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Vrcholem společenského progra-
mu XVIII. výročního sjezdu byl 
Gala večer České kardiologické 
společnosti, který zahájil profesor 
Aschermann. Ocenil dosavadní 
úspěšný průběh odborného i spo-
lečenského programu Výročního 
sjezdu, ve kterém je zaregistrováno 
téměř 4 000 účastníků. 

Poděkoval také Generálním 
sponzorům sjezdu společnostem 
Cardion a St. Jude Medical. V ná-
sledujícím vstupu byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky Sekce mla-
dých kardiologů a kasuistiky s te-
matikou diferenciální diagnostika 
dušnosti (fotoreportáž na straně 
10). V neposlední řadě proběhlo 
vyhlášení vítězů Kardioběhu Jiřího 
Tomana, kterého se zúčastnilo re-
kordní počet závodníků (výsledky 
na straně 12). 

Gala večer České kardiologické společnosti

prof. MUDr. Michael Aschermann vítá účastníky Gala večera ČKS
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V  minulém roce po  druhém 
funkčním období došlo k  vý-
měně výboru Pracovní skupi-
ny Akutní kardiologie. Tento 
výbor se podílel na  založení 
a zdárném rozvoji nově vzniklé 
pracovní skupiny. Téměř kom-
pletní výměna členů výboru je 
důvodem k  rekapitulaci jeho 
úspěšné činnosti.

Od  první myšlenky na  zalo-
žení Pracovní skupiny Akut-
ní kardiologie uplynulo téměř 
10 let. 

Prvními iniciátory myšlen-
ky na  založení nové pracovní 
skupiny byli MUDr.  Petr Jan-
ský a doc. MUDr. Stanislav Ja-
noušek, CSc., kteří mě v  roce 
2000 kontaktovali, a v této tro-
jici jsme se poprvé sešli se zá-
měrem vytvořit platformu pro 
vznik skupiny Akutní kardio-
logie. Probírali jsme celou řadu 
námětů, jak by nová pracovní 
skupina měla fungovat, jaké 
problémy by měla řešit, jak by 
se mohla podílet na  zlepšení 
péče o akutní nemocné, s který-
mi jinými pracovními skupina-
mi v  rámci České kardiologic-
ké společnosti, ale i  ostatními 

obory intenzivní péče by měla 
spolupracovat a  jak by měla 
být organizována. Samozřejmě 
jsme chtěli, aby se konal ale-
spoň jednou ročně sjezd s od-
borným programem v  rámci 
intenzivní péče u  nemocných 
s  akutními kardiologickými 
problémy, vytvořili jsme pra-
covní výbor a  kontaktovali 
jsme výbor České kardiologic-
ké společnosti, který v létě 2001 
vytvoření této pracovní skupiny 
schválil. Proto v roce 2001 pro-
běhly první volby výboru této 
pracovní skupiny. První výbor 
pracoval ve složení MUDr.  Ilja 
Kotík, CSc., MUDr.  Tomáš 
Brychta, prof.  MUDr.  Jan Vo-
jáček, DrSc., doc.  MUDr.  Sta-
nislav Janoušek, CSc., prim. 
MUDr.  Karel Dvořák, CSc., 
a prvním předsedou byl zvolen 
MUDr. Petr Janský. V prosinci 
roku 2002 byl uspořádán první 
celostátní sjezd Pracovní sku-
piny Akutní kardiologie. Tento 
sjezd se konal v hotelu RELAX 
v Rožnově pod Radhoštěm, or-
ganizačně se na tomto sjezdu 
významně podílel pan primář 
Karel Dvořák a  již tento první 
sjezd ukázal, že o problematiku 
je živý zájem, a to jak u kardio-
logické obce, tak u  intenzivis-
tů z  oboru záchranné služby 
či z  oboru vnitřní lékařství. 
Po úvodním ročníku v Rožno-
vě pod Radhoštěm byly potom 
Výroční sjezdy Pracovní skupi-
ny Akutní kardiologie tradičně 
pořádány první prosincový ví-
kend v Karlových Varech a staly 
se již neodmyslitelnou součástí 
odborných programů celé řady 

předních českých kardiologů. 
Karlovy Vary se svojí neopa-
kovatelnou atmosférou, zvláš-
tě v předvánoční a mikulášské 
době, se ukázaly jako velmi 
vhodné prostředí pro kvalitní 
sjezdy. Místem našich každo-
ročních setkání byl zpočátku 
hotel Thermal, kde během tří 
dní probíhala hlavní sekce, 
posterová sekce, sesterská sek-
ce, celá řada firemních sym-
pózií, přednášky pozvaných 
řečníků i  slavnostní přednášky 
nestorů české kardiologie, kte-
ří se zasloužili o  léčbu v rámci 
akutních srdečních onemocně-
ní. V posledním roce bylo vý-
roční setkání pracovní skupi-
ny přesunuto do  hotelu Pupp. 
Setkání se konalo každoročně 
s výjimkou roku 2006, kdy byla 
naše pracovní skupina spolupo-
řadatelem Evropského sjezdu 
Working Group Acute Cardiac 
Care v Praze. Jako čestní hosté 
se sjezdů účastnili předsedové 
WG Acute Cardiac Care ESC 
Marco Tubaro, Yonathan Ha-
sin či Gerasimos Filippatos, 
slavnostní přednášky proslo-
vili významné osobnosti čes-
ké kardiologie - prof.  Jiří Wi-
dimský, prof. Vladimír Staněk 
a  prim. Karel Dvořák. Sjezdů 
se pravidelně účastní více než 
400 účastníků a pravidelně jsou 
pořádány ve  spolupráci vždy 
s  některou další PS ČKS (In-
tervenční kardiologie, Elektro-
fyziologie a  kardiostimulace, 
Plicní cirkulace, Klinické far-
makologie).

Od  roku 2003 výbor Pracov-
ní skupiny vedle toho připravil 

řadu úspěšných a hojně navští-
vených bloků na Výroční sjezd 
České kardiologické společ-
nosti v rámci sdělení Jak na to? 
Problematika od  A  do  Z, Pro 
a  proti a  Praktické problémy 
v kardiologii (Praktické problé-
my v  kardiologii: Šokové sta-
vy, Plicní embolie od  A  do  Z, 
Obtížné situace v  akutní kar-
diologii, Kazuistiky. Sekce pro 
a  proti: Automatické externí 
defibrilátory. Další blok pro 
a proti: Přednemocniční trom-
bolýza – ano versus ne).

V  následujících letech byla  
probrána celá řada témat akut-
ní kardiologie (některá dvakrát, 
úspěšně i  vícekrát) na  všech 
následujících výročních sjez-
dech České kardiologické spo-
lečnosti. 

Vedle pravidelných výročních 
sjezdů a velmi intenzivní úspěš-
né účasti na výročních sjezdech 
České kardiologické společnos-
ti v  Brně se pracovní skupina 
podílela na  celé řadě odbor-
ných akcí. Intenzivně spolu-
pracuje se Společností urgentní 
medicíny a medicíny katastrof, 
Společností intenzivní medicí-
ny a s Českou společností ane-
ste-ziologie a  resuscitace a  in-
tenzivní medicíny, podílela se 
na organizaci sjezdu Evropské 
pracovní skupiny Acute Cardi-
ac Care v Praze. 

První výbor po  velmi úspěš-
ném zahájení činnosti pra-
covní skupiny obhájil  své 
složení i  ve  druhých volbách 
ve  složení MUDr.  Petr Janský, 
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, 
CSc., MUDr.  Oto Hlinomaz, 

prim. MUDr.  Karel Dvořák, 
CSc., MUDr.  Tomáš Brychta, 
MUDr.  Ilja Kotík a předsedou 
druhého výboru byl zvolen 
prof.  Vojáček. Během tohoto 
volebního období z výboru od-
stoupil MUDr. Tomáš Brychta 
a místo něj byl kooptován z dal-
šího místa dle výsledků voleb 
MUDr. Tomáš Janota, CSc.

  Do třetího volebního období 
byl potom v  roce 2009 zvolen 
předsedou MUDr. Tomáš Jano-
ta, CSc., a nový výbor bude pra-
covat ve  složení: Jan Vojáček, 
Ota Hlinomaz, Ladislav Groch, 
Jan Bělohlávek, Jiří Špác a Ri-
chard Rokyta.

Závěrem bych chtěl zhodnotit 
činnost výboru a  celé pracov-
ní skupiny od  jejího založení 
po  dobu prvních dvou voleb-
ních období. Pracovní skupi-
na Akutní kardiologie se stala 
nedílnou a  velmi důležitou 
součástí České kardiologické 
společnosti, zorganizovala ce-
lou řadu úspěšných odborných 
akcí, z  nichž je třeba nejvíce 
ocenit velmi hojně navštěvo-
vané bloky v  rámci výročních 
sjezdů České kardiologické 
společnosti a  velmi dobře or-
ganizované výroční sjezdy pra-
covní skupiny. Vydala vyjádře-
ní k řadě aktuálních problémů 
akutní kardiologie, její členové 
se podíleli na  registrech akut-
ních koronárních syndromů 
a  spolupracovali při vytváření 
guidelines z  oblasti akutních 
srdečních onemocnění. 

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Přednosta 1. interní kliniky

FN Hradec Králové 

PRACOVNÍ SKUPINA AKUTNÍ KARDIOLOGIE
DO TŘETÍHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
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Aortální stenóza je dnes po mit-
rální regurgitaci  nejčastější vadou 
nativní chlopně v Evropě i v Čes-
ké republice. Pokud je aortální 
stenóza symptomatická, nebo 
způsobuje poruchu funkce levé 
srdeční komory,  je dnes metodou 
volby chirurgická náhrada aortální 
chlopně, ta je v indikovaných pří-
padech prováděna s nízkou mor-
talitou a s dobrými dlouhodobými 
výsledky i u starších nemocných. 
Náhrada aortální chlopně zlepšuje 
přežívání u řady podskupin opero-
vaných.   Přesto není část nemoc-
ných (podle některých odhadů až 
30 %) z nejrůznějších důvodů in-
dikována k chirurgické léčbě, a to 
buď pro vysoké riziko operace  (to 
lze s určitými výhradami  vyjádřit 
pomocí EuroSCORE)  v důsledku 
dalších komplikujících onemocně-
ní, či z jiných důvodů –  například 
v  případě  předchozího kardio-
chirurgického výkonu (nejčastěji 
předchozí koronární revaskulari-
zace). Pro tuto skupinu nemocných 

se v poslední době rychle rozvíjí 
možnost katetrizační  implantace 
aortální chlopně – Transcatheter 
Aortic Valve Implantation (TAVI). 

Ke  katetrizační implantaci aor-
tální chlopně jsou indiková-
ni nemocní s  hemodynamicky 
významnou aortální stenózou 

(index plochy aortálního ústí 
< 0,6 cm2 / m2) ve věku nad 75 let 
s logistickým  EuroSCORE nad 20 
či s  přítomností  komplikujících 
onemocnění, jako jsou těžká chro-
nická obstrukční choroba plicní, 
stavy po radiaci hrudníku a sterna, 
předchozí kardiochirurgický vý-
kon u pacientů s funkčními arteri-
álními či žilními štěpy. 

