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XVII. výroční sjezd

České kardiologické společnosti

10.–13. května 2009, Brno, areál BVV

Zeptali jsme se

Vrcholem společenského pro-
gramu XVII. výročního sjezdu 
byl Gala večer České kardio-
logické společnosti, který za-
hájil profesor Špinar společně 
s předsedou ČKS doc. Chaloup-
kou. Společně ocenili dosavad-
ní úspěšný průběh odborného 
i společenského programu Vý-
ročního sjezdu, ve kterém je za-
registrováno téměř 3 500 účast-
níků. 

Poděkoval také Generálním 

Tradiční součástí programu 
výročního sjezdu jsou sesterské 
sekce. Bohatý program sekcí a 
vysoká účast na přednáškách 

jsou potvrzením zájmu zdra-
votníků - nelékařů o další vzdě-
lávání v kardiologii.

sponzorům sjezdu společnos-
tem Cardion a St. Jude Medi-
cal. V následujícím vstupu byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky 
Kardioběhu Jiřího Tomana, 
kterého se zúčastnilo více než 
100 běžců. Novinkou příštího 
ročníku bude rovněž cyklis-
tický závod, který má přilákat 
k fyzické aktivitě větší počet 
účastníků. Fotoreportáž z prů-
běhu večera naleznete na po-
slední straně. 

Gala večer České kardiologické společnosti 

Sesterské sekce v kongresovém centru

Profesor Špinar a docent Chaloupka vítají účastníky Gala večera České kardiologické společnosti

Zveme vás do Brna 
i v příštím roce! 
XVIII. výroční sjezd ČKS 
16.–19. 5. 2010
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Vážení účastníci XVII. výroč-
ního sjezdu ČKS, milí kolegové, 

dovolte mi, abych Vám při pří-
ležitosti sjezdu přiblížil činnost 
pracovní skupiny Chlopenní a 
vrozené srdeční vady v dospě-
losti České kardiologické spo-
lečnosti.

Minulí předsedové PS (MUDr. 
Frídl a Doc. Popelová) založili 
tradici každoročních sympó-
zií, ve které současný výbor 
úspěšně pokračoval. Sympózia 
se konala nejprve v Kroměříži, 
posledních pět ročníků pak v 
Pardubicích. Níže uvádíme pře-
hled dosavadních sympózií: 
• 1999 - Onemocnění aortální
 chlopně a hrudní aorty

• 2000 - Mitrální vady
• 2001 - Infekční endokarditida
• 2002 - Vrozené a získané vady
 pravého srdce
• 2003 - Pooperační stavy 
 u srdečních vad
• 2004 - Pokročilá stadia 
 srdečních vad
• 2005 - Novinky v diagnostice
 a léčbě srdečních vad
• 2006 - Komplikace po operaci
 srdečních vad
• 2007 - Srdeční vady a koro-
 nární postižení (ve spolupráci 
 s PS Intervenční kardiologie)
• 2008 - Srdeční vady a arytmie 
 (ve spolupráci s PS Arytmie 
 a trvalá kardiostimulace)
• 2009 - Úskalí v diagnostice 
 a léčbě srdečních vad
• na 25. a 26. února 2010 plánu-
 jeme sympózium na téma
 “Srdeční vady od A do Z” opět
 v Pardubicích.

 
11. sympózia PS na téma 

„Úskalí v diagnostice a léčbě 
srdečních vad“, které se konalo 
26.–27. 2. 2009 v aule Univer-
zity Pardubice, se zúčastnilo 
230 kolegů z České a Sloven-
ské republiky. Organizačního 
zajištění sympózia se opět ujal 
prim. MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 
se svým týmem v čele s vrchní 
sestrou Jiřinou Špelinovou. 

Nosným tématem letošního 
sympózia byly hraniční stavy 
a problematické momenty při 
diagnostice a léčbě srdečních 
vad. Výbor PS se rozhodl vybrat 
ke každé vyzvané přednášce ko-
referujícího, který by vystoupil 
hned po přednesené přednáš-
ce s krátkým shrnutím zmíně-
né problematiky nebo s jiným 
pohledem na zmíněné téma. 
Účastníky sympózia byla tato 
iniciativa přijata kladně jako 
vhodný úvod do diskuse. 

Celkem na sympóziu zazně-
lo 39 přednášek. 1. sekce byla 
věnována úskalí v léčbě aortál-
ních vad. Podrobně byla zmí-
něna problematika aortálních 

vad u mladých nemocných, 
především u žen před plánova-
ným těhotenstvím, různé mož-
nosti léčby a vedení antikoagu-
lační terapie. U jiného spektra 
nemocných (nad 75 let) byly 
diskutovány výhody/nevýho-
dy bioprotéz vs. mechanických 
protéz. Doc. Linhartová (Pra-
ha) shrnula ve své přednášce 
současné poznatky o účinku 
statinů a ACE inhibitorů u 
aortálních vad. Prof. Dominik 
(Hradec Králové) ve své di-
daktické přednášce přesvědčil 
účastníky sympózia, že patient-
prosthesis mismatch skutečně 
existuje a že je na tuto diagnózu 
potřeba myslet v diferenciální 
diagnostice zvýšeného gradien-
tu na protéze.

Ischemická mitrální insufi-
cience znamená pro pacien-
ty nepříznivou prognózu a až 
dvakrát zvyšuje mortalitu ne-
mocných. Proto jí byla věno-
vána podstatná část 3. sekce. 
MUDr. Benešová (Praha) se 
zabývala problematikou správ-
né diagnostiky a indikacemi 
k chirurgické léčbě, MUDr. 
Černý (Praha) v přehledu uvedl 
současné možnosti operační-
ho řešení ischemické mitrální 
insuficience. Přestože jsou dia-
gnostika a operační přístupy 
u této vady dobře propracova-
né, zůstává řada otázek: umí-
me předpovědět, komu pomů-
že izolovaná revaskularizace?, 
zlepšuje plastika zásadně pře-
žití nemocných?, zmírní řešení 
insuficience remodelaci levé 
komory?, co je optimální chi-
rurgický přístup? Odpověď na 
tyto otázky zřejmě přinesou až 
další studie. Je třeba mít na pa-
měti, že u „responderů“ může 

být velmi přínosná resynchro-
nizační terapie. Dalším kon-
troverzním tématem na sym-
póziu byla end-stage mitrální 
insufi cience. Plastika mitrální 
chlopně může být racionálním 
postupem u pacientů s funkční 
mitrální nedomykavostí a sym-
ptomy srdečního selhávání jako 
součást komplexní péče o ne-
mocné (medikamentózní léčba, 
resynchronizace, …) s přísně 
individuálním přístupem.    

Velký zájem posluchačů vy-
volala sekce 4 – Perkutánní 
výkony na chlopních. MUDr. 
Šťásek (Hradec Králové) hovořil 
o současném postavení a vlast-
ních zkušenostech s balonko-
vou valvuloplastikou aortální 
a mitrální chlopně. MUDr. 
Brtko (Hradec Králové) podal 
přehled současných možností 
perkutánní implantace aortální 
chlopně a perkutánních výkonů 
na mitrální chlopni. Byl prezen-
tován transfemorální a transa-
pikální přístup při implantaci 
chlopně Edwards Sapien, který 

jako první v České republice 
zavedlo hradecké pracoviště za-
čátkem roku 2009. Tato meto-
da znamená možnost léčby pro 
inoperabilní nebo vysoce rizi-
kové pacienty s aortální vadou. 
MUDr. Januška (Třinec) ve své 
přednášce prezentoval vlastní 
zkušenosti s perkutánním uzá-
věrem paravalvulárních regur-
gitací.

