
16. května 2012

Vrcholem společenského progra-
mu XX. výročního sjezdu byl Gala 
večer České kardiologické společ-
nosti (ČKS), který zahájil předseda 
ČKS profesor Petr Widimský. Oce-
nil dosavadní úspěšný průběh od-
borného i společenského programu 
XX. výročního sjezdu, ve kterém 
bylo zaregistrováno více než 3 000 
účastníků. 

Poděkoval také organizátorům 
a  sponzorům Výročního sjezdu. 
V  následujícím vstupu profe-
sor  Petr Widimský předal ceny 
za prezentace nejlepších původ-
ních českých prací publikovaných 
v předchozím roce – „To nejlepší 
z české kardiologie“. Vítězem této 
soutěže se stal MUDr. Jan Polák, 
Ph.D. Následně byly slavnost-

ně vyhlášeny výsledky soutěže 
mladých kardiologů a  nejlepší 
posterová sdělení (fotoreportáž 
a  výsledky na  straně 12). V  ne-
poslední řadě proběhlo vyhlášení 
vítězů Kardioběhu Jiřího Tomana, 
kterého se zúčastnilo více než 100 
závodníků (fotoreportáž a výsled-
ky na straně 12).
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V současné době dochází k výraz-
nému rozvoji zobrazovacích metod 
v kardiologii. Mezi jednu z nich pat-
ří nepochybně i CT vyšetření srdce. 
K rozvoji této metody došlo zvláště 
v posledních letech, kdy byly vyvi-
nuty přístroje se 16 a více řadami 
detektorů. 

Dostatečná kvalita zobrazení a pře-
devším možnost kvalitního zhodno-
cení nálezu na koronárních tepnách 
byla ale umožněna až s nástupem 64 
řadých přístrojů a dalších, ať již s 256 
řadami či 320 řadami detektorů. 
Díky těmto technickým pokrokům 
ve vývoji přístrojů lze dnes při jedné 
rotaci zobrazit až 16 cm v podélné 
ose pacienta u  320 detektorového 
přístroje, to znamená, že během jed-
né rotace oskenujeme celé srdce.
SN Jaké jsou současné indikace CT 
vyšetření srdce v kardiologii?

Mezi hlavní indikace CT vyšetření 
srdce patří diagnostika ischemické 
choroby srdeční, ať již jde o hodno-
cení kalciového skóre ke stanovení 
kardiovaskulárního rizika pomocí 
nativního CT, tak především CT 
koronarografie ke stanovení dia-
gnózy ICHS či sledování pacientů 
s ICHS po aortokoronárním bypassu 
a v některých případech i u pacientů 
po implantaci stentů. 

Nezastupitelnou úlohu má CT při 
diagnostice onemocnění hrudní 
aorty, jak při akutním onemocnění 
– především disekci, tak při vyšet-
ření a  zhodnocení velikosti aneu-
rysmatu aorty a  event. kontrolách 
po intervenčních zákrocích. V akut-
ní medicíně je suverénní metodou 
v diagnostice onemocnění plicních 
tepen, a sice akutní a nebo i sukce-
sivní plicní embolizace.

Další indikací mohou být srdeční 
vady, hodnocení nativních chlopní 
(zvl. precizní diagnostika před kate-
trizační náhradou aortální chlopně) 
či hodnocení pooperačních stavů 

a především pooperačních kompli-
kací. Svůj význam má i v diagnos-
tice vrozených srdečních vad, kde 
upřesňuje echo a MRI nález a opět 
v hodnocení pooperačních stavů.

Rozvoj zaznamenává i  počet vy-
šetření pro arytmologické diagnózy. 
Především v souvislosti s intervenč-
ními výkony, kdy je nutná znalost 
přesné anatomie levé síně a odstupu 
plicních žil, anatomie srdečních žil 
a koronárního sinu.
SN Jak provádíme náběr dat u pa-
cientů? Jsou všichni pacienti pro CT 
vyšetření vhodní?

Jde o vyšetření s kontrastní látkou, 
a tak je nezbytná příprava pacientů 
před tímto vyšetřením. Při vyšetření 
je pro náběr dat nutná synchronizace 
s EKG. Vzhledem k tomu, že náběr 
dat se provádí především v diasto-
le, je nutné, aby její období bylo co 
nejdelší. Optimální tepová frekvence 
u pacientů je tedy < 72/min, což není 
často bez předchozí medikace možné. 
Proto se u pacientů před vyšetřením 
v případě vyšší TF snažíme o farma-
kologické ovlivnění, nejčastěji beta-
blokátory.

Samotný náběr dat lze provádět 
buď tzv. prospektivní či retrospek-
tivní metodou. Při prospektivním 
vyšetření (triggeringu) je náběr dat 
spouštěn v určité části R-R interva-
lu na EKG, nejčastěji vyjádřené jako 
75 % R-R intervalu. Výhodou této 
metody je nižší radiační zátěž pro 
pacienta , nevýhodou je přítomnost 
arytmie, kdy při extrasystole může 
dojít ke skenování v jiné části cyklu, 
dále nemožnost rekonstrukce srdeč-
ního cyklu ve více fázích, t.j. nelze 
hodnotit kinetiku a funkci srdeční. 

Retrospektivní synchronizace 
(gatting) nabírá data v  celé čás-
ti cyklu. Pro rekonstrukci je tedy 
možné volit jakoukoliv fázi a lze tak 
hodnotit jak kinetiku a funkci, tak 
objemy srdeční. Nevýhodou je vyso-

ká radiační dávka. Kombinací obou 
metod je pulsing, kdy v určitých fá-
zích R-R intervalu CT využívá plný 
výkon a ve zbylých fázích je výkon 
rentgenky snížen.
SN Je CT koronarogra� e vhodná 
u všech pacientů se suspektní či již 
diagnostikovanou ICHS?

Vyšetření je zcela nevhodné u pa-
cientů s akutním koronárním syn-
dromem. Dále nemá příliš velkou 
výtěžnost u pacientů s  farmakolo-
gicky nezvládnutelnou tachykar-
dií. Naopak je elegantní metodou 
u pacientů s nízkým rizikem ICHS 
a bolestmi na hrudi, či u pacientů se 
středním rizikem a atypickými ob-
tížemi, zvláště v situacích kdy nelze 
provádět zátěžový test. Rozhodně by 
nemělo být prováděno jako scree-
ning u  symptomatických pacientů 
s nízkým rizikem.
SN Má smyl provádět u pacientů 
vyšetření kalciového skóre?

Ano. Při tomto vyšetření dostá-
vá pacient pouze malou radiační 
dávku a  dle jeho výsledku často 
volíme další vyšetřovací schéma. 
V případě vysokých hodnot kalcio-
vého skóre nemá smysl následně 
provádět CT koronarogra� i, pro-
tože přítomnost velkého množství 
kalcia v koronárních tepnách zne-
možňuje validní hodnocení koro-
nárních tepen.

Naopak nízká hodnota kalciového 
skóre, tj. hodnoty pod 10  zname-
ná velmi nízké riziko event. ICHS. 
Hodnoty v rozmezí 100–400 naopak 
znamenají řádově vyšší nebezpečí 
kardiovaskulární příhody. Při hod-
nocení množství kalcia je nutné vždy 
přihlédnou k  věku pacienta. Vliv 
může mít i přítomnost metabolické-
ho onemocnění. 

Při hodnocení následného vy-
šetřovacího postupu má nesporný 
význam klinické hodnocení, neboť 
v  rozvoji koronárního syndromu 
mohou mít významnou roli měkké 
pláty v koronárních tepnách u mlad-
ších pacientů.
SN Je možné dostatečně přesně 
hodnotit všechny úseky koronár-
ních tepen? Lze hodnotit stenty 
nebo bypassy? 

Problém nastává především u kalci-
� kovaných tepen a u malých distál-
ních větví.

U  pacientů s  přítomností stentů 
v  koronárních tepnách je hodno-
cení pochopitelně obtížné. Je nut-
né používat tenké vrstvy. Můžeme 
vyloučit stenózu u  velkých stentů 
≥ 3 mm v proximálním úseku tep-
ny. Pro dobrou kvalitu vyšetření je 

v těchto případech obzvláště nutná 
dobrá příprava pacienta, t.j.nízká te-
pová frekvence. Negativní prediktiv-
ní hodnota těchto vyšetření je 98 %, 
pozitivní prediktivní hodnota pouze 
68 %. U stentů < 3,0 mm nemá smy-
sl CT v rutinní praxi provádět. CT 
je obecně považováno za výbornou 
metodu k hodnocení průchodnosti 
bypassů, mají totiž vetší průměr než 
nativní koronární tepny a především 
jsou méně závislé na pohybech srdce. 
Navíc vyšetření poskytuje cenné in-
formace o anatomických poměrech 
bypassu a sterna a je výhodné pro 
reoperace a plánování chirurgického 
přístupu. Je ale nutné si uvědomit, 
že obtížněji jsou hodnotitelná mís-
ta distálních anastomóz na nativní 
koronární tepny. Samotné nativní 
tepny jsou často kalci� kované.
SN Co je tedy hlavní výhodou CT 
koronarogra� e?

Hlavní výhodou CT koronarogra-
� e je především její vysoká negativní 
prediktivní hodnota, která standard-
ně dosahuje 90 %, někteří autoři uvá-
dějí až 100 %. Závisí pochopitelně 
na výběru pacientů a na  referenč-
ní metodě, se kterou CT vyšetření 

srovnáváme. V  případě diagnózy 
stenózy koronární tepny dokáže CT 
dobře zhodnotit stenózy pod 40 % či 
nad 80 %. V rozmezí mezi 40–80 % 
CT metoda nedokáže přesně kvanti-
� kovat významnost stenózy. Zde se 
pozitivní prediktivní hodnota pohy-
buje pouze okolo 50 %.
SN Jaká je radiační zátěž u vyšetře-
ní CT koronarogra� e ?

Moderní přístroje umožnily vý-
znamně snížit dávku záření, ale ne-
sporný význam má správná indikace 
vyšetření a  příprava pacienta před 
výkonem. Snížením tepové frekven-
ce lze významně snížit dávku záření 
a významně zvýšit diagnostickou vý-
těžnost vyšetření. Při vyšetření kalci-
ového skóre je dávka záření 1 mSv, při 
CT koronarogra� i se pohybuje mezi 
4–10 mSv.

Závěrem lze tedy říci, že metoda CT 
kromě svých dřívějších indikací za-
znamenala mohutný rozvoj v oblasti 
vyšetření koronárních tepen a roz-
hodně dnes patří mezi nezastupitel-
né zobrazovací metody v kardiologii.

MUDr. Hana Línková, 
MUDr. Róbert Petr

C T  v   k a r d i o l o g i i

Stenóza kmene – měkký plát, kalci� kace v levé věnčité tepně 

Nález významné stenózy na ACD při CT vyšetření a selektivní koronarogra� i 
u mladého pacienta s bolestí na hrudi a negativním kalciovém skóre. 

Aneurysmaticky dilatovaná píštěl mezi levou koronární tepnou a koronárním 
sinem

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

u příležitosti květnového, jubilej-
ního XX.Sjezdu ČKS bychom vám 
nejdříve chtěli připomenout události 
z konce roku 2011. Na podzim jsme 
uspořádali dvě významná setkání, 
a sice již páté odborně – vzdělávací 
konference. V říjnu to bylo v Ostra-
vě v režii kolegyň z kardiologického 
oddělení FN Ostrava pod taktovkou 
Mgr. Ludmily Klemsové a počátkem 
listopadu v historicky významném 
Eiseltově sále ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze. Díky podpoře 
Mgr.  Jany Hruškové, prof. MUDr. 

Aleše Linharta, DrSc., kolektivu 
Kardiocentra IKEM a MUDr. J. Leso, 
který organizačně akci zajišťoval. 

Obě konference se vyznačovaly 
nejenom velkou účastí, ale přede-
vším vysokou odbornou úrovní 
jednotlivých sdělení a bohatou dis-
kuzí. Obě akce si můžete připome-
nout na webových stránkách ČKS 
(www.kardio-cz.cz) pod hlavičkou 
PS ošetřovatelství v kardiologii. 

Průběžně jsou zpracovávány 
standardní ošetřovatelské postupy 
a po jejich otestování by mohly být 
prezentovány a obhájeny na dalším 
Sjezdu ČKS. 

Připraven je certi� kovaný kurz 
na  téma: „Speci� cká ošetřovatel-
ská péče o pacienta po diagnostic-
ké koronarogra� i“. Aktuálně je již 
schválen MZ! 

Na pozvání PS sester pracujících 
v kardiologii SKS nás budou repre-
zentovat na  konferenci v  Novém 
Smokovi koncem dubna tři naši 
zástupci – Mgr. Ludmila Klemsová, 
Bc. Jana Stankievičová a MUDr. Jiří 
Leso. Věříme, že se postupně spo-
lupráce mezi oběma PS prohloubí 
i v jiných oblastech! 

