podání s cyklosporinem, 
danazolem, nia cinem nepřekročit dávku přípravku INEGY 10/10  mg denně; 
s amiodaronem, verapamilem nepřekročit dávku 10/20 mg denně; s diltiazemem 
nepřekročit dávku 10/40 mg denně. Společné podávání s fi bráty se nedoporučuje. 
Přípravek INEGY je nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání 
sek vestrantu žlučových kyselin. U pacientů, u nichž byl INEGY přidán k warfarinu 
nebo fl uindionu, je nutno řádně sledovat INR. Při současném podávání kyseli ny 
fusidové je možno zvážit dočasné přerušení léčby přípravkem INEGY. Zvláštní 
upozornění a  opatření pro použití: Přípravek INEGY obsahuje simvastatin. 
Simvastatin ojediněle vyvolává myopatii projevující se svalovou bolestí, bolestivostí 
nebo slabostí. Riziko my opatie/rhabdomyolýzy závisí na dávce simvastatinu. Před 
zahájením léčby u  pacientů s  předpokládanou predispozicí k  rhabdomyolýze je 
nutno změřit kon centraci CK. Přípravek INEGY je třeba dočasně vysadit několik 
dní před plánovaným chirurgickým zákrokem. Nežádoucí účinky: Časté: 
únava, bolesti hlavy, bolesti břicha, průjem, fl atulence, myalgie, zvýšení sérových 
transamináz a  CK. Vzácné: artralgie, vyráž ka, kopřivka, angioedém, myopatie/
rhabdomyolýza, závrať. Velmi vzácné: cholecystolitiáza, cholecystitida, pankre-
atitida, anafylaxe, selhání jater. Uchovávání: při teplotách do  30 °C. Velikost 
balení: 28 a 98 x 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg,  28 x 10 mg/40 mg a 10 mg/80 mg. 
Držitel rozhodnutí o registra ci: MSD-SP Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hert-
fordshire EN11 9BU, Velká Británie. Registrační čísla: INEGY 10 mg/10 mg tab-
lety: 31/286/06-C, INEGY 10 mg/20 mg tablety: 31/287/06-C, INE GY 10 mg/40 mg 
tablety: 31/288/06-C, INEGY 10 mg/80 mg tablety: 31/289/06-C. Datum po slední 
revize textu: 8. 10. 2008

Dříve než přípravek předepíšete, seznam te se, prosím, s úplným 
souhrnem údajů o přípravku. Tento přípravek je vázán na lé kařský předpis 
a je částečně hrazen z pro středků veřejného zdravotního pojištění.

ZOCOR® 10 mg, ZOCOR® 20 mg, ZOCOR® FORTE 40 mg, ZOCOR® EXTRA-
FORTE 80 mg (simvasta tinum). Indikace: Hypercholesterolemie (primární 
hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie, homo zygotní familiární hypercho-
lesterolemie), kardiovas kulární prevence. Dávkování: Hypercholesterolemie: 
počáteční dávka je 10–20 mg/den podávaná jednorá zově večer. Pro dosažení 
většího snížení LDL-C (přes 45 %) lze začít s dávkou 20-40 mg/den podávanou 
jednorázově večer. Doporučená dávka u pacientů s homozygotní familiární hyper-
cholesterolemií je 40 mg/den přípravku ZOCOR večer nebo 80 mg/den ve třech 
dílčích dávkách 20 mg, 20 mg a 40 mg večer. Kardiovaskulární prevence: obvyklá 
dávka u  pacientů s  vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS, s  hy-
perlipidémií nebo bez ní) je 20-40 mg/den pří pravku ZOCOR podávaná v  jedné 
dávce večer. Kon traindikace: Přecitlivělost vůči simvastinu nebo některé z po-
mocných látek, aktivní onemocnění jater, těhotenství a kojení, současné podávání 
účinných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorů proteáz 
HIV, erytromycinu, klaritromycinu, telitromycinu a nefazodonu). Interakce: Riziko 
my opatie a  rhabdomyolýzy je zvýšeno při současném podávání fi brátů, niacinu, 
cyklosporinu, danazolu, amiodaronu, verapamilu nebo diltiazemu. Simvastatin 
mírně zvyšuje účinek kumarinových antikoagulancií. Při kombinování simvastat-
inu s cyklosporinem, da nazolem, verapamilem, diltiazemem je nutno postu povat 
opatrně. K  farmakokinetické interakci dochází s  gemfi brozilem. Upozornění: 
Simvastatin může způsobovat myopatii projevující se myalgií či slabostí svalů. 
Riziko myopatie/rhabdomyolýzy závisí na  dáv ce simvastatinu. Je nutno se vy-
varovat současného užívání grepové šťávy a simvastatinu. Nežádoucí účinky: 
Vzácně ( >1/10 000, <1/1 000) anémie, bolest hlavy, parestézie, závrať, periferní 
neuropatie, zácpa, bolest břicha, fl atulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvra-
cení, pankreatitida, hepatitida/žlou tenka, vyrážka, pruritus, alopecie, myopatie, 
rhab domyolýza, myalgie, svalové křeče, astenie, zvýšení sérových transamináz, 
zvýšení sérových koncentrací CK. Léková forma: Potahované tablety 10, 20, 
40 a 80 mg. Uchovávání: uchovávejte do 25°C. Držitel rozhodnutí o reg-
istraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Ni-
zozemsko. Registrační číslo: ZOCOR® 10 mg – 31/155/92-A/C, ZOCOR® 
20 mg – 31/155/92-B/C, ZOCOR® FORTE 40 mg – 31/155/92-C/C, ZOCOR® 
EXTRAFORTE 80 mg – 31/535/99-C. Datum po slední revize textu SPC: 
19. 3. 2008.

Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným 
souhrnem údajů o pří pravku. Tento přípravek je vázán na lékař ský 
předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Tredaptive® 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním.
Účinná látka: 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum. Indikace: 
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Profesor Špinar informoval 
o  studii PLATO (Ticagrelor 
versus clopidogrel in pati-
ents with acute coronary syn-
droms), kde byl národním ko-
ordinátorem a členem steering 
committee.

S o u č a s n á  d o p o r u č e n í 
po akutním infarktu myokar-
du doporučují až 12měsíční 
užívání duální antiagregační 
léčby – kyselina acetylsalicy-
lová + clopidogrel. Ticagrelor 
(AZD 6140) je orální reverzi-
bilní inhibitor P2Y12. Do stu-
die PLATO bylo zařazeno 
18 624 nemocných po akutním 
infarktu myokardu, kteří byli 
randomizováni na clopidogrel 
a ticagrelol a bylo doporučeno, 
aby současně užívali kyselinu 
acetylsalicylovou. Primární 
cíl – kardiovaskulární úmrtí, 
infarkt myokardu a cévní moz-
kovou příhodu ukazuje byl vý-
znamně nižší při léčbě ticagre-
lorem – viz graf na straně 1.

Výsledky studie PLATO 
v souhrnu ukazují, že při léč-
bě 1 000 nemocných s akutním 
infarktem myokardu ticagrelol 
oproti clopidogrelu zabrání 
14 úmrtím, 11 infarktům myo-
kardu, 7 trombózám ve stentu 
a nezvýší krvácení.