Samostatná sekce byla věno-
vána moderním zobrazovacím 
metodám. V didaktických před-

náškách se posluchači mohli zo-
rientovat v indikacích a přínosu 
MRI, CT a 3D a 4D echokardio-
grafi e. Současné možnosti 4D 
echokardiografi e při zobrazení 
chlopenních srdečních vad ve 
své přednášce shrnul prof. J. D. 
Kasprzak (Lodź, Polsko). 

Program druhého dne byl za-
hájen sekcí vrozených srdečních 
vad. Na vrozené srdeční vady u 
dospělých je především nutno 
myslet, správně je diagnosti-
kovat a v případě pochybností 
nebo nejasností konzultovat 
kardiocentrum, které se danou 
problematikou zabývá. Kom-
plexní vrozené srdeční vady 
by měly být řešeny kardiochi-
rurgem s bohatou zkušeností 
s operacemi vrozených vad u 
dospělých.

Sekce varií a kazuistik byla 
příležitostí především pro 
mladší kolegy prezentovat své 
vlastní pacienty. Po dobrých 
zkušenostech z minulých roč-
níků byly kazuistiky připraveny 
v interaktivní podobě, aby se do 
řešení jednotlivých případů za-
pojilo i auditorium. Kazuistická 
sdělení se týkala problematiky 
ischemické mitrální insufici-
ence, správné diagnostiky mit-
rální insufi cience, problematiky 
chlopenních trombóz, infekční 
endokarditidy a možnosti ope-

račního řešení vady u pacienta 
s multiorgánovým selháním. 

Všichni účastníci obdrželi 
na DVD audiovizuální záznam 
10. sympózia PS na téma 
„Srdeční vady a arytmie“, jehož 
autorem je MUDr. Kerekes, 
který připravuje i záznam z le-
tošního sympózia.  

Kromě přípravy vlastních 
sympózií se členové výboru 
PS aktivně účastnili i sympó-
zií jiných pracovních skupin 
a společností: sympózia PS 
Plicní hypertenze v lednu 2008 
ve Špindlerově Mlýně s před-
náškou “Patofyziologie plicní 
hypertenze u získaných chlo-
penních vad”, sympózia Tatran-
ské kardiologické dni Sloven-
ské kardiologické společnosti 
v únoru 2008 na Štrbském ple-
se s přednáškou “Trikuspidální 
insufi cience: indikace k operač-
nímu řešení”. Na 6. sympózium 
PS Akutní kardiologie v pro-
sinci 2008 v Karlových Varech 
jsme připravili sekci “Trombó-
zy chlopenních protéz”.

V roce 2007 se podařilo vydat 
moderní verzi “Doporučení pro 
diagnostiku a léčbu chlopenních 
srdečních vad v dospělosti” (Cor 
Vasa 2007;49(11):6-45) i kapesní 
verzi Doporučení - ČKS, Medi-
ca Healthworld a.s., Brno 2007, 
ISBN 978-80-904002-1-4.

Navázali jsme spolupráci s PS 
Chlopenních vad Slovenské kardi-
ologické společnosti (předsedkyně 
Doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc.) 
a do budoucna plánujeme spo-
lečnou přípravu našich sympózií. 
Spolupráci přislíbil i prof. Dr. Ja-
roslaw Kasprzak, PhD. z Lodze 
z Polska, který byl naším hostem 
na 11. sympóziu PS Chlopenní 
vady v únoru 2009.

Na letošní XVII. výroční sjezd 
ČKS jsme připravili 4 bloky 
přednášek: Bikuspidální aortál-
ní chlopeň a její rizika - umíme 
je stratifi kovat? Akutní disekce 
aorty. Chlopenní a vrozené sr-
deční vady u žen a v těhotenství. 
Úskalí v diagnostice a léčbě mit-
rální insuficience (sál Morava, 
středa 13. 5., 8.30–9.30 hod.). 
Těšíme se, že Vás budeme moci 
přivítat mezi posluchači a disku-
tujícími. 

Pokud máte podněty, připo-
mínky nebo dotazy k práci PS 
Chlopenní vady, můžete kon-
taktovat kteréhokoliv člena vý-
boru PS, který v současnosti 
pracuje v tomto složení: 
MUDr. Miroslav Brtko, PhD.,
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.,
MUDr. Eva Koudelková, CSc.,
MUDr. Aleš Mokráček, CSc.,
Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc.,
MUDr. Jan Škovránek, CSc.,
MUDr. Petr Tax. 

MUDr. Miroslav Brtko, PhD.
předseda PS Chlopenní a vrozené 

srdeční vady v dospělosti ČKS

PRACOVNÍ SKUPINA CHLOPENNÍ A VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Chlopeň typu Edwards

Normální aorta

Aneurysma 
hrudní aorty

Infekční endokarditida

Aortální stenóza
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Pracovní skupina Srdeční se-
lhání aktivně podílí na odbor-
ném programu letošního sjezdu 
ČKS a připravila několik bloků 

přednášek pro posluchače:
 Jak můžeme zlepšit výběr 

pacientů pro resynchronizační 
terapii? 

Přednášek se ujali Dr. Hegarová, 
která bude hovořit o roli kardio-
loga, prof. Meluzín o roli echo-
kardiografi sty a Dr. Čihák o roli 
arytmologa v indikacích a dalším 
sledování nemocných s touto ne-
farmakologickou léčbou.

Další blok byl připraven společ-
ně s pracovní skupinou Kardio-
vaskulární farmakoterapie, kde 
v bloku PRO a PROTI na téma 
Kombinace inhibitorů ACE 
a sartanů v léčbě srdečního se-
lhání: Ano či Ne nejprve prof. 

Bultas uvede problematiku bloká-
dy systému RAS v léčbě srdečního 
selhání, poté prof. Vítovec bude 
hájit kombinaci ACE inhibitorů 
a sartanů a prof. Špinar naopak 
uvede argumenty proč tuto kom-
binaci nepoužívat v léčbě chro-
nického srdečního selhání. 

V bloku Neischemického sr-
dečního selhání nejdříve pro-
mluví Dr. Hošková na téma Nové 
klasifi kace kardiomyopatií, poté 
Dr. Kubánek o diagnostice a léč-
bě myokarditid a zánětlivých 
kardiomyopatií a nakonec doc. 
Málek pohovoří o  pokročilých 
stádií hypertrofi cké a restriktivní 
kardiomyopatie.

 V bloku Trénink u chronic-
kého srdečního selhání bude 
nejdříve uvádět prof. Špinarová 
výhody dynamického tréninku 
u nemocných se srdečním selhá-
ním i těžších forem a po ní doc. 
Chaloupka o silovém tréninku 
a jeho indikacích u nemocných s 
poruchou funkce levé komory.  

V bloku Význam tepové 
frekvence a dyslipidémie pro 
prognózu srdečního selhá-
ní a možnost jejich ovlivnění 
vysvětlí prof. Špinar význam 
tepové frekvence na prognózu 
srdečních onemocnění a prof. 
Vítovec uvede léčebné možnos-
ti jejího snížení. V druhé části 

prof. Špinarová uvede prognos-
tický význam dyslipidemie u sr-
dečního selhání a prof. Hradec 
probere možnosti a význam lé-
čebných postupů u dyslipidemií 
u této diagnózy.

