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„To nejlepší z  české kardio-
logie“ je prezentace nejlepších 
původních českých prací pub-
likovaných v předchozím roce.

V  roce 2009 výbor ČKS při-
pravil nový přednáškový blok 
pro výroční sjezd a  dal mu 
prestižní název „To nejlepší 
z  české kardiologie“. Smyslem 
bylo přiblížit domácí kardiolo-
gické veřejnosti nejlepší práce 
vzniklé na  českých a  morav-
ských pracovištích a publikova-
né ve  špičkových zahraničních 
časopisech. Právě takové práce 
totiž pomáhají zvyšovat prestiž 
české kardiologie v  zahraničí 
a přitom doma je většina lékařů 
nezná, protože nečtou systema-
ticky všechny světové časopi-
sy (to ostatně není ani časově 
možné, i  většina špičkových 
kardiologů čte časopisy spíše 
cíleně, selektovaně). 

Letošní sekce byla mimořád-
ně vydařená: všechny před-
nesené práce měly originální 
myšlenky, precisní metodické 

provedení a  zajímavé výsled-
ky. Je potěšitelné, že většinu 
z  nich prezentovali kolego-
vé v  mladším, maximálně 
ve  středním věku. Snad nám 
tedy dorůstá kvalitní další ge-
nerace kardiologů, kteří jsou 
schopni se prosadit i  mezi-
národně. Všem, kdo sekci 
nemohli navštívit doporuču-
jeme, aby podle níže uvede-
ných citací si aspoň v PubMed 
vyhledali a  přečetli abstrakta 
prací. Autorům letos prezen-

tovaných prací bude nabídnu-
ta možnost souhrny prací čes-
ky zveřejnit v Cor et Vasa.

Podmínky přijetí publikovaného 
článku do bloku „To nejlepší“:
- práce musí být publikována 
v  časopise s  impakt faktorem 
> 2,0 během uplynulého kalen-
dářního roku
- práce musí vzniknout na pra-
covišti v České republice
- prvním autorem musí být člen 
ČKS
- nemůže se jednat o přehledný 
článek ani editorial, ale musí jít 
o  původní práci, prezentující 
vlastní výsledky
- nemůže se jednat ani o práci 
vzniklou v zahraničí (např. při 
studijním pobytu českého léka-
ře)
- vyloučeny jsou rovněž práce 
o publikovaném rozsahu men-
ším než 3 strany (tj. vyloučeny 
jsou 1-2 stránkové kasuistiky, 
dopisy aj. krátká sdělení)

To nejlepší z  české kardiologie

pokračování na straně 6

1.–1. 4. května 2011 1 a 2020   44. . k |  |  hyhy BrBrnonono VeVeletetetle rhrhrhV V

ČČeeesssskkkkkééééééé kkkkkkaaaaarrrrrdddddddiiiiioooolllllooogggiiicckkéé společnostiČe tieezzddd ČČeČeXXIX. výr č í IX. výrročnníí ssjjeeroččrooočččXXXXX

Číslo 3ČČČíísslloo 333 333333333.. kkvvěětnnaa 222201113333. kkkkkvvěěttnnaa 2220011111RRoččník 7Roooč kk 777RR

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
společnost Boehringer Ingelheim si Vás dovoluje pozvat 
na satelitní sympózium, které se koná v rámci 
XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti

OPTIMALIZACE LÉČBY HYPERTENZE 
- DOSAHUJEME U HYPERTONIKŮ 
CÍLOVÝCH HODNOT KREVNÍHO TLAKU?

Datum: 3. května 2011

Čas: 12.45–13.45 h
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PS AKS pořádá každoročně 
symposium o arytmiích a kar-
diostimulaci. Posledních roky 
jsou symposia organizována 
společně českou a slovenskou PS, 
a  to střídavě v  Česku a  na  Slo-
vensku. Letošní symposium se 
konalo 6.–8.  2.  2011 v  Horním 
Smokovci ve  Vysokých Tatrách 
na  Slovensku. V  pořadí to bylo 
již XVII. české  a  IX. společ-
né sympózium. Přihlásilo se 
623  účastníků, z  toho 70 % lé-
kařů, 275  účastníků bylo z  ČR. 
Symposium tak patří k  nejvíce 
navštěvovaným odborným ak-
cím pracovních skupin ČKS. 
Příští sjezd v  r.  2012 bude opět 
v Česku,  a to na přelomu ledna 
a února 2012. Kandidáty na mís-
to konání jsou zatím 3  města 
(Zlín, Hradec Králové, Přerov). 

   Kromě symposia o arytmiích 
a  kardioostimulaci se PS AKS 
a  členové jejího výboru podí-
lí na  organizaci každoročního 
workshopu o katetrizačních ab-
lací pro arytmie. Letos se konal 
již XIV. ročník s  řadou živých 
přenosů z  výkonů, které byly 
prováděny na  Klinice kardiolo-
gie IKEM a v Kardiocentru Ne-
mocnice Na Homolce. 

Pod patronací PS AKS byly 
vytvořeny dvě nové verze gui-
delines.  Jsou to „Doporučené 
postupy u  pacientů s  fibrilací 
síní“ (autoři Čihák R., Fiala M., 
Haman  L., Heinc P.  , Neužil P., 
Toman O.) a  „Doporučené po-
stupy pro diagnostiku a  léčbu 
komorových tachykardií – ino-
vace 2011 (autoři Bytešník J, 
Kautzner J, Neužil P, Pařízek P, 
Wichterle D).  Obojí guidelines 
budou oponována v  úterý 3.  5. 
na sjezdu ČKS. 

Již téměř 20 let probíhají regis-
try výkonů v  arytmologii, a  to 
registr pro implantace kardiosti-
mulátorů, registr pro implantace 
defibrilátoru a  pro katetrizační 
ablace. 

Ve  spolupráci s  Institutem bi-
ostatistiky a analýz Masarykovy 
university v  Brně a  za  podpo-
ry České kardiologické společ-
nosti byly vytvořeny registry 
v  elektronické podobě, s  on li-
nem sběrem dat od  r. počátku 

roku 2010. Odborným garantem 
pro registr kardiostimuláto-
rů je doc.  MUDr.  M. Táborský, 
(Olomouc), pro registr ICD 
MUDr. J. Bytešník, a pro registr 
ablací MUDr. R. Čihák (oba Pra-
ha). V  roce 2010 bylo v  celkem 
37 centrech implantováno 8 910 
kardiostimulátorů (z  toho 301 
kardiostimulátorů s  resynchro-
nizační stimulací (CRT), obr. 1). 
V 19 centrech bylo implantová-
no celkem 2  631 defibrilátorů 
(ICD, včetně  947 CRT ICD, obr. 
2 ) a ve 20 elektrofyziologických 
centrech bylo provedeno celkem 
4  150 katetrizačních ablací pro 
arytmie (z  toho 1382 ablací pro 
fibrilaci síní, obr. 3). 

  Údaje z registrů jsou pravidel-
ně zasílány do Evropské asocia-
ce pro srdeční rytmus (EHRA). 
Ta evropská data od  r. 2008 
publikuje v  tzv. White Book. 
Poslední White Book 2010 za-
hrnovala data z 54 zemí Evropy 
a  sousedních zemí, příští White 
book 2011 bude vydána v červ-
nu letošního roku během sjezdu 
EHRA v Madridu.  Počty výko-
nů přepočtených na milion oby-
vatel se Česká Republika řadí 
do první třetiny žebříčku zemí. 

za výbor PS AKS
MUDr. Robert Čihák, CSc. 

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

MUDr. Robert Čihák, CSc.

Problematika chorob myokardu 
a  perikardu patří v  současnosti 
k  jednomu z nejrychleji se rozví-
jejících odvětví kardiologie. Na-
růstající množství poznatků o eti-
opatogenezi jednotlivých forem 
kardiomyopatií a s tím související 
novinky v  jejich léčbě činí z  této 
oblasti výrazně specializovanou 
a  komplexní problematiku, která 
si zasluhuje zvláštní pozornost. 
Dokladem tohoto je již řadu let 
fungující Pracovní skupina pro 
choroby myokardu a perikardu Ev-
ropské kardiologické společnosti. 
Po jejím vzoru byl přípravným vý-
borem v roce 2010 iniciován vznik 
samostatné Pracovní skupiny cho-
rob myokardu a  perikardu ČKS 
(PS CHMP). PS CHMP si dává 
za cíl pořádání pravidelných sym-

pozií s  programem zaměřeným 
výhradně na problematiku kardio-
myopatií a onemocnění perikardu 
v celém rozsahu, především však 
na  nejnovější diagnostické a  te-
rapeutické poznatky. PS CHMP 
plánuje navázat úzkou spolupráci 
s Pracovní skupinou chorob myo-
kardu a perikardu ESC a podílet se 
na jejích aktivitách. 

Do  současné doby se za  členy 
pracovní skupiny přihlásilo již 
95 kardiologů. V prosinci 2010 až 
březnu 2011 proběhly řádné dvou-
kolové volby do výboru pracovní 
skupiny, jehož složení lze nalézt 
na webových stránkách ČKS. Nově 
zvolený sedmičlenný výbor PS 
CHMP se poprvé sejde v průběhu 
právě konaného sjezdu ČKS.

Již pro letošní kongres byla pří-

pravným výborem PS CHMP 
zorganizována sekce „Infl amma-
tory cardiomyopathy: what we 
know and where we are going 
to in 2011“, která se bude konat 
v úterý 2. 5. 2011 od 11.00 hodin 
v  sále Hradec Králové. Hlavním 
řečníkem tohoto sympozia bude 
prof. Sabine Pankuweit z Marbur-
gu, jeden z  předních odborníků 
na problematiku zánětlivých cho-
rob myokardu a  perikardu která 
přednese přehledné sdělení “Etio-
logy, pathogenesis, diagnostics and 
therapy of inflammatory cardiac 
diseases“.

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Pracovní skupina chorob myokardu a perikardu

Vážené kolegyně a kolegové,
v letošním roce vás  v  sesterské 

sekci výročního sjezdu  očekává 
zajímavý  odborný program. Bu-
dete moci vyslechnout 55 ústních 
sdělení a  posoudit 8 posterů.

Výbor pracovní skupiny ošetřova-
telství v kardiologii připravil již tra-
dičně dva speciální bloky sdělení.

V prvém bloku nazvaném  „Ische-
mie myokardu- důsledky a následky“ 
upozorňuji na  sdělení S.Goliszové  
„Infarkt myokardu začíná a  končí 
v posteli, která nás pomocí fi lmového 
videoklipu  seznámí se záludnostmi 
koronární příhody.   M.Dobiáš má 
připraveny novinky a současné  tren-
dy v léčbě refrakterní anginy pectoris. 
D.Hetclová  přednese originální sdě-
lení a sice zkušenosti s řízenou hypo-
termií jako součásti léčby akutního 
infarktu myokardu s náhlou zástavou 
oběhu.

Na závěr bloku přivítáme kolegyni 
ze Slovenska -  předsedkyni pracov-
ní skupiny sester pracujících v kar-
diologii  Margitu Mitákovou. Sezná-
mí nás s jejich činností a eventuálně 
možnostmi spolupráce. 

Druhý blok má název „Urgentní 
medicína – přednemocniční ne-
odkladná péče“. V  něm nejprve 
budou diskutovat R.Škulec a  P.To-
máš ze Zdravotní záchranné služ-
by na téma PRO a PROTI, nebo-
li  potřebuje ZZS lékaře nebo ne? 
Po té  J. Callerová nám představí 
klinickou studii 4P  - „Využití ne-
invazivní ventilace v přednemoc-
niční neodkladné péči“  a D. Horn 
nás seznámí s doporučeními pro 
kardiopulmonální resuscitaci – 
novinky z roku 2010!

Věřím, že odborný program 
a bohatá diskuze zvýší specifi cké 
vědomosti a budou přínosem pro 
vaši praxi.

Nezbývá než poděkovat těm, 
kteří přispěli k odborné části  Ses-
terské sekce a  popřát všem další 
úspěšný Sjezd  včetně kulturních 
a  společenských zážitků. Stejně 
jako v předchozích letech jste sr-
dečně zváni/-y k účasti na tradič-
ním běhu Jiřího Tomana v areálu 
výstaviště. . 

  za výbor PSOK
Bc. Tomáš Hess

P r a c o v n í  s k u p i n a
o š e t ř o v a t e l s t v í

Bc. Tomáš Hess

Všeobecná doporučení pro pohy-
bovou aktivitu a sportování u dětí 
a mladistvých s kardiovaskulárním 
onemocněním 

Doporučené postupy pracovní 
skupiny Pediatrické kardiologie při 
České kardiologické společnosti 
a České společnosti tělovýchovného 
lékařství

prof.  MUDr.  Václav Chaloupec-
ký, CSc.1), doc. MUDr. Oleg. Reich, 
PhD.1), prof. MUDr.  Jan Janoušek, 
PhD.1), MUDr.  Helena Bartáko-
vá1), doc.  MUDr Jiří  Radvanský, 
CSc.2), MUDr.  Kruštof Slabý2), 
doc.  MUDr.  Zuzana Urbanová, 
CSc.3), MUDr. Jan Škovránek, CSc.1)

1)Dětské kardiocentrum a Centrum 
výzkumu chorob srdce a cév
2)Klinika rehabilitace a tělovýchov-
ného lékařství, Fakultní nemocnice 
v Motole, Praha
3) Klinika dětského a dorostového lé-
kařství, Všeobecná fakultní nemoc-
nice, Praha

Možnost cvičit a sportovat má pro 
mladé jedince s kardiovaskulárním 
onemocněním mimořádný význam 
jak z hlediska fyzického vývoje, tak 
z  hlediska psychosociálního zařa-
zení. Cvičení a  sport jsou nejlepší 
prevencí nežádoucí obezity, zvyšují 
sebevědomí a  usnadňují sociální 
kontakt. Pohybovou aktivitu je nut-
no chápat v širokém kontextu život-
ního stylu, který dítě získává zpočát-
ku převážně podle rodinných vzorů. 
Přiměřená fyzická zátěž umožňuje 
dětem fyziologický rozvoj a  má 
i velmi důležitou složku výchovnou. 
Pohybem a rekreační sportovní akti-

vitou dítě získává charakterové vlast-
nosti jako je odvaha, sebevědomí 
a schopnost mezilidské komunika-
ce. Za určitých patologických stavů 
ale může nadměrná fyzická námaha 
ohrožovat jedince s kardiovaskulár-
ním onemocněním zhoršením sr-
deční funkce, závažnými poruchami 
srdečního rytmu, synkopou, případ-
ně nejzávažnější komplikací - náh-
lým úmrtím.