Srovnání nových protides-
tičkových látek provedl pro-
fesor Bultas. Blokáda aktivace 
trombocytů tromboxanem A2, 
adenosin difosfátem (ADP) 

či trombinem hraje význam-
nou roli v  profylaxi aterot-
rombotických příhod. Zlatým 
standardem byla až dosud 
duální protidestičková léčba 
acetylsalicylovou kyselinou 
a klopidogrelem. Bohužel an-
titrombotický účinek klopi-
dogrelu ve  významné části 
populace selhává, asi u třetiny 
léčených nedochází k  dosta-
tečné bioaktivaci na  účinný 
metabolit. Příčinou je jak po-
lymorfi zmus na úrovni trans-
portního proteinu, P-gly-
koproteinu, kdy se setkáváme 
s  nedostatečnou dostupností 
klopidogrelu či polymorfi zmus 
isoenzymu CYP2C19 spoje-
ný s  nedostatečnou konverzí 
proléčiva na aktivní metabolit. 
Též inhibice biotransformace 
lékovými interakcemi může 
vést k  selhání léčby. Z  těchto 
důvodů byly vyvinuty nové 
léčebné strategie k  zajištění 
spolehlivější inhibice trombo-
cytárních receptorů pro ADP 
typu P2Y12.   

Prvou cestou, jak řešit pro-
blém, tj. nízkou nabídku ak-
tivního metabolitu, bylo zvý-
šení dávky jak saturační, tak 
udržovací. Studie CURRENT 
OASIS 7  dokumentovala, že 
u  nemocných s  akutními ko-
ronárními příhodami s  indi-
kací PCI vedlo zdvojnásobení 
saturační i  udržovací dávky 

klopidogrelu k poklesu závaž-
ných a smrtících vaskulárních 
příhod o 15 % (p=0,036).   

Druhou strategií byl vývoj 
blokátorů ADP receptorů ne-
vyžadujících bioaktivaci (non-
thienopyridinové blokátory 
typu ticagreloru) či zavedení 
tienopyridinového blokáto-
ru ADP receptorů s komplet-
ní bio konverzí – prasugrelu. 
I  tato cesta byla úspěšná, pra-
sugrel – v  porovnání s  klo-
pidogrelem – vedl ve  studii 
TRITON-TIMI38 k  poklesu 
výskytu závažných a smrtících 
vaskulárních příhod o  19 % 
(p=0,0004). Podobně ve studii 
PLATO  tentýž ukazatel pokle-
sl o 16 % (p=0,0003). 

Porovnáme- l i  v ýs ledky 
navzájem, pak najdeme prak-
ticky srovnatelný účinek třech 
strategií, které vedou k doko-
nalejší inhibici ADP receptorů, 

než jaké dosahujeme standard-
ními dávkami klopidogrelu.

Profesor Hradec informoval 
o  studii TREAT, o které refe-
ruje v  tomto vydání na  jiném 
místě podrobněji. Profesor 
Češka informoval o studii AR-
BITER 6 HALTS. 

Profesorka Špinarová z  Brna 
prezentovala výsledky studie 
HEAAL, která srovnávala níz-
ké versus vysoké dávky losar-
tanu na  morbiditu a mortalitu 

u  angiotensin-converting-en-
zym-inhibitoru-intolerantních  
pacientů se srdečním selháním  
a  sníženou ejekční frakcí (EF) 
levé komory.

Do studie byli zařazení paci-
enti se symptomatickým srdeč-

ním selháním, NYHA II.-IV., 
s  EF levé komory pod 40 %, 
kteří byli intolerantní k podá-
vání ACE inhibitorů. Do studie 
bylo zařazeno celkem 3 846 pa-
cientů, kteří byli randomizová-
ni na nižší a vyšší dávku losar-
tanu: 50 mg vs 150 mg. Medián 
sledování byl 4,7 roku.

Primární kombinovaný cíl 
byl úmrtí nebo  hospitalizace 
pro srdeční selhání. Pacienti 
léčeni vyšší dávkou losartanu 
měli nižší výskyt tohoto uka-
zatele (p< 0,027), rovněž jako 
některých ze sekundárních 
cílů: hospitalizací pro srdeční 
selhání (p< 0,025), kardiovas-
kulárních hospitalizací (KV) 
(p< 0,023), KV smrti nebo hos-
pitalizace pro srdeční selhání 
(p< 0,011), KV smrti nebo KV 
hospitalizací (p< 0,034).  Ne-
byl rozdíl v celkové mortalitě 
a kombinovaném cíli mortali-
ty a KV hospitalizace. Rovněž 
u pacientů léčených vyšší dáv-
kou došlo k častějšímu subjek-
tivnímu  zlepšení klinického 
stavu. Ve  skupině léčených 
vyšší dávkou se častěji vyskyt-

la hypotenze, hyperkalémie 
či zhoršení renálních funkcí, 
avšak tyto nežádoucí účinky 
byly důvodem pro ukončení 
studie statisticky srovnatelně 
jako v rameni s nižší dávkou. 
HEAAL představuje první stu-
dii, která řeší závislost dávky 
ARB na klinický vývoj u paci-
entů se srdečním selháním. 

Lze tedy shrnout, že u  pa-
cientů se srdečním selháním 
a  sníženou EF levé komory, 
vyšší dávky  losartanu a  tedy 
vyšší inhibice  renin-angio-
tenzinového systému, v takové 
míře, jak prokazuje klinická 
studie, dosahují progresivně 
lepšího efektu na klinický vý-
voj s malým rizikem nežádou-
cích účinků.

Profesor Pavel Gregor (Pra-
ha) informoval o  studiích 
CHAMPION PLATFORM 
(Bhatt a  spol.) a  CHAMPION 
PCI (Harrington a  spol.), kde  
byl hodnocen velmi unikátní 
intravenózní antagonista ADP 
receptorů – cangrelor. Na roz-
díl od clopidogrelu je jeho úči-
nek reverzibilní (normalizace 

funkce destiček do  60 minut) 
a nastupuje velmi rychle  (polo-
čas 3-6 minut). Teoreticky tedy 
představuje ideální lék  před PCI 
a vzhledem k rychlému odezně-
ní efektu i  pro příp. urgentní 
CABG, nelze-li PCI provést. Byl 
podán v  obou studiích u  více 
než 15 000 nemocných, podstu-
pujících PCI z důvodu infarktu 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

CO ZAZNĚLO V HOT LINES?

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

pokračování ze strany 1
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Anemie je u nemocných s po-
kročilým renálním selháním 
jakékoliv etiologie spojena se 
zvýšeným rizikem kardiovas-
kulárních i  renálních příhod. 
Od  okamžiku, kdy medicí-
na dostala do  rukou účinnou 
léčbu této anemie v  podobě 
erytropoe tinu, staly se eryt-
ropoézu stimulující léky stan-
dardní léčbou nemocných 

s pokročilým renálním selhá-
ním a těžší anemií. Je překva-
pivé, že za více než 20 let, kdy 
je tato léčba nefrology hojně 
používána, nebyla provedena 
jediná placebem kontrolova-
ná mortalitně-morbiditní stu-
die. Předpokládalo se totiž, že 
zmírnění anemie automatic-
ky vede ke zlepšení prognózy, 
a  proto bylo podávání place-
ba nemocným s  pokročilým 
renálním selháním a  anemií 
považováno za neetické. Za nee-
tické bylo mnohými považová-
no také to, že ve studii TREAT 
bylo 4038 nemocných s diabetes 
mellitus 2. typu, pokročilým re-
nálním selháním a významnou 

anemií randomizováno k dvojitě 
zaslepenému podávání buď dar-
bepoetinu alfa (Aranesp®), nebo 
placeba. 

Proto bylo poměrně velkým 
a  nepříjemným překvapením, 
když byly v  listopadu 2009 
na výročním sjezdu American 
Heart Association v  Orlandu 
a paralelně v časopisu New En-
gland Journal of Medicine zve-
řejněny výsledky studie TRE-
AT. Podávání darbepoetinu alfa 
sice významně zvýšilo průměr-
nou koncentraci hemoglobinu - 
o takřka 20 g/l (z bazálních 104 
na 125 vs. 106 g/l při placebu) 
– obr. 1.  Snížilo také význam-
ně počet podaných transfuzí. 
Neovlivnilo ale vůbec výskyt 
obou primárních kombino-

vaných sledovaných klinic-
kých parametrů – kardio-
vaskulárního (součet úmrtí 

a velkých kardiovaskulárních 
příhod – IM, CMP a srdeční 

selhání) i  renálního (úmrtí 
a  terminální renální selhání) 
– obr. 2. Naopak, podávání 

darbepoetinu bylo spojeno 
s  významně vyšším rizikem 
CMP, jejichž výskyt stoupl 
takřka na dvojnásobek (HR = 
1,92; p<0,001) – obr. 3. 