 Do bloku volných sdělení pra-
covní skupina doporučila 12 pů-
vodních sdělení na téma srdečního 
selhání a srdeční transplantace.

Doufáme, že program připra-
vený pracovní skupinou bude 
pro posluchače dostatečně zají-
mavý a přínosný pro jejich další 
lékařskou praxi.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Předseda PS Srdečního selhání 

I v letošním roce je připraven 
v sesterské sekci zajímavý pro-
gram, který bude rozčleněn do 
tří sjezdových dnů. K aktivní 
účasti je přihlášeno 51 sdělení 
a 8 posterů.

Stejně jako loni budou v pro-
gramu dva bloky připravené 
výborem pracovní skupiny 
ošetřovatelství v kardiologii. 
Podobně jako ostatní pracovní 
skupiny ČKS je i naše skupina 
otevřená pro všechny zájemce 
o spolupráci v ošetřovatelství. 

Do programu jsme zařadili dva 
bloky sdělení, která podpoří 
vzájemné poznávání a věřím, že 
budou inspirací pro spolupráci.

Prvý blok má název „Preven-
tivní kardiologie/ Současnost 
a budoucnost ošetřovatelství 
v kardiologii“. V něm se sezná-
míme s primární a sekundární 
prevencí v kardiologii a úlohou, 
spoluúčastí sester v této oblasti. 
Dále získáme informace o mož-
nostech jak získat specializaci 
v oboru ošetřovatelství v kar-

diologii,  poznatky z Jarního 
setkání CCNAP ESC kardiolo-
gických sester v Dublinu a také 
čím se zabývá a co připravuje 
edukační komise CCNAP v níž 
máme jednu zástupkyni z na-
šich řad. Na závěr bloku bude 
připravena informace o činnos-
ti PSOK v roce 2008 až 2009 
a výhled na rok 2010.

Druhý blok je připraven ve 
spolupráci se sestrami z kardi-
ochirurgie Všeobecné fakultní 
nemocnice Praha a IKEM Praha. 

Již v roce 2007 na listopadové 
konferenci se zařazení této pro-
blematiky osvědčilo a přispělo 
k obohacení programu.

Věřím, že nejen odborný pro-
gram, ale také tradičně pořá-
dané kulturní a sportovní akce 
(běh J. Tomana) přispějí k po-
hodě na XVII. sjezdu ČKS. 

Za výbor PSOK ČKS 
MUDr. Jiří Leso

Předseda pracovní skupiny

PRACOVNÍ SKUPINA SRDEČNÍ SELHÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA OŠETŘOVATELSTVÍ

Arixtra_A5_01_2009_out.indd 1 2.3.2009 15:45:31



XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti � středa 13. května 2009, Brno

Úterní Hot Lines byly věnová-
ny novinkám v kardiovaskulár-
ní farmakoterapii. Prof. Hradec 
seznámil posluchače s výsledky 
studie JUPITER a zdůraznil, že 
tato studie je po delším čase další 
studií, která přinesla jednoznačné 
výsledky. Studie byla předčasně 
ukončena, plánovaná doba sledo-
vání zařazených osob byla zkrá-
cena ze 4 let na 1,9 roku. Studie 
řešila problematiku pleiotropních 
účinků statinů (tyto účinky byly 
rozpoznány například ve studii 

AFCAPS/TexCAPS) a zaměři-
la se na účinnost statinu u osob 
s nízkým LDL cholesterolem 
a vyšším hsCRP. Zařazeno bylo 
celkem 19 000 osob. Vstupní kri-
téria studie zahrnovala hladinu 
LDL cholesterolu < 3,36 mmol 
LDL a hsCRP ≥ 2 mg/l. Sledovaný 
soubor byl randomizován k uží-
vání rosuvastatinu v dávce 20 mg 
nebo placeba. Primárním ukaza-
telem byl kombinovaný klinický 
cíl. Při randomizaci byla prů-
měrná hladina LDL cholesterolu 
v obou skupinách 2,8 mmol/l. 
Rosuvastatin vedl k 50% snížení 
LDL cholesterolu a 37% sníže-
ní hsCRP. Po 1,9 roku sledování 
došlo ke 44% poklesu primární-
ho kombinovaného kardiovas-
kulárního cíle (nefatální infarkt 
myokardu [IM], jakýkoliv IM, 
mozková cévní příhoda [CMP] 
[fatální/nefatální], revaskulari-
zace a nestabilní angina pectoris, 
IM a CMP a kardiovaskulární 
úmrtí). Snížení výskytu primár-
ního cíle bylo pozorováno i ve 
všech předdefi novaných podsku-
pinách (i u osob, které neměly 
žádné rizikové faktory kromě 
vyšší hladiny hsCRP [≥ 2 mg /l]). 
Výsledky studie prokázaly v ro-
suvastatinové skupině i snížení 
celkové mortality (která před-
stavovala sekundární cíl) o 20%. 
Podávání rosuvastatinu bylo bez-
pečné. V placebové skupině byl 
pozorován mírně vyšší výskyt 
nádorových onemocnění a vyšší 
výskyt snížení glomerulární fi l-
trace. V rosuvastatinové skupině 
bylo častěji pozorováno zvýšení 
glykovaného hemoglobinu a nově 
hlášeného diabetu. Glykémie na-
lačno se v obou skupinách neliši-

la. Vliv na uvedené parametry byl 
pozorován již ve starších statino-
vých studiích, vysvětlení tohoto 
jevu je zatím pouze spekulativ-
ní. Souhrnně vedl rosuvastatin 
u zdravých osob se zvýšenou hla-
dinou CRP ke snížení všech kli-
nických endpointů. Rosuvastatin 
snížil i celkovou mortalitu. Účin-
nost rosuvastatinu se odrazila 
i v absolutních dosažených hod-
notách LDL cholesterolu. Polovi-
na osob dosáhla hladiny LDL cho-
lesterolu < 1,43 mmol/l a čtvrtina 
< 1,14 mmol/l. Léčba byla bezpeč-
ná a nebyla spojena se zvýšením 
výskytu závažných nežádoucích 
příhod. Prof. Hradec dále poslu-
chače seznámil s jednou z pod-
studií studie JUPITER, která se 
věnovala vlivu rosuvastatinu na 
výskyt žilního tromboembolizmu 
(ŽTE). Výskyt ŽTE byl jedním ze 
sekundárních předdefi novaných 
endpointů. Podání rosuvastatinu 
v dávce 20 mg vedlo ke snížení 
výskytu ŽTE o 43 %.

V další přednášce prezento-
val prof. Vítovec výsledky studie 
AURORA, která řešila otázku 
významu podávání rosuvastatinu 
u nemocných v terminálním sta-
diu renální insufi cience (ESDR) 
z hlediska výskytu kardiovas-
kulárních příhod. Ve studii byli 
randomizováni dialyzovaní ne-
mocní s ESDR do větve léčby 
10 mg rosuvastatinu nebo place-
ba. Primární cíl zahrnoval kardi-
ovaskulární úmrtí, nefatální IM 
nebo CMP. Ve studii byl pozo-
rován pokles hsCRP, avšak pri-
mární cíl nebyl snížen, a to ani 
v předdefinovaných skupinách. 
Léčba byla bezpečná a podobně 

jako ve studii JUPITER nevedla 
ke zvýšení výskytu nežádoucích 
účinků. Je pravděpodobné, že dů-
vodem, proč rosuvastatin nevedl 
u nemocných s ESDR ke snížení 
klinických cílů, je jiný mechaniz-
mus příčin kardiovaskulárních 
onemocnění lišící se od běžné 
populace. Uplatňuje se například 
kalcifi kace cévní stěny, která není 
statiny ovlivnitelná. 

