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Výroční sjezd České 
kardiologické společ-
nosti (ČKS) zahájil 
předseda organizač-
ního výboru doc.  Tá-
borský. Na  letošním 
sjezduje registrová-
no na  3800 účastní-
ků a  bude uvedeno 
více než 300 ústních 
a posterových sdělení. 
Hlavními tématy sjez-
du jsou problematika 
kouření a  podpora 
zdravého životního 
stylu. Atraktivní pro-
gram je připraven tak, aby pl-
nil hlavní cíl sjezdu, kterým je 

postgraduální vzdělávání. Z au-
diozáznamu promluvil na slav-

nos tn ím zahájení 
doc. Chaloupka, který 
zastával funkci před-
sedy ČKS v minulém 
období. Proslov bý-
valého předsedy ČKS 
byl přijat účastníky 
p ot leskem vs toje . 
Nový předseda ČKS, 
prof.  P.  Widimský, 
zhodnotil současnost 
a perspektivy dalšího 
směřování ČKS (po-
drobně v č. 1 Sjezdo-
vých novin). Slavnost-
ní přednášku na téma 

srdečního selhání přednesl 
prof. Vítovec.
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XIX. výročního sjezdu ČKS

„TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ KARDIOLOGIE“
pondělí 2. května, 14.00–16.00 hodin

Místo konání: sál Praha (pavilon E)

Sympózium Abbott Laboratories

Mozaika kardiovaskulárních 
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V neděli 1. 5. 2011 v Rotundě br-
něnského Výstaviště proběhla vý-
roční valná hromada členů České 
kardiologické společnosti (ČKS). 
Valná hromada je nejvyšším orgá-
nem ČKS a je jediným orgánem, 
který může měnit stanovy ČKS. 
Výbor ČKS změnu stanov připra-
voval celý uplynulý rok a přistu-
poval k  tomu velmi odpovědně 
– včetně např. studia stanov řady 

jiných národních kardiologických 
společností. Dovolím si zde uvést 
stručně nejvýznamnější změny 
ve stanovách tak, jak byly schvále-
ny valnou hromadou ČKS:
- Na doporučení právního porad-
ce ČKS vznikl zcela nový Provozní 
řád ČKS, který upravuje fungová-
ní výboru a sekretariátu ČKS.
- Nově je defi nována otázka zastu-
pování předsedy ČKS (při nemoci 
předsedy či prvního místopředsedy 
může výbor zvolit ze svého středu 
jiného statutárního zástupce).
- Nově jsou definováni tři další 
(kromě prvního místopředsedy) 
místopředsedové: pro vzdělávání 
a standardy, pro pracovní skupiny, 
pro otázky úhrad péče.
- Prodlužuje se funkční období 
volených funkcionářů ČKS ze tří 
let na 4 roky.
- Nově jsou defi novány postupy 
související s valnou hromadou.
- Vedoucí redaktor ofi ciálního časo-
pisu ČKS je členem výboru ex-offi  cio.

Diskutována byla i  otázka de-
fi nice členství v naší společnosti. 
Ve hře byly dva zcela protichůdné 
návrhy: (1) návrh několika členů 
výboru ČKS na to, aby – po vzo-
ru většiny národních kardiolo-
gických společností v  Evropě 
– řádným členem ČKS mohl být 
pouze lékař s atestací z kardiologie 
(ostatní lékaři by se v tomto pří-
padě stali mimořádnými členy); 
(2) návrh pracovní skupiny „Ošet-
řovatelství v  kardiologii“ na  to, 
aby i  nelékaři (zdravotní sestry, 
laboranti, technici aj.) byli řád-
nými členy společnosti. Po studiu 
stanov mnoha evropských národ-
ních kardiologických společností 
došel výbor k závěru, že současná 
defi nice členství v  ČKS je velice 
liberální – kromě nás pouze Ma-
ďarská kardiologická společnost 
umožňuje řádné členství léka-
řům – nekardiologům. Nelékaři 
(sestry, technici, laboranti) nejsou 
řádnými členy v  žádné národní 

kardiologické společnosti v rámci 
ESC. ČKS je odbornou lékařskou 
společností, která je velice vstříc-
ná k nelékařským zdravotnickým 
profesím: zdravotní sestry mají 
v ČKS všechna práva kromě jedi-
ného – nemohou společnost řídit 
(nemohou být voleny do výboru). 
Výbor se rozhodl ani jeden z uve-
dených dvou návrhů nepodpořit 
a  zachovat status quo (řádným 
členem může být každý lékař se 
zájmem o  kardiologii, nelékaři 
jsou mimořádnými členy se všemi 
právy řádných členů kromě práva 
řídit společnost). Valná hromada 
toto stanovisko drtivou většinou 
hlasů podpořila. Tento výsledek 

neznamená, že si nevážíme prá-
ce našich sester. Právě naopak, 
kardiologie je oborem, v němž je 
role sester zcela nezastupitelná 
a v budoucnu zcela jistě dále po-
roste. Nový výbor ČKS bude jiné 
(kromě změny stanov) aktivity PS 
Ošetřovatelství i nadále plně pod-
porovat.

Celkově lze říci, že nové stanovy 
jsou dalším krokem ke zefektivně-
ní činnosti ČKS. Děkuji členům 
ČKS za  nezvykle velkou účast 
na valné hromadě a za jednoznač-
nou podporu změn stanov tak, jak 
byly navrženy výborem. 

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Historie echokardiografi e je sta-
rá přes 60 let. Za toto období do-
šlo k  jejímu ohromnému rozvoji 
a v současnosti představuje jednu 
ze základních vyšetřovacích metod 
kardiologie. Již od počátku udržo-
vala česká echokardiografi e krok 
se světovým vývojem.

Vzhledem k  technickým mož-
nostem zobrazení byly nejdříve 
předmětem zájmu struktury s nej-
větší odrazivostí, jako nemocné 
chlopně či perikard. Rozvoj dop-
plerovské techniky vedl ke  stu-
diu proudící krve. Ze získaných 
parametrů bylo možno vypočítat 
různé hemodynamické ukazatele, 
které mohly zčásti nahradit inva-
zivní diagnostické techniky. Snaha 

zlepšit odrazivost méně denzních 
struktur představila kontrastní 
echokardiografi i. Tkáňová dopple-
rovská echokardiografie obrátila 
pozornost na srdeční sval a přispě-
la k lepšímu pochopení mechaniz-
mu kontrakcí. Pro svá omezení je 
v poslední době nahrazována no-
vou metodou sledování světelného 
bodu.

Původně jednorozměrný obraz 
srdce se díky pokrokům v  ultra-
zvukové technice mění na trojroz-
měrný, který lépe vystihuje cho-
vání srdce a stává se tím mnohem 
srozumitelnější. S tím souvisí také 
rozvoj spolupráce echokardiogra-
fi e s  invazivními kardiologickými 
metodami i kardiochirurgií.

Technika ultrazvukového vyšet-
řování je podkladem pro správné 
získávání dat, představuje však jen 
část ze spektra potřebných zna-
lostí. Základ představuje znalost 
srdeční patofyziologie i hemody-
namiky, stejně jako základní orien-
tace v oblasti ostatních zobrazova-
cích metod.

Nové metody přinášejí zvýšené 
nároky na pochopení stále složitěj-
ších technických principů. Techni-
ka někdy předbíhá klinickou praxi 
a při jejím nesprávném pochopení 

může být zdrojem úskalí i zavádě-
jících výsledků.

Správné využití moderních 
echokardiografických technik 
pomáhá ke  zpřesnění diagnózy 
a  vede k  lepšímu pochopení sr-
deční funkce. Naše možnosti jsou 
však v mnoha směrech omezené. 
Po mnoho let narůstají v echokar-
diografi ckých laboratořích počty 
vyšetření. Čím větší počet vyšet-
ření budeme provádět, tím méně 
času a prostředků nám zbude tam, 
kde je to potřebné. Snažme se ze 
spektra nabízených možností volit 
ty klinicky nejpřínosnější.