Katetrizační implantace aortál-

ní chlopně (TAVI) předpokládá 
výbornou spolupráci mezi inter-
venčním kardiologem, kardio-
chirurgem a  kardiovaskulárním 
anesteziologem, případně dalšími 
specialisty. Tato spolupráce spočí-
vá ve společné indikaci, společném 
provádění výkonů a  společném 
hodnocení jejich výsledků. Výko-
ny jsou  prováděny  na pracovišti 
s dostatečnou zkušeností s neko-
ronárními intervencemi  a se zku-
šenostmi v programu   balonkové 
dilatace aortální chlopně a s chi-
rurgickou léčbou nemocných 
s komplikovanými a pokročilými 
formami chlopenních vad.  Je  ne-
zbytné, aby indikace ke  katetri-
zační  implantaci aortální chlopně 
byla  schválena indikační skupinou 
složenou z 2 licencovaných inter-
venčních kardiologů a dvou licen-
covaných kardiochirurgů. 

Podmínkou zahájení programu 
perkutánních implantací aortál-

ních chlopní je absolvování kurzu 
ve školicím centru a  první výkony 
jsou na každém pracovišti prová-
děny pod kontrolou zkušeného 
proktora, který posoudí, kdy pra-
coviště může pokračovat v progra-
mu samostatně.  

Před indikací k TAVI je vyžadová-
no transtorakální a transezofageální 
echokardiografi cké vyšetření, koro-
narografi e, aortografi e, angiografi e 

pánevních tepen nebo CT zobraze-
ní pánevního tepenného řečiště. 

Zásadní z technického hlediska je 

změření velikosti aortálního anulu 
a  velikosti a  stavu přístupových 
tepen (chlopeň Edwards lze v sou-
časné době implantovat do anulu 
o průměru 18–25 mm, Corevalve 
20–27 mm, Edwards Sapien vyža-
duje průměr femorální tepny nej-
méně 6 mm pro chlopeň 23 mm 
s  použitím 18 Fr instrumentaria 
a 7 mm pro chlopeň 26 mm s po-
užitím 19 Fr instrumentaria, Co-
revalve Revalving System třetí ge-
nerace vyžaduje průměr femorální 
tepny nejméně 6 mm pro 18 Fr in-

strumentarium. V případě potřeby 
je možné chlopeň Edwards Sapien 
implantovat i transapikálně. Trans-
apikální přístup je v současné době 
indikován při těžkém aterosklero-
tickém postižení pánevního řečiště 
nebo aorty (včetně „porcelánové“ 
aorty) a  při horizontální poloze 
kořene aorty. Vyloučeni z  katet-
rizační implantace jsou nemocní 
s hrudkovými kalcifi kacemi v ob-

lasti ústí věnčitých tepen, které by 
mohly vést ke koronární obstruk-
ci. Pokud je indikována koronární 
angioplastika s  implantací stentu, 
je nutné ji provést před výkonem 
na aortální chlopni.

 Není pochyb o tom, že katetri-
zační náhrada aortální chlopně 
prochází v  současné době prud-
kým rozvojem. V  různém stadiu 
vývoje je třicet katetrizačních 
chlopenních programů provádě-
ných 24 různými společnostmi.  
V  současné době je kromě dvou 
již zmíněných a komerčně dostup-
ných typů chlopní s  CE značkou 
zkoušena celá řada chlopní druhé 
generace, některé s  možností re-
pozice během výkonu či dokonce 
výjímatelných.  Lze tudíž očekávat, 
že s vývojem metody bude dochá-
zet k posunu indikačních kriterií 
i kontraindikací výkonu. 

Katetrizační implantace aortál-
ní chlopně (TAVI) byla zahájena 

v  řadě center v  České republice. 
V  současné době jsou používány 
klinicky dva odlišné systémy, a to 
balonkem roztažitelná chlopeň Ed-
wards Sapien a  samoroztažitelná 
chlopeň CoreValve, která je zavádě-
na krytá pouzdrem a je implanto-
vána stažením pouzdra. S ohledem 
na  klinickou  úspěšnost metody 
a dobré výsledky dosud proběhlých 
studií a registrů  doznala význam-
ného rozšíření v rámci většiny států 
EU i celosvětově.

Na našem pracovišti používáme 
zatím chlopeň Edwards Sapien, 
i když výhledově se domnívám, že 
pracoviště s  programem katetri-
zační implantace chlopní by měla 
být schopna implantovat všechny 
dostupné systémy.

Chlopeň Edwards Sapien prošla 
recentně výraznou inovací s pod-
statným  snížením velikosti pou-
žívaného instrumentaria. Novou 
chlopeň Edwards Sapien XT je 
možné zavádět přes 18 Fr (chlopeň 
23 mm) a 19 Fr (chlopeň 26 mm) 
zaváděcí systém NovaFlex pro 
transfemorální  a Ascendra 2 pro 
transapikální použití. Transfe-
morální systém umožňuje plně 
katetrizační přístup. V brzské bu-
doucnosti by měla být k dispozici 
i chlopeň 29 mm a později i 20 mm.  
Výhodou nového systému je ved-
le menšího zaváděcího průměru 
i stabilnější poloha při implantaci. 
Velkou výhodou systému Edwards 
Sapien všeobecně je, že chlopeň 
nezasahuje přes ústí koronárních 
tepen ani hlouběji do levé komo-
ry, a  tudíž nepoškozuje převodní 
systém a prakticky nevyžaduje im-
plantaci kardiostimulátoru.

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Přednosta 1. interní kliniky

FN Hradec Králové

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE
AOR TÁLNÍ CHLOPNĚPOMOCÍ NOVÉHO SYSTÉMU

Balónkem roztažitelná chlopeň 
Edwards  Sapien.

Samoroztažitelná chlopeň 
CoreValve Revalving system

Zavádění chlopně Edwards 
Sapien přes oblouk aorty 
fl exibilním zavaděčem

Umístění chlopně do 
aortálního ústí

Roztažení chlopně 
balonkem

Chlopeň Edwards Sapien 
v aortální pozici
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Vybavená ordinace potřebuje 
pacienty a komunikaci s kolegy. 
Spolupráce s praktickými lékaři 
není vždy jednoduchá, praktic-
ký lékař se někdy domnívá, že 
vyšetření pacienta u kardiologa  
(i s negativním nálezem)  je defi -
nitivní vyřazení tohoto pacienta 
z  jeho dohledu, už za  něj často 
nechce nést žádnou odpověd-
nost a předpokládá, že kardiolog 
bude psát léky, lázně, kontroly, 
posílat na další vyšetření, a  tak 
někdy neúměrně zatěžují spe-
cialistu. Podle zákona však ne-
přetržitě zůstávají  pro pacienta 
ošetřujícím lékařem (dostávají 
úhradu za  tohoto nemocného 
formou kapitační platby).  Uka-

zuje se, že problém nemá řešení. 
Má to být: „Přímou spolupráci i 
s kolegy v nemocnicích je někdy 
obtížné navrhnout, obvykle v ne-
mocnici začínající lékař či lékař 

ve specializační přípravě ví přes-
ně, jak lékaři (specialisté s mno-
haletými zkušenostmi) před ním 
postupovali chybně a s nedosta-
tečnou odbornou erudicí. Užší 
spolupráce a návaznost na pro-
vedená vyšetření v ambulancích 
by zrychlila řadu diagnostických 
procesů.  

Vlastní odborná náplň: dia-
gnostika, anamnéza a EKG, echo, 
EKG a tlaková monitorace, zátě-
žové testy, je část práce, kterou 
všichni považujeme tak trochu 
za svůj poklad a tiše ji hýčkáme. 

Jistě mi dáte za  pravdu, že už 
dnes ani nejlepší znalost posle-
chových nálezů a  atlasová zna-
lost EKG záznamů nebude dosta-
tečným kritériem ke zhodnocení 
závažnosti onemocnění, tak aby 
bylo možné pokračovat v  léčbě 
lege artis v souladu s novými do-
poručeními, ani na úrovni spe-
cializovaných kardiologických 
ambulancí. Echokardiografi e je 
dnes nezbytným základem ne-
invazivní diagnostiky, ergomet-
rie i přes svá omezení tvoří pilíř 
diagnostiky ICHS, monitoraci 
krevního tlaku i EKG holterov-
skou monitoraci rovněž nelze 
vynechat.

Jen s výsledky těchto vyšetření 
si dovolíme předávat své  pacien-

ty k řešení závažných forem one-
mocnění do  specializovaných 
center. Kromě diagnostiky nám 
přísluší také terapie nemocných 
od vedení dietních návyků, po-

hybových návyků i medikamen-
tózní terapie.  

 Velmi záhy lékař takovéto or-
dinace zjistí,  že mu chybí ruce, 
čas, další lékař (kolega), sestra. 
Těžce shání veškeré informace 
odborné, technické, ale i právní 

a ekonomické. Někdy se zdá, že 
nemají nikde konec. A to je dru-
hý koloběh, s kterým se musíme 
utkat. 

Teď se tedy dostá-
vám k  problemati-
ce odborné aktivity. 
Pracovní skupina 
ambulantních kardi-
ologů má svá specifi -
ka, která by měla být  
akceptována. Práci 
v ordinacích musíme 
vykonávat sami – ne-
máme k  ruce mlad-
šího kolegu, který by 
vypomohl s  psaním 
zpráv.  Ani zaměst-
nance jiných profesí, 
ve velkých zařízeních 
běžných – vedení 
ekonomie  ambulan-
ce, platy a  povinné 
odvody - nemáme, 
vše řeší obvykle lékař 
sám.

Výše vyjmenované 
činnosti lékaře speci-
alistu ve vlastní ordi-
naci většinou zdržují 
a  vyčerpávají  nato-
lik, že nelze očekávat 
aktivní účast na sjez-
dech či v publikacích. 
Je třeba ocenit, že je 
vděčným poslucha-
čem odborných akcí. 
Na to si dovolím upo-
zornit, ambulantní 
kardio logové přijíž-
dějí na kardiologické 
sjezdy pečlivě připra-
vení, ví, které před-
nášky a která sdělení 
nesmí vynechat.

Nesmí opomenout 
novinky diagnostické 
– možnosti rozšíře-
ných postupů v echo-
kardiografi i, novinky 
v  diagnostice inva-
zivní kardiologie, 

výsledky předkládaných studií, 
se všemi novými aspekty terapie. 
Někteří jsou taky aktivní v jiných 
pracovních skupinách i jejich vý-
borech.

Řada z nás vykonává záslužnou 
práci na úrovni komisí při minis-
terstvu zdravotnictví, zejména 
ve vztahu ke každoročním spo-
rům ohledně úhrad zdravotních 
pojišťoven. Rovněž jsme se podí-
leli na rozvoji aktivní spoluprá-
ce s evropskou skupinou ambu-
lantních kardio logů při Evropské 
kardio logické společnosti.