Dalším prezentujícím byl dr. 
Bytešník, který představil „an-
tiarytmickou“ studii ATHENA 
hodnotící podání dronedaro-

nu u pacientů s paroxysmální/
perzistentní fibrilací síní (FS). 
Dronedaron je analogem amio-
daronu, avšak neobsahuje jod, je 
méně lipofilní, méně se kumu-
luje ve tkáních a vykazuje nižší 
tkáňovou toxicitu. Blokuje Na, 
Ca a K kanály, a má antiadrener-
gní účinky. Poločas vylučování 
je 24 hod. Ve studiích EURIDIS 
a ADONIS vedlo podání drone-
daronu ke snížení výskytu reci-
div FS a k prodloužení intervalu 
do recidivy FS. Studie ANDRO-
MEDA u nemocných s výrazně 
sníženou ejekční frakcí (EF) levé 
komory byla předčasně ukonče-
na po mediánu sledování v délce 
2 měsíců pro zvýšenou morta-
litu v dronedaronové skupině. 
Do prezentované studie ATHE-
NA byli zařazováni nemocní 
s paroxysmální nebo perzistentní 
FS a další zařazovací kritéria za-
hrnovala věk nad 70 let, léčenou 
hypertenzi, DM, předchozí TIA, 
CMP, EF ≤ 40 % a zvětšení levé 
síně. Vyřazovacím kritériem byla 
permanentní FS. Nemocní byli 
randomizováni k léčbě droneda-
ronem v dávce 400 mg 2x denně 
nebo placebem. Primárním cílem 
byl kompozitní endpoint hospi-
talizace z kardiovaskulárních pří-
čin a celková mortalita. Primární 
endpoint byl dosažen u 32 % ne-
mocných v dronedaronové větvi 
a u 39 % v placebové větvi, což 
představuje snížení rizika o 24 %. 
Celková mortalita při léčbě dro-
nedaronem byla 5 % a při léčbě 
placebem 6 %, kardiovaskulární 
mortalita v dronedaronové vět-
vi byla 2,7 % a v placebové větvi 
3,9 % (snížení o 30 %). Z hlediska 
nežádoucích účinků bylo pozo-
rováno více hospitalizací pro FS 
v placebové větvi a více gastroin-
testinálních nežádoucích účinků 
v dronedaronové větvi, jinak se 
obě větve ve výskytu nežádoucích 
účinků nelišily. 

Dalším řečníkem byl dr. Jánský, 
který přednesl výsledky studie 
ACTIVE A zabývající se příno-
sem léčby kombinací clopidog-
relu s kyselinou acetylsalicylovou 
(ASA) u nemocných s FS nevhod-
ných pro antikoagulační léčbu. 
Léčba warfarinem má svá ome-

zení. Warfarin významně zvyšu-
je výskyt krvácivých komplikací. 
Ve vyspělých zemích je warfa-
rinem léčena pouhá polovina 
indikovaných pacientů. U mno-
ha pacientů se nedaří korigovat 
hodnotu protrombinového času, 
řada nemocných neužívá léčbu 
správně. Ve studii byla porovná-
vána léčba kombinací ASA + clo-
pidogrel oproti léčbě samotnou 
ASA. Primární endpointem byla 
kombinace CMP, IM a systémo-
vých „nemozkových“ embolizací. 
Podání kombinace ASA + clopi-
dogrel vedlo oproti samotné ASA 
k 11% redukci relativního rizika 
primárního cíle a 28% redukci 
CMP. Dále byla pozorována re-
dukce rizika IM o 22 % - tento 
výsledek nedosáhl statistické vý-
znamnosti. Při kombinační léčbě 
bylo pozorováno častější krvácení 
– o 57 % vyšší riziko krvácivých 
komplikací. Závěrem dr. Jánský 
shrnul, že přidání clopidogrelu 
k léčbě ASA snižuje výskyt vas-
kulárních komplikací, zejména 
CMP, za cenu vyššího rizika kr-
vácení. Nicméně duální léčba je 
pro řadu pacientů přínosná s při-
jatelnou mírou rizika krvácivých 
komplikací.

Dalším řečníkem byl prof. 
Bultas, který shrnul výsledky 
kanadských studií ONTARIO, 
které hodnotily, zda jsou mezi 
inhibitory ACE významné roz-
díly v klinických dopadech léčby. 
Jedná se o 2 studie zdravotních 
pojišťoven. První studie řešila 
léčbu nemocných hospitalizova-
ných pro IM - ACE inhibitor byl 
podán během hospitalizace nebo 
nejpozději do jednoho měsíce a 
všichni nemocní byli sledováni 
po dobu nejméně 1 roku. Soubor 
nemocných zahrnoval 7000 osob 
s průměrnou dobou sledování 
2 roky. Hodnocen byl ramipril, 
perindopril, lisinopril, enalapril, 
quinalapril, fosinopril a kaptopril. 
Výsledky léčby byly vztahovány 
k účinkům ramiprilu. Hodnoce-
ní ukázalo, že z uvedených ACE 
inhibitorů měl pouze perindopril 
léčebné výsledky srovnatelné s 
ramiprilem. Studie ONTARIO II 
(opět studie zadaná zdravotní-
mi pojišťovnami) retrospektivně 

hodnotila podání ACE inhibitorů 
u nemocných v indikaci chronic-
kého srdečního selhání (CHSS). 
Posuzovány byly stejné ACE in-
hibitory jako v předešlé studii 
a navíc cilazapril. Sledované sou-
bory nemocných se nelišily v ko-
medikaci podávané pro CHSS. 
Z uvedených ACE inhibitorů měl 
podobnou účinnost jako ramipril 
pouze perindopril a cilazapril (na 
rozdíl od ostatních ACE inhibi-
torů). Prof. Bultas konstatoval, 
že uvedené výsledky mohou být 
vysvětlitelné délkou účinku jed-
notlivých přípravků. Závěrem 
bylo konstatováno, že mezi ACE 
inhibitory jsou pravděpodob-
ně klinicky významné rozdíly v 
účinnosti léčby nemocných po 
IM a s CHSS. Ramipril a perin-
dopril ovlivňují prognózu těchto 
nemocných příznivěji. Studie ne-
hodnotily trandolapril, spirapril 
a moexipril.