Na  letošním Sjezdu ČKS o. s. 
budou již tradičně volná sdělení 

a postery (z nich vybrané budou 
moderovány). Výbor PS dostal 
k dispozici stejně jako ostatní PS 
dva 60-ti minutové a  jeden 90-ti 
minutový blok tj. v našem případě 
o 90 min více než loni! Věříme, že 
zvolená témata speciálních bloků 
budou pro všechny zúčastněné za-
jímavé a vyvolají řadu diskusních 
příspěvků. Jeden z  bloků bude 
věnován problematice srdečního 
selhání – „Jaké jsou možnosti léč-
by a péče o nemocné s chronickým 
srdečním selháním“. Do  dalšího 
bloku jsou zařazeny kasuistiky – 
„Překvapivé nálezy v kardiologii“ 

a  třetím blokem budou „Vyzvané 
přednášky“ z různých oblastí kar-
diologie, které stojí za vaši pozor-
nost! 

Těšíme se na vaši účast na odbor-
ném programu a dalších průvod-
ních akcích – kulturní, společenské 
a sportovní, které nabízí celostátní 
setkání kardiologů a sester pracují-
cích v kardiologii. 

Úspěšný průběh Sjezdu vám přejí 
v zastoupení výboru PS

Mgr. Ludmila Klemsová
MUDr. Jiří Leso

Pracovní skupina ošetřovatelství v kardiologii České kardiologické společnosti o.s.
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Hlavní akcí PS AKS je organizace 
každoročního symposia o arytmi-
ích a kardiostimulaci. Před 10 lety 
jsme se spolu se slovenskými kolegy 
domluvili na společném pořádání 
sjezdů, jeden rok v Česku, další rok 
na Slovensku. Letos sjezd pořádala 
česká PS. 29.–31. 1. 2012 se ve Zlí-
ně konal jubilejní X. společný sjezd 
pracovních skupin obou zemí, což 
také svědčí o tom, že se tradice spo-
lečných setkání osvědčila. Historie 
konání odborných akcí jednotli-
vých pracovních skupin je pak ješ-
tě delší, pro českou stranu to bylo 
celkově XVIII. Symposium. Příští 
sjezd se bude konat 27.–29. ledna 
2013 na západním Slovensku.

Sjezd měl celkem 506 účastní-
ků, z  toho 74 ze Slovenska. Mezi 
dalšími zahraničními hosty jsme 
přivítali prezidenta Evropské aso-
ciace pro arytmie (EHRA) profe-
sora Angelo Auricchia. Ve spolu-
práci s EHRA bylo ve dvou blocích 
v anglickém jazyce předneseno 8 
sdělení. Na sjezd bylo přihlášeno 
rekordních 82 abstrakt do lékařské 
sekce a 50 abstrakt do sekce sester 
a technických pracovníků. Odbor-
né prezentace pak doplňovala pře-
hledná sdělení a bloky pro a proti. 
Na plenární schůzi pak proběhla 
diskuse o další činnosti PS i spolu-
práci s ČKS. 

Na  sjezdu byla také přednese-
na data z arytmologických regis-
trů za  rok 2011. On-line registr 
v  elektronické podobě byl spuš-
těn v  roce 2010 ve  spolupráci 
s  Institutem biostatistiky a  ana-

lýz Masarykovy university v Brně 
a za podpory České kardiologické 
společnosti (ČKS). Odborným 
garantem pro registr kardiosti-
mulátorů je Doc.  MUDr.  M. Tá-
borský (Olomouc), pro registr 
ICD MUDr. J. Bytešník, a pro abla-
ce MUDr. R. Čihák (oba Praha).

V roce 2011 bylo v ČR v celkem 
37 centrech implantováno 8  980 
kardiostimulátorů (prakticky stejný 
počet jako v roce 2010). Průměr-
ný věk pacientů v době implantace 
je 74,7 let, 55 % tvoří muží. 72,5 % 
výkonů jsou primoimplantace, 
ostatní pak výměny. Bylo použito 
57,5 % kardiostimulátorů dvoudu-
tinových, 38,1 % jednodutinových 
a 3,2 % biventrikulárních. V resyn-
chronizační léčbě srdečního selhání 
dochází k poklesu počtu kardiosti-
mulátorů ve prospěch de� brilátorů. 

V 16 centrech bylo implantová-
no 2 751 de� brilátorů (ICD). 80 % 
výkonů tvořily primoimplantace, 
ostatní reimplantace. 70,6 % ICD 
je implantováno v rámci primární 
prevence, 29,4 % v rámci sekundár-
ní prevence náhlé smrti. 43 % ICD 
bylo jednodutinových, 42 % biven-
trikulárních, 15 % dvoudutinových.

Počet katetrizačních ablací pro 
arytmie dosáhl 4 341 výkonů v cel-
kem 19 centrech. Průměrný věk pa-
cientů je 56,5 let, 63 % tvoří muži. 
Indikací k ablaci byla ve 36,6 % fib-
rilace síní, v 21 % � utter síní, v 17 % 
AV nodální reentry tachykardie, 
v 6,9 % WPW syndrom, v 5,2 % ko-
morové arytmie bez strukturální-
ho onemocnění srdce, 3,7 % ostat-

ní komorové tachykardie, zbytek 
indikací byly síňové tachykardie. 

Údaje z registrů jsou pravidelně 
zasílány do Evropské asociace pro 
arytmie (EHRA). Ta evropská data 
od r. 2008 publikuje v tzv. White 
book. Poslední White book 2011 
obsahovala data z 53 zemí. Nová 
data z registrů PS budou publiková-
na v příští White book 2012 během 
červnového sjezdu v Nice.

Kromě symposia o  arytmiích 
a kardioostimulaci se PS AKS a čle-
nové jejího výboru podílí na orga-
nizaci každoročního mezinárod-
ního workshopu o katetrizačních 
ablací pro arytmie. Letos se konal 
již XV. ročník, tedy také jubilej-
ní, a to ve dnech 18.–20. 3. 2012. 
Worskshop mívá kolem 200 účast-
níků, převážně ze zahraničí. Mezi-
národní výbor tvořilo 14 předná-
šejících či katetrizujících, včetně 
4 hostů z  USA. Krom přednášek 
byly do sálu přenášeny živé přeno-
sy z celkem 12 výkonů, které byly 
prováděny na Klinice kardiologie 
IKEM a v Kardiocentru Nemocnice 
Na Homolce. 

Koncem roku 2011 byla v suple-
mentu Cor Vasa publikována dvě 
nová guidelines, připravená pod 
patronací naší PS a  oponovaná 
na  sjezdu v  Brně 2011. Byly to 
„Doporučené postupy u pacientů 
s  � brilací síní“ (autoři Čihák R., 
Heinc P., Haman L., Fiala M., Ne-
užil P., Toman O.) a „Doporučené 
postupy pro diagnostiku a  léčbu 
komorových tachykardií – inovace 
2011 (autoři Bytešník J., Pařízek P., 

Wichterle D., Kautzner J., Neužil 
P.). 

Na žádost MZ ČR připravila PS, 
zastoupená doc. MUDr.  M. No-
vákem (Brno), novou kategorizaci 
kardiostimulátorů, podobně jako 
již dříve kategorizaci de� brilátorů. 
Bylo vytvořeno celkem 8 kategorií 
přístrojů jednodutinových, dvou-
dutinových, biventrikulárních, pří-
strojů MR (magnetická rezonance) 

safe a přístrojů umožňujících tele-
metrické sledování. 

za výbor PS AKS
MUDr. Čihák Robert, CSc., 

současný předseda

A K T I V I T Y  P R A C O V N Í  S K U P I N Y  P R O  A RY T M I E 
A   K A R D I O S T I M U L A C I  ( P S  A K S )

Guidelines ČKS pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání
Ve středu 16.5. 2012 zazní na sjez-

du ČKS Doporučení České kardio-
logické společnosti pro diagnostiku 
a  léčba srdečního selhání. Protože 
tato informace by se do sjezdových 
novin již nedostala, zeptali jsem se 
všech tří přednášejících a současně 
autorů Doporučení, co může kar-
diologická veřejnost očekávat.

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. 
– diagnostika srdečního selhání

V diagnostice moc novinek není. 
Pořád platí, že pacient musí mít 
symptomy a známka srdečního se-
lhání a  prokázanou dysfunkci levé 
komory – systolickou nebo diasto-
lickou a  zde nenahraditelnou roli 
hraje echokardiogra� cké vyšetření. 
Pokud tyto dva body nejsou jasné, je 
možné použít za kriterium odpověď 
na léčbu. Velká úloha je dána taktéž 
natriuretickým peptidů, především 
BNP a Nt-proBNP, kdy jsme převzali 
normy podle Evropské kardiologic-
ké společ-nosti. Je třeba ale podotk-
nout, že pro diagnostiku srdečního 
selhání jsou natriuretické peptidy 
použitelné pouze u neléčeného ne-
mocného, pak už se hodí spíše k mo-
nitoraci závažnosti onemocnění.

Důraz je kladen i  na  zcela zá-
kladní parametry jako je hmotnost 
pacienta, krevní tlak a  tepová fre-

kvence. Hmotnost pacienta může 
informovat o stavu hydratace a zvý-
šení hmotnosti o  3–4 kg mezi ná-
vštěvami by mělo vyvolat zvýšenou 
pozornost, zda pacient neretinuje 
příliš tekutin. Tepová frekvence je 
významný rizikový faktor pro vznik 
srdečního selhání, ale taktéž ukaza-
tel prognózy. Krevní tlak je rizikový 
faktor, u vzniklého srdečního selhání 
ale může být ukazatel špatné funkce 
levé komory a vztah k prognóze je 
inverzní, tedy nízký krevní tlak není 
pro nemocného vhodný a doporu-
čený krevní tlak u srdečního selhání 
je 130–139 mm Hg/80–89 mm Hg.

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. 
– farmakologická léčba srdečního 
selhání

Ve  farmakologické léčba bychom 
mohli udělat nové dělení léků a to na:

• Léky blokující RAAS – ACE-I, 
ARB, blokátory aldosteronu a blo-
kátory reninu

• Bradykardizující léky – betablo-
kátory, digoxin a blokátory If kaná-
lu (ivabradin)

• Diuretika a vasodilatancia
• Ostatní (hypolipidemika, antiag-

regancia, antikoagulancia, antiaryt-
mika)

Hlavní novinkou je blokátor If ka-
nálu – ivabradin.

Klidová srdeční frekvence nad 70/
minutu u  nemocných se srdečním 
selháním a  sinusovým rytmem je 
považována za nepříznivý prognos-
tický ukazatel. Studie BEAUTIFUL 
a hlavně SHIFT, prokázaly příznivý 
vliv ivabradinu, léku, který inhibuje 
If kanály v sinusovém uzlu, a zpoma-
luje tak srdeční frekvenci, bez dalších 
negativních vlivů na myokard. 

Ivabradin je indikován u nemoc-
ných s kompenzovaným srdečním 
selháním a sinusovým rytmem, kte-
ří při maximálně tolerované dávce 
betablokátorů mají klidovou srdeč-
ní frekvenci nad 70/min. Je třeba 
odlišit, kdy je tachykardie kompen-
začním mechanismem u  nemoc-
ných s nízkým srdečním výdejem. 
Doporučená úvodní dávka je 2× 
5mg, maximální denní dávka 2× 
7,5 mg. Dle EMA je doporučená sr-
deční frekvence pro zahájení léčby 
ivabra-dinem 75/min (citace EMA). 
Doporučení I, úroveň znalostí B

Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. 
– nefarmakologická léčba srdeční-
ho selhání 

Současná doporučení pro srdeční 
resynchronizační léčbu u pacientů 
se srdečním selháním vycházejí Zá-
sad pro implantaci kardiostimuláto-
rů, implantabilních kardioverterů-

-de� brilátorů a systémů pro srdeční 
resynchronizační léčbu České kar-
diologické společnosti z roku 2009 
a nově publikovaných Doporučení 
Evropské kardiologické společnosti 
pro přístrojovou léčbu u srdečního 
selhání z roku 2010.

Na rozdíl od předchozích závaz-
ných doporučení se tato aktuali-
zace více orientuje na klinický stav 
pacientů se srdečním selháním, 
analyzuje výsledky nově publikova-
ných významných klinických studií 
v této oblasti a nově uvádí indikace 
SRL u pacientů s funkční klasi� kací 
NYHA II. Metaanalýza klinických 
studií s  méně symptomatickými 
pacienty (NYHA I-II) i  pacienty 
s  pokročilým srdečním selháním 
(NYHA III-IV) jasně prokazuje, že 
SRL je u  adekvátně indikovaných 
nemocných efektivní léčbou bez 
rozdílu funkční klasi� kace NYHA.

Je nutno zdůraznit, že nadále nee-
xistuje žádný jednoznačný prediktor 
dlouhodobého efektu SRL a de� nice 
tzv. non-responderů této léčby a to 
i přes snahu používat so� stikované 
echokardiogra� cké či jiné zobrazo-
vací a elektrofyziologické metody.