První varování, že léčba 
léky, které stimulují erytro-
poézu, je sice velmi účinná 
co do  léčby anemie, ale ne-
musí být bezpečná, přitom 
přišlo již před několika roky. 
V roce 2006 byly publikovány 
výsledky dvou menších studií 
u  nemocných s  chronickým 
renálním selháním – CHOIR 
a CREATE. V obou byl všem 
nemocným podáván erytro-
poetin (z etických důvodů!?) 
a  nemocní byli randomizo-
vaní k dosažení vyšší a nižší 
cílové koncentrace hemoglo-
binu v  krvi. Nemocní, kteří 
dosáhli vyšší koncentrace 
hemoglobinu, měli překvapi-
vě vyšší riziko vzniku kardi-

ovaskulární příhody. Podob-
né výsledky přinesly i  studie 
s  podáváním erytropoézu 
stimulujících látek u nemoc-
ných s  maligními nádory 
a sekundární anemií.

V  současnosti probíhá ještě 
mortalitní/morbiditní studie 
RED-HF s darbepoetinem alfa 
proti placebu u  nemocných 
s  chronickým srdečním se-
lháním a  těžší anemií. Na  její 
výsledky si asi budeme muset 
ještě nějaký čas počkat, proto-
že náběr do studie jde nesmír-
ně obtížně a  pomalu, nepo-
chybně také pod vlivem dosud 
publikovaných výsledků výše 
popsaných studií. A  není vy-
loučeno, že studie bude před-
časně ukončena (z  etických 
důvodů??). 

Výše popsaná historie léčby, 
o jejíž účinnosti nikdo nepochy-
boval, je přesvědčivým dokla-
dem toho, že v medicíně nikdy 
nemůžeme věřit teoretickým 
předpokladům, byť by zněly se-
bevěrohodněji. Vždy je nutno 
počkat na  výsledky klinických 
studií, které mohou být s teore-
tickými předpoklady v  napro-
stém rozporu. Historie léčby 
anemie doprovázející pokročilé 
renální selhání a zhoubné nádo-
ry toho není prvním a určitě ani 
posledním příkladem.

prof . MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
3. interní klinika 1. LF UK 

a VFN, Praha

myokardu či anginy pectoris 
(stabilní i  nestabilní). Překva-
pením bylo jen nevýznamné 
ovlivnění kombinovaného pri-
márního cíle (úmrtí, infarkt, 
revaskularizace pro ischemii 
v  48  hodinách) a  vyšší výskyt 
krvácení. Příznivě působil cang-
relor jen při ovlivnění některých 
dílčích nálezů, které však nebyly 
součástí ofi ciálních end-pointů 
(trombózy stentu, částečně pak 
samotná úmrtí a některé další).

Profesorka Rosolová informo-
val a o studii ACCORD (Action 
to Control Cardio vascular 
Risk – blood pressure arm), 
která měla dvě větve, antihy-

pertenzní a hypolipidemickou. 
Antihypertenzní větev studie 
ACCORD  sledovala, zda sni-
žování systolického krevního 
tlaku pod 120 mmHg povede 
ke snížení kardiovaskulárního 
rizika u diabetiků. Výsledky ale 
ukázaly, že snížení krevního tla-
ku <120mmHg nemělo na kar-
diovaskulární příhody žádný 
větší efekt ve srovnání se sníže-
ním tlaku < 40 mmHg, naopak 
výskyt nežádoucích účinků byl 
při intenzivním snížení krevní-
ho tlaku vyšší. Je třeba ale do-
dat, že intenzivní snížení vedlo 
ke snížení cévních mozkových 
příhod. Hypolipidemická větev 

testovala, zda přidání fibrátů 
ke statinům povede ke zlepše-
ní osudu nemocných. Celkově 
studie neprokázala žádný efekt 
fi brátů u nemocných s diabetic-
kou dyslipidémií (vysoké trigly-
ceridy a nízký HDL), byl však 
přítomen pozitivní trend.

Profesor Souček informoval 
o  studii NAVIGATOR, kde 
valsartan u  vysoce rizikových 
nemocných sice nesnížil kardi-
ovaskulární riziko, ale statistic-
ky významně zabránil rozvoji 
nového diabetes mellitus.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Interní kardiologická klinika 

FN Brno

BUDEME I V BUDOUCNOSTI LÉČIT ANEMII DOPROVÁZEJÍCÍ 
CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ ERYTROPOÉZU STIMULUJÍCÍMI LÁTKAMI?

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Obrázek 2. Výskyt všech mozkových cévních příhod (fatálních i nefatálních) ve studii TREAT

Obrázek 3. Výskyt kombinovaného kardiovaskulárního  klinického endpointu (součet úmrtí, infarktů myokardu, mozkových cévních příhod 
a epizod srdečního selhání) ve studii TREAT

Obrázek 1. Koncentrace hemoglobinu při podávání dearbepoetinu alfa a placeba  v průběhu studie TREAT

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
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V posledních letech dochází 
ke stárnutí populace a výraz-
nému zlepšení diagnostiky 
chorob. S tím souvisí i zvyšo-
vání počtu polymorbidních 
pacientů vyžadujících kom-
plexní léčebné přístupy, při 
kterých často není možno se 
vyhnout podávání většího 
množství léčivých přípravků. 
Jak ukázal v  prvním sdělení 
doktor  Suchopár na  výsled-

cích studie hodnotící pre-
skripční údaje zdravotních 
pojišťoven, nezřídka se setká-
váme s  duplicitní preskripcí, 
při které je nemocným pře-
depisováno více přípravků ze 
stejné léčivé skupiny. Vzhle-
dem k  „zastropení“ účinku 
léčiva ve  vztahu k  podávané 
dávce nemá duplicitní pre-
skripce pro nemocného adi-
tivní léčivý význam, dochází 
však ke  zvýšení rizika léko-
vých interakcí. Při tom výskyt 
lékových interakcí se s  po-
čtem užívaných léčiv zvyšuje 
exponenciálně. Z  toho důvo-

du je vhodné používat pří-
pravky s nízkým potenciálem 
lékových interakcí. Jedním 
z  takových přípravků je tel-
misartan, blokátor AT1 recep-
toru pro angiotenzin II, který 
se v organizmu prakticky ne-
transformuje a který není sub-
strátem cytochromů běžně se 
uplatňujících v  metabolizaci 
léčiv. Údaje o  farmakologic-
kých vlastnostech telmisarta-
nu porovnal doktor Suchopár 
s  přípravkem z  téže lékové 
skupiny, losartanem, který in-
teraguje jak s  induktory, tak 
s  inhibitory cytochromových 
systémů. Inhibice metaboliz-
mu tak může vést ke  snížení 
tvorby účinného metabolitu 
losartanu. V závěru přednáš-
ky doktor  Suchopár uvedl 
příklady léčiv používaných 
v prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění, která mají nízký 
interakční potenciál. Z diure-
tik byl uveden příklad nízkých 
dávek hydrochlorothiazidu, 
z  betablokátorů byl doporu-
čen betaxolol a bisoprolol, ze 

statinů rosuvastatin, z  ACE 
inhibitorů ramipril a perindo-
pril a  ze sartanů již zmíněný 
telmisartan. Ve  druhé části 
přednáškového bloku před-