V závěrečné části bloku předná-
šek o výsledcích klinických studií 
pohovořil prof. Špinar o studiích 
zabývajících se významem BNP 
v řízení léčby nemocných s CHSS. 
Ve studii STARS BNP z roku 2007 
byli nemocní randomizováni 
k léčbě řízené dle hladiny BNP 
a k léčbě řízené klinickými pří-
znaky. Při řízení léčby dle BNP 
dochází častěji ke zvyšování dáv-
ky léků, léčba se zintenzivňuje 
a byl pozorován nižší výskyt hos-
pitalizací pro srdeční selhání. 
V následné studii TIME CHF s 
podobnou randomizací bylo opět 
pozorováno zvyšování dávek po-
dávaných přípravků u léčby říze-
né dle hladiny BNP, avšak nebyl 
pozorován nižší výskyt hospita-

lizací a výsledky mortality byly 
pouze hraničně lepší ve skupině 
léčené dle hladiny BNP. Pouze 
kombinovaný cíl hospitalizace/
úmrtí dosáhl statisticky význam-
ně lepších výsledků ve skupině 
dle BNP. V podanalýze se však 
dále ukázalo, že léčba řízená dle 
BNP u starších (nad 75 let) ne-
mocných nemá lepší výsledky 
oproti klinickému řízení léčby. 
V březnu 2009 byly prezentová-
ny výsledky studie PRIMA, která 
měla opět stejné uspořádání jako 
předchozí dvě studie. Opět byl 
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Sympozium společnosti Acte-
lion Pharmaceuticals Ltd. se za-
bývalo otázkou plicní arteriální 
hypertenze.

Úvodní přednášku s názvem 
„Význam včasné diagnostiky 
a léčby u nemocných s plicní 
arteriální hypertenzí“ přednesl 
dr. Jansa. V současnosti je dia-
gnóza plicní arteriální hyper-
tenze (PAH) stále stanovována 
pozdě. Jedním z důvodů tohoto 
stavu je skutečnost, že nemocní 
s postižením plicní cirkulace (kte-
rá má vysokou kapacitu a nízkou 
rezistenci) jsou dlouho asym-
ptomatičtí a prvotní příznaky 
PAH jsou nespecifi cké. Hlavními 
příznaky onemocnění jsou duš-
nost, únavnost, bolesti na hrudi, 
synkopy, otoky. V diferenciálně 
diagnostických úvahách lékařů 
je diagnóza PAH spíše v pozadí. 
U mladších nemocných je po-
mýšleno především na bronchi-
ální astma, u starších nemocných 
především na ICHS. Pacienti 
s PAH vykazují řadu paramet-
rů, které determinují pokročilost 
choroby – jedná se především 
o symptomy, třídu funkční klasi-
fi kace dle WHO, hemodynamic-
ké parametry, echokardiografi cké 
nálezy, nálezy magnetické rezo-
nance a biomarkery (NT pro-B-
NP, troponin).

V současnosti trvá průměrná 
doba od vzniku prvních příznaků 
nemocného do stanovení správ-
né diagnózy PAH 2 roky. Většina 
diagnostikovaných nemocných 

se nachází ve stadiu pokročilého 
onemocnění, střední tlak v plic-
nici často přesahuje 50 mmHg 
a je přítomna vysoká plicní ar-
teriální rezistence. Ve francouz-
ském registru byli nemocní nej-
častěji diagnostikováni ve třetím 
stupni NYHA funkční klasifi kace 
a 75 % nemocných bylo diagnos-
tikováno v pokročilých stadiích. 
Střední tlak v plicnici nemocných 
byl 55 mmHg. V jiném registru 
(REVEAL) téměř 3000 nemoc-
ných byl čas prodlevy do stano-
vení správné diagnózy průměrně 
14 měsíců. Ve Všeobecné fakultní 
nemocnici bylo v roce 2007 ze sta 
nových pacientů 80 % diagnosti-
kováno ve stupni NYHA III nebo 
IV. Nemocní s PAH mají bez 
farmakoterapie špatnou prognó-
zu s očekávanou dobou přežití 
v délce necelých 3 let (prognóza 
souvisí se stupněm NYHA; doba 
přežití u oligosymptomatických 

nemocných je 5 let, u nemoc-
ných v NYHA III se doba přežití 
zkracuje na 2,5–3 roky, v přípa-
dě NYHA IV lze očekávat dobu 
přežití nejvýše několik měsíců). 
Významnou determinantou pře-
žití je i šestiminutový test chůze 
(6MWT), kde zlomovým bodem 
prognózy je vzdálenost okolo 
300–400 metrů. Nemocní s vý-
sledkem < 330 metrů mají horší 
prognózu než nemocní, kteří jsou 
schopní ujít vzdálenost 400 m. 
V posledních 10–13 letech ovliv-
ňuje prognózu nemocných far-
makoterapie, která rovněž vede 
k prodloužení 6MWT. Dříve se 
však u méně symptomatických 
nemocných terapeutická inter-
vence neprováděla. Dnes víme, 
že úspěch léčby závisí na pokro-
čilosti onemocnění v době zahá-
jení léčby (nemocní s hodnotou 
6MWT < 380 m mají i přes tera-
peutickou intervenci významně 
horší prognózu). Tento poznatek 
podpořily výsledky metaanalýzy 
z roku 2007, ve které výsledky 
6MWT představovaly nejvý-
znamnější prediktor mortality. 
To ukazuje, že časnost diagnózy 
je pravděpodobně nejzásadněj-
ším prediktorem prognózy. 

Vzhledem k nespecifi ckým kli-
nickým projevům onemocnění 
a relativně nižší prevalenci před-
stavuje záchyt onemocnění ob-
tížný úkol vylučující populační 
screening. Z toho důvodu je třeba 
se zaměřit na screening ohrože-
né populace. Jedná se především 

o osoby s pozitivní rodinnou 
anamnézou PAH, o pacienty 
s revmatologickými chorobami 
(systémovými onemocněními 
pojiva, především se systémovou 
sklerodermií) o nemocné před 
transplantací jater, HIV pozitivní 
nemocné a nemocné s chronic-
kými hepatitidami. V ČR proběhl 
v roce 2007 ve spolupráci s rev-
matology screening 200 pacien-
tů se systémovou sklerodermií. 
Z tohoto souboru byly známky 
plicní hypertenze zjištěny u 15 
nemocných a u 5 byla stanovena 
diagnóza PAH. 

V další části sympozia před-
stavil dr. Al-Hiti výsledky studie 
EARLY. Jednalo se o prospek-
tivní, randomizovanou, dvojitě 
zaslepenou, placebem kontrolo-
vanou studii léčby bosentanem 
u nemocných s PAH ve II. stup-
ni funkční klasifi kace dle WHO. 
Jedná se doposud o jedinou 
placebem kontrolovanou studii 
u těchto nemocných. Nemocní 

ve druhém stupni funkční klasi-
fi kace mají 40% dvouletou mor-
talitu a z toho důvodu je žádoucí 
časné zahájení léčby těchto paci-
entů. Nemocní byli randomizo-
váni do větve léčby bosentanem 
(titrovaným do dávky 125 mg 
2x denně) nebo do větve léč-
by placebem. Doba léčby byla 
6 měsíců. Primárním cílem byla 
změna hemodynamických para-
metrů (plicní vaskulární rezisten-
ce [PVR]) a 6MWT. Sekundární 
cíle zahrnovaly čas do klinického 
zhoršení a hladinu BNP. Vstup-
ními kritérii byla diagnóza PAH 
dle benátské klasifikace, PVR 
> než 4 W.j. a hodnota 6MWT 
pod 80% predikované hodnoty. 
Vylučovací kritéria zahrnovala 
přítomnost CHOPN a ICH DK. 
Čas od prvních příznaků do doby 
stanovení diagnózy byl v souboru 
zařazených nemocných delší než 
3 roky. Zařazeno bylo celkem 185 
nemocných. Nejčastějšími dia-
gnózami byla idiopatická PAH, 
vrozené vývojové vady, vaskuliti-
dy a HIV infekce. Nemocní měli 
hodnotu středního tlaku v plicni-
ci 52 mmHg. Léčba bosentanem 
vedla k významnému poklesu 
PVR, k trendu zlepšení 6MWT, 
k prodloužení doby do klinické-
ho zhoršení. Nemocní užívající 
bosentan rovněž setrvali déle na 
úvodním stupni funkční klasifi -
kace a vykazovali nižší hladinu 
BNP. Léčba byla dobře tolerová-
na. Výskyt otoků dolních konče-
tin byl srovnatelný s placebem.