Moderní technika nám velmi 
pomáhá v diagnostice i léčbě. Ne-
snažme se však technikou nahra-
dit klinický úsudek. Klinické roz-
hodování nelze často provádět jen 
na  základě jednoho echokardio-
grafi ckého vyšetření. Pokud bude-
me správně chápat možnosti echo-
kardiografi e, bude nám poskytovat 
stále více cenných informací a ne-
budeme ji považovat pouze za „fo-
nendoskop třetího tisíciletí“.

doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.
 Nemocnice Na Homolce, Praha

Pavel Lukl se spolupracovníky 
(včetně autora přednášky; 1972) 
cítil potřebu defi novat profi l kandi-
dáta náhlé koronární smrti. Sesta-
va náhle zemřelých byla  vyšetřena  
postmortální koronární angiografi í 
k potvrzení koronární geneze úmr-
tí. Proti kontrolní skupině zemře-
lých AIM po 24 hodině od vzniku 
symptomatologie  byly signifi kant-
ní rozdíly v některých rizikových 
faktorech. Bylo však  zřejmé, že 
jen velmi těžko bude takto možno 
označit kandidáta náhlé koronár-
ní smrti. Předpokládal, že zjištění 
elektrofyziologických odchylek 
spíše povede k cíli. V danou dobu, 
při téměř bezmocné terapii, by bylo 
bývalo šlo spíše o stigma fatality.

Potřeba preventivních opatření se 
při celkové incidenci náhlé srdeční 
smrti ( NSS ) 0,1–0,2 % ročně týká 
asi každého tisícího obyvatele ČR. 
Autor si dovolí několik poznámek 
k problematice NSS, podložených 
vlastní zkušeností. 

Vývoj kardiologie v  posledních 
20–25 letech, byl dramaticky pří-

nosný. Komplexní prevence NSS 
je dnes podložena řadou známých 
randomizovaných studií. Máme 
vcelku jasná kriteria pro primární 
a sekundární preventivní implanta-
ce ICD. U osob se známým srdeč-
ním onemocněním jsou zajištěna 
sofistikovaná vyšetření a  léčebné 
postupy, řešící složitou problema-
tiku především maligních arytmií 
a  srdeční dysfunkce. Jsme svěd-
ky narůstajícího počtu implantací 
kardioverter/ ICD s rostoucím, již 
nadpolovičním počtem primárně 
preventivních indikací. Při více než 
2000 implantovaných osob ročně je 
podstatně ovlivněn osud přibližně 
10–20 % kandidátů NSS.

Především u osob zdánlivě zdra-
vých, bez rozpoznaného srdečního 
poškození, je snaha o  definování 
kandidáta náhlé srdeční smrti málo 
úspěšná. Zatím je marně hledán 
znak s  dostatečnou senzitivitou 
a specifi citou. Zaměření rozsáhlého 
výzkumu však dává Pavlu Luklovi 
za pravdu. 

Je třeba zvýšit zájem veřejnos-
ti o  kvalitní preventivní lékařské 
prohlídky, zaměřené především 
na včasné rozpoznání přítomných 
kardiopatií, včetně dědičné zátěže. 
Lépe akceptovatelné, zjednodušené 
zásady kardiopulmonální resusci-
tace s dobře fungující RZP i rozši-
řující se počet automatických exter-
ních defi brilátorů jsou nadějné. 

Vývoj v oblasti řešení náhlé srdeč-
ní smrti, přes všechna úskalí, výraz-
ně překonal naše očekávání.

MUDr. Josef Švejda, CSc.

Vážení účastníci výročného kon-
gresu ČKS, dámy a páni, je tu zno-
va máj a  s  ním Sjezd ČKS. Túto 
konferenciu pokladajú za svoju nie 
len lekári z Česka, ale aj niekoľko 
stoviek slovenských kardiológov 
a internistov, ktorí sa jej pravidelne 
zúčastňujú. Chcem pogratulovať 
programovému a organizačnému 
výboru kongresu k  bohatému, 
kvalitnému a pestrému programu, 
ktorý je zárukou hodnotného od-
borného, profesionálneho aj spo-
ločenského zážitku. 

Každoročná bohatá účasť zo Slo-
venska zďaleka nie je len výraznom 
akejsi nostalgie. Je predovšetkým 
dôkazom už tradične vysokej od-
bornej a organizačne vysokej úrov-
ne kongresu. Je dôkazom hlbokého 

prepojenia našich krajín, výsled-
kom ktorého, sú stovky študentov, 
lekárov či zdravotných sestier, ktorí 
v Českej republike pracujú, študujú 
alebo tu získali vzdelanie.  

K tradícii nadštandardných vzťa-
hov medzi našimi krajinami a  aj 
odbornými spoločnosťami patrí 
tradičné Sympózium SKS. V tom-
to roku bude venované problema-
tike akútnych koronárnych syn-
drómov a uskutoční sa v pondelok 
02.05. o 14.00 v Rotunde. Na sym-
póziu vystúpia poprední slovenskí 
odborníci z oblasti akútnej kardio-
lógie. V prezentáciách predstavia, 
okrem iného, výsledky Slovenské-
ho registra akútnych koronárnych 
syndrómov ako aj niekoľko nekon-
venčných pohľadov na otázky sú-

časnej liečby AKS.  
Viac ako symbolické je, že 

XIX. sjezd ČKS sa v tomto roku za-
čína 1. mája. V oboch našich kra-
jinách silnejú predstavy politikov 
aj laickej verejnosti o  tom, že od-
borné kongresy sú  predovšetkým 
turistické zájazdy a  spoločenské 
zábavky, a  až na  druhom mieste 
odborno-pracovné stretnutia. Vý-
roční sjezd ČKS dokumentuje, že 
ide predovšetkým o  prácu. Prácu 
na úkor voľného času, relaxu často 
aj dovolenky. Všetci, čo sa zjazdov, 
kongresov či konferencií pravidelne 
zúčastňujú ako aj tí, čo ich organi-
zujú vedia, že v konečnom dôsled-
ku je najväčším ťahákom pre účasť 
kvalitný odborný program. Lekári 
už dávno pochopili a zžili sa so sku-

točnosťou, že konkurencie schopnú 
medicínu môžu robiť len pri neu-
stálom vzdelávaní sa, ktoré nemož-
no oddeliť od vedeckého skúmania 
reálnej praxe či základného výsku-
mu. Ostáva len, aby aj konzumenti 
našej práce pochopili, že na kon-
gresy chodíme najmä kvôli nim. 
Preto, aby sme vedeli kvalitnejšie, 
lepšie a účinnejšie odhaľovať cho-
roby a liečiť. Preto si zdravotnícky 
pracovníci zaslúžia nie závisť a od-
súdenie, ale pochopenie, podporu 
a možno aj vďaku.

Rada by som využila túto príle-
žitosť a pozvala všetkých na XVI. 
Kongres Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti. Tento sa bude konať 
6.–8. októbra v  budove Nového 
národného divadla v  Bratislave. 
Nové národné divadlo je umiest-
nené v novovybudovanom moder-

nom kultúrnom a  spoločenskom 
centre Bratislavy na ľavom nábreží 
Dunaja. Našou snahou je rovna-
ko zostaviť moderný, dynamický 
odborný program, na ktorom sa-
mozrejme nebude chýbať ani sym-
pózium českej kardiologickej spo-
ločnosti.(Viac informácii na www.
cardiology.sk).

Zverom sa chcem poďakovať 
v mene celej slovenskej kardiolo-
gickej obce za priestor a prijatie, 
ktoré sa nám každoročne dostáva 
na výročnom zjazde ČKS a zaželať 
všetkým kvalitný kongres, na kto-
rom sa poznanie mení na zábavu. 