nesl profesor Linhart sdělení 
s  názvem „Kardiovaskulární 
prevence – kde děláme chy-
bu“. Měřítkem úspěchu léčby 
v prevenci kardiovaskulárních 
(KV) komplikací u  individu-
álního nemocného je dlou-
hodobá kompliance, regrese 
orgánových změn a  účinná 
kontrola rizikových faktorů. 
V prevenci KV rizika se nej-
lépe uplatňují přípravky blo-
kující renin – angiotenzinový 
systém. Prvním přípravkem, 
u kterého bylo prokázáno, že 
snižuje KV riziko nad rámec 
snížení krevního tlaku, byl 
ACE inhibitor ramipril podá-
vaný ve studii HOPE v dávce 
10 mg denně. Ramipril je jedi-
ným ACE inhibitorem, který 
prokázal svou účinnost v celé 
šíři spektra nemocných, u kte-
rých je třeba dosáhnout reduk-

ce kardiovaskulárního rizika. 
Léčba ACE inhibitorem však 
může být provázena suchým 
kašlem, který snižuje kompli-
anci nemocného s podávanou 
léčbou. Při tom pro nemocné 
s vysokým KV rizikem je se-
trvání na léčbě velmi důležité. 
Bylo například zjištěno, že vy-
sazení medikace po  infarktu 
myokardu je spojeno s  horší 
prognózou. Profesor  Linhart 
na výsledcích klinických studií 
ukázal, že nemocní s dobrou 
adherencí mají vyšší pravdě-
podobnost dosažení kontro-
ly krevního tlaku a  nižší KV 
morbiditu. Léčba tedy musí 
být nejen účinná, ale i dobře 
tolerovaná. Ve  studii porov-
návající snášenlivost KV me-
dikace se ukázalo, že sartany 
jsou lépe tolerovány než ostat-
ní léčiva. Příkladem účinného 
a dobře snášeného přípravku 
bokujícího renin-angioten-
zinový systém je telmisartan. 
Telmisartan byl použit ve stu-
dii ONTARGET, která svým 
uspořádáním „kopírovala“ 
studii HOPE. Ukázalo se, že 
telmisartan má v KV prevenci 
zcela shodnou účinnost, jako 
ramipril při lepší toleranci 
léčby vyjádřené nižším po-
čtem nemocných, kteří pře-
rušili léčbu v  důsledku špat-
né snášenlivosti. Telmisartan 
má ve  srovnání s  ostatními 
přípravky ze skupiny sartanů 
nejdelší biologický poločas. 
Uvedená vlastnost je pro paci-
enty výhodná z toho důvodu, 
že přípravek snižuje hodnoty 
krevního tlaku i na konci dáv-

kového intervalu. Telmisar-
tan tak může napomoci snížit 
výskyt závažných kardiovas-
kulárních příhod (například 
infarktu myokardu) v  riziko-
vém období ranních hodin, 
kdy četná antihypertenziva 
dostatečné účinnosti na  re-
dukci krevního tlaku nedosa-
hují. Profesor  Linhart uvedl, 
že nemocným užívajícím ra-
mipril je pouze v 18 % přípa-
dů podávána dávka 10 mg, 
tedy dávka, která má proká-
zaný kardioprotektivní úči-
nek. Zbylá většina nemocných 
je léčena dávkami nižšími. 
V případě volby telmisartanu 
je však 75 % nemocných léče-
no kardioprotektivní dávkou 
80 mg denně. Telmisartan je 
dobře snášený i v kardiopro-
tektivní dávce. Právě v dobré 

toleranci vyšších dávek, které 
mají kardioprotektivní úči-
nek a v dlouhém biologickém 
poločase navozujícím antihy-
pertenzní účinek i  na  konci 
dávkovacího intervalu může 
spočívat dlouhodobý význam 
terapie telmisartanem.

OA

LÉ Č Í M E S P R Á V N Ě P A C I E N T Y  S  V Y S O K Ý M
K A R D I O V A S K U L Á R N Í M  R I Z I K E M ?

Program sympózia: „Fibrilaci síní nestačí léčit jen antiarytmiky“

Předsedající: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
 (Klinika kardiologie IKEM Praha)

 prof. Gregory Y. H. Lip, MD, FRCP, FESC, FACC

 (University Department of Medicine, City Hospital, 

 Birmingham, United Kingdom)

Stroke prevention in AF: simplifying stroke and bleeding risk assessment
Gregory Y. H. Lip, Birmingham, UK

Současná a budoucí léčba tromboembolismu u pacientů s fibrilací síní 
MUDr. Robert Čihák, CSc.

Problematika sledování pacientů s fibrilací síní
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Na úvod sympózia Vás zveme na malé občerstvení.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na satelitní sympózium, které se koná v rámci XVIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti:

SYMPÓZIUM KLINIKY KARDIOLOGIE IKEM PRAHA

18. května 2010 | 12.45–13.45 hodin | pavilon E - přízemí | sál Praha 

doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PharmDr. Josef Suchopár

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
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Pokusím se v  následujících 
řádcích  představit, kdo je vlast-
ně ambulantní kardiolog.

A m b u l a nt n í  k a rd i o l o g 
v  dnešní době není internis-
ta s  fonendoskopem  a  EKG 

v  ordinaci. Je to lékař, který 
má za sebou předepsané pra-
xe na  specializovaném kar-
diologickém oddělení, tedy 
dokončenou  předepsanou 
specializační průpravu v kar-
diologii. Všichni kardiologové 
pracující ve  specializovaných 
kardiologických ambulancích 
mají  různě dlouhou, někdy 
i  více než desetiletou praxi 
na klinikách či nemocničních 
odděleních kardiologicky za-
měřených. 

Předpokladem  pro činnost 
v kardiologické ordinaci je zří-
zení vlastní ordinace: nezbyt-
né formality,  výběrová řízení,  
místo provozování praxe a  na-
studování vyhlášky a směrnice, 
systém smluvních vztahů s po-

jišťovnami (lékař, zaměstnanec 
nemocnice, je většinou bezpro-
středně nepotřebuje). Ordinaci, 
která bude splňovat hygienická 
nařízení  si vybaví nejen ná-
bytkem, ale i přístrojovou tech-
nikou – obvykle si musí na vše 
půjčit peníze. Nelze si však 
představit, že jednou vybavená 
ambulance je doživotní jisto-
ta. Přístroje, které ambulantní 
kardiolog využívá, si potřebuje 
sám zakoupit se znalostí jejich 
technických parametrů a  peč-
livě vykalkulovat cenu, kterou 
v průběhu let splácí (pro splát-
ky neplatí dovolená ani nemoc). 
Nesmí zapomenout, že život-
nost přístrojové techniky je ně-
kdy stejně dlouhá jako doba 
splácení leasingu či úvěru a že se 

bude podobná situace v odstupu 
4–6 let určitě opakovat.  Je to ne-
ustálý koloběh obnovy a oprav.

PRACOVNÍ SKUPINA AMBULANTNÍ KARDIOLOGIE

MUDr. Hana Skalická, CSc.