 Pracovní skupiny Pediatrické 
kardiologie při České kardiologic-
ké společnosti a České společnosti 
tělovýchovného lékařství připravily 
guidelines pro posuzovaní funkční 
zdatnosti a rizika vzniku poruch sr-
dečního rytmu u dětí a adolescentů 
s onemocněním srdce při pohybo-
vých aktivitách a  sportu. Nejčas-
tější vrozené srdeční vady, získaná 
srdeční onemocnění a poruchy sr-
dečního rytmu jsou podle závaž-
nosti klinických projevů, základ-
ních hemodynamických parametrů 
a arytmologických rizik uspořádány 
v přehledných tabulkách do 4 tříd 
s  rozdílným doporučením k  po-
hybové aktivitě, ke  školní tělesné 
výchově a k rekreačnímu či závod-
nímu sportu. Očekáváme, že před-
ložená guidelines usnadní orientaci 
dětských kardiologů, praktických 
dětských lékařů a  tělovýchovných 
lékařů v této problematice. V souhr-
nu lze říci, že jak nadměrná ochrana 
před pohybovou aktivitou a sportem 
u nevýznamných onemocnění nebo 
po úspěšných intervenčních zákro-
cích, tak bagatelizace nálezů a  zá-
vodní sport u závažných onemocně-
ní jsou chybné.

Pracovní skupina 
Pediatrická kardiologie
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Roli předsedy programového 
roce jste zastáváte již třetím ro-
kem, jaké doznal program pro 
letošek změny?

Základ programu je v podstatě 
stejný jako v minulém roce. Avšak 
i  pro letošní rok jsme připravili 
celou řadu změn a novinek. Větši-
na programu sjezdu je historicky 
v režii pracovních skupin a  letos 
jsme je oslovili i stran spolupráce 
na  obsazení sjezdu zahraniční-
mi řečníky. Nakonec se podařilo 
pozvat celkem 10 zahraničních 
hostí, kteří vystoupí právě v sek-
cích pracovních skupin. S výjim-

kou omluveného dr.  Schirgera 
a  dr.  Pankuweit dorazí nakonec 
všichni. Posledně jmenovanou 
Sabine Pankuweit však nahradí 
prof. Bernhard Maisch, jedna ze 
špičkových kapacit v oblasti pro-
blematiky myokarditid. Mimo 
to spoléháme jako vždy na bloky 
partnerských společností, České 
společnosti pro hypertenzi, Čes-
ké angiologické společnosti, Čes-
ké společnosti pro aterosklerózu 
a Slovenské kardiologické společ-
nosti. 

Letošní sjezd se nese pod heslem 
kampaně Lékaři proti kouření 
a na pomoc kuřákům. Proto také 
pondělní sekci ČKS věnujeme této 
problematice a  během úterního 
programu mohou zájemci absol-
vovat kurz pro pomoc při odvyká-
ní kouření vedený dr. Králíkovou 
a jejím týmem. Mimo to jsou pro 
lékaře i pacienty připraveny bro-
žury s  informacemi na toto téma 
dostupné na registraci sjezdu..

Snažili jsme se o to, aby se jed-
notlivé bloky probíhající paralelně 
tématicky nepřekrývaly. Konečně 
jsme program sestavovali tak, aby 
poslední bloky končily každý den 

v rozumnou dobu a nepřekrýva-
ly se s případným doprovodným 
kulturním programem. To si 
sice vyžádalo některé organizač-
ní změny, domnívám se však, že 
účastníky bude tento trend hod-
nocen kladně.

Na základě zkušeností z minu-
lých let jsme navrhli organizač-
nímu výboru navýšení kapacity 
některých sálů, které jsme se sna-
žili vytížit těmi nejatraktivnějšími 
tématy. Zda bude míst v  sálech 
dostatek se ale teprve ukáže.

Zkušenost z  loňska ukázala, že 
se osvědčilo organizování „Sekce 
mladých kardiologů“, coby náhra-
dy Dne mladých kardiologů. Již 
tradicí se stává sekce „To nejlepší 
z  české kardiologie“. Hodnocení 
prací je založeno čistě na význa-
mu časopisu, ve kterém je práce 
publikována, tedy na jeho impakt 
faktoru. Sekce tedy nemá charak-
ter soutěže, spíše je přehlídkou 
nejlépe umístěných prací. 

Jaký prostor zůstal vymezen vol-
ným sdělením lékařů a sester?

Volná sdělení považujeme po-
chopitelně i  nadále za  zásadní 

součást celého sjezdu. Kvalita 
sdělení byla letos vysoká, vyřadili 
jsme pouze práce, jejichž hodno-
cení nezávislými porotci nedo-
sáhlo 40%. Letos to bys skutečně 
jen zanedbatelný zlomek abstrakt. 
V tomto roce zazní nebo zčásti již 
zaznělo 345 ústních lékařských 
sdělení, z  toho 134 volných sdě-
lení, bude prezentováno 116 pos-
terů a uskuteční se 21 fi remních 
sympozií. 

Snažili jsme se dát dostatečný 
prostor i  sesterským sdělením – 
letos jich bude 63 a  budou pro-
bíhat jako loni exkluzivně v sále 
Morava v průběhu jednání prak-
ticky celého sjezdu. Věříme, že si 
toto privilegium zaslouží. Osobně 
musím říci, že i kvalita jejich pří-
spěvků byla letos neobvykle vyso-
ká a máme se tedy na co těšit.

V  letošním roce ve  své funkci 
vědeckého sekretáře a  předsedy 
programového výboru končíte, 
myslíte, že Vaši nástupci budou 
program sjezdu koncipovat jinak?

Ano, letošním rokem končí 
moje druhé období ve výboru a je 
tedy čas na střídání stráží i v roli 

předsedy programového výboru, 
kterou tradičně vykonává vědecký 
sekretář. Osobně jsem za mnohé 
vděčen doc.  Chaloupkovi, který 
mě do této funkce zasvětil. Mys-
lím, že i  v  dalších letech bude 
charakter sjezdu coby akce spolu-
pořádané především pracovními 
skupinami, zachován. Zda dojde 
k  některým změnám nemohu 
předvídat. My jsme jich za  po-
slední léta učinili dost, jmenujme 
jenom obědová fi remní symposia, 
přímé přenosy, Sekce mladých 
kardiologů a  To nejlepší z  české 
kardiologie, pozvání zahranič-
ních hostí pracovními skupinami, 
akce proti kouření atd. Ne vše se 
setkalo s jednoznačně pozitivním 
ohlasem – tak například někomu 
pořád schází teplé obědy z minu-
la. Ne na vše musí být příště pe-
níze – 10 pozvaných zahraničních 
hostí je velmi nákladná věc, také 
zvětšení sálů je velmi nákladné. 
Doufám ale, že základní charak-
ter kongresu se skutečně neztra-
tí a Brno bude i nadále vlakovou 
lodí naší společnosti jako dopo-
sud.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Rozhovor s předsedou programového výboru XIX. výročního sjezdu ČKS

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Tématem satelitního symposia 
společností Actelion byla diagnos-
tika a terapie pacientů s vrozenými 
srdečními vadami a plicní arteri-
ální hypertenzí. Jednání předsedali 
prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc.
 

a MUDr. P.  Jansa (oba II. interní 
klinika - klinika kardiologie a an-
giologie 1. LF UK a VFN Praha) 
a  se svými sděleními vystoupi-
li prof.  MUDr.  I. Šimková, CSc. 

(předsedkyně Pracovní skupiny 
pro chlopňové a  vrozené srdeční 
vady Slovenské kardiologické spo-
lečnosti), MUDr. J. Marek, Ph.D., 
(Great Ormond Street Hospital 
a  Institute of Child Health, Lon-
dýn) a  doc.  MUDr.  J. Popelová, 
CSc. (Nemocnice Na  Homolce 
Praha).

Plicní arteriální hypertenze 
(PAH) asociovaná s  vrozenými 
srdečními vadami je jedinou pre-
ventabilní formou PAH – pokud se 
ovšem vrozenou vadu dostatečně 
včas v raném dětství podaří kori-

govat. V opačném případě naopak 
dochází k jejímu plnému rozvinu-
tí, často až právě do  podoby Ei-
senmengerova syndromu, což při 
přirozeném vývoji významně re-
dukuje kvalitu i délku života.

Podle J. Popelové pacientů s Ei-
senmengerovým syndromem 
v důsledku trvale se zdokonalující 
diagnostiky a  včasné chirurgické 
léčby dětí narozených s vrozenými 
srdečními vadami rychle ubývá; 
dnes se tento syndrom vyskytuje 
u 1,5–2 % všech dospělých s vroze-
nou srdeční vadou v ČR. 

Pravděpodobnost vzniku a  vý-
voje PAH u vrozených srdečních 
vad závisí na velikosti a lokalizaci 
intrakardiálního nebo extrakar-
diálního defektu, na  načasování 
a  úspěšnosti provedené chirur-
gické korekce a  pravděpodobně 
i na genetických determinantách. 
Platí, že „není zkrat jako zkrat“, 
tedy že ne každý zkrat nutně vede 
k PAH. 

Srdce pacientů s Eisenmengero-
vým syndromem je - jak uvedla 
I. Šimková - pozoruhodné a uni-

kátní v  tom, že je velmi dobře 
adaptované na chronické tlakové 
přetížení, což je také klíč k  lepší 
prognóze pacientů s plicní arteri-
ální hypertenzí při tomto syndro-
mu. 

Velikost zkratu (defektu), jeho 
umístění a tlakový spád rozhodují 
o objemovém a tlakovém přetíže-
ní. Proto v diagnostice dominuje 
echokardiografie, respektive její 
různé moderní modifi kace. J. Ma-
rek zdůraznil, že hlavním urču-
jícím prvkem symptomatologie 
a přežívání pacientů s plicní hyper-
tenzí je spíše než stupeň cévního 
poškození integrita funkce pravé 
srdeční komory a  její schopnost 
reakce na zvýšený aft erload. Proto 
je tak důležité správné porozumění 
mechanice myokardu pravé komo-
ry a zhodnocení její správné funk-
ce nebo dyssynchronie. Cílem je 
přitom získat co nejdetailnější ob-
raz morfologie a  hemodynamiky 

vrozené srdeční vady, a současně 
i co nejpřesnější informace o funk-
ci pravé komory jako nejdůleži-
tějším prediktoru dlouhodobého 
přežívání v této skupině pacientů. 
Čím dříve je vrozená srdeční vada 
správně diagnostikována a stano-
vena závažnost plicní arteriální hy-
pertenze, tím dříve lze začít s mo-
derními léčebnými postupy.

Podle J. Popelové většina do-
spělých s  vrozenou srdeční va-
dou a  plicní hypertenzí (80 %) 
Eisenmengerův syndrom nemá 
a  mnoho z  nich lze léčit chirur-
gicky nebo katetrizační intervencí. 
U  Eisenmengerova syndromu je 
chirurgická léčba kontraindiko-
vána; u pacientů s Eisenmengero-
vým syndromem ve funkční třídě 
NYHA III je indikována specifi c-
ká vazodilatační léčba, a to spolu 
s obecnými opatřeními. Specifi c-
ká vazodilatační léčba může být 
užitečná rovněž v  předoperační 

přípravě a  v  časném pooperač-
ním průběhu rizikových pacientů 
s  vrozenou srdeční vadou a  těž-
kou plicní hypertenzí jako „most“ 
k  transplantaci. Specifická léč-
ba by měla být podávána pouze 
ve  specializovaném centru (I-C);  
je indikován bosentan (na zákla-
dě přesvědčivých výsledků studie 
BREATHE  5, a  nověji studie Di-
mopoulose et al., obě publikované 
v  Circulation), event. jiné inhi-
bitory endotelinových receptorů, 
inhibitory fosfodiesterázy a  pro-
stanoidy. Specifická terapie dnes 
umožňuje kontrolovat obě patoge-
netické cesty chorobného procesu 
(endoteliální dysfunkci i remode-
laci plicních arterií) a podstatně tak 

zlepšit toleranci námahy, oddálit 
klinické zhoršení a pravděpodob-
ně i prodloužit život. U pacientů 
s  Eisenmengerovým syndromem 
je dále nezbytné posoudit stupeň 
a závažnost multiorgánového po-
stižení vyplývajícího z dlouhodobé 
cyanózy, a zamezit vývoji násled-
ných potenciálních komplikací. 