pozorován fenomén zintenziv-
ňování léčby ve skupině léčené 
dle BNP, avšak léčba řízená hla-
dinou BNP nevedla oproti léčbě 
řízené symptomy k žádným roz-
dílům v hospitalizacích, celkové 
úmrtnosti ani v kombinovaném 
cíli úmrtí a rehospitalizace. Prof. 
Špinar shrnul, že na základě uve-
dených poznatků nemá význam 
řídit léčbu nemocných s CHSS 
dle hladiny BNP.

Prof. Hradec následně uvedl 
další část sekce Hot Lines, která 
byla zaměřena na informace o 
nově registrovaných přípravcích. 
Představení nových přípravků 
(prasugrelu, dabigatranu, rivaro-
xabanu a ranolazinu) se ujal prof. 
Bultas.

Prasugrel je nový blokátor 
trombocytárních ADP recepto-
rů, jehož výhodou je nízké riziko 
rezistence na léčbu. Nevýhodou 
clopidogrelu je vysoký výskyt 
rezistence, kterou navíc může 
potencovat souběžná léčba (běž-
ně podávaný blokátor protonové 
pumpy omeprazol [nikoliv pan-
toprazol] zhoršuje potřebnou oxi-
daci clopidogrelu). S prasugrelem 
není rezistence spojená, přípra-
vek má rychlejší nástup účinku 
a vykazuje nízké riziko lékových 

interakcí. Nevýhodou prasugrelu 
je vyšší výskyt krvácivých kom-
plikací. Současná indikace pří-
pravku je založená na výsledcích 
studie TRITON-TIMI 38. Pra-
sugrel je indikován v kombinaci 
s ASA u nemocných s akutním 
koronárním syndromem indiko-
vaných k PCI. Příznivý účinek 
léčby prasugrelem se u těchto 
nemocných odráží ve sníženém 
výskytu trombózy stentu. 

Dabigatran a rivaroxaban jsou 
nové perorální přípravky pou-
žívané v antikoagulační léčbě. 
Vyznačují se rychlým nástupem 
účinku, střednědobým účinkem 

a malou intraindividuální varia-
bilitou (warfarin je naopak spo-
jen s velkou intraindividuální 
variabiliou, léčba je navíc spojena 
s nutností monitorace - přesto 
40 % pacientů na warfarinu vyka-
zuje výsledky mimo terapeutické 
spektrum).

Rivaroxaban inhibuje faktor X, 
dabigatran je přímým inhibito-
rem trombinu. Výhodou těchto 
přípravků je spolehlivý efekt bez 
nutnosti titrace a monitorace, 
rychlý nástup účinku, defi nova-
ná doba trvání účinku, vyšší ad-
herence k léčbě. Nevýhodou je, 
že neexistuje antidotum a nejsou 
známy validní testy (i když někdy 
se doporučuje vyšetřovat anti Xa 
– tento parametr však špatně ko-
reluje s klinikou). 

Dabigatran byl porovnáván v 
prevenci ŽTE po ortopedických 
operacích s enoxaparinem – vý-
sledky vyšly srovnatelné pro oba 
přípravky včetně stejného rizika 
krvácení. Výhoda dabigatranu 
spočívala v možnosti perorální-
ho podávání. Dabigatran se po-
dává 1–2x denně. Přípravek je 
eliminován ledvinami a vykazuje 
nízké riziko lékových interakcí. 
V současnosti probíhají klinické 
studie přípravku v indikacích léč-

by ŽTE, FS a u akutních koronár-
ních syndromů.

V klinických studiích rivaroxa-
banu (rovněž po operacích vel-
kých kloubů) bylo ve skupině lé-
čené rivaroxabanem pozorováno 
ve srovnání se skupinou enoxa-
parinovou méně ŽTE při stejném 
výskytu krvácivých komplikací. 
Rivaroxaban se rovněž podává 
perorálně 1–2x denně, léčbu není 
nutno monitorovat. Přípravek vy-
kazuje renální a jaterní vylučová-
ní a nízký výskyt lékových inter-
akcí. Rovněž u tohoto přípravku 
probíhají klinické studie v indika-
cích léčby ŽTE, FS a u akutních 

koronárních syndromů. 
Posledním představeným pří-

pravkem byl ranolazin, specifi cký 
blokátor pozdního sodíkového 
kanálu (INaL). Význam blokády 
spočívá v tom, že při ischémii je 
kanál lokalizovaný v myokardu 
komor aktivován s následným 
zvýšením koncentrace Na v buň-
ce, které vede k aktivaci Na/Ca 
pumpy a zvýšení nitrobuněčného 
kalcia. Přípravek snižuje spotřebu 
ATP myokardem. Ranolazin vedl 
u nemocných s anginou pecto-
ris po přidání k betablokátorům 
nebo blokátorům kalciových ka-
nálů ke zvýšení tolerance zátěže. 
Ranolazin navozuje stabilizaci 
myokardu, s léčbou je spojen 
mírně nižší výskyt tachyarytmií 
a v experimentu působí ranolazin 
na zlepšení funkce levé srdeční 
komory. Dosud nejsou k dispo-
zici údaje o tom, zda přípravek 
zlepšuje prognózu nemocných. 
Ranolazin je v současnosti indi-
kován jako aditivní léčba v rámci 
profylaxe stenokardií u nemoc-
ných s anginou pectoris. 

Sekce Hot Lines, která se konala 
v zaplněné rotundě brněnského 
výstaviště, byla zakončena boha-
tou diskuzí.
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VČASNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

MUDr. Petr Janský

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

MUDr. Pavel Jansa

MUDr. Hikmet Al-Hiti
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MUŽI - ABSOLUTNÍ POŘADÍ

Pořadí Jméno Ročník Čas Ztráta 

1. POSPÍŠIL Petr 79 08:57,6

2. ZAJÍČEK Petr 74 09:00,4 + 00:02,8 

3. SMOLÍK Jan 91 09:00,6 + 00:03,0 

4. OŠMERA Ondřej 78 09:10,3 + 00:12,7 

5. VÁCLAVÍK Jan 79 09:43,9 + 00:46,3 

6. PAĎOUR František 57 09:46,8 + 00:49,2 

7. VARVAŘOVSKÝ Ivo 65 09:49,5 + 00:51,9 

8. FELIX Zdeněk 56 09:51,7 + 00:54,1 

9. HUDCOVIC Michal 63 10:05,0 + 01:07,4 

10. KRAUS Luboš 77 10:08,9 + 01:11,3 

ŽENY - ABSOLUTNÍ POŘADÍ

Pořadí Jméno Ročník Čas Ztráta 

1. SKOUPÁ Klára 81 09:21,3

2. KRAUSOVÁ Darina 74 10:43,0 + 01:21,7 

3. PLOCOVÁ Veronika 81 11:21,2 + 01:59,9 

4. SMOLÍKOVÁ Jarmila 63 11:38,5 + 02:17,2 

5. HOLUBCOVÁ Zdeňka 78 11:46,0 + 02:24,7 

6. PODPĚROVÁ Monika 64 11:59,2 + 02:37,9 

7. JIRÁSKOVÁ Tereza 78 12:12,9 + 02:51,6 

8. MIKUŠOVÁ Tereza 83 12:16,6 + 02:55,3 

9. BUCHTOVÁ Kateřina 78 12:22,2 + 03:00,9 

10. RICHTEROVÁ Andrea 80 12:35,3 + 03:14,0 

12. 5. 2009, Brno, trať: 3 000 m 
Počet účastníků: 78 mužů a 31 žen

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DO 10. MÍSTA

SN  Jaká je historie Vašeho pra-
coviště týkající se problematiky 
plicní arteriální hypertenze?