Ambulantní monitorování krevního tlaku

K odpovědi na danou otázku je 
žádoucí zrekapitulovat nejprve 
stávající situaci v oboru arytmo-
logie, který je považován za vy-
soce specializovaný podobor 
kardiologie. Tato specializace je 
reprezentována Pracovní sku-
pinou pro arytmie a kardiosti-
mulaci (PSAKS). Ta již od své-
ho vzniku dbala na  vedení 
celostátních registrů v hlavních 
segmentech činnosti, jako jsou 
implantace kardiostimulátorů, 
implantabilních kardioverterů-
defi brilátorů (ICD) a dále katet-
rizační ablace srdečních arytmií. 
Svým rozsahem a úplností patří 
takto získaná data k nejlepším 
v Evropě, neboť v řadě zemí ce-
lostátní registry neexistují vůbec 
nebo jsou pouze dílčí. Dostupné 
údaje za rok 2009 opět potvrzují, 
že ČR patří v oblasti léčby srdeč-
ních arytmií mezi nejvyspělejší 
evropské země. Počet implanto-
vaných kardiostimulátorů do-
sáhl 9012, z toho 6774 přístrojů 
bylo implantováno nově a zbý-
vající počet připadl na výměny 
přístrojů. Jde o  malé navýšení 
oproti předchozím létům, kdy 
počty implantovaných kardios-
timulátorů oscilují mezi 8–8500. 
Plných 56 % tvoří dvoudutinové 
přístroje zajišťující fyziologic-
kou stimulaci. Podíl přístrojů 
pro resynchronizační léčbu po-
klesl na  6 %, neboť jsou stále 
častěji implantovány v této indi-
kaci ICD, které zajišťují součas-
ně resynchronizaci. Téměř 60 % 
implantací probíhá ve 12 velko 

bjemových centrech s  počtem 
výkonů přesahujícím 200. Po-
čet ICD se opět meziročně zvý-
šil a dosáhl 2461, přičemž 2112 
přístrojů bylo implantováno 
nově. Podíl primárně profylak-
tických indikací dosáhl 44,6 %. 
Perioperativní mortalita nepře-
kročila 0,01. ICD jsou implan-
továny pouze v akreditovaných 
centrech, jejichž bylo v loňském 
roce 14 pro dospělé a 2 pro děti. 
Počtem všech resynchronizač-
ních přístrojů (ICD i  kardios-
timulátorů) patří ČR k  špičce 
původních 12 zemí Evropské 
unie. Přibývá přístrojů, které 
dovolují monitorování pacienta 
na dálku a které by měly dovolit 
předpovědět zhoršení srdeční-
ho selhání ještě před klinickou 
manifestací dekompenzace. 
Počet katetrizačních ablací se 
přiblížil ke  4000 (3980). Svoji 
činnost zahájilo nové centrum 
v Plzni, které se zatím věnovalo 
provádění konvenčních ablací 
supraventrikulárních arytmií. 
Důležité je, že v České republice 
se provádějí veškeré typy kate-
trizačních ablací včetně ablací 
nejsložitějších arytmií, jako jsou 
arytmie po  korekci vrozených 
srdečních vad  nebo fibrilace 
komor spouštěná z ektopického 
ložiska. Každoročně přibývá po-
čet ablací fi brilace síní, který již 
dosáhl 31 % všech ablací. Tato 
data znovu dokumentují vyso-
kou úroveň české arytmologie 
reprezentované PSAKS.

Na  domácím poli se PSAKS 
aktivně podílela na  organiza-
ci několika vzdělávacích akcí. 
Na  výročním sjezdu ČKS pre-
zentovala celkem 6 programo-
vých bloků, z  nichž jeden byl 
již tradičně v anglickém jazyce 
a  jednu z  přednášek přednesl 
host z Lipska, doktor Christo-
pher Piorkowski. PSAKS par-
ticipovala na  tvorbě programu 
na kongresu České internistické 
společnosti a na Kongresu prak-
tických lékařů v Praze. Ve spo-

lupráci s fi rmou Medtronic byl 
uspořádán tradiční podzimní 
mítink o kontroverzních problé-
mech v arytmologii. Za podpo-
ry PSAKS se uskutečnil v dubnu 
v IKEM již 12. ročník Pražského 
workshopu o katetrizačních ab-
lacích s živými přenosy z katet-
rizačních sálů IKEM a Nemoc-
nice Na Homolce. U příležitosti 
25. výročí první implantace ICD 
v České republice bylo uspořá-
dáno v  říjnu v  IKEM jedno-
denní mezinárodní sympozium 
věnované problematice boje 
s  náhlou smrtí, a  to za  účas-
ti 8  zahraničních odborníků. 
Počátkem letošního roku pro-
běhla v Plzni hlavní vzdělávací 
a vědecká akce PSAKS – spo-
lečný sjezd o arytmiích a kardi-
ostimulací, který je organizován 
střídavě v Čechách a na Sloven-
sku. První den tohoto setkání 
byl věnován setkání zástupců 
arytmologických pracovních 
skupin z celé Východní Evropy 
a  dále přehledovým přednáš-
kám řady mezinárodních hostí. 
Je to v souladu s rostoucí mezi-
národní prestiží PSAKS. Jeden 
z členů výboru PSAKS byl v loň-
ském roce členem vědeckého 
výboru mezinárodního kongre-
su Europace a v současnosti jsou 
tři zástupci ve výborech EHRA. 
Na  loňském kongresu Europa-
ce v Berlíně fungovalo několik 
členů PSAKS jako vyzvaní řeč-
níci nebo předsedající. Bylo pre-
zentováno i několik původních 
sdělení a Česká republika patřila 
mezi 15 nejaktivnějších zemí.

Rok 2009 byl významný tím, 
že byly postupně testovány 
tři  celostátní arytmologické 
registry v digitální formě, kte-
ré byly připraveny za podpory 
výboru ČKS ve spolupráci s In-
stitutem biostatistiky a  analýz 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Koncem roku proběhla ne-
zbytná školení všech uživatelů 
a  poté byl spouštěn zkušební 
provoz registrů. Od  počátku 

roku 2010 fungují registry na-
plno a data jsou zadávána on-
line.  Současně byla zrušena tzv. 
Meziústavní indikační komi-
se, která schvalovala indikace 
k implantaci ICD. Její kontrol-
ní činnost nahradí právě jeden 
z  registrů, do  kterého budou 
mít přístup i  zdravotní pojiš-
ťovny, a to za účelem kontroly 
správnosti indikací.

V  loňském roce vznikla 
ve spolupráci s PSAKS i paci-
entská organizace – občanské 
sdružení s názvem Rytmus srd-
ce (www.rytmus-srdce.cz). Cí-
lem její činnosti bude zvyšovat 
povědomí pacientů o možnos-
tech diagnostiky a léčby srdeč-
ních arytmií. V současnosti se 
připravují vzdělávací materiály 
pro pacienty a plánují první ve-
řejné akce.

V letošním roce se ujímá čin-
nosti nový výbor PSAKS v čele 
s  novým předsedou, MUDr. 
Robertem Čihákem, CSc. Jaké 
budou hlavní směry rozvoje 
arytmologie? V oblasti implan-
tologie bude jistě pokračovat 
rozšiřování monitorace přístro-
jů na dálku. Kromě již několik 
let dostupného systému Ho-
meMonitoring fi rmy Biotronik 
bude v  letošním roce spuštěn 
systém monitorace CARELINK 
od  firmy Medtronic. Popsané 
systémy umožňují snížit počet 
ambulantních kontrol pacien-
tů s  implantovanými přístroji 
a současně zvyšují bezpečnost 
léčby. Případné technické pro-
blémy s implantovaným systé-
mem lze totiž odkrýt i o něko-
lik týdnů nebo měsíců dříve 
než při obvyklém systému am-
bulantních kontrol. V  nepo-
slední řadě budou pokračovat 
mezinárodní studie, které by 
měly dát odpověď na  otázku, 
zda je možno využít informa-
cí shromažďovaných přístroji 
k  zlepšení léčby nemocných 
se srdečním selháním. Podle 
předběžných dat se zdá, že by 

se tak dal omezit počet hospita-
lizací pro dekompenzaci srdeč-
ního selhání, a to úpravou léčby 
při detekovaném zhoršování 
stavu. Koncem roku budou také 
k dispozici přesná data z nově 
spuštěných registrů a  poslou-
ží k  vyjednávání o  úhradách 
zdravotní péče. V  oblasti ka-
tetrizačních ablací se budou 
dále rozvíjet nové strategie ab-
lace různých forem fibrilace 
síní. Je důležité připomenout, 
že dvě centra rozvíjejí robotic-
kou navigaci katetrizační ab-
lace fi brilace síní a  účastní se 
mezinárodních studií s dalšími 
technologiemi, jako je lasero-
vý balonek nebo katétry měřící 
kontakt s  tkání. Lze očekávat, 
že tyto nové technologie budou 
hrát stále větší roli v provádění 
katetrizačních ablací s  cílem 
zvýšení bezpečnosti a účinnosti 
výkonů. Pracuje se také inten-
zivně na zdokonalení zobrazo-
vacích technik a  lze očekávat, 
že trojrozměrná intrakardiální 
echokardiografi e nahradí nebo 
doplní stávající mapovací sys-
témy. Na  mezinárodním poli 
se bude PSAKS snažit o koor-
dinaci vzdělávání arytmologů 
z okolních zemí a podporovat 
další mezinárodní spolupráci 
v oboru arytmologie.