Pacienti s  plicní arteriální hy-
pertenzí asociovanou s vrozenou 
srdeční vadou vyžadují vzhledem 
ke složitosti problematiky odbor-
nou péče erudovaných odborníků, 
ideálně ve specializovaných cent-
rech. Zde lze využít všech možnos-
tí ve včasném záchytu nemocných 
s  vrozenými srdečními vadami 
a  tím i  v  prevenci vzniku a  roz-
voje plicní arteriální hypertenze, 
nových přístupů ke  screeningu 
pacientů s vrozenými vadami, jež 
jsou pro vývoj plicní arteriální hy-
pertenze zvláště rizikoví, a koneč-
ně i moderních metod diagnostiky 
a léčby.

Předpokladem toho, aby se paci-
enti s plicní arteriální hypertenzí 
asociovanou s  vrozenými srdeč-
ními vadami nestávali pro kardi-
ologickou obec „noční můrou“, je 
dobrá teoretická příprava a odbor-
ná úroveň celé lékařské komunity. 
Satelitní symposium společnosti 
Actelion, jehož cílem bylo upo-
zornit na závažnost problematiky 
plicní arteriální hypertenze spo-
jené s  vrozenými vadami srdce, 
přiblížit její různé klinické mani-
festace a představit na základě nej-
novějších poznatků a doporučení 
současné diagnostické a  léčebné 
možnosti v péči o nemocné s tou-
to dříve infaustní chorobou, se tak 
stalo dobrým teoretickým pod-
kladem pro včasnou diagnostiku 
i úspěšnou léčbu těchto velmi těžce 
nemocných pacientů. 

JH

diagnostika a  terapie pacientů s  vrozenými 
srdečními vadami a plicní arteriální hypertenzí

prof. MUDr. I. Šimková, CSc.
doc. MUDr. J. Popelová, CSc.

doc. MUDr. J. Marek, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc. a as. MUDr. P. Jansa
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Dne 2. 5. se uskutečnilo sa-
telitní sympózium společnosti 
Abbott Laboratories věnované 
kardiovaskulární farmakoterapii.

V  úvodní přednášce s  názvem 
„Studie Accord - současné po-
stavení fenofi brátu v hypolipide-
mické léčbě“ shrnul prof.  Češka 
postavení fenofi brátu v současné 

klinické praxi. Fibráty vstou-
pily do  klinické praxe v  60. le-
tech 20.  století. Již WHO studie 
s  klofibrátem, helsinská studie 
a studie VA-HIT prokázaly jejich 
příznivé účinky. Postupem času 
došlo k  nárůstu klinického užití 
fibrátů, avšak nebyla k  dispozi-
ci velká mortalitní studie. Tuto 
mezeru vyplnily studie FIELD 
a  ACCORD, které však v  řadě 
aspektů nenaplnily očekávání. 
Důvodem byl způsob zařazování 
diabetiků, kteří často neměli dys-
lipidémii nebo vykazovali hyper-
cholesterolémii, která není vhod-
nou indikací k léčbě fi bráty. Kteří 
pacienti tedy profi tují z  léčby fe-
nofi brátem? 

V současnosti široce používáme 
statiny k  redukci LDL choleste-
rolu. Víme, že takto můžeme až 
o 30 % snížit kardiovaskulární ri-
ziko, avšak zbylý podíl není ovliv-
něn a tvoří reziduální kardiovas-
kulární riziko. Soubor pacientů, 
u kterých je především třeba sní-
žit reziduální riziko, jsou nemoc-
ní s  metabolickým syndromem 
a abdominální obezitou. A právě 
zde vidíme prostor ke kombinač-
ní léčbě. Můžeme zde vidět pa-
ralelu s  léčbou arteriální hyper-
tenze, kde používáme kombinaci 
antihypertenziv. V České repub-
lice je léčba kombinací hypolipi-
demik podávána pouze u 10–15 % 
pacientů s dyslipidémií. Nemocný 
s abdominální obezitou vykazuje 
zvýšené triglyceridy (TG) a nízký 
HDL cholesterol. Bylo zjištěno, 
že TG zvyšují riziko CMP a  ko-
ronárních příhod. Zvýšená hla-
dina TG je spojena s  výskytem 
malých denzních LDL částic. Jak 
bylo zjištěno například v Quebec-
ké studii, právě malé LDL čátice 
jsou zodpovědné za zvýšení kar-
diovaskulárního rizika. Statiny 
ovlivní hladinu LDL cholesterolu, 
ale neovlivní ve  stejné míře hla-
dinu Apo B a  tedy koncentraci 
malých částic. Snížení koncen-
trace Apo B dosáhneme právě 
kombinací fi brátu a statinu. HDL 
cholesterol můžeme ovlivnit pře-
devším fi bráty a niacinem. Studie 
FIELD ukázala, že pokud použije-
me fenofi brát u pacientů s nízkou 
hladinou HDL cholesterolu a  se 
sníženou hladinou TG, snížíme 
riziko kardiovaskulárních příhod 
o  26 %. A  analogicky ve  studii 

ACOORD došlo u pacientů s níz-
kou hladinou HDL cholesterolu 
a se sníženou hladinou TG k re-
dukci kardiovaskulárního rizika 
o 31 %. Významným účinkem fe-
nofi brátu je rovněž snížení výsky-
tu mikrovaskulárních komplikací 
vyjádřeného nižším výskytem 
amputací a  intervencí na  sítnici. 
Závěrem prof. Češka zdůraznil, že 
právě kombinační hypolipidemic-
ká léčba přispívá k lepšímu ovliv-
nění kardiovaskulárního rizika 
ohrožených skupin nemocných. 
V navazující přednášce prof. Pella 
pohovořil o vlastnostech fi brátů. 

Vedle příznivého účinku na dys-
lipidémie vykazují fi bráty rovněž 
nelipidové účinky zahrnující pro-
tizánětlivý, antitrombotický a uri-
kosurický účinek. Tradiční obava 
z ramdomyolýzy při kombinační 
léčbě se týká převážně gemfi bro-
zilu. V jedné studii byl výskyt sva-
lových příznaků při kombinační 
léčbě statinu s  gemfibrozilem 
59,6 %, zatímco při použití fenofi -
brátu 5,5 %. Nízký výskyt myopa-
tie při použití fenofi brátu je dán 
zřejmě tím, ze fenofibrát nemá 
signifikantní interakce se stati-
ny. Gemfi brozil na  rozdíl od  fe-
nofi brátu inhibuje glukuronizaci 
statinu, což je příčinou zvýšení 
koncentrace statinu. V případě fe-
nofi brátu nebylo pozorováno zvý-
šení rizika hepatopatie. Prof. Pella 
doporučuje podávat kombinační 
léčbu s opatrností u pacientů nad 
70 let a u nemocných s renální in-
sufi ciencí. Nezbytné je také věno-
vat pozornost možným lékovým 
interakcím, což se týká především 
verapamilu, amiodaronu a mak-
rolidů.

V  další částí sympózia věno-

vanému arteriální hypertenzi 
zhodnotil prof.  J. Widimský, Jr. 
využití blokátorů kalciových ka-
nálů (BKK) v  léčbě hypertenze. 
Blokátory kalciových kanálů patří 
do  skupiny antihypertenziv prv-
ní volby. Mají ve  srovnání s  in-
hibitory ACE příznivější účinek 
na snižování výskytu cerebrovas-
kulárních příhod. Jednou z  ob-
lastí, kde vystupuje do  popředí 

příznivý účinek BKK, je také pří-
znivé ovlivnění centrálního tla-
ku v aortě. Centrální tlak v aortě 
můžeme v  současnosti hodnotit 
neinvazivně aplanační tonomet-
rií a je, zdá se, lepším ukazatelem 
pro hodnocení účinnosti léčby 
než brachiální tlak. V současnosti 
je věnována pozornost také vari-
abilitě krevního tlaku. Variabilitu 
krevního tlaku můžeme popisovat 
různě, nejčastěji si všímáme kolí-
sání krevního tlaku od  návštěvy 
k návštěvě u lékaře. Bylo zjištěno, 
že významná fl uktuace krevního 
tlaku je spojena se zvýšením rizika 
bezprostředního vzniku mozkové 
cévní příhody. Až u 65 % nemoc-
ných předcházela cerebrovasku-
lární příhodě „pouze“ epizodická 
hypertenze. Navíc riziko cerebro-
vaskulárních a kardiovaskulárních 
příhod vzrůstalo se zvýšením va-
riability hodnot. Přitom variabilita 
krevního tlaku predikovala riziko 

i u nemocných s nízkými průměr-
nými hodnotami krevního tlaku. 
V nedávno publikované metaana-
lýze byly porovnávány různé třídy 
antihypertenziv a zde se ukázalo, 
že BKK nejvíce tlumí zvýšenou va-
riabilitu krevního tlaku. Blokátory 
kalciových kanálů tradičně dělíme 
na dihydropyridiny (DHP) a non 
dihydropyridiny (non DHP), kam 
zařazujeme verapamil. V součas-
nosti máme k dispozici verapamil 
SR k užívání jedenkrát denně. Ve-
rapamil má vyvážený účinek jak 
na periferní a koronární cirkulaci 
tak na  převodní srdeční systém. 
Z nežádoucích účinků DHP zmí-
nil prof.  Widimský otoky, flush 
a sklon k tachykardii a v případě 
non DHP obstipaci. V  další čás-
ti své přednášky prof.  Widimský 
uvedl, že zvýšená srdeční frekven-
ce je nezávislým rizikovým fakto-
rem kardiovaskulární mortality. 
Blokátory kalciových kanálů BKK 

snižující srdeční frekvenci mohou 
být u osob s  tachykardii klinicky 
přínosné. Jak ukázaly výsledky 
studie VAMPHYRE, ve  které byl 
porovnáván verapamil s amlodipi-
nem, non dihydropyridinové BKK 
snižují aktivitu sympatoadrenální-
ho systému (SAS) a snižují hladinu 
noradrenalinu. Kromě zmíněného 
účinku verapamil rovněž přízni-
vě ovlivnil variabilitu krevního 
tlaku a senzitivitu baroreceptoru. 
Non dihydropyridinové BKK mají 
na  rozdíl od  DHP, které stimu-
lují produkci reninu, angiotensi-
nu a aldosteronu, neutrální efekt 
na  systém renin – angiotensin 
(RAAS). Dalšími příznivým účin-
kem non DHP je dilatace aferentní 
i eferentní glomerulární arterioly, 
což vede ke snížení intraglomeru-
lárního tlaku a snížení rizika albu-
minurie. prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr. , CSc.

M o z a i k a  k a r d i o va s k u l á r n í c h  o n e m o c n ě n í : 
c o  n á m  v e   f a r m a k o t e r a p i i  c h y b ě l o

pokračování na straně 5
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SN Jaké je postavení českého 
výzkumu plicní cirkulace v me-
zinárodním kontextu?

Výzkum plicní cirkulace má 
u nás dlouhou tradici. Česká pra-
coviště se věnovala plicní cirku-
laci již v dobách, kdy byly velmi 
omezené možnosti léčby plicní 
arteriální hypertenze, což mnohé 
v zahraničí odrazovalo od výzku-
mu této problematiky. Zmiňme 
zásadní přínos prof.  J. Widim-
ského, který v  Praze například 
pravidelně organizoval meziná-
rodní konference věnované plic-
ní cirkulaci. Touto problematic-
kou se také intenzivně zabýval 
prof.  Herget a  prof.  Hampl, ny-
nější rektor Univerzity Karlovy. 
V posledních 10 – 15 letech jsme 
svědky nového zájmu o výzkum 
plicní cirkulace, který povzbudily 
především nové možnosti léčby 
včetně chirurgické léčby plicních 
tromboembolických komplika-
cí, která je dostupná na  našem 
pracovišti ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze. Loni se nám 

dokonce podařilo navázat na tra-
dici a opětovně uspořádat v Pra-
ze mezinárodní konferenci.

SN V čem je přínos nových do-
poručených postupů týkajících 
se plicní hypertenze?

Nové doporučené postupy pro 
plicní hypertenzi byly vydány 
letos. Cílem je unifikovat dia-
gnostické a terapeutické strategie 
na  našich českých pracovištích, 
ale také přinést informace pro 
ty, kteří jsou na začátku diagnos-
tického postupu, což jsou pře-
devším lékaři prvního kontak-
tu. Ovšem doporučené postupy 
by neměly zvyšovat povědomí 
pouze o  nových atraktivních 
metodách léčby, ale především 
o principech včasné diagnostiky, 
aby nemocní měli následně šanci 
na  léčbu v  prognosticky lepších 
časných stádiích onemocnění.

SN Jaká je spolupráce s praktic-
kými lékaři?

Potenciál spolupráce je značný, 
protože každý pacient s  plicní 
hypertenzí má svého praktického 
lékaře. Je třeba zvyšovat pově-
domí o  tom, že se jedná o  syn-
drom, pro který nezřídka existuje 
na  rozdíl od  minulosti účinná 
terapie. Jedná se především o ne-
mocné po recidivující plicní em-
bolii. Je třeba zdůraznit, že tito 
nemocní mohou mít falešně ne-
gativní CT angiografický nález; 
zde je třeba ke správné diagnóze 

přistoupit ke  scintigrafickému 
vyšetření.

SN O kolik pacientů s plicní hy-
pertenzí pečujete?

V  současnosti máme na  far-
makoterapii přibližně 300 pa-
cientů a  přibližně 150 pacientů 
podstoupilo plicní trombendar-
terektomii. Operační mortalita 
je přibližně 5 % a  dlouhodobé-
ho přežívání dosahuje přes 90 % 
operovaných pacientů.