Indikace k  srdeční resynchroni-
zační léčbě je nadále vysoce indi-
viduální, závisí na klinickém stavu, 
přidružených onemocněních a ži-

vostní perspektivě pacienta, sku-
tečném dosažení maximální farma-
kologické léčby srdečního selhání. 
Optimální je indikace SRL, která je 
koncesem specializované ambulan-
ce srdečního selhání, arytmologa 
a echokardiogra� sty.

Klinický účinek dlouhodobé SRL 
hodnotila řada randomizovaných 
multicentrických studií a  registrů, 
v nichž byly implantovány BIV KS 
nebo BiV ICD. Byly publikovány 
metaanalýzy, podle nichž předsta-
vuje z hlediska mortality nejúčin-
nější možnost léčby pacientů se sr-
dečním selháním a nízkou ejekční 
frakcí (EF) levé komory (LK) BiV 
ICD. Mezi obvyklá kritéria pro za-
řazení do studie patřila: funkční tří-
da III nebo IV dle NYHA navzdory 
optimální farmakologické léčbě, EF 
LK ≤ 35 %, sinusový rytmus, různě 
definovaná dilatace levé komory 
a  šíře QRS komplexu ≥ 120 resp. 
≥ 130 ms. Údaje ze studiíí podpo-
rují používání srdeční resynchro-
nizační terapie na zlepšení morbi-
dity (nikoli mortality) u chodících 
pacientů zařazených do  funkční 
třídy NYHA IV. Výjimku tvoří paci-
enti zařazení do programu srdeční 
transplantace, kde primárním cílem 
je ovlivnění mortality před vlastním 
provedením výkonu.

Pracovní skupina chlopenní 
a  VVV v  dospělosti od  loňského 
sjezdu neprodělala žádnou revo-
luční změnu, což považuji za dob-
ré. Jako každoročně v  posledních 
několika letech se nám podařilo 
připravit ve  spolupráci s  kardio-
logickým oddělením Nemocnice 
Pardubice a.s. výroční sympózium, 
kde stěžejní zvanou přednášku letos 
přednesl, a to s velkým úspěchem, 
pan prof. MUDr. Chaloupecký, CSc. 
z Motolské nemocnice. Tato před-
náška jako by symbolizovala jednu 
část našeho mimosjezdového snaže-
ní a to je snaha o centralizaci a uspo-
řádání péče o nemocné s vrozený-
mi srdečními vadami v dospělosti. 
Návrh na  určitou úpravu je nyní 
ve vývoji a zásadní roli v něm zastá-
vá prof. Janoušek a pracovní skupina 
pediatrické kardiologie. Doufám, že 
se povede připravit takový projekt, 
který bude nejenom hezký ale i ši-
roce akceptovatelný a prosaditelný.

Na  letošním výročním sjezdu 
ČKS máme společný blok právě 
s PS pediatrické kardiologie a úzké 
propojení těchto dvou pracovních 
skupin ve styčných částech náplně 
činnosti vidím jako základ možné, 
třeba neformální, ale funkční aso-
ciace.

Moje vize, coby současného před-
sedy naší pracovní skupiny, je po-
kusit se v následném období o další 
semknutí péče o nemocné s chlo-
penními vadami hlubší spolupra-
cí např. s  PS Echokardiografie či 
některými nově zainteresovanými 
pracovními skupinami – arytmo-
logie a intervenční kardiologie. Vše 
bude do jisté míry záviset i na nové 
strategii ČKS a  filozofii asociací 
a na tom, jak dokážeme zaujmout 
a nadchnout pro naše plány před-
stavitele v české kardiologii význam-
nějších pracovních skupin. 

prim. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

PS: Chlopení vady a VVV
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Na  letošní kardiologický sjezd 
si připravila Pracovní skupina Sr-
deční selhání a Pracovní skupina 
Chorob myokardu a  perikardu 
společný přehledný blok, který se 
jmenuje Dilatační kardiomyopatie 
od A do Z.

Přednesená sdělení zahrnula ze-
vrubně problematiku dilatační kar-
diomyopatie: od klasi� kace, přes pa-
tofyziologii, diagnostiku až po léčbu.

Doktor Zemánek z  Prahy zahá-
jil blok přednáškou o  klasifikaci 
a klinice dilatační kardiomyopatie 
(DKMP). Podle klasifikace Ev-
ropské kardiologické společnosti 
je DKMP definována dilatací sr-
dečních komor se sníženou systo-
lickou funkcí za podmínky nepří-
tomnosti hemodynamických příčin 
(hypertenze, chlopenní vady), nebo 
koronární nemoci dostatečné 
ke způsobení těžké systolické dys-
funkce komor. Postižení pravé 
komory může být přítomno, ale 
není nutné pro stanovení diagnózy. 
DKMP byla dříve nejčastěji pova-
žována za  idiopatické sporadické 
onemocnění. Dnes ji však pova-
žuje za převážně primárně podmí-
něné onemocnění. DKMP dělíme 
na familiární a nefamiliární formy. 
Za familiární DKMP považujeme 
onemocnění s primárním genetic-
kým základem. Genetický podklad 
nyní předpokládáme u asi 40–60 % 
případů DKMP. Problémem zůstává 
neúplná exprese fenotypu v postiže-
ných rodinách, která často maskuje 
familiární výskyt. Z nového úhlu se 
nyní také pohlíží na řadu nefamili-
árních DKMP, dříve považovaných 
za  sekundární (např. alkoholem 
navozenou, těhotenskou, zánětli-
vou…). Podle současných poznatků 
se také zde předpokládá primárně 
genetické postižení, které se pomocí 
dalšího spouštěcího faktoru (alko-
hol, porodní stres) plně klinicky 
projeví. Vlastní klinický obraz se 
neliší zásadně od obrazu srdečního 
selhání u onemocnění jiné etiologie. 
V jeho projevu dominují známky 
vyplývající ze snížené schopnosti 
levé a často také pravé komory za-
jistit činnost srdeční pumpy. 

Diagnostika myokarditid je i při 
využití moderních diagnostických 
metod nelehká. Přitom je odhado-
váno, že většina případů DKMP je 
důsledkem předchozího zánětlivé-
ho postižení myokardu. Dilatační 
kardiomyopatie je také nejčastější 
diagnózou vedoucí k těžkému sr-
dečnímu selhání, které po vyčerpá-
ní konvenčních léčebných postupů 
vyžaduje srdeční transplantaci. 
Nejen diagnostika, ale také léčba 
již diagnostikovaných myokar-
ditid je problematická. Doktor 
Krejčí z Brna se zaměřil především 
na možnosti bioptické diagnostiky 
myokarditid založené na imunohis-
tologickém hodnocení bioptických 
vzorků. Existují dvě randomizované 
monocentrické studie, které proká-
zaly příznivý efekt imunosupresivní 
léčby přidané ke standardní léčbě 
srdečního selhání. Nicméně někte-
ré otazníky v této oblasti stále pře-
trvávají, takže se imunosupresivní 
léčba dosud nestala standardním 
léčebným postupem s  oporou 
v  „Guidelines“. Přitom možnost 
ovlivnit nepříznivý vývoj myokar-
ditidy do zánětlivé kardiomyopatie 
(tedy myokarditidy spojené se sy-
stolickou dysfunkcí levé komory 
srdeční), a  její následný přechod 
do  fáze dilatační kardiomyopatie 
s již odeznělým zánětem, by moh-
la být nesmírně důležitá. Proto 
ve spolupráci I. interní kardioan-
giologické kliniky FNUSA v Brně 
a II.  interní kliniky – kardiologie 
a angiologie Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze, pod organizační 
záštitou Mezinárodního centra kli-
nického výzkumu (ICRC) v Brně, 
vzniká akademicky iniciovaná 
klinická studie zaměřené na  tuto 
problematiku, která byla nazvána 
CZECH-ICIT (CZECH Inflam-
matory Cardiomyopathy Immu-
nosuppression Trial). Tato studie 
si klade za  cíl porovnat účinek 
dosud užívaných rozdílných imu-
nosupresivních kombinací (s pla-
cebovou větví, i  mezi sebou na-
vzájem) na echokardiogra� cké pa-
rametry (primární cíl) a na někte-
ré klinické parametry (sekundární 
cíle). Hodnocení bude probíhat ve 
dvou skupinách nemocných – jed-
nak u  čerstvě vzniklých případů 
s  dobou symptomů do  6 měsíců 
od  vzniku obtíží, a  potom také 
u případů s dobou symptomů delší 
než 6 měsíců. Design této studie 
byl prezentován na letošní výroč-
ní konferenci American College 
of Cardiology v  Chicagu, kde se 
mu dostalo velmi příznivého při-
jetí. V  tuto chvíli probíhá schva-
lování studie Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv, hlavními spoluau-
tory této studie jsou MUDr.  Jan 
Krejčí, Ph.D.  a  doc.  MUDr.  To-
máš Paleček, Ph.D., kteří oslovili 

s  nabídkou účasti další evropská 
centra zabývající se bioptickou 
diagnostikou zánětlivých kar-
diomyopatií, čímž by se tato pů-
vodně národní studie mohla stát 
mezinárodním projektem s potenciá-
lem významným způsobem ovliv-
nit léčebné postupy u tohoto závaž-
ného onemocnění.

Docent Paleček z Prahy se zabýval 
využitím echokardiografie, která 
je jednou z nejdůležitějších vyšet-
řovacích metod při stanovování 
diagnózy DKMP, neboť definuje 
přítomnost a tíži dilatace a systoli-
cké dysfunkce levé komory. Echo-
kardiogra� cká kritéria DKMP jsou 
založena na průkazu snížené ejekč-
ní frakce levé komory < 45% a/nebo 
frakčního zkrácení < 25 %, při sou-
časném nálezu zvětšení end-dia-
stolického rozměru levé komory 
> 112 % predikované hodnoty dle 
věku a povrchu těla. Kromě zhod-
nocení systolické funkce a velikost 
levé komory dokáže echokardio-
gra� e s vysokou mírnou přesnosti 
zhodnotit i další důležité hemody-
namické a strukturální parametry: 
stupeň remodelace levé komory, 
tíži její diastolické dysfunkce, hod-
notu srdečního výdeje, přítomnost 
a tíži funkční mitrální regurgitace, 
velikost levé síně, tlakové poměry 
v  malém oběhu, velikost pravo-
stranných srdečních oddílů a  sy-
stolickou funkci pravé komory, tíži 
funkční trikuspidální regurgitace, 
přítomnost a  velikost perikardi-
álního výpotku. Na základě kom-
plexně provedeného echokardio-
gra� ckého vyšetření tak lze nejen 
de� novat přítomnost DKMP, ale 
i řadu prognosticky nepříznivých 
ukazatelů: kromě výrazného sníže-
ní ejekční frakce levé komory je to 
nález pokročilých forem poruchy 
plnění levé komory asociovaných 
s vysokými klidovými plnícími tla-
ky, těžká dilatace levé síně, středně 
těžká až těžká mitrální regurgitace, 
přítomnost plicní hypertenze a sy-
stolická dysfunkce pravé komory. 

Až donedávna se magnetická 
rezonance srdce (MRI) používala 
především k  objasnění anatomie 
komplexních vrozených srdečních 
vad, vyšetřeníviability myokar-
du u ischemické choroby srdeční 
a  průkazu arytmogenní kardio-
myopatie. Doktor Šramko z Prahy 
hovořil o rozšíření možnosti MRI 
v diagnostice struktury tkání , kdy 
informace z MRI je možno kombi-
novat s dalšími zobrazovacími me-
todami jako pozitronová emisní to-
mogra� e nebo CARTO mapování. 
Klinické praxi se nejvíce přiblížila 
diagnostika akutní myokarditidy, 
která v  evropských zemích patří 
časté indikace k MRI. Mezi největší 
přednosti MRI patří kromě přesné 
kvanti� kace morfologie a  funkce 

srdečních oddílů zejména schop-
nost přímo zobrazit patologické 
tkáňové procesy jako je hyperé-
mie, intersticiální edém, nekróza 
nebo reparační � bróza. Při záchytu 
DKMP lze hodnocení těchto proce-
sů využít pro diferenciální diagnos-
tiku speci� ckých kardiomyopatií, 
detekci zánětu myokardu, hodno-
cení rozsahu poškození myokardu 
a  pro prognostickou stratifikaci 
onemocnění. Dr. Šramko se spo-
lupracovníky v rámci grantu IGA 
studovali význam MRI u recentně 
diagnostikované DKMP. V souboru 
nemocných s nově manifestovanou 
DKMP porovnali nálezy MRI s ná-
lezy z  endomyokardiální biopsie 
a  12-měsíčním sledováním. Pro-
kázali, že u  jedinců se zánětlivou 
kardiomyopatií je častější výskyt 
pozdní akumulace gadolinia při 
MRI. Dalším významným nálezem 
bylo zjištění, že malý rozsah pozd-
ní akumulace gadolinia a zvýšená 
hodnota T2 indexu (indikátoru 
edému myokardu) byly nezávis-
lými prediktory reverzní remode-
lace levé komory srdeční u těchto 
nemocných. Ve studiu této proble-
matiky je třeba dále pokračovat, 
neboť MRI přináší nové možnosti 
jak personalizovat péči o nemocné 
s DKMP.