   
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.,  

minulý předseda PS AKS

MUDr. Robert Čihák, CSc., 
současný předseda PS AKS

KAM SMĚŘUJE ARYTMOLOGIE V ČR?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. MUDr. Robert Čihák, CSc.

pokračování ve 
Sjezdových novinách  číslo 4
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Odp olední  symp ozium 
uspořádané ve  spolupráci 
s Českou společností pro hy-
pertenzi a  Slovenskou kardi-
ologickou společností bylo 
věnováno problematice sr-
dečního selhání se zachova-
nou systolickou funkcí levé 
srdeční komory a kombinační 
léčbě arteriální hypertenze. 
V úvodním sdělení pohovořila 
doc. Gonçalvesová o srdečním 
selhání u  nemocných s  dob-
rou ejekční frakcí. V uvedené 
skupině nemocných se může 

jednat o specifi ckou poruchu 
myokardu bráníci jeho plnění, 
avšak častěji se porucha dia-
stolické funkce sdružuje s rizi-
kovými faktory, jako jsou věk, 
arteriální hypertenze, pohlaví 
(diastolická dysfunkce se čas-
těji vyskytuje u žen), cukrov-
ka, obezita, ischemická choro-
ba srdeční (ICHS) a chronická 
renální insuficience. Preva-
lence srdečního selhání u ne-
mocných se zachovanou sy-
stolickou funkcí levé srdeční 
komory v současnosti narůs-
tá. Diagnóza onemocnění se 
v praxi opírá o výskyt přízna-
ků srdečního selhání, průkaz 
normální funkce levé srdeční 
komory a průkaz poruchy re-
laxace, distenzibility a plnění. 
V  léčbě se opíráme o podání 
ACE inhibitorů, blokátorů re-
ceptoru pro angiotenzin a blo-
kátorů vápníkových kanálů. 

Cílem léčby je snížení plnící-
ho tlaku levé srdeční komory 
a zachování síňových kontrak-
cí. Je nutno léčit hypertenzi, 
působit na prevenci a  regresi 
hypertrofi e a fi brózy myokar-
du a  kontrolovat cukrovku. 
Nedílnou součástí léčby je 
zlepšování tolerance zátěže tě-
lesným tréninkem. 

Profesorka Špinarová v dal-
ší části sympózia porovnala 
účinnost jednotlivých ACE 
inhibitorů. Kanadská re-
trospektivní studie Ontario 
1 a Ontario 2, kterou organi-
zovaly plátci zdravotní péče, 
si vzala za  cíl retrospektivně 
vyhodnotit data od  nemoc-
ných po  infarktu myokardu 
a  pacientů se srdečním se-
lháním. Cílem bylo porovnat 
účinnost ramiprilu jako re-
ferenčního ACE inhibitoru 
s  ostatními přípravky z  téže 
skupiny. Jak u nemocných se 
srdečním selháním, tak po in-
farktu myokardu vykazovaly 
v  retrospektivním hodnoce-
ní nejlepší účinnost ramipril 
a perindopril. Při hodnocení 
získaných údajů je však nut-
no vzít na zřetel závažné sku-
tečnosti. Především nemocní 
na perindoprilu nebo ramipri-
lu byli častěji léčení betablo-
kátory, častěji užívali statiny, 
častěji užívali ACE inhibitor 
v  cílových dávkách a  častěji 
byli léčeni u specialistů. Z vý-
sledků lépe uspořádané dán-

ské retrospektivní analýzy, 
ve  které byl jako referenční 
přípravek použit trandolapril, 
vyplývá, že pokud jsou ACE 
inhibitory podávané v porov-
natelných dávkách, jsou stej-
ně účinné. Na závěr své před-
nášky profesorka  Špinarová 
shrnula, že dostatečné údaje 
z  prospektivních studií mají 
následující ACE inhibitory: 
kaptopril, enalapril, lisinopril, 
perindopril a trandolapril. Při 
volbě přípravku je vhodnější 
použít přípravek umožňují-
cí užívání jedenkrát denně. 
V  další přednášce porovnal 
profesor J. Widimský jr. bloká-
tory kalciových kanálů (BKK). 
Vedle rozdílné struktury a bi-
ologického poločasu se BKK 
odlišují rovněž mechanizmem 

účinku. Dihydropyridiny jsou 
selektivní vazodilatátory, non 
dihydropyridinové BKK účin-
kují i na převodní systém. Léč-
ba non dihydropyridinovými 
BKK (například verapamilem) 
není spojena se zvýšením hla-
diny noradrenalinu a  s  oto-
ky dolních končetin. BKK 
mají rovněž různý účinek 
na renální cévy: dihydropyri-
dinové BKK vedou k výrazněj-
ší dilataci aferentní arterioly 
na rozdíl od verapamilu, který 
dilatuje aferentní i  eferentní 
cévu proporcionálně. V další 
části pohovořil profesor  Wi-
dimský o  výsledcích studií 

léčby retardovaným verapa-
milem. Ve  studii EVEREST 
zahrnující 14 tisíc hypertoniků 
vedla léčba verapamilem k vý-
znamnému snížení systolic-
kého i diastolického krevního 
tlaku. Na konci studie dosáhlo 
75 % pacientů úpravy hodnot 
krevního tlaku monoterapií. 
Studie VAMPHYRE porovná-
vala amlodipin s verapamilem 
z hlediska dopadů léčby na ak-
tivaci sympatoadrenálního 
systému. Bylo zjištěno, že léč-
ba verapamilem byla spojena 
se signifi kantně nižšími hladi-
nami noradrenalinu než léčba 
amlodipinem. Verapamil rov-
něž zlepšoval senzitivitu baro-
refl exu a vedl k nižší variabilitě 
hodnot krevního tlaku. Podá-
ní verapamilu vedlo rovněž 
ke snížení albuminurie a tento 
nález se zvýšil po přidání tran-
dolaprilu. Ve studii VHAS byl 
po dobu dvou let porovnáván 
u  1500 hypertoniků účinek 
verapamilu s  chlorthalido-
nem. Přes srovnatelný účinek 
obou přípravků na krevní tlak 
byla léčba verapamilem spo-
jena s  výraznějším zpomale-
ním progrese aterosklerotic-
kých změn a menším počtem 
kardiovaskulárních příhod. 
Ve  skupině léčby chlorthali-
donem byl zjištěn vyšší vý-
skyt aterosklerotických plátů. 
V rozsáhlé studii INVEST za-
hrnující dvacet tisíc hyperto-
niků s ICHS byla porovnávána 
kombinace verapamilu s tran-

dolaprilem oproti kombinaci 
betablokátoru s  diuretikem. 
Obě kombinace měly obdob-
né účinky na  korekci hyper-
tenze, avšak u kombinace ve-
rapamilu s trandolaprilem byl 
pozorován nižší výskyt nové-
ho diabetu a úmrtí. V závěru 
profesor Widimský shrnul, že 
BKK představují heterogenní 
skupinu přípravků. Verapamil 
má antihypertenzní účinek 
zprostředkovaný vazodilatací 
a  snížením minutového sr-
dečního výdeje. Při léčbě ve-
rapamilem se snižuje aktivita 
sympatoadrenálního systému, 
upravuje se srdeční frekvence, 
přípravek působí antiarytmic-
ky, antiischemicky, zlepšuje 
diastolickou funkci a má úči-
nek nefroprotektivní a  antia-

terogenní. V  závěru sympó-
zia pohovořil profesor Špinar 
o  fixních kombinacích anti-
hypertenziv. Přestože je zná-
mo, že v léčbě hypertenze má 