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, 
CSc., FESC.

prezidentka Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti 

doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.

MUDr. Josef Švejda, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Luklova přednáška - Náhlá srdeční
smrt. Od  pouhého konstato-
vání k  sofistikované prevenci

Herlesova přednáška Echokardio grafie – 
fonendoskop 3. tisíciletí?

Valná hromada České kardiologické společnosti

Po z d r av  z e  S l ov e n ska
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Naše pracovní skupina opět 
připravila dva hodinové pro-
gramové bloky postgraduálního 
charakteru, na  které bych vás 
všechny rád pozval. 

Scintigrafi e je nedílnou součástí 
neinvazivních zobrazovacích me-
tod v kardiologii, i když se v Evro-
pě díky organizačnímu začlenění 
na pracoviště nukleární medicíny 
neprovádí tak často jako např. 
v USA, kde scintigrafi i provádějí 
kardiologové ve svých ordinacích. 
Nicméně je schopná poskytnout 
řadu důležitých informací o pro-

krvení, metabolismu či funkci 
levé komory srdeční.

První blok přednášek je v úte-
rý od  8.30 v  sále Olomouc. Za-
bývá se zevrubně neinvazivními 
zobrazovacími metodami, které 
nejsou v  kardiologii ještě pří-
liš rozšířené, a  jejich použitím 
v  běžné rutinní praxi České re-
publiky. Přednášky se týkají pou-
žití CT při zobrazování věnčitých 
tepen, použití SPECT a zejména 
nově používané hybridní metody 
SPECT/CT při zobrazování myo-
kardu a postavení magnetické re-

zonance při vyšetřování pacientů 
s ICHS.

Druhý programový blok jsme 
letos díky štědrosti ČKS mohli 
připravit v  angličtině a  pozvat 
hosta z  USA. Pozvání přijala 
paní doktorka Henzlová z Mount 
Sinai Medical Center v  New 
Yorku, která má jako kardiolog 
s  neinvazivními zobrazovacími 
metodami vlastní klinické zku-
šenosti. Připravila si přehlednou 
přednášku o  neinvazivním zob-
razování myokardu. Zabývá se 
zejména racionálním použitím 

jednotlivých metod zahrnujících 
scintigrafii (SPECT a PET), CT, 
MRI a  samozřejmě i  ultrazvuk. 
Přednáška začíná v úterý v 9,30 
v  sálu Hradec Králové a  dopo-
ručuji vám si ji nenechat ujít. 
Výhodou je, že otázky na  paní 
doktorku můžete klást i v češti-
ně. Rád bych touto cestou ještě 
jednou poděkoval výboru ČKS, 
bez jehož příspěvku by nebylo 
možné tento programový blok 
uskutečnit.

MUDr. Otto Lang, Ph.D.
předseda PS NK ČKS

Pracovní skupina - Nukleární kardiologie

MUDr. Otto Lang, Ph.D.

Význam pasivního kouření se 
neprojevuje jen zvýšením rizika 
kardiovaskulárních onemocně-
ní u dospělých. Jeho vlivy jsou 
prokazatelné ve  znatelné míře 
již v dětském věku. Celosvětově 
je dle statistik vystaveno vlivům 
pasivního kouření až 40 % dětí. 
Jeho dopady jsou o  to větší, že 
díky malé stavbě dětského těla 
se v jejich tkáních nacházejí da-
leko větší koncentrace zplodin 
kouření (zejm. kotininu – me-
tabolitu nikotinu) než u dospě-
lých. Mimo to na rozdíl od do-

spělých se děti zpravidla nejsou 
schopny svobodně vymanit ze 
zakouřeného prostředí.

V roce 2006 vědci odhadovali, 
že až 1 % všech úmrtí na celém 
světě připadlo na následky pa-
sivního kouření, bohužel, celých 
28 % z těchto úmrtí je v dětském 
věku. Většina z  těchto předčas-
ných úmrtí připadá na  respi-
rační infekce dětí do 5  let věku 
a úmrtí na astma. Avšak kouře-
ní je spojováno i  s vyšším rizi-
kem syndromu náhlého úmrtí 
novorozenců a  tento jev je vy-
jádřen jako i  řada jiných v  zá-
vislosti na  dávce, které je dítě 
vystaveno.

Pasivní kouření významně 
oslabuje obranyschopnost dý-
chacích cest a  naopak zvyšuje 
jejich reaktivitu. Tím stoupá 
riziko vzniku bronchiálního 
astmatu, které je onemocně-
ním charakterizovaným prá-
vě přehnanou reakcí průdušek 
na  vnější vlivy a  alergeny. Po-
kud pak již astma vznikne, je 
expozice zakouřenému prostře-
dí významným spouštěčem ast-

matických záchvatů a  zhoršuje 
i zotavení pacientů. 

Nízká obranyschopnost dý-
chacích cest vede ke snadnému 
vzniku infekcí horních ale i dol-
ních cest dýchacích. Zejména 
druhá jmenovaná onemocnění 
mohou mít u malých dětí vážný 
až smrtící průběh. U  dětí jsou 
projevy pasivního kouření spo-
jeny s  daleko větším výskytem 
chronických potíží charakteru 
dušnosti, pískání, kašle a  po-
dobně.

Jako banální nelze označit ani 
postižení související s  oslabe-
ním obranyschopnosti dýcha-
cích cest, a  to záněty středního 
ucha, které je s  nimi intimně 
spojenou Eustachovou trubicí. 
Riziko u dětí vystavených pa-
sivnímu kouření je až o  40 % 
vyšší.

Nesmíme zapomínat, že i  pa-
sivní kouření, a  zejména to 
v dětském věku, může usnadnit 
i  pozdější vznik rakoviny plic, 
která je jinak u nekuřáků velmi 
vzácná. V  závislosti na  stupni 
a délce expozice stoupá toto ri-

ziko až dvojnásobně proti neku-
řákům.

Ačkoli srdeční ani cévní one-
mocnění na podkladě ateroskle-
rózy zpravidla nejsou příčinou 
úmrtí malých dětí, je proces 
aterogeneze zahájen již velmi 
časně, tedy již v dětském věku. 
Kouření včetně pasivního je 
jedním z nejsilnějších podnětů 
vzniku a  progrese ateroskleró-
zy. Rodiče tak mohou nechtěně 
výrazně zhoršit kvalitu života 
svých dětí v  jejich dospělém 
věku. Vliv kouření z  okolí při-
tom není možno podceňovat, 
neboť většina negativních do-
padů kouření na  cévní systém 
je prokazatelná téměř v  plném 
rozsahu i  při expozici kouření 
z druhé ruky.

Cílem naší kampaně je poučit 
nemocné o rizicích, která hrozí 
dětem v zakouřeném prostředí. 
Nepochybujeme o  tom, že žád-
ný odpovědný rodič nebude vě-
domě poškozovat své děti.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Lékaři proti kouření a  na  pomoc kuřákům – přispějme 
k  řešení závažného problému pasivního kouření u  dětí

XVIII. kongres 
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ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 
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prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
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Pracovní skupina kardiovasku-
lární famakoterapie (PS KVFT) 
ČKS již několik let připravuje 
pro výroční sjezd ČKS v  Brně 
hodinovou sekci HOTLINES, 
ve které představí výsledky nej-
zajímavějších a  nedůležitějších 
klinických studií, které byly 
prezentovány na  velkých me-
zinárodních kardiologických 
kongresech (ESC, ACC a AHA) 
v  posledním roce. Do  hodiny 
se obvykle vejde pouze 7 studií, 
takže takřka každý rok vzniká 
problém, které studie vybrat. 
Nejinak tomu bylo i  letos. Jaké 
studie a proč jsme nakonec vy-
brali?