Profesor Veselka z Prahy zmínil 
nové vyšetřovací metody v  dia-
gnostice DKMP, zejména katetri-
zační metody a CT koronarogra� i.

Jedním z úkolů při stanovení této 
diagnózy je vyloučit reverzibilní 
nebo primárně koronární příči-
nu tohoto onemocnění. Z tohoto 
důvodu se provádí u nemocných 
s podezřením na DKMP vždy i vy-
šetření věnčitých tepen. Tradičním 
způsob je selektivní koronarogra� e. 
Ta má v klinické praxi dominantní 
postavení a to i přes veškerá omeze-
ní týkající se hraničních stenóz 40-
80 % a pouhého popisu koronární 
morfologie, nikoliv však skutečné 
funkce. Při snaze o  podrobnější 
vyšetření věnčitých tepen může-
me použít intravaskulární ultra-
zvukové vyšetření nebo optickou 
koherenční tomografii. Obě tato 
vyšetření zpřesňují diagnostiku ko-
ronární morfologie. Funkci věnči-
tých tepen pak lze vyšetřit pomocí 
frakční průtokové rezervy.

Všechna uvedená vyšetření však 
představují zásah do pacientovy in-
tegrity. V tomto smyslu nabízí ur-
čité řešení CT koronarogra� e, která 
vyniká především vysokou spoleh-
livostí stran vyloučení přítomnosti 
koronární nemoci. Její omezení 
z  hlediska kvanti� kace přítomné 
koronární nemoci jsou však ještě 
mnohem větší než je tomu u selek-
tivní koronarogra� e.

Ať už v klinické praxi zvolíme více 
invazivní postup u nemocných s di-

latační kardiomyopatií a provede-
me u nich selektivní koronarogra-
� i či ještě některé ze zpřesňujících 
dalších vyšetření nebo půjdeme 
cestou CT koronarogra� e, stejně 
u části pacientů nebudeme schopni 
přesně určit, zde se primárně jed-
ná u dysfunkci levé komory na zá-
kladě ischemické choroby srdeční 
nebo kardiomyopatie. Přítomnost 
morfologicky nebo funkčně nevý-
znamné koronární nemoci totiž 
neznamená, že toto onemocnění 
v  minulosti nemohlo zapříčinit 
akutní infarkt myokardu a z toho 
plynoucí pozdější dysfunkci levé 
komory. Klinické posouzení musí 
tedy spoléhat nejen na zobrazovací 
metody (více či méně invazivní), 
ale rovněž na komplexní klinické 
posouzení každého pacienta.

Na závěr promluvila profesorka 
Špinarová z Brna o  léčbě DKMP. 
Pacienti s  tímto onemocněním 
mívají většinou systolickou dys-
funkci a s tím související známky 
srdečního selhání. Léčba spočívá 
v podávání inhibitorů angiotenzin 
konvertujícícho enzymu, v případě 
intolerance jsou podávány sartany, 
a dále betablokátorů. Jestliže mají 
pacienti známky retence tekutin, 
dostávají diuretika: s lehčím měst-
náním thiazidová, v těžších přípa-
dech kličková, event. v kombinaci. 
Na základě studie EMPHASIS by 
pacienti od funkční třídy NYHA II. 
měli dostávat antagonisty aldoste-
ronu. Jestliže je pacient symptoma-
tický navzdory zavedené léčbě, lze 
přidat digoxin. V případě � brilace 
síní podáváme digoxin ve  všech 
třídách NYHA. Pokud má pacient 
sinusový rytmus a tepovou frekven-
ci nad 70/min při maximální tole-
rované dávce betablokátorů, nebo 
pokud je netoleruje, přidáváme 
ivabradin. U  dekompensovaných 
pacientů je indikované podání po-
zitivně inotropních látek: dobuta-
minu, inhibitorů fosfodiestarázy 
nebo levosimendanu. Z nefarma-
kologických metod se doporučuje 
implantace kardiovertoru defib-
rilátoru (ICD) v  rámci primární 
prevence pacientům s ejekční frak-
cí pod 35 %, v případě současného 
bloku levého Tawarova raménka: 
biventrikulární ICD.

U rezistentních hyperhydtratací 
navzdory diuretické terapii je do-
poručena ultra� ltrace. V případě 
velmi těžkého srdečního selhání je 
možnost zvážení levostranné pod-
pory, případně transplantace srdce.

Uvedený blok, který komplexně 
shrnul problematiku DKMP před-
stavuje hezký příklad spolupráce 
mezi jednotlivými pracovními 
skupinami České kardiologické 
společnosti.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

DI L ATAČ N Í  KA R DIOM YOPAT I E  OD  A  D O  Z

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
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Pracovní skupina Echokardiogra-
� e (PSE) v současné době sdružuje 
497 členů a patří mezi největší pra-
covní skupiny ČKS. Echokardio-
grafie jako diagnostická metoda 
spojuje jednotlivé kardiologické 
obory a  zásadně zasahuje do  od-
borné problematiky ostatních pra-
covních skupin. 

V současné době se mění stanovy 
ČKS a probíhá diskuse o struktu-
ře a náplni stávajících pracovních 
skupin. Nabízí se otázka, zda po-
nechat stávající strukturu na bázi 
funkce pracovních skupin, či sdru-
žit odborné zájmy kardiologů pod 
tzv. asociace, obdobně jak je tomu 
v ESC. Jsme si vědomi, že proble-
matika ultrazvukového zobrazení 
srdce prochází napříč kardiologií 
i mimo ni. Průnik echokardiogra-
� e napříč kardiologií dnes nemu-
síme komentovat, stačí se jen po-
dívat na témata a názvy přednášek 
jednotlivých pracovních skupin 
na tomto sjezdu. Typickým příkla-
dem je i odborná spolupráce s jiný-
mi PS ČKS na příbuzných tématech. 
Jako příklad nejlépe poslouží spo-
lupráce naší PS s nově založenou 
PS Chorob myokardu a perikardu 
v rámci ECHOdnů, která byla za-
hájena v roce 2011. 

Echokardiografii vnímáme se 
všemi jejími atributy (zátěžová 
echokardiogra� e, jícnová echokar-

diogra� e, kontrastní echokardio-
gra� e) jako zásadní diagnostickou 
metodu v kardiologii s obrovskými 
přednostmi každodenního využití 
od pracovišť ambulantních speci-
alistů až po špičková klinická pra-
coviště. Vnímáme ji jako metodu, 
která každodenně ovlivňuje náš 
diagnostický a  terapeutický pří-
stup k  nemocnému se srdečními 
chorobami. Z  dostupných zobra-
zovacích metod asi nejvíce ovliv-
ní management kardiologického 
pacienta. Nezapomínejme ale, že 
jejím základním posláním je dia-
gnostika morfologie a funkce srd-
ce. Na tomto poli se díky nástupu 
ostatních zobrazovacích metod do-
stává do konfrontace, musí se vy-
mezit výhody, nevýhody, přednosti 
a ekonomika diagnostického postu-
pu, zkrátka stanovit diagnostické al-
goritmy. Vztah mezi jednotlivými 
zobrazovacími metodami srdce, ať 
již se jedná o radioizotopové vyšet-
ření, CT či NMR, není kompetetiv-
ní nebo antagonistický. Musí racio-
nálně v diagnostické i ekonomické 
rovině co nejefektivněji a nejpreciz-
něji stanovit diagnosu nemocného.

Na druhé straně si musíme předá-
vat vědecké informace a tyto dále 
postoupit odborné veřejnosti, musí-
me zajisti pre- i postgraduální vzdě-
lávání. Padl zde termín asociace. 
Tato organizační struktura by měla 

sdružit skupiny odborníků, které 
pracují na daném tématu, spojuje je 
společný odborný zájem, v našem 
případě zobrazení srdce různými 
metodami. V praxi by taková asoci-
ace sjednotila metody jako je ultra-
zvuk, radioizotopové vyšetření, CT 
či NMR v kardiologické diagnostice 
s příslušným vlivem na další edu-
kaci, vědu a výzkum na tomto poli. 

Bez ohledu na diskusi o existenci 
asociací či pracovních skupin PSE 
učinila v posledních letech v inter-
disciplinární spolupráci velký kus 
práce nejen v rámci ČKS ale hlavně 
mimo ČKS. Existuje tradiční spo-
lupráce s PS Nukleární kardiologie 
v rámci ECHOdnů. Od roku 2009, 
kdy jsme konání ECHOdnů přemís-
tili do hotelu Harmony ve Špindle-
rově Mlýně, se echokardiogra� e ka-
ždoročně „utkává“ a „konfrontuje“ 
s  ostatními zobrazovacími meto-
dami srdce, jako jsou CT a NMR 
a s invazivními diagnostickými me-
todami. Tyto tři roky před diskusí 
v ČKS o asociacích ukázaly, že takto 
zvolená cesta je správná. Interdisci-
plinární pracovní bloky s postgra-
duálním charakterem včetně kazu-
istických sdělení jsou velmi kladně 
hodnoceny auditoriem. 

Dalším významným krokem je na-
vázání úzké spolupráce s PS Chorob 
myokardu a perikardu. Tato nová PS 
se představila ve dvou vlastních blo-

cích na ECHOdnech 2011. Oba blo-
ky měly vysoce edukační postgra-
duální charakter na téma kalci� kací 
perikardu, kardiomyopathií a amy-
loidozy srdce. Po hlavní přednášce 
zazněl komentář oponenta a  jeho 
dotazy na řečníka a práce byla pře-
dána k diskuzi auditoriu. Tento typ 
pracovních bloků je významným 
zpestřením a oživením jednání a byl 
velmi kladně hodnocen. 

Odborná činnost PSE je pre-
zentována v  rámci již zmíněných 
ECHOdnů. V tomto roce se budou 
již tradičně konat ve  Špindlerově 
Mlýně v termínu 21. 9.–22. 9. 2012. 
Další významnou každoroční akcí 
s přívlastkem mezinárodní a s vý-
znamným postgraduálním příno-
sem je PRAGUECHO. V  tomto 
roce prof.  Aleš Linhart se svými 
spolupracovníky opět připravili 
velmi kvalitní program. Vedle echo-
kardiogra� e malého oběhu a triku-
spidální regurgitace jsou prezento-
vány práce zaměřené na hodnocení 
funkce levé komory srdeční od ba-
zálních parametrů po nejmoderněj-
ší metody. Ze zahraničních řečníků 
jsou zařazeny práce Dr. L Herbotse 
(Leuven, Belgium) a Dr. DH Maci-
vera (Taunton, UK). 

Nejvýznamnější akcí pro každou 
PS a každého kardiologa u nás je 
bezesporu Výroční sjezd ČKS. Pro 
letošní XX. výroční sjezd ČKS PSE 

připravila 90-minutový blok se stá-
le aktuálním tématem Mitrální re-
gurgitace. Význam, jaký přikládáme 
tomuto tématu, podtrhují jména 
vyzvaných řečníků. Úvodní před-
náška byla svěřena zahraničnímu 
řečníkovi, kterým je Dr. J. Magne 
(Liege, Belgium), s tématem Ische-
mické mitrální regurgitace. Pouká-
zat na úskalí kvanti� kace mitrální 
regurgitace byl pověřen Dr. J. Ne-
čas (Brno). O pohled invazivního 
kardiologa na hodnocení této chlo-
penní vady byl požádán pan prof. R. 
Čerbák (Brno). 

60-minutový blok „Jak na to?“ se 
zabývá problematikou srdeční amy-
loidozy. Domníváme se, že oba blo-
ky zahrnují vysoce aktuální proble-
matiku v echokardiogra� i a budou 
pro echokardiografisty přínosem 
a místem pro bohatou diskusi. 

Výbor PSE pracuje ve  složení 
prof. L. Elbl (předseda), prof. A. Lin-
hart (předseda elect), doc. E. Man-
dysová, doc. K. Linhartová, doc. T. 
Paleček, Dr. H. Skalická a Dr. M. Ví-
tovec. Novým předsedou pro stáva-
jící funkční období se stává prof. A. 
Linhart. V tomto roce se uskuteční 
volby do nového výboru PS. Jejich 
výsledek bude znám a  zveřejněn 
s rámci podzimních ECHOdnů. 

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
předseda PS Echokardiogra� e 

P R AC OV N Í  SK U P I NA  E C HOKA R DIO G R A F I E

Vážení čtenáři,
dne 25. 11. 2011 se uskutečnilo 

ustavující setkání přípravného vý-
boru nové pracovní skupiny České 
kardiologické společnosti nazvané 
„Kardio 35“.

Tato PS vznikla jako platforma 
pro mladé kardiology do 35 let, kte-
ří se připravují na atestaci z kardio-
logie. Impulsem pro její vznik byla 
především iniciativa ESC s názvem 
„Cardiologists of Tomorrow“ a dále 
příklad podobných organizací, kte-
ré fungují v některých evropských 
zemích. Hlavním cílem pracovní 
skupiny „Kardio 35“ je poskytnout 
mladým lékařům v oboru v prů-
běhu jejich vzdělávání a  profesi-
onálního růstu možnosti sdílení 
a rozvoje vzdělávacích, odborných 
a vědeckých aktivit dle modelů fun-
gujících v dalších zemích Evropy 
a podporovaných ESC.