Sami připravujeme vlastní se-
tkání dvakrát ročně, většinou 
požádáme o sdělení tématu ně-
kterého specialistu, zabývajícího 
se podrobně  problematikou pro 
nás v  daném období aktuální 
nebo nedostatečně řešenou.

Většina ambulantních kardio-
logů není jen členy této pra-
covní skupiny, ale řady jiných,  
především pracovní skupiny 
echokardiografie, srdečních 
vad, kardiovaskulární rehabili-
tace a dalších. 

Na  kardiologických sjezdech 
patří ambulantní kardiologové 
k  nejvděčnějším posluchačům 

a  těm, kteří aktivně přenáše-
jí získané zkušenosti do  praxe. 
Myslím, že je třeba ocenit peč-
livost přípravy ambulantních 
kardiologů na sjezdy s aktivním 
přístupem a  k  jejich okamžité-
mu zavedení  a  přizpůsobení 
do praxe. 

MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC
Kardiologická ambulance

Lovosická 40, Praha 9
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MUDr. Hana Skalická, CSc.
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BLOK ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI

Přehodnocení Evropských do-
poručení pro diagnostiku a  léčbu 
hypertenze

Česká společnost pro hypertenzi 
připravila atraktivní blok o nových 
evropských doporučeních pro dia-
gnostiku a léčbu hypertenze. Blo-
ku předsedal předseda ČSH prof. 
MUDr. Jiří Widimský, CSc., spolu 
s doc. MUDr. Renatou Cífk ovou, 
CSc., která je spoluautorkou jak 
doporučení z roku 2007, tak před-
staveného dokumentu o „Přehod-
nocení“ těchto doporučení. Před-
nášela doc. Cífk ová, která hovořila 
o J křivce, profesor Linhart, který 
se zaměřil na poškození cílových 
orgánů, a  profesor Špinar, který 
hovořil o novinkách ve farmako-
terapii. Přinášíme nejdůležitější 
poznatky, tak jak nám je shrnul 
předseda ČSH:

Zahajování farmakologické léčby
Zahájení farmakologické léčby 

je u  hypertenze doporučováno 
v  případě středně těžké a  těžké 
hypertenze. U  mírné hypertenze 
může být zahájení farmakologic-
ké léčby načasováno podle úrovně 
KV rizika. U nemocných s vyso-
kým normálním krevním tlakem 
(130-139/85-89 mmHg) není 
k  dispozici dostatečná evidence 
o příznivém ovlivnění kardiovas-
kulárního  rizika v důsledku  anti-
hypertenzní léčby. 

Cílové hodnoty  krevního tlaku
C í l ov ý  k re v n í  t l a k   j e 

u  všech stupňů  hypertenze 
TK ≤ 140/90 mmHg. U  starších 
osob však postrádáme evidenci 
o  prospěchu snížení systolické-
ho TK pod  140 mmHg. Dřívější 
doporučení snížit TK pod 130/80 
mmHg u diabetiků  či u osob s vy-
sokým kardiovaskulárním rizikem  
není v  současnosti jednoznačně 
podpořeno klinickými studie-
mi. Zdá se, že razantnější snížení 
TK pod 130/80 může sice snížit 
pravděpodobnost  vzniku CMP, 
avšak  za  cenu zvýšeného rizika 
koronárních příhod.  Na základě 
současné evidence se tedy zdá  být 
rozumné doporučovat snížení TK 
u  hypertoniků s  vyšším KV rizi-
kem  na  hodnoty 130-135/80-85 
mmHg. 

  
Výběr  antihypertenziv

Velké metaanalýzy ukazují, že 
mezi pěti  základními  třídami 
antihypertenziv (ACE-inhibito-

ry, blokátory kalciových kanálů, 
diuretika, beta-blokátory a  anta-
gonisté angiotenzinových recep-
torů/AT1-blokátory) neexistují  
významné rozdíly po stránce  je-
jich antihypertenzního účinku  či 
příznivého ovlivnění kardiovasku-
lárního rizika.  Betablokátory jsou  
díky   recentní evidenci pova-žo-
vány za  rovnocennou třídu anti-
hypertenziv s tím, že jejich použí-
vání by mělo být omezeno u osob 
s vyšším rizikem vzniku diabetes 
mellitus.  

Kombinační léčba
U velké většiny osob s hyperten-

zí je k  adekvátní kontrole krev-
ního tlaku  nezbytné podávat 
kombinační léčbu nejméně dvou 
antihypertenziv. Přidání  anti-
hypertenziva z  jiné třídy je pro 
snížení TK a  výskyt vedlejších 
účinků mnohem 
efektivnější než 
z d v o j n á s o b e n í 
dávky  jednoho 
léku.  Kombinace 
dvou antihyper-
tenzních látek, ze-
jména používání 
fixní kombinace 
vedoucí ke  zlep-
šení compliance,  
je vhodnou lé-
čebnou strategií 
již při zahajování  
léčby hyperten-
ze. Mezi vhodné  
dvoj kombi n a c e 
díky klinickým 
s t u d i í m  p at ř í 
např. ACE-inhibi-
tory + blokátory  
kalciových kanálů  
či  ACE-inhibi-
tory  s  diuretiky. 
D vojkombinace  
diuretika +  be-
tablokátor zvyšu-
je riziko nového 
diabetes mellitus. 
Podávání  dvoj-
kombinace ACE-
i n h i b i t o r   + 
AT1-blokátor je 
zatíženo  vyšším 
rizikem vzniku 
vedlejších účin-
ků se sporným 
klinickým bene-
fitem. 

Léčba  hyperten-
ze ve specifi ckých 
situacích starší 
osoby

 Hlavní třídy an-
tihypertenzních 
látek  mají srov-
natelné kardiopro-
tektivní působení  
bez ohledu na věk  
n e m o c n ý c h .  
Do klinických stu-
dií starších  osob 
s  hypertenzí byli 
zařazeni jen paci-
enti se vstupním 
systolickým krev-

ním tlakem nejméně 160 mmHg 
a v případě prokazatelného bene-
fi tu antihypertenzní léčby hodnoty 
dosaženého systolického krevního 
tlaku nebyly nižší  než 140 mmHg. 
Potřebujeme tedy evidenci z dal-
ších studií starších osob s nižším 
vstupním systolickým TK (mezi 
140–160 mmHg) a  nižšími dosa-
ženými cílovými hodnotami TK 
(pod 140 mmHg). 

Poškození cílových orgánů
Přehodnocení poukazuje na vý-

znam detailního hodnocení geo-
metrie levé komory, kdy nejen 
hypertrofi e, ale také koncentrická 
remodelace hraje důležitou roli 
coby prognostický ukazatel. Rov-
něž poukazuje na trvající význam 
EKG, kdy amplituda vlny R ve svo-
du aVL může být jednoduchým 
prognostickým vodítkem.

Samostatné hodnocení se vrací 
k významu tloušťky intimy a mé-
die. Tento ukazatel se opakovaně 
jeví jako významný v  predikci 
kardiovaskulárních příhod, bez 
ohledu na  to, zda je hodnoce-
no zesílení či pláty v bulbu nebo 
tloušťka intimy a  médie na  spo-
lečné karotidě. 

Je rovněž detailně diskutová-
na nová evidence svědčící pro 
prognostický význam vypočtené 
nebo jinak stanovené glomeru-
lární filtrace. Sumarizována je 
rovněž nová evidence významu 
stanovení proteinurie a mikroal-
buminurie.

Zcela nově je upozorňováno 
na  význam detekce postižení 
mozku pomocí magnetické re-
zonance. Nová doporučení však 
zároveň ukazují na to, že klasifi -
kování nemocných s vyšším nor-

málním krevním tlakem do kate-
gorie vyso-kého rizika v případě 
nálezu subklinických orgáno-
vých změn není podloženo to-
lika důkazy, aby bylo jednoduše 
obhajitelné. 

Nová doporučení tedy nikterak 
nezmenšují význam hodnocení 
preklinických orgánových změn, 
které je ovšem nutno posuzovat 
s  ohledem na  závažnost dalších 
rizikových faktorů. V  průběhu 
léčby se ukazuje, že stojí za  to 
sledovat změny hmotnosti levé 
komory, renálních funkcí a pro-
teinurie. Prognostický význam 
změn navozených léčbou u  dal-
ších ukazatelů zatím postrádá vět-
ší množství dat. 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Interní kardiologická klinika
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Nové sportovní odvětví, které 
přišlo z Finska
Kondiční chůze se speciálními 

holemi
Pohybová aktivita, která má vše-

stranný vliv na člověka a hlavně vel-
mi pozitivní vliv na zdraví jedince
Je vhodná pro všechny věkové i vý-

konnostní kategorie, od zdatných 
sportovců až po rekonvalescenty
Pohybová aktivita, která je vhod-

ná pro muže i ženy, pro ty, kteří 
mají rádi pohyb a pobyt v přírodě 
a chtějí zlepšit svoji kondici
Jedinečný prostředek ke  snižo-

vání nadváhy, zvyšování fyzic-
ké kondice, zlepšení držení těla 
a úlevě bolestí zad
Díky pohybu v přírodě je výbor-

ným prostředkem pro relaxaci
Ve  srovnání s  normální chů-

zí (chůze bez holí) je přibliž-
ně o 20 % vyšší energetický výdej 
a o 15 % vyšší tepová frekvence. Tím 
se stává severská chůze mnohem 
efektivnější než normální chůze
Během severské chůze je zapoje-

no až 90 % svalů celého těla.

Vybavení pro severskou chůzi
Oblečení a obuv by mělo být při-

způsobeno podmínkám, ve kterých 
je severská chůze vykonávána. Zá-
kladem pro výstroj bude, stejně jako 
u  jiných chodeckých či běžeckých 
sportů, kvalitní, pohodlná a vhodná 
obuv. Boty by měly být přizpůsobeny 
terénu, například v přírodě na lesních 
cestách dobře poslouží lehké sportov-
ní (trekinkové) boty, v těžším, členi-
tějším terénu by měla být obuv vyšší, 
se zpevněným kotníkem. Na tvrdých 
površích ve městě je vhodná běžecká 
obuv s měkkou podrážkou. Oblečení 
se v podstatě neliší od vybavení na jo-
gging nebo v zimě na běžky.

Hole
Základním nástrojem severské 

chůze jsou speciální hole. Špat-
ně vybraná hůl a případně špatná 
technika mohou působit negativ-
ně na pohybový systém, zapříčinit 
svalové nebo kloubní bolesti, a tím 
z  dlouhodobého hlediska snížit 

zájem o tuto pohybovou aktivitu. 
Z  těchto důvodů je nutno už při 
konstrukci holí zohlednit specifi c-
ké požadavky severské chůze a za-
jistit především jejich bezpečnost.