Po více než 50 letech se obje-
vily alternativy k perorální an-
tikoagulační léčbě warfarinem. 
A  to hned několikeré. Jednak 
přímé perorálně podávané in-
hibitory trombinu, tzv. gatrany, 
z nichž je u nás již registrován 
dabigatran (Pradaxa®, Boehrin-
ger Ingelheim). Jednak perorál-
ně podávané inhibitory aktivo-
vaného koagulačního faktoru X, 
tzv. xabany, z nichž je u nás re-
gistrován rivaroxaban (Xarelto®, 
Bayer). Oba tyto přípravky jsou 
zatím registrovány v  indikaci 
prevence tromboembolických 
příhod při velkých ortopedic-
kých operacích (implantacích 
TEP kolenního a  kyčelního 
kloubu). S  oběma byly prove-
deny také velké klinické studie 
u  nemocných s  fibrilací síní, 
jejichž výsledky byly s napětím 
očekávány. V loňském roce jsme 
se dočkali výsledků studie RE-
LY, ve  které byl u  nemocných 
s  různými klinickými formami 

fibrilace síní porovnán účinek 
dabigatranu ve  dvou různých 
dávkách proti warfarinu. Uká-
zalo se, že dabigatran v  nižší 
dávce (2x110 mg denně) je stej-
ně účinný, ale z hlediska krvá-
civých komplikací bezpečnější 
než warfarin a  ve  vyšší dávce 
(2x 150 mg  denně) srovnatel-
ně bezpečný, ale účinnější než 
warfarin. Tyto výsledky zazněly 
v sekci HOTLINES na  loňském 
výročním sjezdu ČKS. Letos nás 
prof.  A. Linhart seznámí s  vý-
sledky několika následných ana-
lýz ze studie RE-LY, konkrétně 
s  podskupinovou analýzou ne-
mocných s různými hodnotami 
INR, podskupinovou analýzou 
nemocných, kteří podstoupili 
elektrickou kardioverzi a  ko-
nečně podskupinovou analý-
zou nemocných po  prodělané 
CMP nebo TIA. Očekává se, že 
nedlouho po  našem výročním 
sjezdu, pravděpodobně v  červ-
nu bude dabigatran u nás, stej-
ně jako v  celé EU registrován 
také pro prevenci tromboem-
bolických příhod u nemocných 
s fibrilací síní. Hned dvě studie, 
jejichž výsledky budou také pre-
zentovány, hodnotily účinnost 
a  bezpečnost rivaroxabanu, 
jednak proti nízkomolekulár-
nímu heparinu enoxaparinu 
u  nemocných s  hlubokou žilní 
trombózou ve studii EINSTEIN 
DVT (prezentovat bude doc. V. 
Chlumský), jednak proti war-
farinu u nemocných s  různými 
klinickými formami fibrilace 
síní ve  velké studii ROCKET-
AF (prezentující prof. J. Špinar). 
Jistě neubere výsledkům těchto 
dvou studií na zajímavosti, když 
prozradím, že obě dopadly pro 
rivaroxaban velmi dobře

V posledním roce byly prezen-
továny výsledky hned několika 
klinických studií z  oblasti sr-
dečního selhání. V HOTLINES 
Vás seznámíme se třemi, které 
považujeme za  nejdůležitější. 
Jsou to studie EMPHASIS-HF, 
SHIFT a ASCEND-HF. Ve  stu-
dii EMPHASIS-HF (prezentu-
jící prof.  J. Hradec) byl zkoušel 
specifický blokátor receptorů 
pro aldosteron eplerenon (IN-

SPRA®, Pfizer) proti placebu 
u  málo symptomatických ne-
mocných se systolickým srdeč-
ním selháním. Jednoznačně 
pozitivní výsledky vedly k před-
časnému ukončení studie a do-
plňují důkazy pro použití blo-
kátorů receptorů pro aldosteron 
pro celé spektrum nemocných 
se systolickým srdečním selhá-
ním. Ve  studii SHIFT (prezen-
tující prof. J. Vítovec) byl úspěš-
ně testován zcela nový princip 
farmakologické léčby chronic-
kého srdečního selhání – a sice 
zpomalení srdeční frekvence 
specifickým blokátorem kanálů 
If v  pacemakerových buňkách 
sinusového uzlu ivabradinem 
(PROCOROLAN®, Servier). 
A konečně, studie ASCEND-HF 
(prezentující prof. L. Špinarová) 
testovala efekt rekombinačního 
lidského BNP nesiritidu proti 
placebu u nemocných s akutně 
dekompenzovaným srdečním 
selháním. Nesiritid sice není 
v ČR ani v Evropě registrován, 
ale v USA se za něj poslední roky 
utrácejí milióny dolarů ročně. 
Studie ukázala, že se ty dolary 
utrácejí víceméně zbytečně. Až 
na mírné zlepšení dušnosti totiž 
neseritid krátkodobou prognó-
zu nemocných vůbec neovlivnil.

Výběr studií prezentovaných 
v sekci HOTLINES doplní také 
jedna lipidologická studie – 
studie DEFINE (prezentující 
prof. R. Češka), která po před-
loňském zklamání z  torcetrapi-
du testovala bezpečnost nového 
inhibitoru transportního pro-
teinu pro estery cholesterolu 
(CETP) anacetrapidu. Výsledky 
byly povzbudivé. Anacetrapid 
byl shledán bezpečným i účin-
ným (zvýšení HDL cholesterolu 
o  140 %!). Studie DEFINE tak 
otevřela cestu k velké mortalit-
ně-morbiditní studii REVEAL – 
TIMI 55 s plánovanými 30 000 
nemocnými.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, 
CSc., FESC

předseda PS Kardiovaskulární 
farmakoterapie ČKS

Co zazní v  sekci HOTLINES Nová pracovní skupina 
České kardiologické společnosti.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Co je důvodem vzniku a posláním 
nové pracovní skupiny?

V České kardiologické společnos-
ti (ČKS) jsme doposud na  rozdíl 
od  Evropské kardiologické spo-
lečnosti neměli pracovní skupinu 
(PS) chorob myokardu a perikar-
du. Nová pracovní skupina ČKS 
má za  cíl tuto mezeru zaplnit. Je 
zájmem, aby zdravotníci, kteří se 
chorobami perikardu a myokardu 
zabývají, měli vlastní fórum, kde by 
si mohli vyměňovat informace. 

Jaký je program PS?
Zájemci o bližší studium chorob 

myokardu a perikardu jsou v sou-
časnosti sdruženi především v PS 
echokardiografie. Nová PS bude 
představovat platformu, která čin-
nost v této oblasti rozšíří a pocho-
pitelně bude i  nadále partnerem 
pro PS echokardiografi e. Přejeme 
si, aby se nová PS etablovala jako 
důstojné fórum, kde se budou pre-
zentovat výsledky získávané z dat 
rozvíjejících se registrů a aby se tyto 
výsledky snáze přenášely do mezi-
národního kontextu. PS má také 
za  cíl prohloubit jednání s  pojiš-
ťovnami, a  to především ohledně 

úhrad určitých genetických vyšet-
ření, která mohou mít význam pro 
příbuzné pacientů. PS dnes měla 
první zahajovací schůzi, kde jsem 
byl zvolen jejím předsedou.

Jaké jsou nejbližší úkoly?
Především bychom rádi uspořá-

dali společně s PS echokardiografi e 
výroční konferenci, avšak takovou 
spolupráci musí nejprve schválit 
výbor PS echokardiografi e.

Jak chcete oslovovat nové členy?
Zatím neplánujeme vytváření 

vlastních webových stránek. Rádi 
bychom oslovili všechny lékaře, 
kteří se problematikou chorob 
myokardu a  perikardu zabývají, 
avšak doposud nejsou v rámci této 
problematiky organizováni. Stát 
se členem naší nové PS není ni-
jak složité, stačí navštívit stránky 
ČKS, kde je možné se zaregistro-
vat do jakékoliv PS. V rámci nové 
PS bude možné účinněji shromaž-
ďovat nové informace například 
o vzácných chorobách myokardu, 
což může zájemcům o tyto choroby 
napomoci rozšířit vlastní znalosti 
a zvýšit publikační činnost.