Jedna z hlavních osobností, která 
stála u zrodu této PS, byl člen výbo-
ru Evropské kardiologické společ-
nosti, profesor Josef Kautzner.

Cílem činnosti skupiny „Kardio 
35“ je zlepšení možností profesi-
onálního klinického a vědeckého 
růstu jeho členů v průběhu postgra-
duálního vzdělávání v kardiologii 
v následujících oblastech:

• Vytvoření komunikační platfor-
my pro sdílení a šíření aktuálních 

odborných a organizačních infor-
mací národních a nadnárodních. 

• Oficiální zastoupení mladých 
kardiologů při jednáních ČKS. 

• Diskuse o  stavu a  spoluúčast 
na úpravách postgraduálního vzdě-
lávání v kardiologii v ČR. 

• Podpora účasti mladých kardio-
logů na  výzkumných projektech 
a jejich publikačních výstupech. 

• Organizace paralelních sekcí 
mladých kardiologů na kongresech 
ČKS a  samostatných konferencí 
národních a mezinárodních zamě-
řených na vzdělávání a prezentaci 
výsledků klinické a vědecké práce. 

• Převzetí zodpovědnosti za Den 
mladých kardiologů a nová de� nice 
jeho obsahu a významu. 

• Efektivní využití a distribuce fon-
dů ČKS a ESC určených k podpoře 
účasti mladých kardiologů na ná-
rodních a světových kongresech. 

• Organizace a asistence při orga-
nizování stáží vědeckých a postgra-
duálních doma i v zahraničí. 

• Podpora mezinárodní komuni-
kace mladých kardiologů, organi-
zace společných setkání „mladých 
kardiologů“ z okolních zemí. 

• Pomoc v  profesionálním roz-
voji členů a zlepšení jejich pozice 
na trhu práce v oblasti kardiologie. 

Ze zástupců jednotlivých akredi-
tovaných kardiologických pracovišť 

ČR byl ustanoven přípravný výbor 
PS, jehož předsedou byl zvolen 
MUDr. Michal Pazderník z Klini-
ky kardiologie IKEM v Praze. Dále 
byli zvoleni 3 místopředsedové: 
MUDr. Monika Mikolášková (FN 
Brno Bohunice), MUDr. Jiří Plášek 
(FN Ostrava) a MUDr. Michal Šno-
rek (Nemocnice České Budějovice 
a.s.). Dne 10. 1. 2012 bylo na schů-
zi výboru ČKS v Brně jednohlasně 
odsouhlaseno přijetí PS „Kardio 
35“ pod patronaci ČKS a její o� ciál-
ní začlenění mezi ostatní pracovní 
skupiny.

Členem PS „Kardio 35“ se mohou 
stát členové ČKS – lékaři v postgra-
duálním vzdělávání se zaměřením 
na dosažení kardiologické speciali-
zace. Horní věková hranice vstupu 
je stanovena na 35 let.

Členství v pracovní skupině „Kar-
dio 35“ zaniká:

1. Vystoupením na  základě pí-
semné žádosti člena. 

2. Dosažením věku 35 let v přípa-
dě člena PS s již získanou atestací 
z kardiologie. 

3. Získáním atestace z kardiologie 
u členů PS, kteří přesáhli věkovou 
hranici 35 let. 

4. Členům výboru PS „Kardio 
35“, kteří splnili podmínky pro zá-
nik členství v PS uvedené v bodě 

2) nebo 3) v době svého funkčního 
období, zaniká členství až v době 
ukončení funkčního období výbo-
ru PS. 

V  případech 2) a  3) uvedených 
výše je členství v PS „Kardio 35“ 
automaticky ukončeno ke  konci 
kalendářního roku, ve kterém byly 
naplněny podmínky pro ukončení 
členství.

V  rámci zahájení vzdělávacích 
aktivit byl u  příležitosti konání 
X. českého a slovenského sympó-
zia o arytmiích a kardiostimulaci 
ve  Zlíně v  lednu 2012 pracovní 
skupinou „Kardio 35“ zorganizo-
ván dvouhodinový výukový blok 
zaměřený na  EKG diagnostiku 
srdečních arytmií a principy elek-
trofyziologického vyšetření. Sou-
částí byl i rozbor kazuistik a EKG 
křivek. Tato vzdělávací akce se 
dočkala velmi pozitivní kritiky jak 
ze strany mladých kardiologů, tak 
i  od  přítomných osobností české 
a slovenské arytmologie.

Další vzdělávací aktivitou skupiny 
„Kardio 35“ byla účast na dvouden-
ní konferenci Clinical and Interven-
tional Rhythmology Update 2012, 
pořádané od 30. 3. do 31. 3. 2012 
ve Vídni, kam pod záštitou profe-
sora Josefa Kautznera a za podpory 
� rmy Cardion odcestovalo 8 mla-
dých kardiologů. 

Výbor PS „Kardio 35“ také zpro-
středkovává odpuštění registrační-
ho poplatku 590 Euro na kongres 
ESC v Mnichově pro až 25 mladých 
kardiologů, členů PS „Kardio 35“.

V lednu 2012 byla spuštěna on-
-line registrace členů do pracovní 
skupiny „Kardio 35“ a  již během 
následujících 2 měsíců členská 
základna čítala přibližně 70 členů. 
Po všeobecné dohodě byly na du-
ben 2012 naplánovány oficiální 
volby do výboru této nově vzniklé 
PS. Tyto volby měly za úkol zvolit 
řádný výbor na  čtyřleté funkční 
období. Jejich výsledky budou pre-
zentovány na  právě probíhajícím 
XX. Výročním sjezdu ČKS v Brně.

Více informací o pracovní skupině 
„Kardio 35“ naleznete na oficiál-
ních stránkách ČKS: http://www.
kardio-cz.cz/

Za přípravný výbor PS „Kardio 35“
MUDr. Michal Pazderník, 

předseda přípravného výboru
MUDr. Michal Šnorek, 

místopředseda přípravného výboru
MUDr. Monika Mikolášková, 

místopředsedkyně přípravného 
výboru

MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., 
místopředseda přípravného výboru

„KARDIO 35“– nová pracovní skupina ČKS věnovaná mladým kardiologům

XXIX.
XXI.

XVII.
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F Y Z I C K Á  Z Á T Ě Ž  Z L E P Š U J E  P R O G N Ó Z U
Pravidelná pohybová aktivita 

snižuje riziko vzniku ischemic-
ké choroby srdeční i celkové ri-
ziko úmrtí, snižuje krevní tlak, 
zlepšuje rizikový profil stran 
aterosklerózy, zlepšuje glukoso-
vou toleranci, vede ke  snížení 
hmotnosti a snad rovněž snižuje 
riziko některých onkologických 
onemocnění včetně karcinomu 
střeva. Riziko úmrtí na koronár-
ní nemoc je u elitních vytrvalců 
poloviční oproti pravidelně ne-
sportující populaci. I na základě 
toho je pohybová aktivita dopo-
ručována nejen zdravým lidem 
v rámci prevence, ale za určitých 
podmínek i  těm, u  kterých je 
prokázána významná koronární 
nemoc nebo trpí srdečním se-
lháním. Tomuto doporučení se 
nelze divit především s ohledem 
na  relativně nízký energetický 
výdej současného člověka západ-
ní civilizace. Při odhadovaném 
srovnání s člověkem z doby pa-
leolitu máme energetický výdej 
v průměru asi 2,5× nižší.

Není metodicky jednoduché 
dát obecné doporučení jak častá 
a jak usilovná má být fyzická ak-
tivita zdravého jedince ve střed-
ním věku, aby vedla k pozitivním 
zdravotním účinkům a  to nejen 
při hodnocení kardiovaskulár-
ní soustavy, ale celkového zdra-

votního stavu jedince. Obecné 
doporučení říká „some is good, 
more is better“. V  převedení 
na konkrétní čísla můžeme dopo-
ručit přibližně fyzickou zátěž ko-
lem 1000 kcal týdně, což zname-
ná asi 150 minut středně usilovné 
zátěže. Konkrétní způsob zátěže 
je individuální, přičemž její nej-
oblíbenější formou se ukázala být 
chůze. Ta je však ve více než 90 % 
případů spojena s nedostatečnou 
zátěží. Proto lze raději doporučit 
pomalý běh či jízdu na kole nebo 
plavání. Intenzita takto doporu-
čené zátěže by se měla pohybovat 
přibližně na 70 % maximální te-
pové frekvence pro daný věk je-
dince. 

Je však značný rozdíl mezi kar-
diovaskulárním aparátem pohy-
bově aktivních lidí sportujících 
2–3 hodiny týdně, jak je dopo-
ručováno, a amatérskými vytrva-
lostními běžci trénujícími 5–10 
hodin týdně. Trénink směřující 
k těmto závodům i účast v závo-
dech samotných významně mo-
difikuje kardiovaskulární profil 
amatérských maratónských běž-
ců. Ti mají významně lepší rizi-
kový profil stran aterosklerózy 
a nižší kalciové skore než je běžné 
ve  srovnatelné populaci. Avšak 
při srovnání maratonských běžců 
s populací se stejně příznivým od-

hadovaným rizikem kardiovasku-
lární příhody v budoucnosti (Sco-
re) mají maratonci vyšší kalciové 
skore. Tudíž se zdá, že samotný 
trénink má větší vliv na  zlepše-
ní rizikového skóre než na  sa-
motnou progresi aterosklerózy 
a  příznivý výsledek při odhadu 
individuálního kardiovaskulár-
ního rizika může být zavádějící. 
O  to více, že maratonci mohou 
absolvovat zátěžový test s  nega-
tivním výsledkem i v případě, že 
trpí již těžkou koronární nemocí. 
Poslední data z USA ukazují, že 
mezi téměř 11 miliony běžců ab-
solvujících maratonské či půlma-
ratonské běhy však došlo pouze 
k 59 náhlým úmrtím. K absolutní 
většině z  nich došlo v  poslední 
čtvrtině závodu a  hlavním pre-
diktorem přežití byla rychlá po-
moc okolí a ischemická etiologie 
cirkulační zástavy. Naopak náhlé 
zástavy oběhu v důsledku hyper-
trofické kardiomyopatie, které 
naprosto dominují v  této skupi-
ně, mají velmi špatnou prognózu 
z  hlediska potenciální záchrany. 
Celkově byla tato recentní ame-
rická data hodnocena velmi pří-
znivě z  hlediska frekvence náh-
lých úmrtí, avšak znepokojivý byl 
jejich nárůst v posledních letech 
sledování, který je zřejmě důsled-
kem módnosti a masovosti vytr-

valostních závodů v  posledních 
letech. Podobný trend můžeme 
sledovat i v ČR. Počet účastníků 
pražských maratonů i půlmarato-
nů rostl v posledních letech velmi 
prudce.

Je známým a  opakovaně ově-
řeným faktem, že maratonský 
běh je bezprostředně následo-
ván elevací hodnot sérového 
troponinu. Ten, jak je všeobecně 
známo, představuje marker nek-
rózy myokardu užívaný již léta 
v  klinické kardiologii. U  mara-
tonských běžců se však čím dál 
více prosazuje představa, že jeho 
vyplavení je fyziologickou odpo-
vědí na extrémní zátěž, přičemž 
následně nelze prokázat žádnou 
jizvu (fibrózu) pomocí magne-
tické rezonance s  použitím ga-
dolinia. Nesmírně zajímavá byla 
práce ukazující studující běžce 
Bostonského maratonu. Všichni 
ti, kteří po dobu čtyř měsíců před 
maratonským závodem v Bosto-
nu uběhli v  tréninku méně než 
46 km/týdně, měli po  závodě 
sérovou hodnotu troponinu T 
nad 0,03 ng/ml, avšak ve skupině 
s průměrnou hodnotou tréninku 
přesahující 72 km/týdně byla tak-
to vysoká hodnota troponinu T 
nalezena pouze u 9 % běžců. Do-
stupné informace tedy ukazují, že 
mezi amatérskými běžci můžeme 

v souvislosti s maratonským zá-
vodem očekávat hodnoty tropo-
ninu nad 99. percentilem mini-
málně v polovině případů. Nezdá 
se však, že by takové elevace tro-
poninu měly jakékoliv dlouho-
dobé konsekvence. Na  druhou 
stranu při studiu atletického srd-
ce nemůžeme jako kardiologové 
nevidět například vyšší riziko vý-
skytu některých arytmií, typicky 
pak fibrilace síní.