Rukojeť hole by měla být er-
gonomická (vhodného tvaru pro 

držení), vyrobena z  příjemných 
materiálů (například směsi gumy 
či korku), což zejména při dlou-
hodobém používání hraje důleži-
tou roli. Správně vyrobená rukojeť 
(s  navázáním na  kvalitní, vibrace 
absorbující materiál těla hůlky) mi-
nimalizuje vibrace, které přecházejí 
na ruku, zápěstí, loket a rameno.

Pro splnění bezpečnostních ná-
roků a pro správnou techniku chů-
ze s  hůlkami je důležité kvalitní 
speciální poutko, kterým se hole 
pro severskou chůzi liší od jiných 
druhů holí (lyžařských nebo tre-
kingových). Mělo by být pevné, 
měkké, anatomicky tvarované, 
konstrukčně jednoduché a  lehce 
nastavitelné tak, aby se neodírala 
kůže a neomezoval se průtok krve, 
ale zároveň tak, aby při lehkém 
sevření rukojeti držela hůl pevně 
v ruce (neboť při závěrečné fázi po-
hybu hole za osu těla se při odrazu 
dlaň otevírá a  poslední moment 
síly je přenášen právě přes poutko). 
Mělo by být nastavitelné podle ve-
likosti dlaně, která bude například 
v zimě zvětšená o rukavici, a mělo 
by umožňovat maximální roz-
sah pohybu. Praktickou vlastností 
je snímatelnost, poutko se může 
omýt, případně vyměnit za nové.

Tělo hole musí být dimenzováno 
na nárazy a tlaky, kterým je vysta-
vováno nejen při chůzi, ale zejména 
při cvičeních, která jsou se severskou 
chůzí spojena. Tělo musí být pevné, 
ale ohebné, materiál musí vydržet 
kolísající zatížení v proměnlivém te-

rénu. Pružnost je důležitá pro ochra-
nu před přetížením ramenního ple-
tence a krční páteře. Jako optimální 
se jeví použití uhlíkových vláken či 
lehkých kompozitních materiálů 
s  patřičnými vlastnostmi (použití 
běžných lyžařských holí je v tomto 
ohledu problematické – málo pru-
ží a nebo nejsou dostatečně odolné 
proti nárazům na  tvrdém terénu). 
Dalším důležitým kritériem holí je 
hmotnost, při chůzi bychom jejich 
váhu neměli v rukou takřka ani vní-
mat. Hliníkové hole všeobecně pla-
tí za křehké, těžké a špatně tlumící 
otřesy! Moderní hole ze slitin uhlíku 
jsou pevné, pružné a celkově kom-
fortnější a bezpečnější.

Plastový košík na dolním konci 
zabraňuje příliš hlubokému za-
boření hole, je malého průměru 
a u lepších typů holí vyměnitelný.

Koncový kovový hrot slouží k za-
pichování a  odrážení od  povrchu. 
U lepších holí je nakloněn dopředu 
pod úhlem 5–10 °, aby dobře přilnul 
k terénu a špička hrotu je vydutá do-
vnitř proti podkluzování. Součástí 
výbavy k tomuto ocelovému hrotu je 
takzvaná „botička“. Je to gumová ná-
sada (u lepších holí s protiskluzovou 
úpravou), která se používá na tvrdé 

povrchy, jako je asfalt nebo beton, 
na kterých pomáhá lépe tlumit ná-
razy a částečně je absorbuje.

Pro stanovení správné délky 
holí je důležité brát v úvahu výš-
ku postavy, délku končetin, fy-
zické předpoklady, stupeň praxe 
v severské chůzi a dlouhodobější 
cíle. Nejjednodušší a zároveň nej-
praktičtější metodou, jak určit 
správnou délku hole, je postavit se 
rovně zpříma, hůl směřuje kolmo 
k zemi, hrot je zapíchnutý a úhel 
mezi předloktím a paží je 90 °. Jiný 
způsob je odečtení 55 cm od výš-
ky postavy. Literatura se ještě 
zmiňuje o jednom způsobu, když 
násobíme výšku postavy konstan-
tou 0,72. Ten, kdo má větší zku-
šenost se severskou chůzí nebo je 
fyzicky zdatnější, může mít pro 
zvýšení efektivnosti hole delší (řá-
dově o několik centimetrů). U za-
čátečníků se všeobecně doporučují 
spíše hole kratší, které umožňují 
rychlejší zvládnutí správné techni-
ky, která je podmínkou využívání 
všech výhod severské chůze.

Technika
Technika severské chůze po rovině:
Trup je v  mírném předklonu 

a hlava v prodloužení páteře.
Pohled směřuje přibližně 20 m 

dopředu.
Záda jsou rovná s rameny posa-

zenými vzadu a dole.
Hruď se snažíme nechat uvol-

něnou, aby střídavý pohyb 
horních končetin v  ramenním 
kloubu byl plynulý.
Dochází k opačné rotaci ramen 

a pánve (kontralaterální rotace 
horní a dolní části trupu), střed 
rotačních pohybů se oproti běž-
né chůzi posunuje více do stran.
Práce horních končetin: Hor-

ní končetina přechází plynule 
dopředu a nahoru s postupným 
ohnutím (fl exí) v lokti až do fáze 
opory o hůl, hrot hole se zapichu-
je na úrovni paty chodidla před-
ní dolní končetiny nebo mírně 
za  ní. Hůl by se neměla dostat 
za vertikální osu, danou zápěstím 
horní končetiny. Je důležité, aby 
se během přenosu síly z  hůlky 
a pohybu horní končetiny výraz-
ně nezvedalo rameno. Ve stejném 
okamžiku protější horní končeti-
na dokončuje odpich ze zapažené 
a v lokti propnuté končetiny. Prs-
ty svírají rukojeť hole pevně, ale 
v závěrečné fázi odpichu, kdy je 
horní končetina zapažená a loket 
propnutý, se dlaň otevírá a odra-
zová síla je přenášena přes poutko. 
Ruce obou horních končetin se 
míjejí mírně před tělem.
Díky hůlkám se těžiště těla mír-

ně snižuje.
Práce dolních končetin: Krok za-

číná odrazem z přední časti cho-
didla zadní nohy, která směřuje 
dopředu. Tato končetina je v ko-
nečném pohybu propnutá v kolen-
ním kloubu. Druhá dolní konče-
tina je před tělem a při došlápnutí 
je v mírné fl exi (pokrčení) v kolen-
ním kloubu. Hmotnost těla je roz-
ložena mezi zadní dolní končeti-
nou a hůl přední horní končetiny. 
Poté se zadní dolní končetina po-
hybuje dopředu a nahoru a zároveň 
se horní přední končetina napíná 
v loketním kloubu a odráží se. Celá 
souhra pohybů při severské chůzi, 
díky odpichu hole a odrazu chodi-
dla na opačné straně těla ve stejný 
okamžik, je popisována jako „křiž-
mochodní“ pohyb. Po dokončení 
kroku a odpichu se celý cyklus opa-
kuje v obráceném pořadí.

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
I. interní klinika FN Olomouc, 

Kardiologické centrum 

CO JE SEVERSKÁ CHŮZE NEBOLI NORDIC WALKING?

 V  lednu se konal již tradiční 
XII. Kardiologický den v  Láz-
ních Teplice nad Bečvou. Při 
hojné účasti odborníků z  celé 
republiky se tématicky věno-
val hlavně praktickým dopo-
ručením z  oblasti rehabilitace 
(Nordic walking, vyšetření osob 
s  metabolickým syndromem 
a pod.) a dále novinkám v oblas-
ti intervenční kardiologie a kar-
diochirurgie. Účastníci konfe-
rence si dále mohli na  vlastní 
„těla“ vyzkoušet pobyt v Poláriu 
Arktika spojený s  odborným 
objasněním možných působení 
na organizmus.

 Na  přelomu ledna a  úno-
ra se konal již tradiční XIII. 
sjezd pracovní skupiny v  Kon-

stantinových lázních. V  rámci 
bohatého programu, kterého 
se jako pokaždé zúčastnili od-
borníci z  České republiky, ale 
i  ze Slovenska, byly zdůrazně-
ny problémy v  oblasti rehabi-
litace, edukace a  publikovány 
výsledky některých preventiv-
ních a  rehabilitačních studií. 
V rámci sjezdu se konala schůze 
výboru pracovní skupiny, kde 
byla novou předsedkyní zvole-
na doc.  MUDr.  Eliška Sovová, 
Ph.D., MBA. Výbor konstatoval 
nutnost vytvoření nového kódu 
pro ambulantní kardiovaskulár-
ní rehabilitaci.

 Pracovní skupina se tradič-
ně zúčastnila programu sjezdu 
České kardiologické společnosti 

v Brně. V bloku pracovní skupi-
ny zazněla sdělení jak z oblasti 
organizační, tak výzkumné.

 V období po sjezdu  vypraco-
vali členové výboru návrh nové-
ho kódu pro ambulantní kardi-
ovaskulární rehabilitaci a výbor 
České kardiologické společnosti 
jednomyslně schválil jeho podá-
ní komisi MZ ČR. Jednáním byla 
pověřena MUDr. Hana Skalická, 
CSc. V  podzimních měsících 
opakovaně jednala na minister-
stvu, ale bohužel do konce roku 
komise nerozhodla o  zařazení 
návrhu do bodníku.

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
I. interní klinika FN Olomouc, 

Kardiologické centrum 

PS KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACEOd výročního sjezdu ČKS v roce 2009 
pracuje výbor PS PK v novém složení:
Předsedkyně:
prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.
Členové:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
doc. MUDr. Otto Mayer jr, CSc.
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
MUDr. Jan Piťha, CSc.

V průběhu brněnského sjezdu  (11. 5. 
2009) se uskutečnila první schůze nového 
výboru (společně se starým výborem).

Hlavní odbornou akcí v roce 2009 
byla XVIII. konference PS PK ČKS, 
pořádaná společně s konferencí PS 
Srdeční selhání ČKS a konferencí 
České společnosti pro hypertenzi ve 
dnech 1.-3. 10. 2009 v Mikulově. PS 
PK připravila dva programové bloky:

1. Současné postavení neinvaziv-
ní diagnostiky ICHS
předsedající: 
R. Cífk ová; M. Aschermann
Leffl  erová K. EKG zátěžové testy
Klinika kardiologie, IKEM Praha
Linhart A. Echokardiografi e
II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Lang O. Nukleární kardiologie
Klinika nukleární medicíny FNKV Praha
Aschermann M. CT a MR
II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Panelová diskuse: Lefflerová K, 
Linhart A, Lang O, Aschermann M
2. Výsledky studie post-MONICA

V průběhu konference v Mikulo-
vě se uskutečnila i další schůze vý-
boru (2. 10. 2009) a rovněž se ko-
nala Valná hromada (3. 10. 2009).

R. Cífk ová se stala předsedkyní lo-
kálního organizačního výboru kon-
ference EuroPRevent, která se usku-
tečnila v Praze ve dnech 5.-7. 5. 2010.