Na co se na sjezdu těšíte? 
Nelze říci, že bych se těšil pou-

ze na  jednoho konkrétního hosta 
nebo na  jednu konkrétní před-
nášku. Snažím se vždy vytvořit 
komplexnější obrázek o tom, kam 
se posouvá česká kardiologie, 
kam směřují jednotlivá pracoviště 
a vždy jsem zvědav, kdo z mladých 
lékařů mě nejvíce osloví a kterou 
přednášku si sám pro sebe vyhod-
notím jako nejzajímavější.

Na otázky SN odpovídal
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
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Ateroskleróz a  její komplikace 
jsou stále na první místě v mor-
biditě a mortalitě v celém vyspě-
lém světě i  v  České republice. 
Česká kardiologická společnost 
zahajuje v  tomto roce dlou-
hodobou aktivitu zaměřenou 
na  jeden z  hlavních rizikových 
faktorů – kouření, problemati-
ka aktivního i pasivního kouře-
ní bude tématem řady sdělení 
na letošním sjezdu.

Vzhledem k  tomu, že prodro-
mální stadia aterosklerotických 
lézí je možné najít již během fe-
tálního vývoje a  proces vzniku 
aterosklerózy probíhá pak v dět-
ském věku, je jistě nezbytné za-
měřit snahy primární prevence 
do  tohoto období. Na  počátku 
změn má klíčovou roli dysfunk-
ce endotelu, kterou je možné 
za určitých okolností prokazovat 
již ve  fetálních věnčitých tep-
nách, první známky ateroskle-
rotického procesu je tedy možné 
nacházet v cévách plodů během 
těhotenství. Časné změny ve stě-
ně tepen – dysfunkce endotelu 
a  tukové proužky – jsou pak 
místem kde se dále uplatňuje 
vliv známých tzv. klasických ri-
zikových faktorů, včetně akutní 
a chronické infekce. 

Pro rozvoj aterosklerózy u dětí 
má zásadní význam hypercho-
lesterolemie matky. Je známé, 
že aterosklerotické léze u plodů 
mají složení charakteristické 
pro iniciální fáze aterosklero-
tické léze – nachází se v  nich 
LDL cholesterol, oxidovaný LDL 
cholesterol i makrofágy. Největ-
ší rozsah změn je nalézán v ob-
lasti břišní aorty, dále v oblou-
ku aorty, nejméně pak v oblasti 
hrudní aorty. Aterosklerotické 
pláty jsou největší u plodů ma-
tek s hypercholesterolemií, která 
je přítomná před těhotenstvím, 
během těhotenství i po porodu, 
hladiny cholesterolu u  plodů 
mají vztah k  hladině choleste-
rolu matky. V  časných stadiích 
těhotenství vede hypercholeste-
rolemie matky ke zvýšení hladi-
ny cholesterolu u plodu se sou-
časným zvýšením oxidace LDL 
cholesterolu a k  tvorbě časných 
aterosklerotických lézí. Po  po-
rodu byla pozorována i  regrese 
časných – iniciálních ateroskle-
rotických lézí v tepnách novoro-
zenců. Vnímavost dětí k postiže-
ní aterosklerózou je ovlivňována 
řadou faktorů. Jistě se na  tom 
podílejí faktory genetické, velký 
význam má hypercholestero-
lemie matky a  plodu, při které 
dochází ke  změnám v  expresi 
genů v buňkách stěny cévní, tyto 
změny jsou později sledovány 
zvýšenou náchylností ke vzniku 
aterosklerózy. Z klinického hle-
diska jsou tyto závěry význam-

né, protože při jejich platnosti 
by léčba matek s hypercholeste-
rolemií během těhotenství moh-
la vést k  příznivému ovlivnění 
rizika vzniku aterosklerózy u je-
jich dětí. K tomu, aby bylo mož-
né tento typ prevence uplatnit 
nám však ještě chybí potvrzení 
toho, že zvýšené riziko vzniku 
aterosklerózy u dětí postižených 
matek přetrvává až do dospělos-
ti. Očekává se proto, zda v pro-
bíhajících studiích bude potvr-
zeno riziko vzniku typických 
komplikací aterosklerózy v dět-
ství zatížených jedinců. Pokud 
bude tedy prokázáno, že hyper-
cholesterolemie matek vede také 
k vyššímu výskytu časné atero-
sklerózy u jejich dětí v dospělos-
ti, bude nutné zařadit hypercho-
lesterolemii matek k  tradičním 
rizikovým faktorům ateroskle-
rózy. Pak bude také nezbytné 
pečlivě tyto stavy monitorovat 
a ovlivňovat, především dietou, 
velmi pravděpodobně však také 
farmakologicky. Primární pre-
vence by tak mohla začínat již 
do prenatálního období.

Dalším významným faktorem 
pro časný rozvoji aterosklerózy 
je obezita, je proto varující, že 
dochází k  trvalému o zvyšování 
procenta dětské populace s nad-
váhou a s obezitou, což jsou fak-
ta známá jak ze Spojených států 
amerických, tak z České repub-
liky. Data z  USA z  roku 2004 
ukazují u  školních dětí výskyt 
nadváhy 43 %, obezity pak 23 %, 
v  České republice byl výskyt 
obezity u  dětí v  letech v  roce 
2007 u  13letých chlapců 11 % 
u dívek to bylo 8,5 %. 

Význam obezity pro rozvoj ate-
rosklerózy a zvýšení kardiovas-
kulárního rizika byl prokázán 
v řadě různě zaměřených studií., 
v  roce 2003 pak vydaly „Coun-
cil on Cardiovascular Disease in 
the Young“ a „Council on Nutri-
tion, Physical Activity and Me-
tabolism“ doporučení, zaměřené 
na  ovlivňování rizika obezity, 
insulinové resistence a diabetes 
mellitus druhého typu u  dětí – 
hlavním motivem tohoto dopo-
ručení je změna životního stylu 
s důrazem na pohybové aktivity 
a kontroly tělesné hmotnosti. 
Kouření u dětí

Kouření představuje u  dětí 
nejvýznamnější rizikový faktor 
rozvoje aterosklerózy, statistická 
data z České republiky jsou ne-
smírně nepříznivá, zcela čerstvá 
data publikovaná v denním tis-
ku uvádějí v  roce 2010 kouření 
u  23 % patnáctiletých dívek – 
2.  místo na  světě (!), z  chlapců 
stejného věku kouří 20%, což 
je 4.  místo na  světě. Přibližně 
třetina dětí je navíc vystavena 
pravidelnému „pasivnímu kou-
ření“, o jeho významu referovali 
Barnoya a Glantz v článku, který 
byl zařazen mezi 10 nejvýznam-
nějších časopiseckých sdělení 
za  rok 2005. Autoři uvádějí, že 
samotné pasivní kouření zvyšuje 
riziko koronárního onemocnění 
o 30%, efekt pasivního kouření 
dosahuje při expozici v  délce 
desítek minut až několika hodin 
80-90% vlivu kouření aktivního. 
Je udáváno, že pasivní kouření 

má celou řadu negativních vli-
vů: dochází ke  zvýšené aktiva-
ci destiček, je narušena funkce 
endotelu, je obecně aktivován 
zánět a  infekce, snižuje se hla-
dina HDL cholesterolu, naopak 
dochází ke zvýšení oxidace LDL 
cholesterolu, je vyšší riziko de-
stabilizace aterosklerotických 
plátů, zvýšuje se oxidační stres 
a insulinová rezistence, při akut-
ním infarktu dochází ke zvětše-
ní infarktového ložiska, snížuje 
se variabilita srdeční frekvence, 
zvýšuje se tuhost stěny tepen.