Ačkoliv je obtížné dávat jednot-
ná doporučení pro všechny zdra-
vé jedince ve  středním, přesto 
můžeme na základě dostupných 
dat konstatovat, že pravidelná 
fyzická aktivita střední intenzity 
po dobu 150 minut týdně povede 
k výraznému poklesu kardiovas-
kulární mortality a prodloužení 
života. Takto stanovenou dobu 
a  intenzitu zátěže však nemů-
žeme považovat za  „prahovou“, 
protože i nižší zátěž bude spojena 
s pozitivními kardiovaskulárními 
účinky. Na  druhou stranu další 
zvyšování zátěže rovněž dále sní-
ží riziko úmrtí, avšak toto snížení 
již není tak výrazné.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., 
MUDr. Petr Hájek

Kardiologická klinika 2. LFUK 
a FN v Motole

10 mg, 20 mg, 40 mg

Zmenšujeme
rizika

Zkrácená informace o přípravku Rosuvastatin Teva 10  mg; Rosuvastatin 
Teva 20  mg; Rosuvastatin Teva 40  mg potahované tablety Účinná látka: 
rosuvastatinum Indikace: primární hypercholesterolémie (typ IIa mimo he-
terozygotní familiární hypercholesterolémie) nebo smíšené dyslipidémie 
(typ IIb) jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na 
samotnou dietu a tělesnou aktivitu není uspokojivá. Léčba homozygotní fa-
miliární hypercholesterolémie jako doplněk diety nebo v kombinaci s jinou 
hypolipidemickou léčbou (např. LDL aferézou), nebo samostatně, pokud se 
tyto nedoporučují. Kontraindikace: přecitlivělost na rosuvastatin nebo na 
kteroukoliv složku přípravku. Pacienti s aktivním onemocněním jater, včetně 
přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace sérových transamináz 
a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy, pacieni se 
závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), pacienti 
s myopatií, pacienti užívající cyklosporin. Dávka 40 mg je kontraindikována 
u pacientů s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze. Zvláštní upozornění: 
Rosuvastatin je třeba předepisovat s opatrností pacientům s predispozicí 
k myopatii/rhabdomyolýze, např. s: poškozením ledvin, hypo� nkcí štítné 
žlázy, anamnézou dědičných svalových poruch, předcházející anamnézou 
muskulární toxicity, nadměrným požíváním alkoholu, věkem nad 70 let, při 
stavech, kdy může dojít k zvýšeným plazmatickým hladinám, při souběž-
ném užívání � brátů. Jestliže dojde v průběhu léčby k výraznému vzestupu 
hladiny kreatinkinázy (>5xULN) je třeba léčbu rosuvastatinem přerušit. 
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pomocné látky v potahové vrst-
vě mohou způsobovat alergické reakce. Těhotenství a kojení: v  průběhu 
těhotenství a kojení je přípravek kontraindikován. Ženy ve fertilním věku 
musí používat vhodné antikoncepční metody. Nežádoucí účinky: často se 
v klinických studiích objevila bolest hlavy, závratě, nauzea, zácpa, bolesti 
břicha, myalgie, proteinurie a astenie. Při podávání rosuvastatinu ve všech 
dávkách, zvláště pak v dávkách > 20 mg byly hlášeny nežádoucí účinky na 
kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza. Interakce: 
souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému 
zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu. Zahájení léčby či zvýše-
ní dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitami-
nu K (např. warfarin) může vést ke zvýšení protrombinového času (INR). 
Přerušení léčby přípravkem nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. 
Za těchto okolností je vhodná kontrola INR. Gem� brozil, feno� brát, další 
� bráty a  dávky niacinu (kyseliny nikotinové) zvyšují riziko myopatie při 
podávání současně s  inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Lékové interakce 
v  souvislosti s  metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450  se  
neočekávají. Dávkování a způsob podání: Rosuvastatin Teva lze podávat 
kdykoliv v průběhu dne s jídlem nebo mimo jídlo. Doporučená počáteční 
dávka je 5 nebo 10 mg jednou denně V případě potřeby je možné dávku 
po 4 týdnech podávání zvýšit. Rosuvastatin se nedoporučuje podávat dě-
tem a dospívajícím do 18 let. U pacientů s mírným poškozením ledvin není 
třeba upravovat dávkování. U asijských pacientů byla pozorována zvýšená 
systémová expozice. Velikost balení: 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 
a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, 
Česká republika Registrační čísla: 31/139/10-C; 31/140/10-C; 31/141/10-C; 
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znamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán 
na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
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Křest Časopisu: Hypertenze 
a kardiovaskulární prevence

Studie CZECH-ICIT
Na  letoším sjezdu České kar-

diologické společnosti byla opa-
kovaně zmíněna připravovaná 
studie CZECH-ICIT, která se 
bude zabývat imunosupresivní 
léčbou zánětlivé kardiomyopatie. 
Poprosili jsme proto dva hlavní 
investigátory studie, MUDr. Jana 
Krejčího, Ph.D.  (FN u sv. Anny, 
Brno), a doc. MUDr. Tomáše Pa-
lečka, Ph.D. (VFN, Praha), o ně-
kolik informací týkajících se této 
studie a zánětlivé kardiomyopatie 
obecně.

 
SN Co je to „zánětlivá kardio-
myopatie?

Velmi široce chápeme pod po-
jmem zánětlivá kardiomyopatie 
systolickou dysfunkci levé komo-
ry vzniklou v důsledku virového 
či jiného zánětu srdečního svalu, 
myokarditidy. Diagnóza zánětlivá 
kardiomyopatie je v  současnosti 
založena především na  výsled-
ku komplexního vyšetření vzor-
ků endomyokardiální biopsie. 
Po zklamání z výsledků Myocar-
ditis Treatment Trial se bioptická 
diagnostika myokarditid dočkala 
renesance po  zavedení imuno-
histochemických a molekulárně-
-genetických metod hodnocení 
bioptických vzorků, které přináší 
mnohem přesnější a senzitivnější 
informace. Ve vzorcích endomyo-
kardiální biopsie je v případě zá-
nětlivé kardiomyopatie nacházena 
buďto perzistence virového či ji-
ného infekčního agens (metodou 
polymerázové řetězové reakce) a/
nebo známky zánětu (nejčastěji 
mononukleární in� ltrace) jakožto 
důsledek předchozí infekce myo-
kardu (imunohistochemické meto-
dy). Dostupnost obou těchto metod 
hodnocení vzorků, tj. imunohisto-
chemie a  molekulárně-genetické 
diagnostiky, je zcela zásadní pod-
mínkou – pokud nejsou rutinně 
dostupné, nemá být endomyokar-
diální biopsie v této indikaci vůbec 
prováděna. Dle výsledků bioptic-
kých prací zahraničních i českých 
pracovišť, zabývajících se touto té-
matikou, lze imunohistochemické 
známky zánětu (tedy myokarditi-
du) prokázat až u cca 2/3 jedinců 
s morfologicko-funkčním obrazem 
dilatační kardiomyopatie. 

SN Jaké jsou v současnosti mož-
nosti léčby zánětlivé kardiomyo-
patie?

Základem je samozřejmě stan-
dardní terapie srdečního selhání 
dle stávajících doporučení. V léč-
bě tzv. chronického virového 
onemocnění srdce (perzistence 
virového genomu v  myokardu) 
je zkoušena řada imunomodu-
lačních postupů, např. podávání 
interferonu-beta, ovšem se zatím 
ne úplně přesvědčivými výsledky; 
antivirotika patrně také nemají vý-
razný efekt, neboť v tomto případě 
se nejedná o zcela akutní virové 
postiže ní. Nejvíce důkazů máme 
v současnosti pro speci� ckou léč-
bu zánětlivé kardiomyopatie s po-
zitivním imunohistochemickým 
a  negativním mikrobiologickým 
bioptickým nálezem. Publiková-
ny byly dvě randomizované stu-
die, jedna z Polska (Wojnicz et al., 
Circulation 2001) a druhá z Itálie 
(Frustaci et al., European Heart 

Journal 2009), které demonstro-
valy pozitivní vliv kombinované 
imunosupresivní terapie predni-
sonem a azathioprinem u nemoc-
ných se zánětlivou kardiomyopatií 
s  anamnézou srdečního selhání 
minimálně 6 měsíců. V obou stu-
diích došlo k významnému zlep-
šení systolické funkce levé komory 
a symptomatiky srdečního selhání 
ve  skupině léčené imunosupresí 
ve  srovnání s  placebovou větví, 
vždy však bylo použito jiné dávko-
vací schéma kombinované imuno-
supresivní terapie.

SN Jaké jsou cíle plánované stu-
die CZECH-ICIT?

Randomizovaná studie CZECH-
-ICIT (CZECH Inflammatory 
Cardiomywopathy Immunosupp-
ression Trial) navazuje na  obě 
výše citované práce. Jejím cílem 
je posoudit efekt obou imuno-
supresivních režimů, použitých 
v předchozích studiích, u nemoc-
ných s  biopticky verifikovanou 
zánětlivou kardiomyopatií s různě 
dlouhou dobou trvání (minimálně 
2 týdny až 6 měsíců vs. více než 6 
měsíců). V prvé fázi chceme ověřit 
výsledky polské a italské studie, tj. 
budeme efekt jednotlivých imu-
nosupresivních režimů porovná-
vat vůči zvyklé léčbě srdečního 
selhávání dle stávajících doporu-
čení (touto budou samozřejmě 
léčeni i  nemocní, jimž bude po-
dávána imunosuprese). V  přípa-
dě, že bude potvrzena superiorita 
imunosupresivní terapie, budou 
v druhé fázi studie srovnávány oba 
imunosupresivní režimy navzájem. 
V souhrnu bychom tak měli dostat 
velmi komplexní pohled na mož-
nosti využití imunosupresivní 
terapie v léčbě nemocných se zá-
nětlivou kardiomyopatií s různou 
dobou trvání symptomů. 

Studie CZECH-ICIT je iniciová-
na dvěmi centry, zabývajícími se 
dlouhodobě diagnostikou a léčbou 
zánětlivé kardiomyopatie, I. interní 
kardioangiologickou klinikou FN 
u sv. Anny v Brně a II. interní klini-
kou kardiologie a angiologie VFN 
v Praze. Představuje jeden z prv-
ních „investigator-initiated trials“ 
Mezinárodního centra klinického 
výzkumu (ICRC) v Brně, které celý 
projekt zastřešuje a logisticky vede. 
Kromě výše zmíněných center je 
předběžně přislíbena účast dalších 
pracovišť ze zahraničí (Slovensko, 
Německo). V současnosti prochá-
zí protokol studie hodnocením 
SÚKLu a Etických komisí jednot-
livých pracovišť, zahájení náboru 
pacientů je plánováno na počátek 
podzimu 2012. V  této souvislos-
ti bychom rádi poprosili všechny 
kolegy o  spolupráci a konzultaci 
potencionálních kandidátů studie 
(nově diagnostikovaná dilatační 
kardiomyopatie s  ejekční frakcí 
levé komory pod 40 %) na někte-
rém z obou výše uvedených center, 
tak, aby se podařilo naplnit cíle této 
akademické studie. Podle předběž-
ných reakcí z mezinárodní vědecké 
komunity se zdá, že by mohlo jít 
o studii s nadnárodním významem, 
která by mohla posílit pozici české 
kardiologie v mezinárodním mě-
řítku.

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

XIX. kongres  
České internistické společnosti  
ČLS J. E. Purkyně 

Dovolujeme si Vás pozvat na

24. – 27. 10. 2012
BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E

kongres_cis_2011_inzerce_A5.indd   1 12.8.11   13:12

Inzerce

Slavnostní přípitek na počest nového časopisu ČSH

Redakční rada odborného časopisu ČSH

Slavnostní křest časopisu provedl profesor J. Widimský jr.