PS PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE
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Úterní odpolední blok přednášek 
věnovaných fibrilaci síní zahájila 
doktorka Leffl  erová, která se ve svém 
sdělení věnovala stratifikaci rizika 
embolických a  krvácivých kompli-
kací u  nemocných s  fibrilací síní. 
Cévní mozkové příhody (CMP) jsou 
nejzávažnější komplikací fibrilace 
síní. Fibrilace síní je zodpovědná 
za  20 % všech ischemických CMP, 
pětkrát zvyšuje riziko vzniku CMP 
a je nezávislým rizikovým faktorem 
závažnosti a  rekurence CMP. CMP 
vznikající v důsledku fi brilace síní má 
často závažnější důsledky než CMP 
jiné etiologie bez ohledu na věk. Je 
rovněž důležité, že 11 % nemocných 
bez anamnézy CMP má ischemická 
ložiska v  mozku. Warfarin snižuje 
riziko CMP o 60 % a aspirin o 19 %. 
Z uvedeného vyplývá důležitost an-
tikoagulační léčby. Při tom v běžné 
praxi podáváme warfarin jen 60 % 
nemocným s vysokým rizikem CMP 
a naproti tomu warfarin užívá až 60 % 
nemocných s nízkým rizikem. Pou-
ze 44 % pacientů má trvale hodnoty 
INR v požadovaném rozmezí hodnot 
2-3. Riziko závažného krvácení vyža-
dujícího hospitalizaci, transfuzi nebo 
vedoucího k úmrtí je při léčbě warfa-
rinem 1,2 % ročně. Rizikové faktory 
krvácení jsou věk, hodnota INR vyšší 
než 4,5 a za rizikové je rovně považo-
váno období prvních 3 měsíců po za-
hájení léčby. Vzhledem k nesnadnosti 
vyvážit přínosy a rizika antikoagulač-
ní léčby byla vytvořena stratifi kační 
schémata. Schéma CHADS 2 určující 
riziko dle věku, přítomnosti srdeční-
ho selhání, hypertenze, diabetu a ana-
mnézy proběhlé CMP se ujalo v běž-
né praxi, jeho nevýhoda však spočívá 
ve velkém množství nemocných, kte-
ří spadají do oblasti „středního“ rizika 
a ve skutečnosti, že i nemocní s níz-
kým skóre nejsou prosti rizika vzniku 
CMP. Jinou komplikací je skutečnost, 
že nemocní s vysokým rizikem CMP 
mají zároveň vysoké riziko krváci-
vých komplikací. Z uvedených důvo-
dů jsou v současnosti vytvářeny nové 
stratifikační systémy, které umožní 
lépe vyvážit poměr prospěch/riziko. 
Při tom však platí, že pokud váháme 
s  indikací antikoagulační léčby, ra-
ději bychom se měli k léčbě přiklo-
nit. Doktor Čihák ve svém přehledu 
seznámil posluchače se současnými 
a budoucími možnostmi léčby trom-
boembolizmu u pacientů s fi brilací 
síní. Jak doktor Čihák podtrhl, vý-
znam antikoagulace spočívá ve sku-
tečnosti, že v Evropě nadále narůstá 
výskyt iktů, a ve vyšším riziku vzniku 
demence u nemocných s fi brilací síní. 
Léčba při tom musí být podávána 

účinně, protože pokud je hodnota 
INR v  terapeutickém rozmezí pod 
65 % celkové denní doby, výhoda an-
tikoagulace se vytrácí. V přednášce 
byly zmíněny známé výsledky studie 
RE-LY, které ukázaly, že nový pří-
pravek dabigatran má srovnatelnou 
účinnost s  warfarinem při absenci 
potřeby monitorovat léčbu. Jak uká-
zala post-hoc analýza studie ATHE-
NA hodnotící přípravek dronedaron, 
riziko CMP může rovněž snižovat 
antiarytmická léčba. Problematiku 
sledování pacientů s fi brilací síní shr-

nul doktor Peichl. Nemocní s fi brilací 
síní představují heterogenní skupinu 
pacientů lišících se typem onemoc-
nění a symptomatologií. U paroxys-
málních forem fi brilace síní se častěji 
vyskytují palpitace, u perzistující for-
my je častější dušnost a nevýkonnost. 
Názory na vysazování antikoagulační 
léčby u pacientů s udržujícím se si-
nusovým jsou v  současnosti nejed-
noznačné (to se týká i  nemocných 
po  katetrizační ablaci) vzhledem 
k možné přítomnosti asymptomatic-
kých epizod fi brilace síní. 

FIBRILACI SÍNÍ NESTAČÍ LÉČIT JEN ANTIREVMATIKY

MUDr. Kateřina Leffl  erová, CSc. MUDr. Robert Čihák, CSc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Boehringer Ingelheim, spol. s r. o.
Na Poříčí 3a/1079, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel: +420 234 655 111, fax: +420 234 655 112
e-mail: infocz@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.cz

OCHRANA PACIENTŮ PŘED 
VZNIKEM ŽILNÍ TROMBÓZY

Antikoagulace bez injekcí a nutnosti monitorace

Zkrácená informace o přípravku PRADAXA®: 
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 75/110 mg dabigatranum etexilatum báze. Indikace: 
Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů, po elektivní náhradě kyčelního 
nebo kolenního kloubu. Dávkování a způsob podání: Prevence žilní tromboembolie u paci-
entů po elektivní náhradě kolenního kloubu: doporučená dávka přípravku Pradaxa je 220 mg 
jednou denně. Perorální léčbu je třeba zahájit během 1–4 hodin po ukončení operace podáním 
jedné tobolky po 110 mg, poté je nutno pokračovat 2  tobolkami jednou denně po celkovou 
dobu 10 dní. Prevence žilní tromboembolie u pacientů po elektivní náhradě kyčelního kloubu: 
doporučená dávka přípravku Pradaxa je 220 mg jednou denně. Perorální léčbu je třeba zahájit 
během 1–4 hodin po ukončení operace podáním jedné tobolky po 110 mg, poté je nutno pokra-
čovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 28–35 dní. Snížená dávka 1× 75 mg během 
1–4 hodin a dále 2× 75 mg po dobu 10 dní po náhradě kolenního kloubu a po dobu 28–35 dní 
po náhradě kyčelního kloubu by měla být podána pacientům: ve věku nad 75 let, se středním 
stupněm renální insufi cience (clearance kreatininu 30–50 ml/min), užívajícím amiodaron nebo 
verapamil. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin a současně léčených dabigat-
ran etexilátem a verapamilem je třeba zvážit snížení dávky přípravku Pradaxa na 75 mg denně. 
Je-li dabigatran etexilát podáván s  klarithromycinem, je třeba kontrolovat známky krvácení 
zvláště u pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Kontraindikace: Hy-
persenzitivita na léčivou nebo na pomocnou látku  přípravku, pacienti s těžkou poruchou funkce 
ledvin (CrCl < 30 ml/min), klinicky významné krvácení, organická léze s rizikem krvácení, po-
rucha hemostázy, porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití, současná 

léčba chinidinem. Interakce: nedoporučuje se současně podávat: nefrakcionovaný heparin 
a deriváty heparinu, nízkomolekulární heparin, fondaparinux, desirudin, trombolytika, antago-
nisty receptoru GPIIb/IIIa, klopidogrel, tiklopidin, dextran, sulfi npyrazon a antagonisty vitamínu 
K. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány v systému cytochromu P450, proto 
nejsou u dabigatranu předpokládány související lékové interakce. Zvláštní upozornění: Pra-
daxa se nedoporučuje podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních testů nad 
horní hranici normy. Doporučuje se pečlivý klinický dohled v těchto situacích: pacienti s poru-
chou srážení krve, trombocytopenie, funkční defekty krevních destiček, aktivní vředová choroba, 
nedávná biopsie nebo poranění, nedávné intrakraniální krvácení nebo neurochirurgický výkon 
a bakteriální endokarditida. Nedoporučuje se podávat přípravek Pradaxa u pacientů podstupu-
jících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Je nutná opatrnost 
při podávání silných inhibitorů glykoproteinu P, jako je amiodaron, verapamil, klarithromycin 
a další. Nežádoucí účinky: nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je krvácení (krvácení 
z rány, gastrointestinální krvácení, anemie, kožní krvácení, hematurie). Datum poslední re-
vize textu: 10/2009. Držitel rozhodnutí o  registraci: Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo. Registrační č.: EU/1/08/442/001-8. Uchovávání: 
Blistr: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Lahev: uchová-
vejte lahev dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada nebyla dosud stanovena. Před 
podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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Máte 
novou 
zprávu!

Máte 
novouu
zprávvuu!!

VÝZNAM STUDIE ACCORD BLOOD PRESSURE A LIPID 
Hlavním cílem studie ACCORD 

Blood pressure  a Lipid bylo zjis-
tit, zda intenzivní léčba krevního 
tlaku (TK) a  dyslipidemie u  ne-
mocných s diabetem 2. typu při-
nese další redukci primárních cílů 
tj. kardiovaskulární úmrtnosti, 
snížení výskytu nefatálního in-
farktu myokardu a cévních moz-
kových příhod. 

Intenzivnější léčba hypertenze 
tj. snížení systolického TK pod 
120 mmHg ve srovnání se sníže-
ní TK pod 140 mmHg nepřinesla 
další profi t pro diabetiky. Snížení 

systolického TK na nižší hodnoty 
snížilo pouze výskyt cévních moz-
kových příhod, nikoli kardiovas-
kulární mortalitu.

Výsledky ukázaly, že kombinace 
statinu a fi brátu nesnižuje kardio-
vaskulární riziko více než samotný 
simvastatin u  všech nemocných 
s diabetem 2. typu, ale pouze u di-
abetiků s  aterogenní smíšenou 
dyslipidémií definovanou zvýše-
nou koncentrací triglyceridů (≥ 2,3 
mmol/l) a  současně sníženou 
koncentrací HDL-cholesterolu 
(< 0,9 mmol/l).  

Studie také potvrdila, že přidání 
fenofi brátu k simvastatinu neved-
lo k žádnému výraznému zvýšení 
rizika myopatie (poškození sva-
lů), žilní trombózy nebo zánětu 
slinivky břišní. 

Z  výsledků studie ACCORD 
Blood pressure a  Lipid tedy vy-
plývá, že pacienti s  diabetem 2. 
typu mají být léčeni komplexně, 
ale systolický TK by měl být lé-
čen k hodnotám jen 130 mmHg. 
Základem léčby dyslipidémie 
jsou statiny, ale pokud mají pří-
tomnou aterogenní dyslipidémii 

podle výše uvedené defi nice, měli 
by dostávat kromě statinu i  fe-
nofi brát. Tato kombinovaná hy-
polipidemická terapie jim zlepší 
lipidové parametry, sníží kardio-
vaskulární riziko a bude prospěš-
ná i v  redukci albuminurie (dů-
ležitého rizikového faktoru pro 
rozvoj nefropatie, ale i  pro kar-
diovaskulární nemoci a celkovou 
úmrtnost). 