SN V jakých fázích onemocnění 
přicházejí pacienti do  Vašeho 
centra?

Pravda je, že většina pacien-
tů přichází v  pozdních stádiích 
onemocnění, ve  stádiu NYHA 
III. Pravděpodobně nejlepším 
způsobem, jak urychlit diagnó-
zu je screening v  rizikových 
populacích. Těmito rizikovými 
populacemi jsou například ne-
mocní se systémovými choroba-
mi pojiva, nemocní s vrozenými 
srdečními vadami. U těchto sku-
pin nepochybně lze zkrátit dobu 
do  stanovení diagnózy. Snaží-
me se také rozšiřovat povědomí 
o  problematice plicní cirkulace 
také u široké lékařské veřejnosti. 
Problém je, že onemocnění má 
dlouhé asymptomatické období 
a  je provázeno nespecifickými 
obtížemi, z toho důvodu je doba 
do  stanovení správné diagnózy 
stále dlouhá.

SN Jaká centra se v současnosti 
specializují na  problematiku 
plicní cirkulace?

V současnosti máme dvě centra 
zabývající se problematikou plic-
ní hypertenze, a to ve Všeobecné 
fakultní nemocnici a v  Institutu 
klinické a experimentální medi-
cíny. Nově vzniká spolupracující 
pracoviště v Olomouci. Tato cen-
tra navíc kooperují se sítí echo-
kardiografických laboratoří, kte-
ré přispívají k  záchytu choroby 
screeningem rizikových skupin 
pacientů. Tato spolupráce dobře 
funguje, protože máme relativně 
vysoký počet pacientů na  počet 
obyvatel, avšak nadále nás trápí 
dlouhá prodleva do  stanovení 
správné diagnózy.

SN Jaký je stav léčby plicní hy-
pertenze v České republice?

V  současnosti jsme spokoje-
ni s  chirurgickou léčbou. Letos 
máme odoperováno 14 pacientů, 
což sice zdánlivě není vysoké čís-
lo, avšak právě v  tomto kontex-
tu je důležité netříštit operativu 
do více pracovišť, aby byla sku-
tečně zaručena vysoká odbor-
nost specializovaného centra. 
Medikamentózní léčba je v České 
republice dobře dostupná, přede-
vším ve srovnání s ostatními ze-
měmi střední a východní Evropy. 
Vzhledem k omezenému množ-
ství finančních prostředků se 
snažíme chovat velmi racionálně, 
neustále jsme v kontaktu s regu-

lačními úřady a zdravotními po-
jišťovnami, abych se nám dařilo 
udržet pro naše nemocné vysoký 
standard léčby 

SN Jaké jsou vyhlídky do  léčby 
budoucna? 

Ve vývoji jsou léčiva, která za-
sahují do  ovlivnění dalších me-
chanizmů vzniku onemocnění, 
ale zatím nebylo dosaženo výraz-
nější změny v dosud zavedených 
postupech. V  nejbližších letech 
si přejeme především pokročit 
v  oblasti organizace spolupráce 
s  lékaři prvního kontaktu, aby-
chom zrychlili dobu do stanove-
ní správné diagnózy.

SN Jaké máte plány do budouc-
na?

Nadále budeme pořádat již 
tradiční sympózium ve Špindle-
rově Mlýně, kde se setkáváme 
i  s  kolegy ze Slovenska a  pořá-
dáme dvoudenní edukační kurzy 
na našem pracovišti, které konají 
přibližně třikrát ročně. Rád také 
zmíním naši spolupráci s  pa-
cientským sdružením, které je 
velmi aktivní, pořádá četné své-
pomocné aktivity. Naši nemocní 
mají dokonce na sjezdu svůj stá-
nek. 

Na otázky SN odpovídal
as. MUDr. Pavel Jansa

as. MUDr. Pavel Jansa

Prof.  Špinar se v  závěrečném 
sdělení zamyslel nad duální inhi-
bicí systému renin – angiotensin 
a  sympatoadrenálního systému. 
V  současnosti je nejvíce dopo-
ručovanou dvojkombinací léčby 
hypertenze kombinace inhibitoru 
ACE a  BKK. Kombinační léčba 
hypertenze je nesmírně důležitá, 
protože dle výsledků metaana-
lýzy 42  studií léčby hypertenze 
dosáhneme kombinací antihyper-
tenziv z různých tříd 5× účinněj-
šího snížení krevního tlaku než 

lze dosáhnout zvýšením dávky 
jednoho léku. V současnosti při-
bližně 60 % hypertoniků nemá 
uspokojivě léčenou hypertenzi 
vyjádřenou hodnotami krevního 
tlaku < 140/90 mm Hg. Ze všech 
velkých studií je známo, že mo-
noterapii obtížně kompenzuje hy-
pertenzi a v současnosti ke kom-
binační léčbě přistupujeme již při 
tlaku > 160/100 mm Hg. Verapa-
mil je vhodný BKK do kombina-
ce, protože blokuje SAS (na roz-
díl od amlodipinu, který zvyšuje 
tonus sympatiku) a ze studie DA-

VIT II víme, že zlepšuje prognózu 
vybraných nemocných s  ICHS. 
Verapamil je vhodný u renálního 
postižení, u nemocných s hyper-
tenzí a  fi brilací síní a  u  nemoc-
ných s  vyšší klidovou frekvencí, 
protože tepová frekvence > 70/
minutu zvyšuje mortalitu. Jaké 
antihypertenzivum má být přidá-
no do léčby při potřebě trojkom-
binace? Podle prof. Špinara je po-
dání diuretika přežitkem, protože 
většina pacientů s  hypertenzí je 
ve zvýšeném kardiometabolickém 
riziku, má vyšší hladinu choleste-

rolu, inzulinovou rezistenci nebo 
diabetes a  diuretikem můžeme 
zhoršit metabolické parametry. 
Z  uvedených důvodů je vhodné 
zvolit centrálně působící látky 
druhé generace, blokátory imi-
dazolových receptorů, kam za-
řazujeme například moxonidin. 
Moxonidin snižuje aktivitu SAS, 
snižuje perifení rezistenci, snižu-
je inzulínovou rezistenci, hyper-
trofii levé komory a podává se 1× 
denně. 

OA
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

M o z a i k a  k a r d i o va s k u l á r n í c h  o n e m o c n ě n í : 
c o  n á m  v e   f a r m a k o t e r a p i i  c h y b ě l o

Rozhovor s  MUDr.  Pavlem Jansou

dokončení ze strany 4
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V dosavadních třech ročnících bylo 
prezentováno 30 prácí z 10 pracovišť:
Počet Pracoviště
prací
12x  3. LF UK + FN Praha - 

Král. Vinohrady
4x  2. LF UK + FN Praha - 

Motol
IKEM Praha

3x 1. LF UK + VFN Praha
2x LF + FN Olomouc
1x  LF + FN Plzeň
 MN Ústí n.L.
 ÚVN Praha
 FN sv. Anny Brno
 Nem. Na Homolce Praha

Přehled všech prezentovaných pra-
cí v sekci „To nejlepší“ 2009-11:

Nejlepší práce publikované v roce 
2008 poprvé prezentovali na našem 
sjezdu v roce 2009 kolegové:
1. Kautzner J, 
2. Osmančík P., 
3. Kořínek J., 
4. Kára T., 
5. Neužil P.

Práce publikované v roce 2009:

1. Melenovský V., Al-Hiti H, Kaz-

dova L, Jabor A, Syrovatka P, Malek 

I, Kettner J, Kautzner J. Transpul-

monary B-type natriuretic peptide 

uptake and cyclic guanosine mono-

phosphate release in heart failure 

and pulmonary hypertension: the 

effects of sildenafil. J Am Coll Car-

diol 2009; 54: 595-600. IF = 11,438

2. Veselka J, Zemánek D, Hájek P, 

Malý M, Adlová R, Martinkovicová L, 

Tesar D. Effect of two-day atorvas-

tatin pretreatment on the inciden-

ce of periprocedural myocardial 

infarction following elective per-

cutaneous coronary intervention: 

a  single-center, prospective, and 

randomized study. Am J Cardiol. 

2009 Sep 1;104(5):630-3. IF = 3,905.

3. Motovska Z, Widimsky P, Petr R, 

Bilkova D, Marinov I, Simek S, Kala 

P.  Optimal pretreatment timing 

for high load dosing (600mg) of 

clopidogrel before planned per-

cutaneous coronary intervention 

for maximal antiplatelet effectivi-

ty - the laboratory substudy of the 

PRAGUE-8 study. – Int J Cardiol, 

2009 Feb 14. [Epub ahead of print] 

(IF 3.121)

4. Maruskova M, Gregor P, Bar-

tunek J, Tintera J,   Penicka M. 

Myocardial viability and cardiac 

dyssynchrony as strong predictors 

of  perioperative mortality in high-

risk patients with ischemic cardio-

myopathy having coronary artery 

bypass surgery. The Journal of Tho-

racic and Cardiovascular Surgery 

2009 Jul;138(1):62-8. Epub 2009 

Feb 7. IF = 3,037.

5. Motovska Z, Widimsky P. Clopi-

dogrel before elective percutane-

ous coronary intervenction. J Clin 

Pharmacol, 2009 Sep 29. [Epub ahe-

ad of print](IF 3.134)

6. Robert Holaj, Tomáš Zelinka, 

Dan Wichterle, Ondřej Petrák, Bra-

nislav Štrauch, Alice Vránková, Bo-

humil Majtan, Jiří Spáčil, Jan Malík, 

Jiří Widimský Jr: Increased carotid 

intima – media thickness in pati-

ents with pheochromocytoma in 

comparison to essential hyperten-

sion. J Human Hypertension 2009, 

May 23, 5, 350-8. IF = 2,637.

7. Motovska Z, Kvasnicka J, Wi-

dimsky P, Petr R, Hajkova J, Bobci-

kova P, Osmancik P, Odvodyova D, 

Katina S.. Platelet glycoprotein GP 

VI 13254C allele is an independent 

risk factor of premature myocardial 

infarction.Thrombosis Research 

2009; 2009 Sep 26. [Epub ahead of 

print] (IF 2.445)   

8. Šmíd M, Ferda J, Baxa J, Čech 

J, Hájek T, Kreuzberg B, Rokyta R:  

Aortic annulus and ascending aor-

ta: Comparison of preoperative and 

periooperative measurement in pa-

tients with aortic stenosis. Eur J Ra-

diol Feb 2009 (Epub ahead of print) 

doi:10.1016/j.ejrad.2009.01.028 – 

v tisku. IF 2,339

9. Motovska Z, Widimsky P, Petr R, 

Bilkova D, Marinov I, Simek S, Kala P; 

PRAGUE-8 Study Investigators.. Fac-

tors influencing clopidogrel effica-

cy in patients with stable coronary 

artery disease undergoing elective 

percutaneous coronary interven-

tion: Statin’s advantage and the 

Smoking „paradox“. – J Cardiovasc 

Pharm, 2009, vol. 53, no. 5, p. 368 – 

372. (IF 2.290)

10. Motovska Z, Widimsky P, Bil-

kova D, Penicka M, Linkova H, 

Kautznerova D, Kolesar M, Koldová 

L, Kvasnicka J. An embolus in the 

right atrium caught in the Chiari 

network and resistant to thrombo-

lysis. J Thromb Thrombolysis, 2009, 

Nov 7. [Epub ahead of print] (IF 

2.266)

11. Jakabčin J, Spaček R, Bystroň 

M, Kvašňák M, Jager J, Veselka J, 

Kala P, Cervinka P. Long-term health 

outcome and mortality evaluation 

after invasive coronary treatment 

using drug eluting stents with or 

without the IVUS guidance. Rando-

mized control trial. HOME DES IVUS. 

Catheter Cardiovasc Interv. 2009 

Aug 7. [Epub ahead of print]

12. Osmancik P, Jirmar R, Hulikova 

K, Peroutka Z, Pompachova A, Mo-

tovska Z, Widimsky P. A comparison 

of the VASP index between pati-

ents with hemodynamically com-

plicated and uncomplicated acute 

myocardial infarction. Catheter Car-

diovasc Interv. 2009 Aug 7. [Epub 

ahead of print]. IF = 2,248.

13. Maly M, Hrachovinova I, To-

masov P, Salaj P, Hajek P, Veselka J. 

Patients with acute coronary syn-

dromes have low tissue factor ac-

tivity and microparticle count, but 

normal concentration of tissue fac-

tor antigen in platelet free plasma: 

a pilot study. Eur J Haematol. 2009 

Feb;82(2):148-53.  IF = 2,237

14. Motovska Z, Widimsky P, Bram-

baski I, Dvorak M, Julisova I, Kozak 

T. Hematological manifestation of 

celiac disease in a  young patient 

with myocardial infarction. Internal 

Medicine Journal vol. 39, no. 10, 

p.704 - 706  (IF 2.027)

Práce publikované v roce 2010 – 

prezentace na 19. Výročním sjez-

du ČKS v Brně 2.5.2011.

1. R. Cífková, Z. Škodová, J. Bru-

thans, J. Holub, V. Adámková, M. 

Jozífová, M. Galovcová, P. Wohlfa-

hrt, A. Krajčoviechová, V. Lánská. 