Historie II. interní kliniky 
1. LF UK a VFN je bohatá. Za-
čala již v 50. letech minulého 
století, kdy se prof. Daum a prof. 
Herles zabývali plicní cirkula-
cí z pohledu patofyziologie. Již 
tehdy byly v Praze tři pracoviště 
zabývající se touto problemati-
kou. Vedle naší interní kliniky 
to bylo pracoviště v Krči pod 

vedením prof. Widimského se-
niora a Nemocnice Na Bulovce. 
Dokonce v Praze se pravidelně 
konal Světový kongres zaměře-
ný na plicní hypertenzi a Česká 
republika byla na výsluní v této 
oblasti.
SN  Jaký byl další vývoj v této ob-
lasti?

Od poloviny 90. let zazname-
náváme dynamický vývoj, který 
byl ovlivněn dostupností a účin-
ností léčby. Nezastupitelná je 
role farmaceutického průmyslu, 
který postupně nabídl účinné 
přípravky pro denní praxi. Od 
této doby se také rozvíjí spolu-
práce s pacienty.
SN  Jaké trendy plicní hyperten-
ze sleduje Vaše pracoviště?

Péče o pacienty na našem pra-
covišti je srovnatelná s velkými 
zahraničními centry. V součas-
nosti léčíme více než 200 pa-
cientů z celé České republiky. 

Vedle II. interní kliniky VFN 
bych rád zmínil pracoviště praž-
ského IKEMu, které má podob-
né zaměření. 
SN  Liší se obě pracoviště svým 
zaměřením?

V současnosti se IKEM zamě-
řuje především na pacienty se 
srdečním selháním, kteří v in-
dikovaných případech vyžadují 
transplantační léčbu. U nás se 
zájem soustředil na pacienty s 
tromboembolickou plicní hy-
pertenzí, kteří jsou rovněž v péči 
Kardiochirurgické kliniky VFN. 
Do současnosti bylo operováno 
již více než 100 pacientů (z toho 
12 ze Slovenska). 
SN  Existuje nějaké měřítko vý-
sledků prováděných výkonů?

Velmi tvrdým kritériem pro 
hodnocení úspěšnosti konkrét-
ního pracoviště jsou mortalitní 
data. V tomto ohledu se řadíme 
mezi přední pracoviště, o čemž 

svědčí 4% mortalita. 
SN  Také jsme zaznamenali me-
dializaci na Výročním sjezdu, 
která se týká včasné diagnostiky 
onemocnění. Co si o podobných 
aktivitách myslíte?

Tak jak je někdy kritizován 
marketing zaměřený na kardi-
ology, tak zde musím konsta-
tovat, že zde sehrál pozitivní 
úlohu. O tom svědčí posun v in-
formovanosti lékařů i pacientů a 
v neposlední řadě jsou důkazem 
i narůstající počty diagnostiko-
vaných a léčených pacientů.
SN  Je vám napomocná i zelená 
linka 800 333 340?

Ano, na tuto linku se většinou 
obracejí lékaři, kteří si přejí kon-
zultovat stav nemocných, u kte-
rých bylo vysloveno podezření 
na plicní hypertenzi.
SN  Kdy byla činnost konzultač-
ní linky zahájena?

Konzultace provádíme od 

roku 2006 a vedle toho posky-
tujeme také on-line poradenství 
na webu, které je v činnosti již 
více než 7 let. 
SN  Jak časté jsou dotazy?
Dotazů máme přibližně 50 za 

měsíc.
SN  Obracejí se na tuto linku 
pouze lékaři?

Nikoli, tuto službu také vyu-
žívají pacienti. Tito nemocní si 
přejí konzultovat svůj zdravotní 
stav, avšak většinou se nejedná o 
pacienty s plicní hypertenzí a je-
jich obtíže řešíme ve spolupráci 
s ošetřujícím lékařem.
SN  Co se týká Výročního sjezdu 
– jaké aktivity Vás čekají? 

Vedle dvou odborných bloků 
Pracovní skupiny plicní cirku-
lace jsem na Výročním sjezdu 
křtil knihu „Chronická trombo-
embolická plicní hypertenze“, 
kterou jsme vytvořili s dokto-
rem Lindnerem.

MUDr. Pavel Jansa

HISTORIE A SOUČASNOST CENTRA PRO PLICNÍ HYPERTENZI

6. ročník Kardioběhu Jiřího Tomana 2009
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PROBLEMATIKA TUKŮ JE DŮLEŽITÁ Z POHLEDU KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ A ÚMRTNOSTÍ

ˇ

ˇ

º

Obyvatelstvo ČR patří k nej-
obéznějšímu v Evropě. Myslíte, 
že to může být způsobeno kvan-
titativními a kvalitativními chy-
bami v příjmu tuků v potravě?

Zcela jistě je tento fakt způso-
ben špatným životním stylem, 
sedavým zaměstnáním, stresem 
nedostatkem volného času a po-
hybu, špatnými návyky v oblasti 
výživy a stravy a rovněž i stále 
ještě mezi lidmi přetrvávajícími 
mýty např. v oblasti výroby rost-
linných tuků. Velkou roli hraje 
i jistá osvěta, která není jednotná, 
každý výrobce podporuje pouze 
své výrobky na úkor těch ostat-
ních a lidé pak nevědí, čemu mají 
věřit a jakým směrem se v této 
oblasti vydat. Chybí i povědomost 
o kvantitativním obsahu klíčo-
vých nutrietů v jednotlivých po-
travinách. Málokdo si uvědomuje, 
že např. 20 gramů másla vyčerpá 
denní kvótu pro nasycené mastné 
kyseliny z 50%, podobně 60 gra-
mů tučnějšího sýra. Konzumace 
jediného kusu trvanlivého pe-
čiva, kdy byly použity ve výrobě 
částečně ztužené tuky, může zna-
menat překročení denního limitu 
pro trans mastné kyseliny. Pokud 
se vyloučí tyto některé extrémní 
příspěvky negativních nutrientů, 
pestrá a vyvážená strava se sama 
postará o zbytek. 
Pokud ano, jaké jsou nejčastější 
chyby při konzumaci tuků?