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
vedoucí Centra preventivní kardiologie 

LF UK Plzeňprof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Abbott Products s.r.o.

Náměstí 14. října 17/642, 150 00 Praha 5, tel.: 251 171 611, fax: 251 561 588

e-mail: solvay@solvay-pharma.cz, www.solvaypharma.cz@solvay.com

Kombinační léčba Lipanthyl + statin snižuje reziduální riziko tím, 
že ovlivňuje celé lipidové spektrum1

www.metabolickysyndrom-klub.cz
Literatura:  1. Athyros VG et al. Diabetes Care 2002 Jul; 25 (7): 1198-202.

LIPANTHYL
Zkrácená informace o přípravku:
Název: Lipanthyl® 267 M. Složení: Fenofi bratum 267 mg v 1 tobolce. Indikace: Přípravek je určen 
k léčbě hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie a jejich kombinace. Dávkování: Denně jedna 
tobolka k vnitřnímu užiti. Kontraindikace: Těžká jaterní a ledvinová nedostatečnost, symptomatická 
onemocněni žlučníku, přecitlivělost na fenofi brát anebo pomocné látky, fotoalergie během léčby fi bráty 
nebo ketoprofenem, chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy způ-
sobené těžkou hypertriglyceridémií těhotenství, kojeni, dětsky věk. Zvláštní upozornění: Při poruše 
renálních funkci upravujeme dávku fenofi brátu v závislosti na hodnotě clearance kreatininu. V souvislosti 
s podáváním fi brátů bylo popsáno poškozeni svalů včetně vzácných případů rhabdomyolýzy. Riziko 
svalového poškozeni se zvyšuje, když je lék užíván s dalším fi brátem nebo s inhibitorem HMG-CoA 

reduktázy. Proto by měla byt kombinovaná léčba fenofi  brátem a statiny vyhrazena pouze pro pacienty s 
těžkou kombinovanou dyslipidemii a vysokým rizikem výskytu kardiovaskulární příhody a bez jakéhoko-
liv předešlého poškození svalů. Interakce: Po zahájení léčby fenofi brátem se doporučuje přizpůsobit 
dávku perorálního antikoagulancia na základě hodnot INR. Během současného podávání fenofi brátu a 
cyklosporinu musí byt monitorovány funkce ledvin. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky jsou lehké 
a u malého počtu pacientů. Byly popsány případy poškozeni svalů a vzácně i rhabdomyolýza. Po vy-
sazeni léku tyto účinky většinou odezni. Velikost balení: 30 a 90 tobolek. Uchovávání: Při teplotě do 
25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: Laboratoires Fournier S.A., Dijon, Francie. Registrační číslo: 
31/105/00-C. Datum poslední revize textu: 23. 1. 2008. Lipanthyl® 267M je vydáván pouze na 
lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištěni.

Pro více 
informací 
jak snížit 
reziduální 
KV riziko, se 
zaregistrujte 
na www.r3i.org

Nová zpráva!
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SN V poslední době s rozvojem 
technologie CT dochází k pokle-
su indikace plicní scintigrafie 
u pacientů s podezřením na em-
bolii do  plicnice. Myslíte si, že 
nám má scintigrafi e plic ve srov-
nání s plicní CT angiografi í ještě 
co nabídnout?

Otázka je poměrně široká a je tře-
ba se ohlédnout trochu do historie. 

Efektivita plicní scintigrafie 
pro stanovení diagnózy embolie 
do plicnice byla hodnocena pro-
spektivní multicentrickou studií 
PIOPED a její výsledky jsou v lite-
ratuře stále hojně citovány. Je však 
potřeba si uvědomit, že výsled-
ky této studie byly publikovány 
před 20 lety (1990) a vývoj se ani 
na poli scintigrafi e nezastavil. 

Hlavní kritika studie PIOPED 
spočívala především v  tom, že 
mnoho závěrů (44 %–72 % podle 
úhlu pohledu) bylo nediagnostic-
kých. Příčinou bylo nejspíš to, že 
většina pacientů zahrnutých v PI-
OPED (68 %) byla hospitalizova-
ná s  komplikujícími chorobami 
(pneumonie, CHOPN, hrudní vý-
potky). Při zpětné analýze se však 
ukázalo, že pokud měli pacienti 
normální rtg hrudníku, nediagnos-
tických závěrů bylo jen kolem 6 %. 

Za  velkou výhodu plicní CT 
angiografie provedené na  více-
dektorových přístrojích (MDCT) 
se označuje možnost detekce sub-
segmentárních embolů. Výhoda 

je to však poněkud sporná, proto-
že i přes tuto skutečnost nedošlo 
k poklesu rizika opakované embo-
lie ani úmrtnosti na embolii. Navíc 
není dosud jasné, zda tyto izolova-
né drobné embolie vyžadují léčbu. 
Na  druhou stranu je nespornou 
výhodou MDCT možnost stano-
vení alternativní diagnózy u akut-
ních pacientů (disekce aorty, pne-
umonie). 

Studie efektivity MDCT plicní 
angiografi e pro stanovení diagnó-
zy embolie do plicnice byla pub-
likovaná nedávno (PIOPED II, 
2006). Jestliže zahrneme do analý-
zy všechny pacienty, tedy i ty, kte-
ří byli vyloučeni z hodnocení pro 
technicky nedokonalé zobrazení, 
je efektivita MDCT plicní angio-
grafie srovnatelná se scintigrafií 
(podobná senzitivita, specifi cita, 
pozitivní i negativní předpovědní 
hodnota). A to i přesto, že se jed-
ná o podstatně mladší technologii 
zobrazení a že hospitalizovaní pa-
cienti tvořili pouze 11 % souboru!

V  současné době se v  nukleár-
ní kardiologii zlepšila především 
technika zobrazení. Máme nejen 
možnost použít SPECT v  nejas-
ných případech, ale také kvalita 
planárních snímků na moderních 
kamerách je mnohem lepší. Rov-
něž se změnila interpretační krité-
ria proti PIOPED včetně možnosti 
automatické detekce. Při použití 
těchto technik se například počet 
nediagnostických nálezů snížil 
na 0,5 %–4 %. Scintigrafi e plic také 
představuje nejbližší alternativu 
v případě, že MDCT plicní angio-
grafi e je nediagnostická nebo kon-
traindikovaná. Na základě analýzy 
fúze obrazů se rovněž ukázalo, že 
některé emboly nemají za  násle-
dek žádnou poruchu perfuze a na-
opak u některých pacientů nejsou 
defekty perfuze provázeny proká-
zaným embolem. Je tedy stále co 
objevovat :-). Ostatně přijďte se 
v  pondělí podívat na  bloky pra-
covních skupin nukleární kardi-

ologie a plicní cirkulace, které se 
touto problematikou zabývají.

SN V čem tedy vidíte silné a sla-
bé stránky obou metod?

Základní výhodou plicní scinti-
grafi e je vysoká pozitivní i negativ-
ní předpovědní hodnota, pokud je 
u pacienta nízká nebo vysoká kli-
nická pravděpodobnost embolie. 
Kromě toho má scintigrafi e nižší 
radiační zátěž a nepoužívá žádné 
kontrastní látky, je tedy vhodná 
i  pro sledování vývoje choroby. 
Hlavní nevýhodou je nedostup-
nost 24 hodin denně a 7 dní v týd-
nu a nemožnost poskytnout alter-
nativní diagnózu.

Hlavní výhodou MDCT angio-
grafi e je možnost poskytnutí alter-
nativní diagnózy u akutních paci-
entů, vysoká přesnost a nepřetržitá 
dostupnost (i když to v některých 
nemocnicích také není úplně prav-
da). Za nevýhody bych označil pře-
devším vyšší radiační zátěž (prsy 
u  žen) a  použití kontrastní látky 
(nefrotoxicita, alergie), které činí 
tuto metodu nevhodnou pro sledo-
vání vývoje choroby. 

SN Existují některé situace, kde 
je scintigrafie vhodnější než 
MDCT plicní angiografi e?

Tak například pacienti s nefropa-
tiemi. V literatuře se uvádí, že kon-
trastní vyšetření je třetí nejčastější 
iatrogenní příčinou akutního se-
lhání ledvin, u pacientů s nefropa-
tií je riziko ještě větší. Klinicky sem 
patří třeba pacienti ve vyšším věku, 
s cukrovkou, městnavým srdečním 
selháním nebo při dehydrataci. 

Dále jsou to těhotné ženy. V této 
skupině je výskyt komorbidit, kte-
ré znesnadňují interpretaci plicní 
scintigrafie, velice nízký. Scinti-
grafi i lze navíc provést s polovič-
ní dávkou radiofarmaka, což dále 
snižuje radiační zátěž.

Také sem jednoznačně patří 
kontrolní vyšetření po prodělané 
embolii. Je potřeba si uvědomit, že 

pacienti, u nichž nedojde k obno-
vě plicní cirkulace, jsou ohroženi 
rozvojem chronické tromboem-
bolické plicní hypertenze s  veli-
ce špatnou prognózou. Proto se 
v  literatuře doporučuje, aby byla 
v  době určení diagnózy embolie 
do plicnice (stanovené jakýmko-
li způsobem) provedena výchozí 
plicní scintigrafi e a následně další 
vyšetření za 1 a 4 týdny a dále pak 
za 3 event. ještě 6 a 12 měsíců, po-
kud porucha perfuze plic trvá.

Další skupinu tvoří pacienti, kte-
ří již v minulosti měli alergickou 
reakci na kontrastní látku, a plicní 
scintigrafi e by také měla být sou-
částí screeningu u pacientů s plic-
ní hypertenzí.

SN Významnou nevýhodou plic-
ní scintigrafi e je její nedostup-
nost 24 hodin denně a  7  dní 
v týdnu. Myslíte si, že v této ob-
lasti dojde k nějakému posunu?

Tento nedostatek je jistě pro kli-
nické lékaře velice důležitý a me-
todu silně znevýhodňuje. Příčinu 
je třeba hledat v historii, kdy lé-
kaři nukleární medicíny vzhle-
dem k práci s ionizujícím zářením 
nesměli sloužit. Dnes je to pouze 
ekonomická otázka financování 
nepřetržitého provozu. Ale třeba 
v USA tento problém neexistuje. 
Řešením by jistě bylo umístění ga-
makamery v  blízkosti koronární 
jednotky. Ta by pak byla k dispo-
zici podobně jako třeba echokar-
diografi e nebo angiografi e. Tech-
nicky je to snadné, gamakamera je 
velká asi jako echokardiografi cký 
přístroj. Spíše je to otázka ekono-
mická a organizační, ale v tomto 
směru jsem vcelku optimista.

SN V poslední době opět v sou-
vislosti s  rozvojem technologie 
CT dochází k renesanci stanove-
ní kalciového skóre. Jaký máte 
na tento parametr názor?