Longitudinal trends in cardiovas-

cular mortality and blood pressu-

re levels, prevalence, awareness, 

treatment, and control of hyperten-

sion in the Czech population from 

1985 to 2007/2008. J Hypertens 

2010;28:2196-2203. ImpactFactor: 

4,988

2. Z. Moťovská, J. Kvasnička, J. 

Hájková, P.  Kala, S. Šimek, R. Petr, 

D. Bílková, R. Miklík, M. Malý, P. Wi-

dimský. Platelet gene polymorphis-

ms and risk of bleeding in patients 

undergoing elective coronary an-

giography: a  genetic substudy of 

the PRAGUE-8 trial. Atherosclerosis. 

2010 Oct;212(2):548-52.ImpactFac-

tor: 4,522

3. R. Cífková, Z. Škodová, J. Brut-

hans, V. Adámková, M. Jozífová, M. 

Galovcová, P.  Wohlfahrt, A. Kraj-

čoviechová, R. Poledne, V. Lánská. 

Longitudinaltrends in major cardi-

ovascular risk factors in the Czech 

populationbetween 1985 and 

2007/8. Czech MONICA and Czech 

p o s t - M O N I C A . A t h e r o s c l e r o s i s 

2010;211:676-681. ImpactFactor: 

4,522. 

4. T. Paleček, P. Kuchynka,  D. Hu-

línská, J. Schramlová, H. Hrbáč-

ková, I. Vítková, S.Šimek, J.Horák, 

A.Linhart. Presence of Borrelia 

burgdorferi in endomyocardial bi-

opsies in patients with new-onset 

unexplained dilated cardiomyopa-

thy. Med Microbiol Immunol 2010 

May;199(2):139-43. ImpactFactor: 

3,767

5. R. Kočková, J. Škvařil, M. Černo-

hous, M. Malý, V. Kočka, A. Linhart. 

Five year two center retrospective 

analysis of patients with toxic di-

goxin serum concentration. Int J 

Cardiol. 2010 Nov 23. [Epubahea-

dofprint].  ImpactFactor: 3.469

6. M. Hendrichová, F. Málek. Co-

rrelation of NT-proBNP with me-

tabolic liver function as assessed 

with 13C-methacetin breath test 

in patients with acute decompens-

ated heart failure. Int J Cardiol 

2010,144(2):321-322. ImpactFactor: 

3,121

7. T. Tláskal, V. Chaloupecký, B. 

Hučín, R. Gebauer, S. Krupičková, 

O. Reich, J. Škovránek, P. Tax. Long-

term results after correction of 

persistent truncus arteriosus in 83 

patients. Eur J Cardiothorac Surg 

2010;37:1278-84. ImpactFactor: 

2,397

8. T. Tláskal, P. Vojtovič,  O. Reich, 

B. Hučín,  R. Gebauer,  V. Kučera. 

Improvedresultsafter theprima-

ryrepairofinterruptedaortic arch: 

impactof a new management pro-

tocolwithisolatedcerebralperfusi-

on. Eur J CardiothoracSurg 38;52-

8,2010. ImpactFactor: 2,397.

9. Osmančík P, Jirmář R, Hulíková 

K, Peroutka Z, Pompachová A, Mo-

ťovská Z, Widimský P. A comparison 

of the VASP index between pati-

ents with hemodynamically com-

plicated and uncomplicated acute 

myocardial infarction. Catheter Car-

diovasc Interv. 2010;75(2):158-66. 

ImpactFactor: 2,36

10. Skala T, Hutyra M, Vaclavik J, 

Kaminek M, Horak D, Novotny J, 

Zapletalova J, Lukl J, Marek D, Ta-

borsky M. Prediction of long-term 

reverse left ventricular remodeling 

after revascularization or medical 

treatment in patients with ische-

mic cardiomyopathy: a comparati-

ve study between SPECT and MRI. 

Int J Cardiovasc Imaging, Advance 

Access published Aug 20, 2010. DOI 

10.1007/s10554-010-9677-1. Im-

pactFactor: 2.151

11. Václavík J, Szotkowski T, Hu-

tyra M, Kozák J, Lukl J, Táborský M. 

DevelopmentofLöffler'sendocardi-

tis in FIP1L1-PDGFRalpha-positive 

hypereosinophilic syndrome de-

spitecontinuousimatinibmesyla-

tetherapy and continuouscomple-

teremission. Am J Hematol. 2010 

Apr;85(4):296-9.  ImpactFactor: 

2,126

prof. MUDr. Petr Widimský, 

DrSc.

předseda ČKS

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)

To  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
dokončení ze strany 1
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SN Plicní arteriální hypertenze 
(PAH) je závažnou komplikací 
vrozených srdečních vad. Jak po-
známe u pacienta s vrozenou sr-
deční vadou rozvoj PAH?

Rozpoznání je klinicky obtížné, 
protože vývoj plicní hypertenze 
není v úvodu provázen příznaky. 
Plicní hypertenzi tak klinicky roz-
poznáme až v pozdních stádiích. 
Typickou známkou vyrovnávání 
tlaků v komorách a nárůstu tlaku 
v plicním řečišti je ústup prekor-
diálního šelestu. Vidíme snížení 
fyzické výkonnosti, únavnost, sní-
žení tolerance zátěže. Vznik Eisen-
mengerova syndromu se projeví 
narůstající cyanózou.

SN Jaká je přibližně prevalence 
Eisenmengerova syndromu 
ve vyspělých zemích?

V našem anglickém souboru pa-
cientů do 18 let je 20 % nemocných 
se sekundární plicní hypertenzí 
na podkladě vrozených srdečních 
vad a z nich se asi 2 % manifestu-
jí Eisenmengerovým syndromem. 
V  České republice díky zavede-
nému systému pediatrické péče, 
který je jeden z nejlepších na světě, 
bude toto číslo nižší.

SN Za fyziologických podmínek 
je plicní cirkulace nízkoodporo-
vá. Jak se pravá srdeční komora 

vyrovnává s  tlakovým přetíže-
ním?

Pravá komora má poměrně dob-
rou adaptační schopnost na  hy-
poxii i na zvýšení tlaku v plicním 
řečišti. Takže pravá komora tole-
ruje vysoký tlak v plicním řečišti 
poměrně dlouho. 

SN Které metody slouží ke kvan-
tifikaci PAH a  poruchy funkce 
pravé srdeční komory?

Pokud neinvazivními metodami 
zjistíme přítomnost plicní hyper-

tenze je zcela zásadní metodou 
srdeční katetrizace, kterou přes-
ně kvantifi kujeme odpor plicního 
cévního řečiště a reverzibilitu plic-
ní hypertenze.

SN Co můžeme pacientům s vro-
zenými srdečními vadami, u kte-
rých se vyvine PAH, nabídnout 
ve světle současných doporučení?

V  současnosti došlo k  pokroku 
medikamentózní léčby plicní hy-
pertenze, avšak zpravidla každé 
pracoviště určuje vlastní farmako-

terapeutické postupy. 

SN Přináší medikamentózní léč-
ba kromě úlevy od  symptomů 
i prospěch z hlediska přežití? 

Dle našich dat ze skupiny dětí 
a mladistvých (N = 600) bylo pě-
tileté přežití bez léčby velmi níz-
ké, to znamená pod 10 %, zatímco 
s použitím farmakoterapie je pě-
tileté přežívání přibližně 75–80 %. 
Nezanedbatelné je, že se podstatně 
zlepšila kvalita života.

SN Jaké má výsledky transplan-
tace srdce a plic?

V Londýně jsme prováděli trans-
plantaci srdce a  plic především 
u pacientů s primární plicní hyper-
tenzí, avšak přežití je poměrně níz-
ké. Doposud jsme transplantovali 
9 dětí a pětileté přežití je přibližně 
40 %. 

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

Po  loňském výročním sjezdu 
v Brně se v naší pracovní skupině 
ujal činnosti nový výbor. To je asi 
nejpodstatnější změna za minulý 
rok. První ostřejší akcí poté bylo 
v  únoru 2011 pořádané výroční 
sympózium, které je vedle bloků 
brněnského sjezdu naší hlavní pra-
covní náplní. Pardubické výroční 
setkání byla tentokráte v  duchu 
„hraničního – marginálního – ne-
mocného“. Zpětná vazba od parti-
cipantů byla pozitivní a domnívám 
se, že se nám podařilo zapadnout 
do zájmu účastníků. 

Poprvé byl do čela naší pracov-
ní skupiny zvolen nekardiolog. 
Domnívám se, že jde o  nepřímý 

projev prolínání a  sbližování na-
šich specializací v rámci medicíny 
a udělám vše pro to, aby mé funkč-
ní období nebylo následně hodno-
ceno jako nepřínosné.

Jedna z  věcí, která mi posled-
ní dobou leží na  srdci ve  vztahu 
k  postgraduálnímu vzdělávání je 
velké množství roztříštěných akcí 
různé úrovně a kategorizace. S tím 
souvisí i pocit, že klesá výtěžnost 
a informační přínos těchto odbor-
ných akcí. Moje vize v rámci kar-
diovaskulární medicíny nejenom 
pod hlavičkou České kardiologic-
ké společnosti a České společnos-
ti kardiovaskulární medicíny ale 
i odborných společností internistů 
a praktiků je změna separační ten-
dence naopak k hlubší spolupráci 
a  prolínání akcí jak pracovních 
skupin, tak odborných společnos-
tí. Vedle odborného přínosu v tom 
vidím i  přínos ekonomický kde 
oba atributy spolu úzce souvisí. 

Pro rok 2011, ale i roky další pře-
ji nejenom naší pracovní skupině, 
ale celé medicíně posuny už jen 
k lepšímu. 

MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
PS chlopenní a VVV v dospělosti ČKS

Pracovní skupina Chlopenní 
a vrozené vývojové vady v dospělosti

Prožila aktivní, ale bohužel 
musíme říct ne úplně úspěšný 
rok. 

Mezi úspěchy se dá počítat 
velmi vydařená celostátní kon-
ference pracovní skupiny, která 
se konala v  Poděbradech dne 
15–17. 1. 2010. Podařilo se za-
jistit velmi zajímavý a  vědecky 
bohatý program (zastoupena 
všechna významná lázeňská, 
kardiologická a  kardiochirur-
gická pracoviště) a navíc se kon-
ference zúčastnili i  přední zá-
stupci zdravotních pojišťoven, 
kteří přislíbili ve  svých sděle-
ních, že rehabilitace nebude jen 
Popelkou vedle silné invazivní 

kardiologie. 
V rozporu s  těmito proklama-

cemi se nepodařilo dosáhnout 
zařazení zdravotního výkonu 
provádění ambulantní kardio-
vaskulární rehabilitace do  Sa-
zebníku výkonů… panu minis-
trovi jsme v  září 2010 napsali:  
„Do  dnešního dne jsem nedo-
stala odpověď na přiložený do-
pis. Prosím Vás o  rychlé řešení 
daného problému, ať se opět ne-
stane, že tento důležitý preven-
tivní kód nebude do  sazebníku 
pro rok 2011 zařazen. Pokud 
by bylo třeba kód přepracovat, 
naše pracovní skupina kardio-
vaskulární rehabilitace se bude 
na práci ráda podílet (případně 
vytvoříme nový návrh, který by 
zahrnoval i primární prevenci).  
Navíc pracujeme v  současné 
době na  změně guidelines pro 
kardiovaskulární rehabilita-
ci tak, aby byly upřesněny jak 
přístrojové, tak i  personální 
a  odborné požadavky (aby or-
ganizace provádění rehabilitace 
nebyla živelná, ale v dikci České 
kardiologické společnosti)“…. 
Jedna členka komise  (lékař-
ka) se zdržela hlasování a  tak 
i když všechny pojišťovny s da-

ným kódem souhlasily, kód ne-
byl zařazen. Na  základě našich 
zkušeností lze velmi zeširoka 
diskutovat o  pravidlech tohoto 
procesu…

Stejně dopadl i  pokus o  zařa-
zení výkonu kardiovaskulární 
rehabilitace do  akreditovaných 
výkonů České lékařské komo-
ry, i  přes opakované vysvětle-
ní, proč by kardiovaskulární 
rehabilitaci měl dělat vzdělaný 
a  edukovaný kardiolog, byla 
naše žádost zamítnuta. V tomto 
případě mě to mrzí o to více, že 
právě České lékařské komoře by 
mělo jít o zajištění kvalitní péče 
a zavádění standardů.

Musím tedy konstatovat, že 
i  přes velkou aktivitu výbo-
ru (zejména MUDr.  Skalické), 
nedošlo ke  zlepšení postavení 
kardiovaskulární rehabilitace, 
jak ve smyslu finančního ohod-
nocení, tak i  zlepšení systému 
výuky a  dodržování standardů 
léčebné péče.

doc. MUDr. Eliška Sovová, 

Ph.D., MBA

PS Kardiovaskulární rehabilitace

P r a c o v n í  s k u p i n a 
K a r d i o v a s k u l á r n í  r e h a b i l i t a c e

R o z h o v o r  s   d o c e n t e m  M a r k e m

Prague Symposium on Congenital Heart Disease 
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a v  

  
-   

Za organizátory: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.  
     

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBAMUDr. Aleš Mokráček, CSc.



XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti  úterý 3. května 2011, BrnoStrana 8

Pondělní sympozium společnosti 
Servier bylo věnováno problemati-
ce arteriální hypertenze. 