První čtenáři časopisu v družné debatě



XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti  středa 16. května 2012, BrnoStrana 8

Zkrácená informace o přípravku Xarelto 15 mg a 20 mg
Složení a léková forma: Rivaroxaban 15 a 20 mg, potahované tablety. Indikace: Prevence CMP a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fi brilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou městnavé 
srdeční selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus, anamnéza CMP nebo TIA. Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a prevence recidivující HŽT a plicní embolie (PE) po akutní HŽT u dospělých. Dávkování a způsob podání: 
Tablety se mají užívat s jídlem. Vždy je nutné zvažovat přínos a potenciální rizika. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace (SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT: První tři týdny se podává 15 mg dvakrát 
denně a dále 20 mg jednou denně. Krátkodobá léčba (3 měsíce) je indikována při přechodných rizikových faktorech a dlouhodobá léčba při trvalých rizikových faktorech nebo idiopatické HŽT. Délka léčby je individuální po zvážení 
přínosu a rizika. S podáváním nad 12 měsíců jsou zkušenosti omezené. Vynechání dávky: Při vynechání dávky při podávání 15 mg dvakrát denně by měl pacient užít dávku co nejdříve, aby byla zajištěna denní dávka 30 mg denně. 
Při vynechání dávky při podávání jednou denně by dávka neměla být tentýž den zdvojnásobena, vynechaná dávka by měla být užita co nejdříve a dále se pokračuje jednou denně. Ledvinová nedostatečnost: Clearance kreatininu 
50–80 ml/min: Dávka se neupravuje. Clearance kreatininu 15–49 ml/min: Při pokračování léčby HŽT a SPAF: dávka se snižuje na 15 mg jednou denně. Úvodní léčba HŽT se nemění (15 mg 2x denně). Při clearance kreatininu 15–29 ml/
min se doporučuje opatrnost. Clearance kreatininu < 15 ml/min je kontraindikací. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií 
a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků stupně Child Pugh B a C. Těhotenstí a kojení. Věk do 18 let. Zvláštní upozornění a opatření: Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit 
a obsluhovat stroje. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů. Podávání s opatrností: Pacienti s renální insufi ciencí, 
zvláště při současném podávání silných inhibitorů CYP 3A4 (klaritromycin, telitromycin), při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSA, ASA, antitrombotika) při vrozené nebo získané poruše krvácení, 
dekompenzované hypertenzi, aktivním gastrointestinálním vředu nebo jeho nedávné anamnéze, retinopatii, nedávném nitrolebním nebo mozkovém krvácení, intraspinální nebo intracerebrální cévní abnormitě, nedávné operaci mozku, 
páteře nebo oftalmologickém zákroku, bronchiektáziích nebo plicním krvácení v anamnéze. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Při podávání azolových antimykotik, 
nebo inhibitorů proteáz HIV, pacientům s chlopenními náhradami, pacientům s akutní plicní embolií, pacientům léčeným dronedaronem a při intoleranci nebo malabsoprci glukózy a galaktózy. Invazivní procedura a chirurgický 
výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem. Pokud není výkon možné odložit, musí se zvážit zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Interakce s jinými 
léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se nedoporučuje. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků 
ovlivňujících krevní srážlivost a při užívání induktorů CYP3A4 (např. rifampicin). Nežádoucí účinky: Časté: Anemie, závratě, cefalea, synkopa, oční krvácení vč. spojivkového, tachykardie, hypotenze, hematom, epistaxe, krvácení 
do GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, rash, ekchymóza, urogenitální krvácení, horečka, periferní edém, slabost, zvýšení transamináz, pooperační krvácení, kontuze. Méně časté: Trombocytémie, 
alergie, krvácení do CNS, hemoptýza, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kožní a podkožní krvácení, hemartróza, poškození ledvin, pocit indispozice, lokalizovaný edém, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, amylázy, 
GMT, sekrece z ran. Vzácné: Žloutenka, krvácení do svalů. Není známo: Pseudoaneuryzma po perkutánní intervenci, kompártment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné 
zvláštní podmínky. Držitel roznodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo. Registrační číslo: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021. Datum revize textu: prosinec 
2011. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Bayer 
Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
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FS = fi brilace síní
Pro pacienty s mechanickou chlopenní náhradou není přírpavek Xarelto doporučen.
a  Per-protocol, on-treatment analýza. Výskyt příhod: Xarelto (1.7%/rok) vs warfarin (2.2%/rok), P<0.001 pro non-inferioritu.
b  Méně intrakraniálních krvácení: Xarelto (0.5%/rok) vs warfarin (0.7%/rok), P=0.019. Méně fatálních krvácivých příhod: Xarelto (0.2%/rok) vs warfarin (0.5%/rok), P=0.003.
Pacienti léčení přípravkem Xarelto měli významně vyšší výskyt následujících závažných krvácivých příhod: pokles hemoglobinu ≥2 g/dL (2.8%/rok vs 2.3%/rok, P=0.019) a transfuzí (1.7%/rok vs 1.3%/rok, P=0.044).
Při léčbě přípravkem Xarelto bylo ve srovnání s warfarinem pozorováno více slizničních krvácení.

Vysoce účinný první perorální 
inhibitor faktoru Xa a,1,2ÚČINNOST

Nižší výskyt intrakraniálního 
krvácení a fatálního krvácení b,1,2BEZPEČ NOST

Mrtvice devastuje.
Xarelto chrání

Jednoduchá prevence bez 
nutnosti monitorace1

První perorální přímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduše ochrání více pacientů
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NOVĚ Xarelto® pro prevenci mrtvice při FS
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V  odpoledním přednáškovém 
bloku byla pozornost věnována 
� xním kombinacím v léčbě arte-
riální hypertenze (AH). V úvodu 
sympózia prof.  J. Widimský jr. 
uvedl, že � xní kombinace se sta-
ly hitem antihypertenzní léčby. 
Kromě dnes již široce užívaných 
dvojkombinací můžeme v blízké 
budoucnosti očekávat i klinické 
užití � xních trojkombinací.

Sympózium zahájila doc. Gon-
calvesová sdělením o optimální 
strategii léčby hypertenze. Ar-
teriální hypertenze představuje 
nejčastější onemocnění v popu-
laci, jejíž prevalence dosahuje 
40 %. Redukce krevního tlaku se 
odráží ve snížení výskytu cévních 
mozkových příhod (CMP) a mor-
bidity spojené s koronární nemo-
cí. V populačních studiích bylo 
zjištěno, že snížení systolického 
krevního tlaku (sTK) o 2 mm Hg 
sníží mortalitu na  ischemickou 
chorobu srdeční o 7 % a CMP do-
konce o 10 %. Přes uvedené silné 
důkazy o  příznivých dopadech 
antihypertenzní terapie zůstává 
velká části pacientů s hypertenzí 
neléčených nebo léčených nedo-
statečně. V léčbě AH se zásadně 
uplatňují nejen postoje lékaře 
(znalost guidelines, informace 
o účinných a bezpečných lécích 
a osobní zkušenost), ale i akcep-
tace/adherence terapie pacientem, 
která je daná motivací se léčit, 
jednoduchostí léčby a  profilem 
vedlejších účinků léčby. Ve  stu-
dii publikované v British Medical 
Journal bylo zjištěno, že nemocní, 
kteří ve studiích správně užívali 
placebo, lépe adherovali i k  jiné 
podávané léčbě. Adherentní ne-
mocní mají nižší riziko hospitali-
zace pro „dekompenzaci“ základ-
ního onemocnění. Je známo, že 
oproti oddělenému užití léčivých 
přípravků je mnohem vyšší ad-
herence dosahováno při použití 
� xních kombinací. Zlepšení ad-
herence je spojeno s delší dobou, 
kdy pacient setrvává na  účinné 
léčbě. Fixní kombinace vedou 
také ke snížení nákladovosti léč-
by. Uvedené tvrzení podporují 
výsledky studie STITCH, která 
porovnávala � xní a „volné“ léko-
vé kombinace. Ukázalo se také, že 

iniciální podání � xní kombinace 
v  nízké dávce vede k  mnohem 
lepším výsledkům léčby. Závě-
rem doc. Goncalvesová konstato-
vala, že výhody � xních kombinací 
spočívají ve zjednodušení léčby, 
v  lepší spolupráci nemocných, 
kteří lépe adherují k léčbě. Důvo-
dem lepší adherence je nižší počet 
užívaných tablet, ale také nižší vý-
skyt vedlejších účinků. Významné 
jsou také ekonomické dopady, kdy 
� xní kombinace v porovnání s od-
dělenými kombinacemi dosahují 
nižších nákladů léčby.

V  další části pohovořil prof. 
J. Widimský jr. o výhodách � xní 
kombinace telmisartanu a amlodi-
pinu v klinické praxi. Donedávna 
jsme neměli důkazy, že kombinač-
ní léčba hypertenze je přínosnější 
oproti monoterapii vyšší dávkou. 
Situaci změnily výsledky Waldo-
vy metaanalýzy 42 studií zahrnu-
jící data 11 tisíc hypertoniků, kde 
bylo zjištěno, že kombinace dvou 
přípravků je na snížení sTK pět-
krát účinnější než zdvojnásobení 
dávky monoterapie. Lombardská 
studie pak ukázala, že podání 
kombinace od začátku léčby AH 
dosahuje v průběhu sedmiletého 
sledování lepších výsledků z hle-
diska cerebrovaskulárních, kar-
diovaskulárních a  koronárních 
příhod. Hlavním úskalím léčby 
AH je adherence nemocných. Dva 
roky po  zahájení léčby neužívá 
předepsané přípravky 40 % ne-
mocných. Ke zlepšení adherence 
je nutno volit způsoby léčby, které 
poskytují požadovanou účinnost 
při dobrém bezpečnostním pro-
� lu. Uvedené požadavky splňuje 
fixní kombinace AT1 blokátoru 
telmisartanu a blokátoru dihyd-
ropyridinových kalciových kanálů 
amlodipinu (přípravek Twynsta). 
Telmisartan se z používaných sar-
tanů vyznačuje nejdelším plazma-
tickým poločasem, nejlepší a� ni-
tou k AT1 receptorům a vysokou 
lipo� litou zajišťující lepší penetra-
ci do tkání.Telmisartan má rovněž 
mezi sartany nejvíce klinických 
dat. Do  studií s  telmisartanem 
bylo zařazeno 52 tisíc osob. Velká 
studie ONTARGET pak přesvěd-
čivě ukázala rovnocennost telmi-
sartanu s ramiprilem. Na základě 

klinických výsledků je telmisartan 
v současnosti jediným sartanam 
indikovaným v sekundární pre-
venci. Druhá látka v  přípravku 
Twynsta je amlodipin. Rovněž 
amlodipin vykazuje ve své lékové 
skupině nejdelší biologický polo-
čas. Studie s amlodipinem poskyt-
ly důkazy o příznivém působení 
na  koronární řečiště, na  sníže-
ní rizika u  hypertoniků (studie 
ASCOT) a na regresi již přítom-
ných aterosklerotických změn. 

V současnosti máme již k dispo-
zici výsledky řady klinických stu-
dií fáze III, IIIb a IV, ve kterých 
byly hodnoceny účinky léčby � xní 
kombinací telmisartanu a amlodi-
pinu. Po nasazení uvedené � xní 
kombinace dochází již po prvním 
týdnu léčby k signi� kantnímu po-
klesu sTK, který se v dalším ob-
dobí ještě potencuje. Přípravek 
Twynsta dosahuje příznivých hla-
din na konci dávkového intervalu 
(poměr trough – to – peak 0,8), 
díky tomu dochází k adekvátnímu 
ovlivnění průměrného denního 
i nočního tlaku, tzn. léčbu lze efek-
tivně podávat v dávkování jednou 
denně. Tato � xní kombinace má 
antihypertenzní efekt v  celém 
spektru nemocných s  komorbi-
ditami (u  obézních, s  diabetem 

mellitem, u starších i u pacientů 
s těžšími formami AH). Kombina-
ce také vede díky antiproteinuric-
kému účinku ke zvýšení nefropro-
tektivity. Ve studii TEAMSTA-5 
byla porovnávána � xní kombina-
ce s  monoterapií amlodipinem. 
V  průběhu 8týdenní léčby byla 
� xní kombinace spojena s vyšším 
poklesem sTK i diastolického TK 
(dTK), vyšší podíl nemocných do-
sáhl cílových hodnot a kombinač-
ní léčba byla rovněž bezpečnější 
(výskyt otoků dolních končetin 
byl ve skupině kombinační léčby 
podstatně nižší). Studie TEAM-
STA severe HTN porovnávala 
účinek kombinace oproti mono-
terapii u těžké hypertenze. Rovněž 
v této rizikové skupině byla osmi-
týdenní kombinační léčba spoje-
na s vyšším poklesem sTK a vyšší 
podíl nemocných dosáhl cílových 
hodnot. U těžké AH vedlo pou-
žití kombinační terapie k poklesu 
sTK o téměř 50 mm Hg. Závěrem 
prof.  J. Widimský jr. shrnul, že 
kombinace sartanu a  blokátoru 
kalciových kanálů odpovídají sou-
časným doporučením léčby AH. 
Fixní kombinace telmisartanu 
s amlodipinem je velmi vhodnou 
� xní kombinací. Tolerance dávek 
jednotlivých komponent příprav-

ku Twynsta je srovnatelná. Přípra-
vek Twynsta konzistentně ovliv-
ňuje sTK i dTK, eliminuje otoky 
(díky omezení hyper� ltrace vzni-
kající působením amlodipinu), 
přípravek je metabolicky neutrál-
ní, poskytuje 24hodinovou kont-
rolu TK, vykazuje kardiovaskulár-
ní protektivní účinnost a je velmi 
dobře snášen, čímž se zvyšuje ad-
herence nemocných k léčbě.

V  závěrečném sdělení se Dr. 
Václavík podělil s  posluchači 
prezentací zajímavých kazuistik 
o  praktické zkušenosti s  léčbou 
přípravkem Twynsta. Uvedl pří-
klady použití u  nekomplikova-
ného hypertonika, u  pacienta 
s  četnými kardiovaskulárními 
rizikovými faktory, u  pacienta 
s těžkou hypertenzí a u pacienta 
s „rezistentní“ hypertenzí. Po po-
dání přípravku Twynsta pacienti 
dosáhli požadované úpravy krev-
ního tlaku. 

V závěrečné diskusi se všichni 
přednášející shodli na významu 
fixních kombinací v léčbě hyper-
tenze, a to jednak pro dosažení cí-
lových hodnot TK a také pro zvý-
šení adherence pacientů k léčbě 
a tím zlepšení celkové prognózy 
polymorbidních pacientů. 