Kalciové skóre je další morfo-
logický ukazatel, který vypovídá 

o  přítomnosti koronární atero-
sklerózy respektive kalcifikova-
ných plátů. Podle mého názoru 
se zájem o  jeho stanovení váže 
na potřebu mít k dispozici něja-
ký jednoduchý parametr, který by 
byl vhodný jako screeningový test 
u asymptomatických pacientů se 
středním rizikem ICHS. Stanovení 
kalciového skóre je velice jedno-
duché a rychlé, není potřeba žád-
ná příprava pacienta, nepoužívá 
se žádná kontrastní látka a rovněž 
radiační zátěž je minimální. 

Interpretace je však poněkud ob-
tížná zejména ve vztahu k dalšímu 
postupu. Ze studií o ateroskleróze 
je známo, že kalcifi kace je typická 
pro stabilní pláty, zatímco nesta-
bilní pláty, které pacienta nejvíce 
ohrožují, kalcifikované nejsou. 
Na druhé straně jsou známé situ-
ace, kdy je celá stěna věnčité tepny 
kalcifi kovaná, ale průtok krve není 
omezen (tzv. „natural stent“). 

Profesor Daniel Berman, ředitel 
kardiologického institutu v  Ce-
dars-Sinai Medical Center kali-
fornské university v Los Angeles, 
doporučuje kombinovat stanove-
ní kalciového skóre se zátěžovou 
perfuzní scintigrafií myokardu. 
Pokud má asymptomatický paci-
ent střední riziko ICHS a kalciové 
skóre pod 400, doporučuje pouze 
preventivní opatření stejně jako 
při vysokém kalciovém skóre nad 
400 a negativní zátěžové scintigra-
fii. Invazivní postup (katetrizace 
+ revaskularizace) je podle něho 
v případě asymptomatického paci-
enta oprávněn pouze při vysokém 
riziku ICHS současně s pozitivním 
nálezem na  perfuzní scintigrafii 
myokardu bez ohledu na výši kal-
ciového skóre. U symptomatických 
pacientů nemá stanovení kalciové-
ho skóre význam,  protože ani ne-
gativní výsledek nevyloučí význam-
nou stenózu koronárního řečiště.

MUDr. Otta Lang
klinika nukleární medicíny 

FN KV Praha

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU PRACOVNÍ SKUPINY PRO NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGII ČKS

MUDr. Otta Lang

SN Pane profesore, na tiskové kon-
ferenci jste informoval o registru 
AHEAD. O jaký registr se jedná?

Jde o  registr české kardiologické 
společnosti a zkratka AHEAD zna-
mená Acute HEArt Database, jedná 
se tedy o  registr nemocných, hos-
pitalizovaných s akutním srdečním 
selháním.
SN Která pracoviště se registru 
účastní a jak je rozsáhlý?

Registru se účastní několik fa-
kultních nemocnic a  nemocnic 
s 24hodinovou službou pro direktní 
angioplastiku, ale současně i něko-
lik okresních nemocnic, jednotlivá 
pracoviště můžete vidět na  obráz-
ku. Registr začal v červnu 2006, kdy 
získal podporu České kardiologické 
společnosti, a v roce 2009 i podpo-
ru grantové agentury Ministerstva 
zdravotnictví. V současné době je to 
největší registr akutního srdečního 
selhání v Evropě a zahrnuje téměř 
5 000 nemocných.
SN Co sledujete v registru a co je 
jeho cílem?

Naší snahou je především co nej-
lépe popsat akutní srdeční selhání. 
Tento klinický syndrom byl dlou-
hou dobu opomíjen a  teprve po-
sledních pět let se na něj zaměřila 
pozornost kardiologické veřejnosti. 
Je to syndrom, který má mnohoná-
sobně horší prognózu než nekom-
plikovaný infarkt myokardu, ale je 
to samozřejmě i  syndrom, který 

může být akutní koronární přího-
dou způsoben. My sledujeme pře-
devším krátkodobou prognózu, tedy 
nemocniční mortalitu, a  s  pomocí 
UZIS pak i  dlouhodobou prognó-
zu, takže u některým nemocných již 
probíhá tříleté sledování.
SN Můžete zmínit některé zajíma-
vé výsledky?

Především nemocní s  akutním 
srdečním selháním jsou asi o 9 let 
starší než nemocní s akutním ko-
ronárním syndromem obecně. 
Průměrný věk při prvním infark-
tu myokardu v České republice je 
asi 61 let, průměrný věk při první 
hospitalizaci pro akutní srdeční 
selhání je asi 70 let. Nemocnič-
ní mortalita nekomplikovaného 
infarktu myokardu je menší než 
1 %, nemocniční mortalita akutní-
ho srdečního selhání je větší než 
10 %. Do roku po propuštění pak 
umírá dalších 15–20 %, tedy pro-
gnóza horší než u většiny zhoub-
ných nádorů. 

SN Co je hlavní příčinou akutního 
srdečního selhání?

Hlavní příčinou zastává akutní ko-
ronární syndrom, který má nadále 
špatnou prognózu, a  to i v  situaci, 
kdy nemocný má včas provedenou 
revaskularizaci, většinou angioplas-
tikou se stentem. Ještě horší prognó-
zu má ale plicní embolie provázená 
srdečním selháním, zde je mortali-
ta až 30 %, a nejhorší prognózu má 
kardiogenní šok s mortalitou kolem 
60 %. Naopak velmi dobrou prognó-
zu má hypertenzní krize s nemoc-
niční mortalitou kolem 1 %.
SN Jsou nějaké rozdíly mezi muži 
a ženami?

Ano, ty rozdíly jsou velké. Přede-
vším ženy hospitalizované s akutním 
srdečním selháním jsou v průměru 
o 6 let starší než muži, mají asi o 10 
mmHg, vyšší systolický krevní tlak, 
v  průměru 140 mmHg, zatímco 
muži 130 mmHg a  mají mnohem 
častěji zachovalou systolickou funkci 
levé komory, kdy průměrná ejekční 

frakce u žen je 43 %, zatímco u mužů 
35 %. Ženy mají tedy častěji diasto-
lickou dysfunkci levé komory. Ženy 
jsou také mnohem častěji anemické 
a muži naopak mívají častěji zhorše-
né renální funkce.
SN A co prognóza?
Nejprve se nám zdálo, že prognóza 

obou pohlaví je stejná, nemocniční 
mortalita je 11 % pro obě pohla-
ví. Když jsme toto ale adjustovali 
na věk, ukázalo se, že ženy mají lepší 
prognózu, můžeme tedy konstato-
vat, že ženy více vydrží.
SN Jak se vám daří koordinovat 
celý projekt?

Projekt je kompletně veden přes 
internet a  webové stránky spra-
vuje Institut bio statistiky a  analýz 
Masarykovi univerzity a  i  vy mů-
žete projekt nalézt na  stránkách 
www.ahead.registry.cz.

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

LF MU a FN Brno

ROZHOVOR S  PROF. MUDR. JINDŘICHEM ŠPINAREM O  REGISTRU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI AHEAD

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
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Složení výboru: 
předseda M. Aschermann, 
sekretář P. Jansa, 

členové: 
H. Al-Hiti, D. Ambrož, 
J. Lindner, A. Linhart, 
J. Popelová, 

čestný člen:
prof. MUDr. Jiří Widimský

Problematika plicní cirkulace, 
především pak plicní hyperten-
ze doznala za posledních 10 roků 
v České republice ohromného po-
kroku – od období, kdy jsme byli 
schopni pouze pozdní diagnostiky 
plicní hypertenze a pak léčby war-
farinem a nemocní měli tristní pro-
gnózu jsme se posunuli ve všech 
zmíněných oblastech správným 
směrem. Diagnostika je časnější, 
léčba je specifi cká a dostupná, pro-
gnóza nemocných se jistě zlepšu-
je. Významný podíl na uvedeném 
zlepšení mají i  členové PS Plicní 
cirkulace ČKS.Ta má v  současné 
době 129 členů a vyvíjí celou řadu 
aktivit. Jako hlavní akci pořádáme 
každoročně dvoudenní akci, tra-
dičně v  hotelu Arnika nedaleko 
Špindlerova Mlýna, druhém týdnu 
v lednu se zde schází více než 120 
účastníků sympozia naší pracov-
ní slupiny, v roce 2009 proběhl již 
třetí ročník s velmi pěkným pro-

gramem, který zahrnuje jak vyzva-
né přednášky expertů, tak volná 
sdělení lékařů z praxe. Další akti-
vitou je uspořádání bloků naší PS 
na sjezdu ČKS v brně, v letošním 
roce věnované jednak problemati-
ce neinvazívní diagnostiky u plicní 
embolie,  jednak echokardiografi i 
v dg. Plicní hypertenze s názvem – 
„O čem jsme ještě nehovořili“. S ra-
dostí konstatuji, že sály byly zcela 
plné, problematika plicní cirkulace 
stále tedy vyžaduje více aktivit. Čle-
nové PS pořádají v  obou českých 
centrech (IKEM, VFN Praha) řady 
seminářů pro ambulantní i nemoc-
niční kardiology, kteří se o proble-
matiku aktivně zajímají. Rád bych 
také sdělil, že je souhlas a podpora 
vytvoření centra v Brně, konkrét-
ní datum je zatím neznámé, což je 
ovlivněno letošním limitem fi nanč-
ní úhrady léčby PH ze strany pojiš-
ťoven – situaci průběžně řešíme.

Významnou akcí, kterou PS po-

řádá v  České republice v  tomto 
roce je Mezinárodní konference 
Pulmonary Circulation 2010 – ta 
navazuje na konference pořádané 
až do  roku 1994 panem profeso-
rem Jiřím Widimským. Podařilo 
se obnovit aktivitu na  evropské 
úrovni, celá akce probíhá pod 
záštitou ČKS a  Evropské kardi-
ologické společnosti, počítáme 
s účastí všech předních odborníků 
na  problematiku plicní cirkulace  
z celého světa, včetně předsedy PS 
Pulmonary Circulation and Right 
Ventricular Function ESC, pana 
profesora N. Galie.

Záštitu nad tímto kongresem 
převzal také pan president Václav 
Havel. Kongres proběhne od 2.-5-
6.2010 v  Praze v  hotelu Clarion, 
podrobné informace s  druhým 
oznámením jsou na  webových 
stránkách  ČKS, k  účast českých 
kardiologů příspívá i několik far-
maceutických společností – zá-

jemce tedy srdečně zveme, zatím je 
přihlášeno více než 400 účastníků.

Jednou  z aktivit, které si také vel-
mi vážíme je práce sdružení pacien-
tů s plicní hypertenzí, které pořádá 
každý rok již tradiční dvoudenní 
setkání v jarních měsících.