Pozvanými řečníky sympozia 
byli prof. J. Widimský, prof. Sou-
ček a  prof.  Linhart. Krevní tlak 
můžeme u  pacienta hodnotit 
na  základě celé řady parametrů 
jako je průměrný systolický tlak, 
průměrný diastolický tlak, hodno-
ta pulzního tlaku (rozdíl mezi sy-
stolickým a diastolickým tlakem), 
variabilita hodnot krevního tlaku, 
či přítomnost poklesu krevního 
tlaku v nočních hodinách. Za nej-
důležitější parametr se většinou 
považuje průměrná hodnota sy-
stolického krevního tlaku, avšak 
v současnosti je věnována pozor-
nost k  novějšímu hodnocenému 
parametru, a  to variabilitě krev-
ního tlaku. Variabilitu krevního 
tlaku můžeme popisovat různě, 
nejčastěji si všímáme kolísání 
krevního tlaku od návštěvy k ná-
vštěvě u lékaře. Každý lékař peču-

jící o hypertoniky zná situace, kdy 
u  jednoho pacienta při různých 
příležitostech měříme v  ordinaci 
výrazně rozdílné hodnoty. V sou-
časnosti víme, že běžný „krevní“ 
tlak se v průběhu života pacienta 
vyvíjí a  predikuje riziko kardio-
vaskulárních příhod. Ovlivnění 
krevního tlaku farmakoterapií pak 
vede ke zlepšení prognózy nemoc-
ných. Bylo zjištěno, že významná 
fl uktuace krevního tlaku je spojena 
se zvýšením rizika bezprostřední-
ho vzniku mozkové cévní příhody, 
kdy až u  65 % nemocných před-
cházela cerebrovaskulární příhodě 
„pouze“ epizodická hypertenze. 
Navíc riziko cerebrovaskulárních 
a  kardiovaskulárních příhod se 

zvyšovalo se vzrůstem variability 
hodnot. Přitom variabilita krevní-
ho tlaku predikovala riziko i u ne-
mocných s nízkými průměrnými 
hodnotami krevního tlaku. Vý-
sledky variability krevního tlaku 
rovněž napomáhají vysvětlit roz-

díly ve výsledcích léčby v jednot-
livých skupinách studie ASCOT. 
Jedním z významů studie ASCOT 
spočívá v  tom, že populace zařa-
zená do  studie se velmi podobá 
běžné populaci. Pomocí výsledků 
studie ASCOT můžeme vysvětlo-
vat rozdíly v účincích kombinač-
ní léčby ACE inhibitor/blokátor 
kalciových kanálů (perindopril/
amlodipin) oproti kombinaci be-
tablokátor/thiazidové diuretikum 
v  běžné praxi. Pokud se pokusí-
me vysvětlit rozdíl ve  prospěch 
lepší účinnosti kombinace ACE 
inhibitor/blokátor kalciových ka-
nálů pomocí rozdílu průměrných 
hodnot krevního tlaku, zjistíme, 
že zjištěný relativně malý rozdíl 
hodnot pozorovaný mezi léčeb-
nými větvemi (3/2 mm Hg), který 
byl pozorován mezi větvemi léčby, 
nevysvětlí lepší dopady léčby u in-
dividuálního nemocného. Pokles 
krevního tlaku o hodnotu 3/2 mm 
Hg má však dopady v  populaci, 
kde uvedený pokles vede k 30% re-
dukci cerebrovaskulárních a 15% 
redukci koronárních příhod. Pří-
znivé dopady léčby perindopril/
amlodipin lze vysvětlovat i meta-
bolickým účinkem, kdy uvedená 
kombinace vedla ke zvýšení HDL 
cholesterolu o 0,11 mmol/l. Velmi 
významné je rovněž zjištění, že 
metabolicky výhodná kombinace 
perindopril/amlodipin přispěla při 
současném podání atorvastatinu 
k významnému 53% poklesu kar-
diovaskulárních příhod, zatímco 
pokud byl atorvastatin podáván 

nemocným na  kombinaci be-
tablokátor/diuretikum, byl pokles 
pouze 16%. Je zajímavé, že kombi-
nace perindopril/amlodipin byla 
rovněž účinnější u  nemocných 
s  tachykardií, kde bychom spíše 
očekávali větší prospěch z  léčby 
betablokátrorem. Další vysvětle-
ní rozdílných výsledků ve  studii 
ASCOT spočívá v rozdílném pů-
sobení léčby na  centrální krevní 
tlak v aortě. Centrální tlak v aortě 
můžeme měřit nepřímo pomocí 
aplanační tonometrie na  radiál-
ní tepně. Centrální tlak v aortě je 
ovlivněn elasticitou, respektive 
tuhostí velkých tepen. Při vyšší 
tuhosti dochází k výraznému zpět-
nému odrazu pulzové vlny způ-
sobujícímu sumaci dopředných 
a zpětných vln vedoucí ke zvýšení 
systolického tlaku v aortě a větší 
zátěži levé srdeční komory. Ne-
přímé hodnocení centrálního tla-
ku ve  studii ASCOT ukázalo, že 
kombinace perindopril/amlodipin 
vedla oproti kombinaci betabloká-
tor/diuretikum k vyššímu poklesu 
centrálního tlaku. Studie ASCOT 
hodnotila rovněž dopady variabili-
ty krevního tlaku. Byla hodnocena 
variabilita hodnot krevního tlaku 
od  návštěvy k  návštěvě u  lékaře. 
Bylo zjištěno, že rozdíly ve  vari-
abilitě krevního tlaku se odrážely 
ve  výskytu nežádoucích příhod. 
Léčba betablokátorem s  diureti-
kem byla spojena s  vyšší varia-
bilitou krevního tlaku nejen při 
návštěvách u  lékaře, ale také při 
ambulantním monitorování krev-

ního tlaku, a  tato variabilita byla 
lepším prediktorem cerebrovasku-
lárních příhod než průměrná hod-
nota systolického krevního tlaku. 
Průměrný krevní tlak ve  studii 
ASCOT měl malou asociaci jak 
s  rizikem cerebrovaskulárních 
příhod, tak s rizikem koronárních 
příhod. Avšak různé proměnné 
variability krevního tlaku jsou sil-
nými prediktory jak cerebrovas-

kulárních příhod, tak koronárních 
příhod. Variabilita je vyšší u star-
ších nemocných, diabetiků, kuřá-
ků a u nemocných s preexistujícím 
cévním poškozením. Nejsilnějším 
prediktorem je „visit-to-visit“ va-
riabilita. Amlodipin/perindopril 
ve srovnání s kombinací atenolol/
thiazidové diuretikum variabilitu 
krevního tlaku snižuje. Adjustace 
variabilitou zcela vysvětluje pozo-
rované rozdíly v  incidenci CMP 
a koronárních příhod mezi oběma 
léčenými skupinami.

Krevní tlak – pravdy a mýty v roce 2011

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr. , CSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr. , CSc.

V průběhu historie byla víceméně 
všechna antihypertenziva podezírá-
na z potenciálního kancerogenního 
efektu. Již v  roce 1974 se objevují 
data o pozitivní asociaci užívání re-
serpinu a karcinomu mammy, po-
tvrzená metaanalýzou E. Gross-
mana publikovanou v  roce 2001 
v European Heart Journal.

Podobný osud stihl i  diuretika, 
kde naopak byla nalezena spojitost 
s jejich užíváním a vznikem karci-
nomu ledviny. Toto riziko je však 
pravděpodobně dáno z větší části jen 
skutečností, že samotná hypertenze 
zvyšuje pravděpodobnost vzniku 
karcinomu ledviny asi o 60%. Nic-

méně velké metaanalýzy nevyluču-
jí, že ženy jsou při užívání diuretik 
ohroženy více.

Podezření nezůstaly ušetřeny ani 
blokátory kalciových kanálů – v roce 
1997 otiskl Lancet analýzu ukazující 
až na 27%ní zvýšení malignit. Po-
někud podivné však bylo, že vůbec 
nezáleželo na délce jejich podávání. 
Není proto ani moc překvapující, že 
jiní autoři toto riziko nenašli, nebo 
jej byli schopni prokázat v  daleko 
menší míře. Poslední metaanalýza 
Bangaloreho uveřejněná v  Lancet 
Oncology v  roce 2010 naznačila 
mírné zvýšení rizika asi o 6% s hra-
niční statistickou významností toho-
to pozorování.

Pravděpodobně největší rozruch 
stran různých suspekcí na onkoge-
nitu antihypertenziv však vyvolala 
metaanalýza Sipahiho a  spolupra-
covníků, rovněž uveřejněná v roce 
2010 v Lancet Oncology. Ta nazna-
čila 11% nárůst rizika malignit při 
použití sartanů, zejména pak telmis-
artanu. Hlavním tumorem odpo-
vědným za tento jev byl karcinom 
plic a největší riziko bylo přítomno 
při léčbě kombinací sartanu s ACE 

inhibitorem. Tato metaanalýza byla 
však hrubě nekompletní a vyvolala 
řadu reakcí a  také nových analýz. 
Jednou z nich je již zmíněná práce 
Bangaloreho, která zkoumala i inter-
akce mezi antihypertenzivy a zahr-
nula i studie s jinými léky než pouze 
se sartany. Celkem byla analyzována 
data od 324 168 nemocných. Banga-
lore došel k závěrům zcela opačným 
než Sipahi – žádné riziko malignit 
s  monoterapií sartany neprokázal 
(OR 0,98, 95% CI 0,93-1,03). Nic-
méně ani on nevyloučil, že by tento 
vliv mohla mít kombinace sartanů 
s ACE inhibitory (OR 1,14, 95% CI 
1,04-1,24).

Jako odpověď na obě zmíněné ana-
lýzy je pak v letošním roce zveřejně-
na v Journal of Hypertension studii 
signovanou ARB trialists collabora-
tion, která zahrnuje 90% všech dat 
z klinických studií provedených se 
sartany, což představuje 138 769 pa-
cientů – tedy až o 75000 nemocných 
více než shromáždil pro svoji provo-
kativní publikaci Sipahi. Poměr rizik 
vzniku malignity nalezený touto 
soubornou a velmi kompletní analý-
zou je 1,0 (95% CI 0,95-1,04). Tento 

výsledek – viz graf – hovoří jedno-
značně proti klinicky významné 
možnosti indukce malignity při po-
dávání sartanů jako skupiny. Z ana-
lýzy nevyplynulo takové podezření 
ani při srovnání s referenční léčbou 
ACE inhibitory ani ve srovnání s po-
dáváním placeba.

Ještě překvapivěji tato analýza 
nepotvrzuje ani pozorování o aso-
ciaci nádorů s kombinací sartanů 
s ACE inhibitory (OR 1,01, 95% CI 
0,94-1,10).

Závěrem je třeba konstatovat, že 
i přesto, že se naštěstí léčba sartany 
i  jinými antihypertenzivy ukazuje 
jako bezpečná z  hlediska indukce 
malignit, je nutno mít na paměti, že 
tyto léky nejsou bez potenciálních 
vedlejších účinků. Z toho vyplývá, že 
mají být použity jen tehdy, když je-
jich příznivé ovlivnění kardiovasku-
lárního rizika přesáhne jednoznačně 
možná nebezpečí s nimi spojená.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Antihypertenziva a riziko maligních nádorů

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Hlavní výsledek metaanalýzy: Effects of telmisartan, irbesartan, 
valsartan, candesartan, and losartan on cancers in 15 trials enrolling 
138,769 individuals. ARB Trialists Collaboration. J Hypertens. 2011 
Apr;29(4):623-35. (Otištěno s laskavým svolením autorů a vydavatele).
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Pracovní skupina Akutní kardi-
ologie České kardiologické spo-
lečnosti (PS AK ČKS) pravidelně 
směřuje svoji aktivitu především 
k výročním sjezdu PS AK a k vý-
ročnímu sjezdu ČKS. Výroční 

kongres PS AK byl již 8. v pořadí. 
Konal se tradičně v závěru roku 
v  Karlových Varech a  tradičně 
byl velmi úspěšný. Zasedání se 
zúčastnilo 350 delegátů. Mezi 
tématy sympózií byla například 
problematika využití ultrazvuku 
k  žilním kanylacím,  perikardi-
ocentéze a diagnostice hrudních 
abnormalit jako je pneumotorax. 
Vzhledem ke zveřejnění nových 
evropských doporučení pro kar-
diopulmonální resuscitaci krátce 
před konáním kongresu, byl sa-
mozřejmě věnován této proble-
matice samostatný blok. Zvláštní 
pozornost byla zaměřena na zaří-
zení pro nepřímou srdeční masáž 
typu LUCAS a AutoPuls. V bloku 
zaměřeném na  guidelines byly 
prezentovány především novinky 

v evropských doporučeních pro 
myokardiální revaskularizaci, 
léčbu fi brilace síní, antiagregač-
ní terapii a  kontrolu glykémií 
při akutním infarktu myokardu. 
Speciální blok byl věnován radi-
álnímu přístupu v léčbě akutního 
infarktu myokardu primární an-
gioplastikou. Zábavnou formou 
byly pojaty přednášky o mecha-
nických podporách cirkulace. 
Sesterská sekce nabídla široké 
spektrum témat.

Další akcí se spolupořadatel-
stvím PS AK byl Rokitanského 
den v březnu 2011 v Hradci Krá-
lové. Den byl věnován různorodé 
kardiologické problematice. 

Do  programu XIX. výročního 
sjezdu ČKS v  Brně přichystala 
PS AK 6  bloků. Nejrozsáhlejší 

blok je věnován Doporučením 
Evropské resuscitační rady pro 
kardiopulmonální resuscitaci 
(KPR) z roku 2010. O novinkách 
v základní KPR a především vý-
sledcích vlastní studie bude před-
nášet Ondřej Franěk ze Záchran-
né služby hlavního města Prahy. 
Nejdůležitější novinky v  rozší-
řené KPR probere Tomáš Janota 
ze Všeobecné fakultní nemocni-
ce v  Praze (VFN), předseda PS 
AK. Zkušenosti z  intraoseální 
aplikací léků, která je doporučo-
vána při nedostupnosti žilního 
vstupu nově místo endotrache-
álního podávání i  u  dospělých, 
předá Anatolij Truhlář ze Zdra-
votnické záchranné služby Krá-
lovéhradeckého kraje, předseda 
České resuscitační rady (ČRR). 