Z  uvedeného je zřejmé, že 
v  oblasti působení na  generaci 
dětí, které kouří – a je jich téměř 
25% ve věku 15 roků – zůstává 
mnoho práce. Bohužel k  tomu 
abychom byli úspěšní  nepomá-
há současně platná česká legis-
lativa, v Evropské Unii patříme 
k zemím, kde je kouření nejvíce 
tolerováno a snaha o změny byla 
dosud marná – především proto 
nová aktivita ČKS.. 

Existují také důkazy o  tom, 
že rozvoj aterosklerózy může 
být oddálen správnou dietou, 
kontrolou přísunu množství 
i  kvality tuků v  potravě. Tato 
opatření ovlivňují významně 
hladiny sérových lipidů u  do-
spělých, ale také u  dětí. V  této 
oblasti je nezbytné věnovat po-
zornost specifické výchově dětí, 
která musí být zaměřena přede-
vším na  správné stravovací ná-
vyky. Efekt takové systematické 
intervence, zaměřené na  celé 
rodiny je jednoznačný a  vyso-
ce významný, bylo prokázáno 
příznivé ovlivnění celkového 
cholesterolu i  LDL cholestero-
lu ve  skupinách dětí, kde byly 
principy správné výživy apliko-
vány, důraz je kladen na  fakt, 
že do  spolupráce byli zahrnuti 
všichni členové rodiny. Součas-
ně bylo potvrzeno, že snížený 
přísun tuků v  potravě neměl 
negativní vliv na  tělesný ani 
duševní vývoj intervenovaných 
dětí. 
Kardiovaskulární zdraví v dět-
ském věku

Takto označený projekt byl 
poprvé publikován v roce 2002, 
američtí autoři v  něm shrnuli 
poznatky z  následujících ob-
lastí: fyzická aktivita, obezita, 
insulinová rezistence, diabetes 
mellitus II. typu, vysoký chole-
sterol a  kouření cigaret. Cílem 
celého projektu je ovlivnění 
těchto kritických rizikových 
faktorů s cílem zlepšení kardio-
vaskulárního zdraví dětí ve Spo-
jených státech amerických. 
Na  základu tohoto vědeckého 
shrnutí problematiky byla pak 
následně publikována guideli-
nes pro primární prevenci ate-
rosklerotického postižení srdce 
od  dětství. Tyto doporučené 
postupy se zaměřují na  jednot-
livé oblasti a faktory, které mají 
význam pro vznik aterosklerózy, 
na identifikaci rizikových fakto-
rů a  jejich aktivní ovlivňování: 
obezita a  diabetes mellitus II. 
typu, hladiny lipidů a  lipopro-
teinů, hodnoty krevního tlaku, 
kouření. V celém systému jsou 
zapojeny dětské sestry, pediatři, 
ale také rodiče a  učitelé. Velký 

důraz je kladen na systém vzdě-
lávání, který je zaměřený jak 
na  samotné děti, tak na  rodiče 
a učitele. Příkladem jiné aktivity 
v oblasti časné prevence atero-
sklerózy je projekt ve státu New 
York nazvaný „Healthy Start“, 
zaměřený na  předškolní děti 
ve věku 3 let (19). Autoři proká-
zali, že aktivní ovlivnění životo-
správy již takto malých dětí má 
pro prevenci a  ovlivňování ri-
zikových faktorů aterosklerózy 
zásadní význam. 

V  České republice je v  oblas-
ti prevence kardiovaskulárních 
onemocnění věnována dětem 
velká pozornost na  úrovni pe-
diatrické péče. Máme velmi 
kvalitní doporučené postupy, 
ve  kterých jsou podrobně uve-
deny ovlivnitelné a  neovlivni-
telné rizikové faktory: krevním 
tlak, diabetes mellitus, hyperli-
poproteinemie, nadváha a obe-
zita, kouření. V  detailech jsou 
prezentovány nejčastější příči-
ny sekundárních hyperlipopro-
teinemií u dětí, návrh dietních 
postupů u hyperlipoproteinemií 
u dětí a také a patologické hod-

noty lipoproteinů u dětí ve věku 
2  roků: celkový cholesterol 
> 5,0 mmol/l, LDL cholesterol 
> 3,0 mmol/l, HDL cholesterol 
< 1,0 mmol/l, triglyceridy > 1,5 
mmol/l, u diabetiků LDL – CH 
< 2,5 mmol/l (20). 

Přes uvedené klady péče o čes-
kou populaci dětí se domnívám, 
že v  oblasti primární prevence 
aterosklerózy a  jejích kompli-
kací máme povinnost zvýšit ak-
tivitu především ze strany Čes-
ké kardiologické společnosti. 
Musíme zlepšit naši spolupráci 
s pediatry a  s dětskými kardio-
logy a pokusit se společně ovliv-
nit některé nepříznivé trendy 
rizikových faktorů ateroskleró-
zy, které jsou u nás jednoznačně 
prokázány. 

Pozn. autora: tento článek je 
výrazně zkrácená a  pozměně-
ná verze publikace, uveřejněné 
v Cor et Vasa v  roce 2011. Pro 
publikaci této verze v Kongreso-
vých novinách je souhlas redak-
ce časopisu Cor et Vasa. 

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Ateroskleróza v  dětském věku

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

 Nová učebnice interny pro stu-
denty a lékaře v „interním kmeni“ 
je zaměřena především praktic-
ky. Autoři v ní poskytují stručnou 
a srozumitelnou formou aktuální, 
prakticky orientované informace 
o  klinickém obrazu, diagnosti-
ce a  léčbě interních onemocnění. 
Opakování patofyziologických as-
pektů chorob je omezeno na mini-
mum nezbytné pro pochopení kli-
nických projevů a léčby. Učebnice 
pokrývá v základním rozsahu celé 
spektrum chorob všech interních 
oborů. Zvláštní pozornost je však 
věnována chorobám, se kterými 
se lékaři v  obecné interní praxi 
setkávají nejčastěji, a problemati-
ce akutních stavů – zde učebnice 
poskytuje dostatek zcela konkrét-
ních a prakticky orientovaných in-

formací, aby mohly být vodítkem 
pro jejich dia gnostiku i léčbu. Dvě 
závěrečné kapitoly jsou věnovány 
praktickým problémům v interně, 
které přesahují rámec jednotlivých 
interních oborů, a vybrané proble-
matice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pra-
covníky většiny fakultních praco-
višť České republiky. Mimořádným 
úsilím autorů i redakce vznikla kni-
ha v období kratším než jeden rok. 
Důraz na srozumitelnost a praktic-
kou použitelnost ovlivňoval práci 
autorů od samého začátku a texty 
vznikaly s  pomocí připomínek 
oponentů, kteří byli nejen z  řad 
mladých lékařů, ale i studentů pos-
ledních ročníků medicíny.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
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Vojáček J.1, Špatenka J.2

1 Kardiochirurgická klinika LF Hra-
dec Králové, Kardiocentrum FN 
Hradec Králové,
2 Transplantační centrum FN Motol, 
Praha
Úvod:

Volba optimální chlopenní náhrady 
aortální chlopně u mladých a střed-
něvěkých pacientů je opakovaně dis-
kutována a přes publikované doporu-
čené postupy se názory jednotlivých 
pracovišť a  jednotlivých odborníků 
liší. U velké většiny mladých pacientů 
je implantována mechanická chlopeň 
a jen u části pacientů s aortální regur-
gitací lze aortální chlopeň zachovat. 