V  diagnostice a  léčbě PH jsme 
tedy dosáhli v  ČR významného 
pokroku, kromě již uvedených ak-
tivit a zlepšení diagnostiky a léčby 
je jistě úspěchem již 5. rok běžící 
program chirurgické léčby chro-
nické tromboembolické PH, reali-
zovaný ve VFN Praha – do součas-
né doby bylo odpoperováno 134 
nemocných s mortalitou pod 6%, 
výsledky jsou tedy srovnatelné se 
špičkovými pracovišti v zahraničí. 

Zájemce o  spolupráci v naší PS 
velmi vítáme, je tak možné učinit 
přes sekretariát ČKS.

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., 
předseda PS Plicní cirkulace

PR A C O V N Í  S K U P I N A  P L I C N Í  C I R K U L A C E

V  úvodním sdělení věno-
vaném prognóze nemocných 

s  plicní arteriální hypertenzí 
(PAH) upozornil profesor Lin-
hart na špatnou prognózu one-
mocnění, jehož medián přežití 
je 2,8 roků. Prognóza nemoc-

ných tak odpovídá prognóze 
pokročilých nádorových cho-
rob. Diagnóza PAH je většinou 
stanovována v pozdních fázích, 
je tedy důležité, aby nemocní 
přicházeli do  specializovaných 
center v časnějších stadiích one-
mocnění. Jednoduchým testem 
predikujícím prognózu nemoc-
ných je vzdálenost ušlá při šesti-
hodinovém testu chůze. Echo-
kardiografické vyšetření rovněž 
významně přispívá k neinvaziv-
ní stratifikaci nemocných. Hod-
notí se především Tai index, 
přítomnost perikardiálního 
výpotku a  plocha pravé síně. 
Nezastupitelné místo má pravo-
stranná srdeční katetrizace. Za-
vedení specifické léčby zlepšilo 
prognózu nemocných. Dr. Jansa 
v  druhém sdělení sympózia 
shrnul poznatky o  léčbě bo-
sentanem, prvním perorálním 

lékem užívaným v  léčbě PAH. 
V patogenezi PAH se uplatňuje 

zvýšená koncentrace endoteli-
nu. Bosentan účinek endotelinu 
inhibuje. Příznivý účinek léčby 
se odráží ve zlepšení hemodna-
miky (signifikantní snížení plic-

ní vaskulární rezistence), změně 
funkční zdatnosti, prodloužení 
doby do zhoršení onemocnění, 
zlepšení echokardiografických 
parametrů a  zlepšení kvality 
života. Závěrečné přednášky 
se zhostil doktor Al-Hiti, který 
v úvodu svého sdělení pohovo-
řil o důvodech časté pozdní dia-
gnostiky onemocnění. Hlavním 
důvodem je přítomnost nespe-
cifických příznaků v  počátcích 
onemocnění, především únavy, 
opresí na hrudi a dušnosti, při-
pomínajících jiná onemocnění, 
jako je CHOPN, bronchiální 
astma, anémie a  levostranná 
srdeční insuficience. Avšak již 
přítomnost mírných obtíží je 
spojena se zhoršením prognózy. 
Pro zlepšení prognózy nemoc-
ných je třeba zlepšit povědomí 
o  PAH u  odborné i  laické ve-
řejnosti a  provádět screening 

u rizikových skupin. V případě 
podezření na PAH či stanovení 

diagnózy PAH je třeba předat 
nemocné do péče specializova-
ných pracovišť a neprodleně za-
hájit léčbu.

OA

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE – VČASNÁ A INTENZIVNÍ LÉČBA K CÍLOVÝM HODNOTÁM

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. MUDr. Pavel Jansa MUDr. Hikmet Al-Hiti

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 

1. místo: 
MUDr. Petr Zajíček
Interní oddělení
Valašské Meziříčí 

„Resuscitace pacienta s ana-
mnézou dušnosti – echokardi-
ografi cká diagnostika“

3. místo: 
MUDr. Eva Kociánová
I. interní kardiologická klinika 
FN Olomouc

„Vzácná příčina dušnosti“

2. místo: 
MUDr. Jan Maňoušek
Interní kardiologická klinika 
FN Brno 

„Korigovaná transpozice vel-
kých tepen náhodně zjištěná u 
seniora s dextrokardií a chro-
nickým srdečním selháním“

3. místo:
MUDr. Krystyna Prymusová
Interní kardiologická klinika 
FN Brno

„Život ohrožující stav při 
pozdní diagnóze dušnosti“

(cenu převzal zastupující kolega)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE – KASUISTIKY S TEMATIKOU DIF. DG. DUŠNOSTI – PODPOŘENO SPONZORSTVÍM FIRMY ACTELION
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VŠECHNY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LIDSKÉ KVALITY ZAČÍNAJÍ PÍSMENEM V.

VIZIONÁŘSTVÍ
VŠESTRANNOST
VNÍMAVOST VŮČI ZMĚNÁM
VĚRNOST PRAVDĚ

A PRÁVĚ TYTO HODNOTY POMOHLY KE TRANSFORMACI SPOLEČNOSTI VALEANT, KTERÁ CHCE VYUŽÍT VŠECH 
SCHOPNOSTÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ – JEJICH VIZÍ, VŠESTRANNOSTI, VNÍMAVOSTI KE ZMĚNÁM A VĚRNOS-
TI PRAVDĚ – ABY SE STALA JEDNOU Z PŘEDNÍCH FIREM V RYCHLE SE MĚNÍCÍM PROSTŘEDÍ FARMACEUTICKÉ 
VÝROBY, VÝZKUMU A VÝVOJE. POZITIVNÍ NÁBOJ FIREMNÍ KULTURY INTEGRUJÍCÍ KOLEKTIVNÍ ÚSILÍ K DOSA-
HOVÁNÍ CO NEJVYŠŠÍCH A NEJKVALITNĚJŠÍCH MET NÁM UMOŽŇUJE PLNIT SLIB, KTERÝ JSME DALI SAMI SOBĚ 
I TĚM, KDO NA NÁS SPOLÉHAJÍ – UPROSTŘED ZMĚN SMĚŘOVAT K USKUTEČNĚNÍ SVÝCH BUDOUCÍCH VIZÍ. 



Nová iniciativa si klade za  cíl 
zlepšit v Evropě dostupnost per-
kutánní koronární intervence, 
a  tím snížit mortalitu a  morbi-
ditu nemocných s akutními ko-
ronárními syndromy. K uskuteč-
nění uvedených cílů si iniciativa 
klade za úkol zmapovat a defi no-
vat regiony s nedostatečnou do-

stupností PCI, umožnit přístup 
k  primární PCI více než 70 % 
nemocných s akutními koronár-
ními syndromy, dosáhnout po-
čtu 600 prováděných primárních 
PCI na  milion obyvatel za  rok 
a zabezpečit dostupnost primár-
ní PCI 24 hodin denně 7  dní 
v týdnu. 

INICIATIVA EVROPSKÉ ASOCIACE

PCI – STENT FOR LIFE

SESTERSKÉ SEKCE

1. Petr Pospíšil 
2. Ondřej Ošmera 
3. Pavel Nenička 
4. Jan Václavík 
5. Petr Zajíček 

1. Kateřina Simeonová
2. Darina Krausová
3. Petra Kofronová
4. Pavla Bothová
5. Jarmila Smolíková

VÝSLEDKY KARDIOBĚHU JIŘÍHO TOMANA

SRDCE SRDCÍ OLOMOUC
V Olomouci proběhla na Hor-

ním náměstí akce Srdce srdcí, 
kterou pořádala Universita Pa-
lackého - Přírodovědecká fakulta 
ve spolupráci s nadačním fondem 
Pro srdce Hané. Tento projekt ori-
ginálním způsobem propojil prvky 
vzdělání, zábavy a týmové spoluprá-
ce, pod názvem „Největší hodina bi-
ologie“ získal český rekord a pokusí 
se o  vytvoření světového rekordu. 
Projekt je nominován na rekordma-
na roku 2009 Agenturou Dobrý den 
(česká kniha rekordů).

Akce, která se konala pod záštitou 

České kardiologické společnosti, 
originálním způsobem upozornila 
širokou veřejnost na problematiku 
kardiovaskulárních chorob a účast 
předsedy České kardiologické spo-
lečnosti docenta Chaloupky jako 
komisaře pro Guinessovu knihu 
rekordů důstojně ukázala zájem 
kardiologů o veřejnou osvětu.

Žáci olomouckých základních  
a středních škol spolu se studenty 
Univerzity Palackého v  choreo-
grafii autorky projektu doktorky 
Ivany Fellnerové vytvořili živý 
model fungujícího srdce. Barev-

nými kostýmy, různými pomůc-
kami a  důmyslnou choreografií 
byl atraktivní metodou vysvětlen 
nejen princip fyziologické srdeční 
kontrakce, ale také fibrilace síní 
a fi brilace komor s následnou de-
fi brilací. Přítomní diváci pak byli 
„studenty“, kteří se vyučovací ho-
diny zúčastnili. Hodina měla část 
výukovou, následovalo opakování 
a zkoušení. Při počtu 1523 studen-
tů byl přítomným komisařem po-
tvrzen český rekord a podána žá-
dost o zápis do Guinessovy knihy 
rekordů. 

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
I. interní klinika FN Olomouc, 

Kardiologické centrum 

n
k
l
v
P
g
v
c
o
s
P
n
(

Od výročního sjezdu ČKS v roce 2009 
pracuje výbor PS PK v novém složení:
Předsedkyně:
prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.
Členové:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
doc. MUDr. Otto Mayer jr, CSc.
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
MUDr. Jan Piťha, CSc.

V průběhu brněnského sjezdu  (11. 5. 
2009) se uskutečnila první schůze nového 
výboru (společně se starým výborem).

Hlavní odbornou akcí v roce 2009 
byla XVIII. konference PS PK ČKS, 
pořádaná společně s konferencí PS 
Srdeční selhání ČKS a konferencí 
České společnosti pro hypertenzi ve 
dnech 1.-3. 10. 2009 v Mikulově. PS 
PK připravila dva programové bloky:
1. Současné postavení neinvaziv-

ní diagnostiky ICHS
předsedající: 
R. Cífk ová; M. Aschermann
Leffl  erová K. EKG zátěžové testy
Klinika kardiologie, IKEM Praha
Linhart A. Echokardiografi e
II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Lang O. Nukleární kardiologie
Klinika nukleární medicíny FNKV Praha
Aschermann M. CT a MR
II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Panelová diskuse: Lefflerová K, 
Linhart A, Lang O, Aschermann M
2. Výsledky studie post-MONICA

V průběhu konference v Mikulo-
vě se uskutečnila i další schůze vý-
boru (2. 10. 2009) a rovněž se ko-
nala Valná hromada (3. 10. 2009).

R. Cífk ová se stala předsedkyní lo-
kálního organizačního výboru kon-
ference EuroPRevent, která se usku-
tečnila v Praze ve dnech 5.-7. 5. 2010.

prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.

PS PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE Zveme vás do Brna i v příštím roce! 
XIX. výroční sjezd ČKS 15.–18. 5. 2011

Počasí nad Výstavištěm 19. 5.
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