S nejdůležitějšími specifi ky KPR 
dětí seznámí posluchače Daniel 
Blažek z pediatrické kliniky Fa-
kultní nemocnice v Motole. Jan 
Bělohlávek z  VFN srovná vý-
hody a nevýhody dvou systémů 
mechanizované nepřímé srdeční 
masáže, systému AutoPuls a LU-
CAS. O zkušenosti s  těmito sys-
témy z práce Zdravotní záchran-
né služby v Praze se podělí Karel 
Kučera. Kazuistiky Radka Pudila 
z  Hradce Králové a  Vladimíry 
Tuky z VFN dokreslí přínosnost 
i úskalí používání mechanizova-
né nepřímé srdeční masáže. 

V  dalším bloku podá Andreas 
Calatzis z Mnichova, Jan Vojáček 
a Robert Ševčík z Hradce Králo-
vé a  Zuzana Moťovská z  Prahy 
přehled současné antikoagulační 
a antiagregační léčby a její moni-
torace.

V bloku pro a proti se Tomáš Ja-
nota utká s Karlem Cvachovcem 
z Kliniky anesteziologie a resus-
citace FN Motol v Praze na téma, 
zda má být nemocný se srdečním 
onemocněním vedoucím ke kri-
tickému stavu léčen na  kardio-
logickém JIP nebo na  oddělení 
ARO.

V  bloku o  akutních stavech 
u hypertoniků se Jiří Špác z Brna 
zaměří na zajímavou problemati-
ku bolestí na hrudníku u urgent-
ních hypertenzních stavů. Tomáš 
Janota podá přehled léčebných 
postupů a Ivan Říháček z Brna se 
bude věnovat problematice peri-
operační hypertenze. 

V  bloku o  poresuscitační 
péči bude podán přehled léčby 
od  protekce k  podpoře orgánů. 
Petr Ošťádal z Prahy zaměří po-
zornost na  poresuscitační syn-
drom, protektivní mechanizmy 
a hypotermii. Otázku kdy a komu 
provádět urgentní koronarografi i 
bude řešit Martin Mates z Liber-
ce. Problematika podpor oběhu 
bude tématem Jana Bělohlávka 
a konečně Richard Rokyta z Plz-
ně seznámí posluchače se součas-
nými možnostmi eliminačních 
metod a podpory funkce ledvin. 

V panelu o nových technologi-
ích v kardiologii skupina předná-
šejících z Brna umožní seznámení 
s optickou koherentní tomografi í 
(Ota Hlinomaz), s experimentál-
ním využitím stereotaxe Niobe 
pro mozkové a srdeční interven-
ce (Tomáš Kára) a  endotelizací 
pomocí magneticky značených 
buněk (Martin Klabusay).

PS AK bude také participovat 
na  1. symposiu České resusci-
tační rady 11.května v Pražském 
hotelu Clarion a na navazujícím 
5. česko-slovenském kongresu 
intenzivní medicíny.  

V současnosti je již připravován 
9. výroční sjezd PS AK, který se 
bude konat 8. – 10. prosince 2011 
v Grandhotelu Pupp v Karlových 
Varech. Zváni jsou všichni zá-
jemci o akutní kardiologii a  in-
tenzivní a  intervenční medicínu 
z řad lékařů i středně zdravotnic-
kých pracovníků.

MUDr. Tomáš  Janota, CSc.
PS Akutní kardiologie

Pracovní skupina Akutní kardiologie ČKS v  roce 2010–2011

MUDr. Tomáš  Janota, CSc.
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Má ověřenou účinnost při léčbě PAH a je schváleným lékem pro léčbu pacientů s funkční třídou II a III.1, 2, 3

Volibris má také nízké riziko lékových interakcí a nízký výskyt abnormalit jaterních testů.3, 4
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Pracovní skupina Kardiovasku-
lární farmakoterapie uspořádala 
v  sále Rotunda sekci věnovanou 
významným studiím, jejichž vý-
sledky byly publikovány v posled-
ním roce. 

Prof. Špinar představil výsledky 
studie ROCKET AF. Jednalo se 
o randomizovanou studii uspořá-
danou v 45 zemích, jejíž hlavním 
cílem bylo prokázat noninferioritu 
20 mg  rivaroxabanu oproti war-
farinu u  pacientů s  fi brilací síní. 
Primárním endpointem účinnos-
ti byly mozkové cévní příhody 
(CMP) a  periferní embolie, bez-
pečnostní endpointy zahrnovaly 
krvácivé komplikace. Zařazeno 
bylo 7000 pacientů s průměrným 
CHADS2 skóre téměř 3,5, více než 
50 % pacientů bylo po CMP - jed-
nalo se tedy o  vysoce rizikovou 
populaci. Medián sledování byl 
600 dní. Výsledky přinesly zjištění, 
že z hlediska primárního cíle byl 
rivaroxaban účinnější než warfa-
rin za  nižšího výskytu krvácení. 
Rivaroxaban byl tedy účinnější 
než warfarin, bez nutnosti kontrol 
INR a byl dobře snášen. Není bez 
zajímavosti, že pouze 58 % nemoc-
ných ve warfarinové skupině bylo 
stabilizováno na  cílové hladině 
INR v rozmezí 2–3.

Prof.  Hradec hovořil o  studii 
EMPHASIS HF. Cílem studie bylo 
zjistit účinek eplerenonu u  ne-
mocných se systolickým srdečním 
selháním a  lehkými symptomy. 
Dosavadní studie s  antagonisty 

aldosteronu zahrnovaly studii RA-
LES u  těžkého srdečního selhání 
u  pacientů se stupněm NYHA 
III-IV, kde spironolakton snížil 
celkovou mortalitu o  30 % a  stu-
dii EPHESUS u  lehčích pacientů 
se symptomatologií NYHA II, kde 
eplerenon snížil celkovou morta-
litu o 15 %. Do studie EMPHASIS 
HF byli zařazováni nemocní s ob-
tížemi stupně funkční klasifi kace 
NYHA II a s ejekční frakcí levé sr-
deční komory 30 % a méně. Účast-
níci byli randomizováni v poměru 
1:1 do skupiny eplerenonu v dávce 
25 až 50 mg nebo placeba. Studie 
byla předčasně ukončena pro vy-
soce pozitivní výsledky eplereno-
nu. V aktivně léčené skupině došlo 
k 37% snížení kombinovaného cíle 
kardiovaskulárního úmrtí a  hos-
pitalizace pro srdeční selhání, 
snížení celkové mortality o 24 %, 
snížení všech hospitalizací o 23 % 
a snížení hospitalizací pro srdeční 
selhání o  42 %. Výskyt nežádou-
cích účinků byl nižší, než ve studii 
RALES. Prof. Hradec podtrhl, že 
na  základě uvedených výsledků 
lze předpokládat, že blokáda mi-
neralokortikoidních receptorů se 
stane doporučenou léčbou všech 
symptomatických pacientů se sr-
dečním selháním.

Prof.  Vítovec zhodnotil studii 
SHIFT, kde byl posuzován účinek 
ivabradinu oproti placebu u paci-
entů se srdečním selháním, se sinu-
sovým rytmem a srdeční frekvencí 
≥ 70 tepů za  minutu. Zařazení 
nemocní byli řádně léčeni dle do-
poručených postupů. Primárním 
cílem byl sdružený cíl kardiovas-
kulární mortality a  hospitalizace 
pro srdeční selhání. Ve větvi aktiv-
ně léčené ivabradinem došlo k vý-
znamné 18% redukci primárního 
cíle, 26% redukci hospitalizace pro 
srdeční selhání a 9% redukci kar-
diovaskulární mortality, tento po-
slední rozdíl nedosáhl statistické 
významnosti. Přidání ivabradinu 
ke  standardní léčbě tak bylo pro 
nemocné s tepovou frekvencí ≥70 
tepů za minutu prospěšné. 

Cílem studie DEFINE a  ana-
cetrapibem bylo, jak uvedl další 

řečník, prof. Češka, posoudit vliv 
přípravku na  lipidové parametry.
Anacetrapib je přípravek ze slibné 
skupiny inhibitorů CETP. Inhibi-
ce CETP vede ke zvýšení hladiny 
HDL cholesterolu, avšak u  před-
chozího přípravku z této skupiny, 
torcetrapibu, byl pozorován vyso-
ký výskyt nežádoucích účinků – 
například zvýšení krevního tlaku. 
Anacetrapib vedl ke snížení LDL 
cholesterolu o 40 % a ke vzestupu 
HDL cholesterolu o  neuvěřitel-
ných o 138 %. Navíc došlo k pokle-
su hladiny lipoproteinu (a) o 30 %. 
V současnosti je plánována velká 
mortalitní studie REVEAL, kde 
bude účinek anacetrapib hodno-
cen u 30 000 pacientů.

Doc.  Chlumský představil dal-
ší studii s  rivaroxabanem - EIN-
STEIN DVT. Jednalo se o otevře-
nou randomizovanou studii s 3449 
pacienty s ověřenou hlubokou žil-
ní trombózou, kteří byli randomi-
zováni buď k léčbě enoxaparinem 
s  následným podáním warfarinu 
nebo k léčbě rivaroxabanem v dáv-
ce 2x15 mg s následným snížením 
na  1x20 mg. Rekurence žilního 
tromboembolizmu byla v průběhu 
léčby zaznamenána u 3 % pacien-
tů na warfarinu a u 2,1 % pacientů 
na rivaroxabanu, velké krvácení se 
vyskytlo u 1,2 % pacientů na war-
farinu a u 0,8 % pacientů na riva-
roxabanu. Celková mortalita ani 

výskyt CMP se mezi skupinami 
nelišily. Pacienti, kteří dokončili 
léčbu, se mohli účastnit placebem 
kontrolované extenze studie, kde 
byl léčebný protokol prodloužen 
o dalších o 6 - 12 měsíců. V prů-
běhu pokračující léčby rivaroxa-
banem došlo ke  snížení recidivy 
žilního tromboembolizmu o 80 %. 

Prof. Špinarová přednesla výsled-
ky studie ASCEND HF hodnotící 
nesiritid u  dekompenzovaného 
srdečního selhání. Primárním cí-
lem byla hospitalizace pro srdeční 
selhání a/nebo 30denní mortali-
ta a  dále subjektivní hodnocení 
dušnosti pacientem na  7stupňo-
vé škále. Hodnocena byla rovněž 
bezpečnost přípravku s  ohledem 
na renální funkce a výskyt hypo-
tenze. Studie byla dvojitě slepá, 
placebem kontrolovaná. Vstupní 
kritéria zahrnovala hospitalizaci 
pro akutní srdeční selhání, klido-
vou dušnost, dechovou frekvenci 
20/minutu nebo chrůpky do  1/3 
plic, dále ejekční frakci levé srdeč-
ní komory < 40 % nebo zvýšení 
hladiny BNP nebo hodnota tlaku 
v zaklínění > 20 mmHg. Vyloučeni 
byli hypotenzní pacienti, pacienti 
s  plicním onemocněním, s  akut-
ním koronárním syndromem, 
s  anémií a  s  inotropní podporou 
oběhu. Zařazeno bylo celkem 7000 
pacientů. Výsledky neukázaly větší 
účinnost nesiritidu oproti placebu 
v hodnocených cílech. Z hlediska 
bezpečnosti léčby se nepotvrdi-
lo zhoršení renálních funkcí při 
léčbě nesiritidem, avšak nemocní 
na nesiritidu častěji vykazovali hy-
potenzi.