MOZAIKA KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: 
OD RIZIKOVÝCH FAKTORŮ K SRDEČNÍMU SELHÁNÍ

Pohled do zaplněného sálu

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

International Conference on
PULMONARY CIRCULATION

ONCE AGAIN IN PRAGUE, IN THE VERY HEART OF EUROPE 
CZECH
SOCIETY
OF CARDIOLOGY

PC2010 WILL BE HELD ALSO UNDER 
THE AUSPICES OF VÁCLAV HAVEL 

(EX-PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC)

www.pc2010.eu

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, 
CZECH REPUBLIC, JUNE 2-5, 2010
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1. Výbor společnosti nyní pracu-
je 3. rok v následujícím složení:
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. 
(předseda), 
prim. MUDr. Jan Škovránek, CSc., 
prim. MUDr. Petr Tax, 
MUDr. Ivana Rušavá, 
MUDr. Roman A. Gebauer

Po  brněnském sjezdu 2010 
budou vypsány volby nové-
ho výboru a  nového předse-
dy tak, aby k  obměně došlo 
k 1. lednu 2011.

2. počet členů: 
153, z  nich 4  pracují trvale 
na  prestižních zahraničních 
pracovištích; 9 členů je součas-
ně členy AEPC (Asociace ev-
ropských dětských kardiologů)

3. akce pořádané v roce 2009: 
a.  Dva přednáškové bloky PS 

v  rámci výročního sjezdu 
ČKS 

b.  Celostátní XXXII. Motolský 

seminář dětské kardiologie 
a kardiovaskulární chirurgie 

c.  Týdenní postgraduální kurs 
dětské kardiologie a kardio-
vaskulární chirurgie: Srdeč-
ní onemocnění u dětí – dia-
gnostika a léčba

d.  Víkendový EKG kurz pro pe-
diatry a dětské kardiology

(abstrakta jen pro bod 3a - 
součást abstrakt výročního 
sjezdu ČKS)

4. webová stránka: 
http://www.kardio-cz.cz/index.
php?&desktop=clanky&acti-
on=view&id=20

5. publikace 2009: (celkem 80)
a. 10 článků zahraničních
b. 5 článků tuzemských 
c. 10 abstrakt zahraničních
d. 8 abstrakt tuzemských
e. 17 přednášek zahraničních 
f. 30 přednášek tuzemských 

6. stanoviska ke  konkrétní 
problematice, doporučené 
postupy:
a.  Stanoviska ke  struktuře or-

ganizačního zajištění péče 
o  dětské kardiaky v  Pardu-
bickém a  Hradeckém kraji 
(doporučení pro VZP)

b.  V. Chaloupecký,  O. Reich,  
H. Bartáková,  J. Radvanský,  
J. Škovránek: Všeobecná do-
poručení pro pohybovou 
aktivitu a  sportování u  dětí 
a  mladistvých se srdečním 
onemocněním. Doporučené 
postupy Pracovní skupiny 

Pediatrické kardiologie při 
České kardiologické spo-
lečnosti (návrh projednán 
a odsouhlasen PSPK v rám-
ci Brněnského sjezdu – bude 
publikován)

c.  V. Chaloupecký: Klasifi kace 
funkčních schopností a vyjá-
dření stupně postižení u osob 
se zdravotním postižením 
do 18 let věku. Nemoci obě-
hové soustavy (doporučení 
pro Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR).

d.  Šamánek, M., Urbanová, 
Z., Reich, O., Rušavá, I., Ško-
vránek, J., Tax, P.: Doporu-
čení pro diagnostiku a léčbu 
hypertenze v dětství a dospí-

vání vypracované Pracovní 
skupinou dětské kardiologie.  
Česko-slov Pediatr 64 (1): 
40-48, 2009

e.  Šamánek, M., Urbanová, 
Z., Reich, O., Rušavá, I., Ško-
vránek, J., Tax, P.: Doporu-
čení pro diagnostiku a léčbu 
hypertenze v dětství a dospí-
vání. Cor Vasa 51 (3): 227-
235, 2009

7. akce plánované na rok 2010:
a.  Dva přednáškové bloky PS 

v  rámci výročního sjezdu 
ČKS, Brno, květen 2010   

b.  Víkendový EKG kurz pro 
pediatry a dětské kardiolo-
gy, Nové Město na Moravě, 

září 2010
c.  Joint Conference on Paediat-

ric Cardiology and Cardiac 
surgery Munich – Prague, 
Hrubá Skála, září 2010

d.  Celostátní XXXIII. Motolský 
seminář dětské kardiologie 
a kardiovaskulární chirurgie, 
Praha, prosinec 2010 

e.  Týdenní postgraduální kurs 
dětské kardiologie a kardio-
vaskulární chirurgie: Srdeč-
ní onemocnění u  dětí – di-
agnostika a  léčba, Praha, 
prosinec 2010.

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.,
předseda PS 

Pediatrická kardiologie

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PEDIATRICKÁ KARDIOLOGIE V ROCE 2009

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.

Minulý rok očima PS chlo-
penní a vrozené srdeční vady 
v dospělosti České kardiolo-
gické společnosti

Nejvýznamnější událos-
tí předchozího funkčního 
roku naší pracovní skupiny 
bylo bezpochyby každoroč-
ní sympózium, opět v  Par-
dubicích a  opět s  výraznou 
pomocí interního odděle-
ní pardubické nemocnice 
a  jejího týmu v čele s prim. 
MUDr. Vojtíškem, CSc. Té-
matem setkání byly otázky 
praktické chlopenní medi-
cíny tak, jak nás o to požá-
dali praktiční kardiologo-
vé. Mám z  odborné úrovně  
přednášek velkou radost, 
protože se potvrdila jejich 
vzrůstající kvalita, což jistě 

byla jedna z  příčin bohatší 
diskuse.

Pro výroční sjezd České 
kardiologické společnosti 
jsme připravili několik blo-
ků a  doufám, že i  zde bude 
účast hojná. 

Letos  probíhaj í  volby 
do  naší pracovní skupiny 
a v době konání sjezdu ČKS 
budou již známy výsledky. 
V  tuto chvíli je jen jisté, že 
ve výboru PS zůstává před-
chozí předseda, MUDr. Mi-
roslav Brtko, CSc., a budou-
cí předseda, MUDr.  Aleš 
Mokráček, CSc. Chtěl bych 
tímto podělovat panu dok-

toru Brtkovi za  vše, co pro 
PS udělal. V ekonomicky 
nelehké době se mu poved-
lo zajistit financování naše-
ho pardubického setkání. Za 
další významný posun vpřed 
považuji zapojení většího 
množství kolegů po  práce 
společnosti, a  to zejména 
mimopražských. 