Jednou z nejkontroverznějších al-
ternativ v  kardiochirurgii zůstává 
Rossova operace (RO), tj. náhrada 
aortální chlopně pulmonálním au-
tograft em. Je známa již přes 40 let. 
Přesto se nikdy výrazněji nerozšířila; 
důvodem je komplexnost a  nároč-
nost výkonu, „převedení“ onemoc-
nění jedné chlopně (aortální) na po-
tenciální onemocnění dvou chlopní 
a z toho vyplývající riziko reoperace 
pro selhání pulmonálního autograft u 
v aortální pozici a/nebo pulmonální-
ho alograft u v pozici pulmonální. 

Názory na RO se mezi kardiology 
a  kardiochirurgy liší – od  rutinní 
indikace v  určitých skupinách ne-
mocných až po absolutní zamítání 
principu. Mezi těmi, kdo operaci 
zařadili do  svého rutinního reper-
toáru, je shoda pouze v  tom, že se 

jedná o  technicky velmi náročný 
výkon, u kterého drobné technické 
detaily mají rozhodující význam pro 
dlouhodobou funkci pulmonálního 
autograft u. 

Kardiocentrum FN Hradec Králo-
vé patří k pracovištím s rozsáhlými 
zkušenosti s  řešením chlopenních 
vad u dospělých a v posledních le-
tech začalo provádět i záchovné ope-
race aortální chlopně. Z  literatury 
a  z  osobních kontaktů s  předními 
světovými průkopníky Rossovy ope-
race jsme dospěli k názoru, že tato 
operace může být alternativním řeše-
ním pro selektovanou skupinu mla-
dých a středněvěkých pacientů. Proto 
jsme se rozhodli RO zavést i na na-
šem pracovišti. 
Sestava nemocných: 

V  období od  11/2009 do  4/2011 
jsme RO indikovali u  15  pacientů. 
Průměrný věk nemocných byl 35 let 
(27–48), ve  všech případech šlo 
o primooperaci. Morfologický nález 
na chlopni neumožňoval provedení 
záchovné operace. 
Výsledky:

Všichni námi operovaní pacienti 
žijí. Doba mimotělního oběhu byla 
190 ± 22min, doba srdeční zástavy 
169 ± 21 min. Všichni pacienti mají 
dobrou funkci aortálního autograft u 
i pulmonálního homograft u a  jsou 
pravidelně sledováni v naší ambulan-
ci.
Závěr: 

Rossova operace je dle našeho ná-
zoru indikována pro úzkou skupinu 
mladých nemocných, kteří si tuto 
operaci přejí a zároveň jsou objek-
tivně seznámeni s  možnými riziky 
operace. Jedná se zejména o  jedin-
ce s aktivním životním stylem nebo 
ženy ve fertilním věku. Podmínkou 
zavedení výkonu je vysoká obecná 
úroveň pracoviště, individuální pří-
prava operatéra i indikujících kardi-
ologů a spolupráce s těmi, kdo mají 
rozsáhlé pozitivní zkušenosti s RO. 

doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

Postavení Rossovy operace v  chirurgii aortální 

chlopně u dospělých nemocných – první zkušenosti

Pro úvod programu XIX. výroč-
ního sjezdu České kardiologické 
společnosti v  sále Rotunda byla 
zvolena atraktivní forma odbor-
ných sdělení, a  to televizní pře-
nosy z  intervenčních pracovišť. 
V úvodním sdělení komentoval 
prof.  Kautzner předtočený pře-

nos katetrizační ablace komoro-
vé tachykardie (KT) u  pacienta 
s elektrickou bouří. Elektrickou 
bouři definujeme jako sérii tří 
a  více epizod od  sebe odděle-
ných epizod komorové tachykar-
die/fibrilace komor v průběhu 24 
hodin. Katetrizační ablace byla 
provedena u 84 letého pacienta 
s  ischemickou chorobou srdeční 
(ICHS), po  infarktu myokardu 
(IM) spodní stěny, který prodě-
lal revaskularizaci myokardu. 
Nemocný měl implantován kar-
dioverter – defibrilátor (ICD) 
a chronicky užíval betablokátor 
a  amiodaron. Po  třech letech 
od implantace ICD se u nemoc-
ného vyskytly běhy KT, pro které 
byla zvýšena dávka medikamen-
tózní léčby. I přes úpravu léčby 
došlo k  výskytu opakovaných 
běhů KT, pro které byla indi-
kována katetrizační léčba aryt-
mie. Echokardiograficky byla 
přítomna dilatovaná levá sr-
deční komora s  jizvou v oblasti 
spodní stěny, slušnou celkovou 
systolickou funkcí a středně vý-
znamnou mitrální regurgitací. 

Dle 12 svodového elektrokardi-
ogramu (EKG) byl arytmogenní 
substrát lokalizován do  oblasti 
jizvy bazálně psoterolaterálně. 
Před katetrizačním výkonem je 
nutno k  zamezení interference 
přístroje zastavit činnost ICD. 
Katetry se zavádějí z žilního i ar-
teriálního přístupu a  invazivně 
je monitorován krevní tlak. Vý-
kon se provádí v  analgosedaci. 
Při programové stimulaci komor 
se vyšetřující snaží indukovat 
klinickou KT, která byla důvo-
dem elektrické bouře. Moderní 
přístupy za  použití elektroana-
tomického mapování pomáhají 
lokalizovat arytmogenní ložiska 
velmi přesně. V průběhu mapo-
vání se stimulací podle voltážové 
odezvy identifikují oblasti s růz-
nou mírou elektrické aktivity. 
Při ablaci se provádí linie lézí, 
které homogenizují jizevnatý 
substrát s  přežívajícími traba-

kulami myokardu, čímž dochází 
k vyřazení arytmogenní aktivity 
substrátu. Průkazem úspěšné ab-
lace je neindukovatelnost dané 
arytmie programovou stimulací. 
Účinnost léze závisí mimo jiné 
na množství aplikovatelné ener-
gie. Vzhledem ke  tvorbě tepla 
v místě aplikace radiofrekvenční 
energie je významné, že ablační 
katetry je možné ochlazovat pro-
plachem. Po provedeném výko-

nu se opětovně aktivuje pacien-
tův ICD. Klinickou arytmii lze 
zrušit u 95 % případů. Doc. Neu-
žil představil v dalším vystoupe-
ní systém magnetické navigace 
Niobe II. Přístroj Niobe II je se 
skládá ze soustavy dvou perma-
nentních makromagnetů, které 
tvoří magnetické pole, do které-
ho je uložen pacient. Pohybem 
makromagnety ovládanými po-
čítačovou myší z řídící místnos-
ti se mění vektor magnetického 
pole. Mikromagnety lokalizova-
né na ablačním katetru umožňu-
jí měnit polohu katetru v  srdci 
nemocného podle zvoleného 
vektoru magnetického pole. Jak 
k o n k r é t n ě  d e m o n s t r o v a l 
doc. Neužil, lze díky počítačové-
mu vedení zákroku řídit výkon 
i  ze vzdáleného místa, v  našem 
případě z  Rotundy Brněnského 
výstaviště. V  přímém přenosu 
sledovali účastníci průběh ablace 
KT u 51 letého pacienta s ICHS, 
s těžkou poinfarktovou dysfunk-
cí levé srdeční komory, s ejekční 
frakcí 25 %. Doc Neužil předvedl 
pohyb katetru na dálku a mapo-
vání jizvy. Výhodou metodiky je 
oproti manuálnímu katetru per-
manentní kontakt s tkání, což je 
pro ablaci výhodnější. Pohyb ka-
tetrem je bezpečnější pro i méně 
zručného operátora. Vedle aryt-
mologie lze katetr využít i v dal-
ších indikacích, jako je například 
septální ablace hypertrofické 
kardiomyopatie.

OA

Přenosy z  intervenčních pracovišť 

doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

doc. MUDr. Petr Neužil, CSc.

Ortotopická transplantace srdce 
(OTS) je dnes pro nemocné s ne-
zvratným srdečním selháním již 
zavedenou kurativní metodou. 
Kolik pacientů ročně v jednotli-
vých centrech OTS podstoupí?