V  závěru představil prof.  Lin-
hart výsledky subanalýzy studie 
RE-LY. Studie RE-LY hodnotí 
dopady antikoagulační léčby da-
bigatranem u  nemocných s  fib-
rilací síní. V  hlavní části studii 
RE-LY vedl dabigatran v dávce 2x 
150 mg oproti warfarinu ke 34% 
redukci relativního rizika výsky-
tu mozkové cévní příhody nebo 
jiné systémové embolizace, dáv-
ka 2x 110 mg měla srovnatelnou 

účinnost s  warfarinem. Výskyt 
krvácivých mozkových cévních 
příhod při léčbě oběma dávkami 
dabigatranu signifikantně nižší, 
než při léčbě warfarinem. Léč-
ba dabigatranem v dávce 2x 150 
mg  byla navíc oproti warfarinu 
spojena s nižším výskytem úmrtí 
z cévních příčin. Výskyt úmrtí ze 
všech příčin byl obdobný ve sku-
pině warfarinové i  ve  skupinách 
léčby dabigatranem; při dávce 
dabigatranu 2x 150 mg byl opro-
ti warfarinu nižší výskyt úmrtí, 
avšak tento nález vykazoval hra-
niční statistickou významnost. 
Výskyt závažného krvácení se 
nelišil ve skupině warfarinu a da-
bigatranu 2x 150 mg, a ve skupině 
dabigatranu 2x 110 mg bylo dosa-
ženo statisticky významně nižšího 
výskytu krvácivých příhod. Celko-
vý výskyt krvácivých příhod pak 
byl v obou skupinách dabigatra-
nu oproti warfarinu signifi kantně 
nižší a  stejně tak i  výskyt život 
ohrožujícího krvácení a  krváce-
ní do  mozku. Hodnocení pod-
skupin studie RE-LY se zaměřilo 
na skupinu nemocných s fi brilací 
síní a s  jedním a více rizikovými 
faktory, dále na  skupiny podle 
CHADS2 skóre, na  hodnocení 
podskupin podle věku a  renál-
ních funkcí a  v  nespolední řadě 
na  hodnocení skupiny nemoc-
ných podstupujících kardioverzi. 
Souhrnně lze na základě výsled-
ků konstatovat, že dabigatran 
ve vyšším dávkování je účinnější 
než warfarin při noninferioritě 
obou dávek dabigatranu z hledis-
ka bezpečnosti i účinnosti. Ana-
lýza doby v  terapeutickém roz-
mezí INR ukázala, že dabigatran 
je účinnější především tam, kde 
warfarinizovaní nemocní nesetr-
vávají řádně v  rozmezí INR 2-3. 
Zajímavým zjištěním subanalýz je 
nález nižšího výskytu embolizač-
ních komplikací u antikoagulova-
ných nemocných, kteří před kar-
dioverzí navíc podstoupí jícnovou 
echokardiografi i.
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Pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie

Gala večer 

České kardiologické společnosti

3. května 2011 od 20.00 hodin

Pavilon A2, výstaviště

Program Gala večera:

20.00 Welcome drink

20.30 Ofi ciální zahájení, přivítání zástupci ČKS

 Slavnostní raut

21.00 Ondřej Havelka a Melody Makers

22.00  Slavnostní předání cen vítězům Kardioběhu J. Tomana,

 Sekce mladých kardiologů a To nelepší z české kardiologie

22.20 Ondřej Havelka a Melody Makers

23.00 Disko zábava s DJ Milošem Skalkou

01.00  Zakončení společenského večera

Doprovodný společenský program
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Celosvětově je pasivnímu kouře-
ní vystaveno dle statistik až 40 % 
dětí, 33 % mužů- nekuřáků a 35 % 
žen-nekuřaček. Situace v České re-
publice není vzhledem k současné 
legislativě ve srovnání s celosvěto-
vým průměrem nikterak růžovější. 

Na celém světě bylo v roce 2004 
přibližně 600  000 úmrtí dáváno 
do  souvislosti s  pasivním kouře-
ním, což představuje 1 % všech 
úmrtí. Zvláště ohroženy jsou ženy, 
ale celých 28 % z těchto úmrtí při-
padá na děti. Příčiny úmrtí zahr-
nují kardiovaskulární komplikace, 
infekce dolních dýchacích cest, 
astma a karcinom plic.

Pasivní kouření a  kardiovasku-
lární systém

1. Pasivní kouření zvyšuje riziko 
kardiovaskulárních příhod nejmé-
ně o 30 %.

2. V  dlouhodobých epidemio-
logických studiích hodnotících 
expozici pasivnímu kouření se 
zvýšení kardiovaskulárního rizika 
pohybuje až kolem 45 %.

3. Přesto, že aktivní kouření vede 
k expozici kouři a jeho zplodin až 
100x vyššímu, je zvýšení rizika při 
aktivním kuřáctví proti pasivnímu 
jen dvojnásobné. To ukazuje na ex-
trémní význam pasivního kouření, 
nejspíše i u aktivních kuřáků.

4. Pasivní kouření se co do rizi-
ka přinejmenším ze dvou třetin 
vyrovná mírnému kuřáctví (do 10 
cigaret denně).

5. V zemích, kde došlo k omezení 
kouření ve veřejných prostorách, 
restauracích a na pracovištích, po-
klesla kardiovaskulární úmrtnost 
velmi rychle, v řádu několika mě-
síců. Pokud byl zákaz zrušen, opět 
narostla. 

6. Pokles nově vzniklých infark-
tů při omezení pasivního kouření 
zákonem se mnohde pohyboval 
kolem 40-50 %. V metaanalýze 10 
studií dosahoval pokles průměrně 
17 % a s každým dalším rokem zá-
kazu narůstal příznivý vliv o 26 %. 

7. Již krátká expozice pasivnímu 
kouření vede ke  změnám funkce 
cév a zánětlivé odpovědi, která do-
sahuje měřitelné úrovně.

8. Pasivní kouření vede k aktivaci 
trombocytů, což usnadňuje vznik 

mikrotrombóz a  akceleruje pro-
gresi aterotrombotických cévních 
změn. U pasivních kuřáků dochází 
i k dalším změnám krevní srážli-
vosti, např. zvýšení hladin fi brino-
genu a tromboxanu.

9. Opakované expozice pasivní-
mu kouření vedou ke změnám ko-
agulace, které dosahují stavu, který 
nastává u aktivních kuřáků.

10. Vedlejší produkty hoření ciga-
ret mají větší význam pro aktivaci 
destiček než přímé produkty kou-
ření inhalované kuřáky přímo z ci-
garety.

11. U  pasivních kuřáků dochází 
k  poklesu koronární rezervy. Již 
30minutová expozice pasivnímu 
kouření na  úrovni běžného za-
kouřeného baru vede ke  snížení 
koronární rezervy, které obvykle 
nalézáme u aktivních kuřáků.

12. Dlouhodobá expozice vede 
k trvalým změnám funkce cév (en-
doteliální dysfunkci), změny jsou 
závislé na velikosti expozice. Změ-
ny u pasivních kuřáků exponova-
ným tomuto vlivu trvale (pracovní 
expozice) jsou srovnatelné s aktiv-
ními kuřáky.

13. U  jedinců exponovaných pa-
sivnímu kouření lze prokázat pří-
mé morfologické změny endote-
liálních buněk svědčící pro jejich 
poškození.

14. Po přerušení expozice pasivní-
mu kouření dochází k postupné-
mu zlepšení endoteliální funkce, 
toto zlepšení je však poměrně po-
malé a lze jej prokázat například až 
po jednom roce od ukončené ex-
pozice. I po roce je však funkce cév 
u bývalých pasivních kuřáků proti 
kontrolní skupině stále významně 
zhoršena. 

15. Pasivní kouření dlouhodobě 
zhoršuje poddajnost cévní stěny. 
Tento ukazatel je prognosticky 
dlouhodobě významný pro riziko 
koronárních a mozkových cévních 
příhod. Toto zhoršení je prokaza-
telné již po čtyřminutové expozi-
ci pasivnímu kouření a  dosahuje 
téměř úrovně aktivních kuřáků. 
Rychlost vzniku sice nasvědčuje, 
že jde primárně o funkční změny, 
avšak dlouhodobá expozice může 
vést ke změnám poddajnosti (tu-
hosti), které jsou ireverzibilní.

16. Pasivní kouření jednoznač-
ně akceleruje vznik aterosklerózy. 
To dokazuje nejen zvýšené riziko 
akutních koronárních příhod, ale 
například i zesílení tloušťky intimy 
a médie karotických tepen. U žen 
exponovaných pasivnímu kouření 
od jejich manželů lze však proká-
zat dokonce i vyšší výskyt stenóz 
karotických tepen.

17. Vysvětlení rychlejšího vzniku 
aterosklerózy je nejen v navození 
endoteliální dysfunkce a zvýšené 
aktivaci trombocytů, ale může být 
vysvětleno i sníženými hladinami 
HDL cholesterolu, které se u kuřá-
ků nacházejí. Tyto změny lze nalézt 
již u  dětí, které jsou v  domácím 
prostředí exponovány pasivnímu 
kouření.

18. Již u dětí exponovaných pasiv-
nímu kouření lze nalézt známky 
probíhajícího chronického záně-
tu (např. zvýšení proteinů akutní 
fáze).

19. Pasivní kouření vede ke zvýše-
ní hladin homocysteinu, který je 
spojován s vyšším rizikem progre-
se aterosklerózy. Lze rovněž pro-
kázat, že pasivní kouření navozuje 
vznik inzulínové rezistence, která 
může potenciálně urychlit roz-
voj diabetu 2. typu a sama o sobě 
představuje významný rizikový 
faktor vzniku a progrese ateroskle-
rózy.

20. U  pasivních kuřáků lze pro-
kázat v aterosklerotických plátech 
vyšší koncentrace metaloproteináz 
a kolagenázy I a také aktivaci mak-
rofágů. Tyto faktory jsou přímo 
zodpovědné za vyvolání nestabili-
ty aterosklerotického plátu, a tedy 
i koronárních příhod.

21. U  experimentálně navozené-
ho akutního infarktu myokardu 
lze prokázat, že po expozici pasiv-
nímu kouření je jeho velikost vý-
znamně větší než u srovnatelného 
infarktu bez vlivu kouření. 

22. U pasivního kouření lze proká-
zat poškození funkce mitochond-
rií a rovněž alteraci mitochondri-
ální DNA. Tyto změny mohou být 
do  určité míry ireverzibilní. Po-
škození funkce mitochondrií vede 
k  měřitelným změnám hladiny 
laktátu a nasvědčuje faktu, že pa-
sivní kouření může přímo snižovat 
vytrvalostní fyzickou výkonnost.

23. Vysoké hodnoty kotininu 
u  pasivních kuřáků jsou spojeny 
s vyšším rizikem zhoršených ko-
gnitivních funkcí.

Dopady pasivního kouření na dal-
ší orgány

1. Pasivní kouření zvyšuje riziko 
syndromu náhlého úmrtí novoro-
zenců.

2. Pasivní kouření u dětí zvyšuje 
riziko zánětu středního ucha té-
měř o 40 %.

3. Pasivní kouření zvyšuje reakti-
vitu bronchiálního stromu na ze-
vní podněty. Zvyšuje se tím riziko 
vzniku astmatu, u dětí asi o třeti-
nu, u dospělých až dvojnásobně!

4. Pasivní kouření zvyšuje riziko 
závažné chronické obstrukční cho-
roby plicní (CHOPN) až o 50 %.

5. Zákaz kouření na  veřejných 
místech a na pracovištích snižuje 
počet přijetí do nemocnice pro re-
spirační komplikace v regionu, kde 
platí tato legislativa, až o třetinu. 

6. Expozice pasivnímu kouření 
vede k zánětlivým změnám a sní-
žení obranyschopnosti respirač-
ního traktu a usnadňuje tak vznik 
infekcí dolních cest dýchacích, 
destrukci plicní tkáně a  rozvoji 
CHOPN.

7. U  nemocných s  manifestní 
CHOPN zvyšuje pasivní kouření 
riziko exacerbací. Počet akutních 
hospitalizací při expozici kouři 
stoupá až o 40 %, až o polovinu je 
vyšší počet ambulantních i  elek-
tivních hospitalizací pro zhoršení 
stavu.

8. Expozice pasivnímu kouření 
vede podle měření k významnému 
zhoršení celkového zdravotního 
stavu a kvality života nemocných 
s  CHOPN. Objektivně dochází 
k poklesu výkonnosti – snižuje se 
vzdálenost, kterou jsou nemocní 
schopni ujít v  6minutovém testu 
chůze.

9. Kouření vede k odlišné expresi 
řady genů v plicní tkáni již po krát-
ké expozici včetně metabolismu 
estrogenů. Inhalace kouře vede 
rovněž k  zánětlivým změnám. 
Tyto změny by mohly stát na po-
čátku kancerogeneze indukované 
kouřením.

10. Expozice pasivnímu kouření 
v dětství je spojena dle některých 
dat s 50%, ale podle jiných i s více 
než dvojnásobným rizikem karci-
nomu plic u nekuřáků.

11. Riziko karcinomu plic u  pa-
sivních kuřáků oproti nekuřákům 
narůstá – podle metaanalýzy u žen 
nekuřaček exponovaných kouři 
v domácím prostředí je riziko vyšší 
až o třetinu. Některé práce ale uka-
zují i podstatně vyšší – až dvojná-
sobné – riziko.

Jak ukazují objektivní data z USA 
získaná měřením kotininu, legisla-
tivní opatření zakazující kouření 
na veřejných místech a na praco-
vištích signifi kantně snižují pro-
cento nekuřáků, u  nichž je vliv 
pasivního kouření klinicky proka-
zatelný. I tak zůstává expozice pa-
sivnímu kouření vysoká....

Omezení kouření na  veřejných 
místech a na pracovištích signifi -
kantně snižuje riziko vzniku akut-
ního infarktu myokardu a kardi-
ovaskulárních komplikací, riziko 
nutnosti hospitalizací pro respi-
rační infekce, astma a exacerbace 
CHOPN.....

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., 
prof. MUDr. Renata Cífk ová, CSc.

Podceňované a  neznámé vlivy pasivního kouření

Jedná se o první číslo nového 
časopisu, který Vám bude třikrát 
do  roka přinášet české překlady 
zajímavých článků, publikovaných 
v ofi ciálním časopise Evropské kar-
diologické společnosti European 
Heart Journal (EHJ). Jak se přihodi-

lo, že si budete moci přečíst nejzají-
mavější články z tohoto prestižního 
kardiologickéhoa časopisu v češti-
ně? Vydavatelství Content Ed Net s. 
r. o., které mimo jiné exkluzivně za-
stupuje jedno z největších meziná-
rodních vydavatelství lékařské (ne-

jenom) literatury Oxford University 
Press pro reprinty v České republice 
a na Slovensku, získalo právo česky 
psaný výběr z nejzajímavějších člán-
ků v EHJ vydávat, a farmaceutická 
fi rma Servier se rozhodla toto vydá-
vání fi nančně podporovat.

Slavnostní křest
1. české vydání časopisu 

Evropské kardiologické společnosti 
European Heart journal