Co očekáváme v  tomto 
a příštím roce? Co bych rád 
ve  svém „předsednickém“ 
období udělal? Chtěl bych 
se pokusit o další propojení 
a  spolupráci naší pracovní 
skupiny jednak se společ-
ností kardiovaskulární chi-

rurgie a  jednak s  ostatními 
blízkými pracovními sku-
pinami ČKS. Medicína se 
mění, hybridní výkony jsou 
stále frekventovanější, chi-
rurgové se učí pracovat s ka-
tetrizačním náčiním, proto 
považuji prohlubování spo-
lupráce, prolínání oborů za 
proces, který je nevyhnutel-
ný a nutný.

MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
Budoucí předseda PS 

chlopenní VVV v dospělosti ČKS
Nemocnice České Budějovice, a.s.  

PRACOVNÍ SKUPINA CHLOPENNÍ A VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Vyjádření výboru pracovní 
skupiny Pediatrická kardiologie 
České kardiologické společnos-
ti k nedostupnosti Digoxinu ve 
vhodné lékové formě pro malé 
děti

Vážení kolegové,

výrobce Teva (dříve IVAX, 
dříve Galena) nám oznámil, 
že končí výrobu léčivého pří-
pravku DIGOXIN-Galena gtt, 
1×10 ml/5 mg. Výroba kapek je 
chráněným postupem této fi r-
my, a nelze ji tedy reprodukovat 
v podmínkách lékárenské vý-
roby (magistra liter). V ČR tak 

již nebude vyráběn ani registro-
ván obdobný léčivý přípravek a 
podle našich informací nemá 
t.č. zájem o registraci této léko-
vé formy v ČR ani žádná zahra-
niční fi rma. 

V této situaci jsou podle našeho 
názoru možná dvě řešení:

1. Individuální dovoz pro kaž-
dého pacienta. 

To by však předpokládalo 
buď přímou platbu od rodičů 
pacienta, nebo schválení kaž-
dého případu revizními lékaři 
pojišťoven. [V Německu jsou 
nyní dostupné dva preparáty, 

Lenoxin liq. a Digoxin Nativelle 
pediatric, oba 60 ml (0,05 mg/
ml), první v přepočtu přibližně 
za 450 a druhý za 250 Kč.]

2. Příprava kapslí magistra liter 
(dávka 0,0x je polovina denní 
dávky dle váhy pacienta):

Rp.
Digoxinum 0,0x mg
M. f. plv., da ad capsulas
D. t. d. cps No LX (sexaginta)
D.S. Digoxinum  0,0x mg 1-0-1

 
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.,

předseda PS 
Pediatrická kardiologie ČKS

kombinační léčba zásadní 
místo, je kombinací antihy-
pertenziv léčeno pouze 50 % 
hypertoniků. Důležitá je volba 
kombinace. Studie ACCOM-
PLISH porovnávala kombinaci 
ACE inhibitoru s  diuretikem 
oproti ACE inhibitoru s amlo-
dipinem. Přes srovnatelné 
dopady na  korekci krevního 
tlaku měla kombinace ACE 
inhibitoru a BKK lepší dopady 
na kardiovaskulární morbiditu 
a mortalitu. Studie STAR po-

rovnávala kombinaci verapa-
mil – trandolapril s kombinací 
losartan – diuretikum. Kombi-
nace verapamil – trandolapril 
byla spojena s nižší hladinou 
glykémie, glykovaného hemo-
globinu a  inzulinu. Uvedené 
poznatky se odrážejí v nových 
evropských doporučeních, 
která zavádějí kombinační 
léčbu již při zahájení tera-
pie u hypertoniků s vysokým 
kardiovaskulárním rizikem. 
Doporučení uvádějí následu-

jící vhodné kombinace: ACE 
inhibitor (sartan) s BKK, ACE 
inhibitor (sartan) s  diureti-
kem, případně BKK s diureti-
kem. Nevhodnou kombinací 
je betablokátor s  diuretikem 
a  ACE inhibitor společně se 
sartanem. Přípravek TARKA 
obsahující fixní kombinaci 
trandolaprilu s  verapamilem 
představuje na  základě vý-
sledků studií INVEST, STAR 
a BENEDICT vhodnou volbu 
pro velkou část hypertoniků.

Profesor Lukl 

b y l  n e j e n 

vynikající in-

ternista, ale 

i   u z n áva ný 

kardiolog. Zá-

roveň byl čle-

nem (a  před-

sedou) našich 

i  zahraničních 

kardiologických společností. Po 12 let byl 

KDO BYL KDO

předsedou České kardiologické společnosti 

a pak též místopředsedou (1960) a před-

sedou (1968–1972) a  konečně čestným 

předsedou Evropské kardiologické společ-

nosti. Byl rovněž organizátorem a předse-

dou IV. Evropského kardiologického sjezdu 

v Praze v  roce 1964. Z  titulu této funkce 

a s přispěním jeho přítele P. D. Whitea bylo 

profesoru Luklovi umožněno přednášet na 

významných světových kongresech a  lé-

kařských fakultách (stal se později čestným 

členem 12 kardiologických společností).

prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc.

VYJÁDŘENÍ VÝBORU PS PEDIATRICKÁ KARDIOLOGIE



Pavilon A

- sál Rotunda
- sál Morava
- výstavní expozice

Pavilon E

- sál Plzeň - II. patro
- sál Brno - II. patro
- Posterový sál - I. patro
- sál Praha - přízemí

Kongresové centrum

- sál Hradec Králové - II. patro
- sál Olomouc - II patro
- sál Ostrava - II. patro

SEDMÝ ROČNÍK KARDIOBĚHU JIŘÍHO TOMANA
Kardioložky, kardiologové, 

zdravotní sestry i bratři, zástup-
ci fi rem a další přátelé aktivní-
ho sportování! Také v letošním 
roce vás zveme na tradiční běh 
Jiřího Tomana, který se usku-
teční již posedmé. V minulých 
letech přesáhla účast stovky 
nadšenců, kteří i  v  časných 
ranních hodinách dokazují, že 
v prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění mají zařazenou 
fyzickou aktivitu. Tradičně 
vás zveme s  Jiřím Vítovcem, 
Honzou Pirkem a se Štěpánem 
Škorpilem  k proběhnutí, které 
do aktivit rozumného kardiolo-
ga jistě patří. I v letošním roce 
je možné opakovat výzvu pře-
devším pro mladé kardiology 
– již pět ročníků tradičně vítězí 

s  přehledem Petr 
Pospíšil, dokáže 
se najít alespoň 
soupeř, natož pře-
možitel? Petrovi 
ovšem přejeme 
další vítězství, 
jeho účast je sku-
tečně přínosem 
a kéž by byl vzo-
rem i pro další! 

Abychom dále zvýšili účast, 
uskuteční se letošní ročník opět 
i ve formě volnější, zveme  i ty, 
kteří se s  námi na  trati 2600 
metrů pouze projdou. Nejde 
tedy o akci pouze pro běžce, ale 
pro každého, kdo i po večerní 
společenské akci dokáže přijít 
a udělat něco dobrého pro své 
tělo. Díky fi rmě Sanofi  Aventis 

za tradičně perfektní organiza-
ci a  trička na vzpomínání, tě-
šíme se opět na setkání s vámi 
i  s  komentátorem Štěpánem 
Škorpilem, který dodává svým 
profesionálním výkonem akci 
špičkové zázemí. 

Michael Aschermann

Počasí nad Výstavištěm 18. 5.
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GALA VEČER 
ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Datum: 18. 5. 2010
Čas: od 20.00 hodin
Místo: Pavilon G2, brněnské výstavištěě

Program Gala večera:
•  předtančení – Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová 

- vystoupení latinsko-amerických tanců
• Oldies Tribute – hity 70. a 80. let
•  Vyhlášení vítězů Kardioběhu Jiřího Tomana
•  Vyhlášení vítězů Sekce mladých kardiologů
• DJ Miloš Skalka