V  České republice (ČR) máme 
dvě centra provádějící OTS, a  to 
v pražském IKEM a v Brně. V Pra-
ze se OTS provádí od  roku 1984 
a v Brně od roku 1992. V Brně jsme 
loni transplantovali 30 dospělých 
pacientů, pražské pracoviště má 
počty zhruba dvojnásobné. 

Jaký je trend vývoje počtu trans-
plantací za rok? 

Trend závisí na počtu dárců, ale 
celkově lze říci, že počty transplan-
tovaných jsou dlouhodobě stabili-
zované.

Je dostupnost transplantační léč-
by v ČR vyhovující?

Dostupnost transplantační léčby 
je dobrá, kardiologové jsou infor-
mováni o tom, jak odesílat poten-
ciální kandidáty OTS na  trans-
plantační pracoviště.

Kolik v současnosti sledujete pa-
cientů s  transplantovaným srd-
cem? 

V  brněnském centru v  součas-
nosti sledujeme okolo 220 pacien-
tů po transplantaci po OTS 

Bez imunosupresivní léčby si 
OTS nelze představit. Můžete 
ve stručnosti popsat, jaké se vyví-
jela imunosupresivní léčba?

Imunosupresivní léčba se vyvíjí 
od 60. let, avšak tehdy byly k dispo-
zici pouze glukokortikoidy. Od 80. 
let se do klinické praxe dostávají 

kalcineurinové inhibitory, přede-
vším cyklosporin. V 90. letech byl 
základem léčby cyklosporin spo-
lečně s antiproliferačním příprav-
kem azathioprinem a  kortikoidy. 
Od  poloviny 90. let je skupina 
kalcineurinů rozšířena o  takroli-
mus. V současnosti užívá přibližně 
50 % pacientů cyklosporin a 50 % 
takrolimus, antiproloferativní léč-
ba je dnes zastoupena především 
mykofenolátem. Postupně byly 
do praxe uvedeny sirolimus a eve-
rolimus. Díky těmto lékům lze 
lépe přizpůsobit imunosupresivní 
léčbu „na  míru“ individuálního 
pacienta. Například u nemocných 
s vaskulopatií štěpu nebo nefropa-
tií v důsledku léčby kalcineuriny 
volíme použití everolimu. Avšak 
ani nové přípravky nejsou bez ne-
žádoucích účinků. Při léčbě evero-
limem dochází například ke zhor-
šení lipidového spektra. 

Jaká je kompliance pacientů? Má 
význam pro nemocné po  OTS 
dávkování imunosupresiv? 

Ortotopická transplantace srd-
ce významně zlepšuje prognózu 

pacientů v terminálním srdečním 
selhání. Po OTS přežívá 80 % pa-
cientů první rok a  50 % pacien-
tů dosahuje desetiletého přežití. 
Úspěšné vedení léčby je však spo-
jeno s  užíváním množství léků, 
jako jsou imunosupresiva, an-
tihypertenziva, hypolipidemika 
apod., takže přípravky umožňující 
prodloužit dávkovací interval ne-
pochybně přispějí ke  komplian-
ce nemocných. Z  přípravků pro 
dávkování jednou denně máme 
v současnosti k dispozici například 
takrolimus (Advagraf), ale pro uží-
vání jedenkrát denně existuje také 
řada antihypertenziv a přípravků 
z dalších lékových skupin.

Jaké je postavní glukokortikoidů 
u nemocných s OTS?

Glukokortikoidy jsou nejméně 
specifické a  mají nejvíce nežá-
doucích účinků. Používáme je při 
zahájení léčby jako třetí imuno-
supresivum. V  průběhu jednoho 
roku po transplantaci se snažíme 
glukokortikoidy vysadit.

U  všech imunosuprimovaných 
nemocných se obáváme vzniku 
oportunních infekcí. Kdy je pa-

cient na  imunosupresivní léčbě 
nejvíce ohrožen infekčními kom-
plikacemi?

Pacient je z hlediska infekcí zra-
nitelný po  celou dobu po  OTS. 
Časné potransplantační období 
pak můžeme označit za nejriziko-
vější z  hlediska nozokomiálních 
infekcí. Je to období, kdy je třeba 
udržovat vyšší hadiny imuno-
supresiv, nemocní také pobývají 
na  jednotkách intenzivní péče, 
kde mají řadu invazivních vstupů. 
V pozdějším období pacienta více 
ohrožují virové infekce, zejména 
cytomegalová infekce, herpetické 
infekce, ale také pneumocystové 
a mykotické infekce.

Jaká je budoucnost imunosupre-
sivní léčby po OTS?

Budoucnost imunosupresivní 
léčby spočívá v dalším hledání ide-
álního imunosupresiva. Příprav-
ku, který při dostatečné účinnosti 
bude vykazovat co nejméně nežá-
doucích účinků.

Na otázky SN odpovídala
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Imunosuprese po  transplantacích
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V letošním roce se ve spolupráci 
fi rmou Sanofi -Aventis uskuteční již 
osmý ročník „Běhu Jiřího Tomana“, 
jedinou sportovní akcí během naše-
ho kongresu, kterou máte možnost 
vaší účastí podpořit. Minulé ročníky 
prokázaly, že rozhodnutí o pořádání 
našeho běhu bylo správné – přestože 
program kongresu umožňuje usku-

tečnit běh pouze v ranních hodinách 
a nenarušuje tak odborný program, 
účastnilo se ho postupně stále více 
lékařů a  sester, v  roce 2010 účast 
překročila stovku. Domnívám se 
však, že především v letošním roce, 
kdy jedním z hlavních témat naše-
ho kongresu je i  význam pohybu 
pro kardiovaskulární zdraví by naše 

účast měla být ještě větší. V  letoš-
ním roce proto zveme k ranní akci 
i ty, kteří si trať 3 km chtějí jen svižně 
projít, půjde tedy o společnou účast 
běžců i chodců, nejde tedy přede-
vším o  dosažený čas, ale o  radost 
z  toho, že se společně sejdeme při 
pozitivní akci. Očekáváme všichni, 
že se k nám opět přidá nový před-
seda naší společnosti, prof. Petr Wi-
dimský. Připomenu ještě, že náš běh 

byl pojmenován po  našem příteli 
profesoru Jiřím Tomanovi a zůstá-
vá trvalou připomínkou jeho prá-
ce v české kardiologii. Pro nejlepší 
ve všech věkových kategoriích jsou 
připraveny velmi pěkné ceny a pro 
ostatní účastníky zůstává vzpo-
mínkou pěkné tričko tradičního 
sponzora. 

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Běh Jiřího Tomana
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U příležitosti  XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti si Vás společnost Actelion Pharmaceuticals
dovoluje srdečně pozvat na SYMPOSIUM

Diagnostika a terapie pacientů s vrozenými
srdečními vadami a plicní arteriální hypertenzí
Pavilon E (sál Praha) - 1. patro - pondělí 2. 5. 2011 – 12.45 - 13.45

Předsedající: M. Aschermann, P. Jansa  (Praha)

I. Šimková (Bratislava)

J. Marek (Londýn)

J. Popelová (Praha)

DISKUSE

– EISENMENGERŮV SYNDROM - QUO VADIS

– NON - INVASIVE ASSESMENT OF NON - LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM
(PŘEDNÁŠKA V ČESKÉM JAZYCE)

– DOPORUČENÍ PRO LÉČBU PLICNÍ HYPERTENZE U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

Společnost Boehringer Ingelheim 
si Vás dovoluje pozvat na satelitní sympózium

OPTIMALIZACE LÉČBY HYPERTENZE 
- DOSAHUJEME U HYPERTONIKŮ 

CÍLOVÝCH HODNOT 
KREVNÍHO TLAKU?

Datum: 3. května 2011

Čas: 12.45–13.45

Sál: Brno (pavilon E)