Twynsta – jednoduché řešení pro rizikové hypertoniky

Pohled na zaplněný sál Docentka E. Goncalvesová při přednášce – Přístup „2 v 1“ – optimální strategie pro léčbu hypertenze

Zleva profesor J. Widimský jr. a profesor M. Aschermann
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Znásobte šanci 
   na dosažení cílů

Vysoká účinnost amlodipinu + organoprotektivní vliv lisinoprilu[1-4] 

Úplný souhrn údajů o přípravku je možné získat na adrese: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 65, Praha 4, 140 00, tel. recepce: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201, www.richtergedeon.cz, e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz. Lékařský informační servis: +420 261 141 215

Ref.: [1]  Gy.Abraham et al: Hypertension and nephrology 2003; 7 (S2);13-20 (LAURA), [2]  Packer M. et al: Circulation 1999; 100: 2312-2318 (ATLAS), [3]  The Euclid Study Group: Lancet 1998; 351; 28-31, [4]  The Euclid Study Group: Lancet 1997; 349; 1787 -1792

Zkrácená informace o přípravku: Amesos 10 mg/5 mg tablety, Amesos 20 mg/10 mg tablety. Složení: lisinoprilum a amlodipinum. Viz úplná informace o léku. Indikace: Léčba esenciální hypertenze, kde je krevní tlak přiměřeně kontrolován lisinoprilem a amlodipinem v dávkách odpovídajících obsahu léčivých 
látek v přípravku. Viz úplná informace o léku. Dávkování: dospělí - jedna tableta denně, užívání bez ohledu na jídlo. Opatrnosti je potřeba u pacientů s ledvinovým a jaterním poškozením. Viz úplná informace o léku. Kontraindikace: Přecitlivělost na lisinopril nebo jakýkoliv jiný inhibibitor ACE, na amlodipin 
nebo jakýkoliv jiný derivát dihydropyridinu, na jakoukoliv pomocnou látku přípravku. Těžká hypotenze. Anamnéza angioneurotického edému ve spojení s předchozí terapií inhibitory ACE. Hereditární nebo idiopatický angioneurotický edém. Hemodynamicky významná obstrukce výtokové části levé komory 
mitrální stenóza či kardiogenní šok. Srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Nestabilní angina pectoris. 2.a 3.trimestr těhotenství. Nežádoucí účinky: Časté: bolesti hlavy, kašel, závratě, palpitace, nauzea, pruritus, ortostatická hypotenze, somnolence, zčervenání, průjem, zvracení, bolest břicha, nauzea, 
renální dysfunkce, únava, astenie, bolest na hrudi, bolest, malátnost. Viz úplná informace o léku. Upozornění a interakce: K podstatnému poklesu krevního tlaku a z toho důvodu k symptomatické hypotenzi může dojít u pacientů s poklesem objemu a/nebo deplecí sodíku vzniklé po diuretické léčbě, ztrátě 
tekutin jiného původu, jako je nadměrné pocení, dlouhodobé zvracení a/nebo průjem. Opatrnosti je třeba u pacientů s obstrukcí výtokové části levé komory a se stenózou mitrální chlopně, s poškozením ledvinové funkce, s jaterním poškozením, s kolagenózou, s imunosupresivní terapií, při užívání alopurinolu 
nebo prokainamidu, u pacientů podstupujících rozsáhlou operaci či během anestezie látkami způsobujícími hypotenzi, u pacientů s rizikem rozvoje hyperkalémie. U pacientů léčených inhibitory ACE byl hlášen agioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo laryngu, vzácně byl zaznamenán edém střev. 
Anafylaktický šok byl hlášen u pacientů podstupujících dialýzu pomocí membrány z polyakrylonitrilu, anafylaktoidní reakce byla zřídka hlášena u pacientů užívajících ACE inhibitory v průběhu LDL aferézy s dextran-sulfátem a během desenzibilizace na jed blanokřídlého hmyzu. Velmi vzácně byla zaznamenána 
neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie a anemie. Často byl při podávání ACE inhibitorů zaznamenán kašel. Opatrnosti je třeba při současném podávání látek ovlivňujících hladiny draslíku, jiných antihypertenziv, diuretik, tricyklických antidepresiv/antipsychotik/anestetik/narkotik, alkoholu, alopurinolu, 
prokainamidu, cytostatik nebo imunosupresiv, antacid, sympatomimetik, antidiabetik, NSAID, lithia, inhibitorů a induktorů CYP3A4. Přípravek Amesos je v 2. a 3. trimestru těhotenství kontraindikován a nedoporučuje se v 1.  trimestru a u kojících matek. Viz úplná informace o léku. Uchovávání: Uchovávejte 
při teplotě do 25 °C, v původním obalu. Balení: Amesos 10 mg /5mg tablety: 30 nebo 90 tablet v blistrech v krabičce, Amesos 20 mg/10 mg tablety: 30 nebo 90 tablet v blistrech v krabičce. Držitel registrace: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Registrační číslo: Amesos 10 
mg/5mg: 58/238/09-C, Amesos 20 mg/10 mg: 58/772/09-C Datum poslední revize textu: 30.3.2011. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. 
Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku materiálu 21.2.2012.

lisinopril 10mg  amplodipine 5mg
lisinopril 20mg  amplodipine 10mg  

Zkrácená informace o přípravku Telmisartan-ratiopharm 80 mg tablety Účin-
ná látka: telmisartanum Indikace: léčba esenciální hypertenze u dospělých 
pacientů, snížení kardiovaskulární morbidity u pacientů s manifestním atero-
trombotickým kardiovaskulárním onemocněním (ischemická choroba srdeční 
v anamnéze, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba periferních 
tepen) nebo diabetes mellitus typu 2 s dokumentovaným orgánovým poško-
zením. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku přípravku, druhý a třetí trimestr těhotenství, obstrukce žlu-
čovodů, závažné poškození � nkce jater. Zvláštní upozornění: u pacientů s po-
škozením renálních � nkcí, kteří užívají telmisartan, se doporučuje pravidelné 
sledování sérových hladin draslíku a kreatininu. U pacientů s poklesem intra-
vaskulárního objemu a/nebo deplecí sodíku se může objevit symptomatická 
hypotenze. U pacientů, jejichž cévní tonus a renální � nkce závisejí převážně 
na aktivitě renin-angiotenzin-aldosteronového systému byla léčba přípravky, 
které ovlivňují tento systém, spojena s akutní hypotenzí, hyperazotemií, oli-
gurií nebo vzácněji i s akutním selháním ledvin. U pacientů s primárním al-
dosteronismem se léčba telmisartanem nedoporučuje. Před zahájením léčby 
je třeba zhodnotit rizikové faktory hyperkalémie. Těhotenství a kojení: podá-
vání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství 
a během kojení nedoporučuje. Podávání během druhého a třetího trimestru 
těhotenství je kontraindikováno. Interakce: tak jako ostatní léčiva ovlivňující 
renin-angiotenzin-aldosteronový systém může telmisartan vyvolat hyperkale-
mii. Riziko se může zvýšit v případě kombinované léčby s léčivými přípravky, 
které mohou také vyvolat hyperkalemii (zvláště při kombinaci s kalium šet-
řícími diuretiky a při kombinaci s náhražkami soli obsahující draslík). Sou-
časné podávání s draslík šetřícími diuretiky, přípravky obsahujícími draslík 
nebo lithiem se nedoporučuje. Současné podávání s nesteroidními protizá-
nětlivými léky nebo diuretiky (thiazidová nebo kličková diuretika) vyžaduje 
opatrnost. Ortostatická hypotenze může být potencována alkoholem, barbitu-
ráty, narkotiky, antidepresivy nebo jinými antihypertenzivy. Kortikosteroidy 
snižují antihypertenzní účinek. Nežádoucí účinky: v placebem kontrolovaných 
studiích byl celkový výskyt nežádoucích účinků srovnatelný s placebem. Vý-
skyt nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce ani na pohlaví, věku nebo 
rase pacientů. Méně často (≥1/1000 až <1/100) se vyskytly infekce horních 
cest dýchacích a močových cest, anémie, hyperkalemie, deprese, nespavost, 
synkopa, vertigo, bradykardie, hypotenze, dyspnoe, bolesti břicha, průjem, 
dyspepsie, plynatost, zvracení, zvýšené pocení, pruritus, vyrážka, myalgie, 
bolesti zad, svalové spazmy, poškození ledvin včetně akutního renálního 
selhání, bolesti na hrudi, astenie, zvýšení hladiny kreatininu v krvi. Ostat-
ní nežádoucí účinky se vyskytly vzácně. Dávkování a způsob podání: léčba 
esenciální hypertenze: obvyklá účinná dávka je 40 mg jednou denně. Dávku 
lze zvýšit až na 80 mg. Telmisartan lze použít v kombinaci s thiazidovými 
diuretiky. Maximálního antihypertenzního účinku se obvykle dosáhne po čty-
řech až osmi týdnech terapie. Kardiovaskulární prevence: doporučená dávka 
je 80 mg jednou denně. Telmisartan se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
U pacientů se závažným poškozením � nkce ledvin nebo podstupujícím he-
modialýzu je doporučena nižší úvodní dávka 20 mg. U pacientů s mírným 
až středně závažným poškozením � nkce jater by dávka neměla přesáhnout 
40 mg denně. Podávání telmisartanu dětem do 18 let se nedoporučuje. Ve-
likost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo Registrační číslo: 58/725/10-C Datum regis-
trace / poslední revize textu: 22.9.2010/ 8.6.2011 Před předepsáním léku se 
seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán 
na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 

180 00  Praha 8, tel.: + 420 251 007 101
www.teva.cz

Rajská zahrada pro kardiovaskulární systém

TELMISARTAN 
-ratiopharm 80mg

Telmisartan Inzerce 260x210 spad_02.indd   1 7.4.2012   11:33:35



XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti  středa 16. května 2012, Brno Strana 11

Ohlédnutí za konferencí v Mikulově

HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence 37

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Aspirin Protect 100
Složení:
Indikace:

rektomii, nebo shuntu. 

nutné tablety rozkousat.
Kontraindikace: Přecitlivělost na jakoukoli složku. Hemoragická diatéza. Akutní vřed trávicího ústrojí. Předchozí 

 Opartnost je nutná při hypersenzitivitě na analgetika/protizánětlivé látky/antirevmatika 

nebo alergickou reakci, zejména při alergii, astmatu, nosních polypech nebo chronickém respiračním onemocnění. 

Interakce:

GF. Kortikosteroidy zvyšují vylučování ASA, po jejich vysazení hrozí předávkování. 
Těhotenství:

Kojení: Vyšší dávky jsou překážkou kojení. 
Nežádoucí účinky:

astmatický záchvat, velmi vzácně až anafylaktický šok. Přechodné snížení funkce jater, zvýšení transamináz. 
Závratě, tinitus. 
Předávkování: Chronická otrava může být špatně rozeznatelná, symptomy jsou nespecifi cké: závratě, tinitus, hlucho-

dále tachypnoe, hyperventilace, pocení, hyperpyrexie, nekardiální plicní edém, arytmie, selhání oběhu, poruchy 
minerálové balance, neurologické příznaky, křeče, gastrointestinální potíže, hyper nebo hypoglykémie. Hlavně je 

Zvláštní opatření pro uchovávání: Při teplotě do 25 °C. 
 Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 16/093/98-C Datum revize 

textu:

Reference:˝
1.  Darius H. Pharm Ztg 2006; 34: 3090-8, 2.  Dammann, Gastroenterology International 1998; 11: 205-216

Další informace získáte na adrese: 

Šetrnější prevence
kardiovaskulárních příhod1,2

OD 1. 5. 2012 V KALENDÁŘNÍM BALENÍ

L.CZ.GM.02.2012.0032

Casopis_Hypertenze_2012.indb   37 10.5.2012   9:10:24
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Výsl e d k y  K a rd i o b ě h u  Ji ří h o  Tom a na
1. místo ženy: Klára Skoupá

čas: 9.35
1. místo muži: Petr Zajíček

čas: 9.08

1. místo za MUDr. Jana Poláka, Ph.D. převzal MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

1. místo: MUDr. Martin Jakl a spol. (Hradec Králové): Selháni proti-
destičkové léčby u pacientů a akutním koronárním syndromem: Rizi-
kové faktory a prognostický význam

2. místo převzal MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

2. místo: MUDr. Tomáš Indra a spol. (Praha): Remodelace levé 
komory srdeční u mužů se středně těžkou a těžkou volumodepen-
dentní hypertenzí

3. místo pro MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D, FESC

3. místo: MUDr. Jakub Honěk a spol. (Praha): Detekce dusíko-
vých bublin po simulovaném ponoru potápěčů s foramen ovale 
patens

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

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

Stanovení anti-HLA protilátek v předtransplantačním období predikuje 
protilátkami zprostředkovanou rejekci u pacientů po transplantaci srdce

T. Gazdič

Klinická charakteristika sedmi českých rodin s diagnózou katecholaminergní 
polymorfní komorové tachykardie a výsledky mutační analýzy genu RYR2

I. Andršová

9. ročník Kardioběhu Jiřího Tomana

Ze zveřejněných posterů byly vybrány 
dvě nejlepší posterová sdělení