Jednou ze základních chyb je, že 
lidé nerozlišují tuky na „špatné“ 
a „dobré“, „skryté“ a „viditelné“ 
a informace uvedené na obalech 
výrobků považují za zbytečné. 
Lidé konzumují živočišné tuky v 
nadměrném množství, neupřed-
nostňují rostlinné tuky a oleje 
oproti tukům živočišným a ne-
věnují pozornost nízkotučným 
variantám. Důležitým nedostat-
kem je stále ještě přetrvávající ne-
ochota věnovat se zásadám pestré 
vyvážené stravy a zdravého ži-
votního stylu. Jak jsem již zmínil, 
chybí povědomost o množství 
jednotlivých nutrientů z pohle-
du zdravotních aspektů konzu-
mace potravin. Často se říká, že 
malé množství neškodí. To je jistě 
pravda, ale příčinou dnešní nad-
měrné konzumace nasycených 
mastných kyselin je právě fakt, 
že konzumujeme mnohokrát 
„malé množství“ a v celkovém 
součtu docházíme k nadměr-
né konzumaci na jedné straně. 
Na druhé straně je konzumace 
esenciálních mastných kyselin stále 
nedostatečná. A spotřebitelé tomu 
nevěnují náležitou pozornost.
Ve skladbě jídelníčku lidí došlo 
po revoluci ke změně. Odrazil se 
tento trend i v oblasti tuků? 

Po zavedení daně z přidané hod-
noty k 1. 1. 1991 a změnách v do-
tacích došlo k výraznému pokle-

su konzumace másla v důsledku 
změny ceny. Pokles konzumace 
másla byl postupně kompenzován 
nárůstem spotřeby rostlinných 
tuků. Tento nárůst korespondu-
je i s trendem snižování hladiny 
cholesterolu v populaci a potaž-
mo mortality na KVO. Je potřeba 
si uvědomit, že v tomto období 
ještě nebyla rozvinutá medika-
mentózní léčba zacílená na snižo-
vání cholesterolu. Podobný trend 
byl pozorován i ve Finsku (zejmé-
na v provincii Severní Karélie), 
kdy díky zvýšené osvětě poklesla 
konzumace plnotučného mléka 
na úkor nízkotučného, rostlinné 
tuky nahradily máslo. Výsledek 
byl obdobný: významný pokles 
hladiny cholesterolu v populaci 
a následné snížení mortality na 
KVO.
Jaká je podle Vás (či podloženo 
průzkumem) ochota lidí změnit 
své stravovací návyky?

Je známo, že člověk obecně 
nerad mění své zvyky, čím poz-
ději, tím jsou změny složitější. 
Ne nadarmo se říká: „Starého psa 
novým kouskům nenaučíš“. Čas-
to se stává, že začínáme více pře-
mýšlet o stravě či životním stylu 
až ve chvíli, kdy se dostaví zdra-
votní potíže nebo jsme překva-
peni sdělením lékaře, že máme 
najednou vysokou hladinu cho-
lesterolu nebo krevního cukru 
a že bychom s tím měli něco dě-
lat. Stravovací návyky se utvářejí 
již od útlého věku. Jedna rozsáh-
lá fi nská studie prokázala, že děti 
ve věku od 1 roku do 14 let, které 
dodržovaly výživová doporučení, 
konzumovaly nízkotučné mléč-
né výrobky a používaly rostlin-
né tuky (konzumace nasycených 
mastných kyselin nepřekročila 10 % 
energetického příjmu), měly ve 
všech věkových kategoriích sta-
tisticky významně nižší hladinu 
cholesterolu než srovnávací sku-
pina stejného věku. Mám doma 
4 dcery, snažíme se o pestrou 
a vyváženou stravu. Manželka 
nejí červené maso, takže z masa 
jíme nejčastěji drůbež a ryby. 
Navíc dodržujeme dvě jednodu-
ché zásady. Nakupujeme pouze 
rostlinné tuky a oleje, máslo ani 
sádlo jsme doma nikdy neměli. I 
když děti mají rádi sladké a velmi 
ochotně sáhnou po nějakém pa-
mlsku, tak od malička pijí doma 
neslazené čaje nebo vodu. Slazené 
nealkoholické nápoje kupujeme 
výjimečně v případě očekávaných 
návštěv anebo v restauraci.
Je nějaké jednoduché pravidlo, 
jak rozeznat dobré“ a „špatné“ 
tuky?

Nasycené mastné kyseliny, po-
dobně jako transmastné kyseliny 
jsou tuhé a nenasycené kapalné. 
Jednoduchým pravidlem může 
být, pokud je výrobek kapalný 
nebo lépe se roztírá a pochází-li 
od značkového výrobce (neob-
sahuje částečně ztužené tuky, 

potažmo transmastné kyseliny), 
potom patří mezi nutričně prefe-
rované. Čím tužší je výrobek, pak 
obvykle obsahuje více nasycených 
mastných kyselin. Doporučuji 
dále věnovat pozornost informa-
cím uvedeným na obalu výrobku, 
a to jak ve složení, tak i v nutriční 
tabulce a zaměřit se na konzuma-
ci rostlinných tuků a olejů s vyš-
ším obsahem vícenenasycených 
mastných kyselin, dále pak snížit 
spotřebu tučného masa a uzenin, 
cukru, sladkostí, moučníků, cuk-
rářských výrobků a bílého pečiva, 
v nichž se „špatné“  tuky vyskytu-
jí v tzv. skryté formě. Z mléčných 
výrobků dávejte přednost nízko-
tučným variantám a v případě 
pečiva upřednostňujte celozrnné 
a tmavé druhy, pozor však nikoliv 
obarvené použitými barvivy.
Nepreferují někteří lidé máslo 
z důvodů senzorických?

Máslo je pro mnoho lidí chut-
nější, díky 80% obsahu mléčnému 
tuku, který mu dodává specifi cké 
aroma a chuť. Podstatnou nevý-
hodou oproti rostlinným tukům 
je přirozený obsah cholesterolu a 
velmi vysoký obsah nasycených 
mastných kyselin. Obsah trans 
mastných kyselin je v dnešní 

době rovněž již vyšší u másla než 
u rostlinných tuků. Senzorické 
vlastnosti rostlinných tuků se v 
posledních letech značně zlepšily. 
Spotřebitel si může na trhu roz-
hodně vybrat.
Jaký je ideální tuk 3. tisíciletí?

V rámci vývoje je možno spat-
řovat několik trendů. Jedním 
z hlavních trendů je skladba 
mastných kyselin. Dnešní rostlin-
né tuky obsahují podstatně méně 
nasycených mastných kyselin než 
v minulosti, obsah oproti máslu 
klesl na třetinu až polovinu, tuky 
na pečení obsahují o 30 % SAFA 
méně než máslo. Běžným stan-
dardem je několikanásobně niž-
ší obsah trans mastných kyselin 
než má máslo. Na druhou stranu 
přední výrobci dbají za odpovída-
jící obsah pozitivních nutrientů 
– esenciálních mastných kyselin 
s ohledem na poznatky z oblasti 
výživy a potřeby populace. Je po-
třeba si uvědomit, že změny re-
lativně v malém rozsahu i v řádu 
několika procentních bodů mají 
při pravidelné konzumaci svůj 
význam. Tento trend bude v men-
ší míře stále pokračovat, i když 
velké změny již nelze očekávat. 
Přesto vývoj neřekl své poslední 

slovo. Narůstající trend prevalen-
ce obezity ať už v naší populaci 
nebo i ve světě, zvyšuje poptávku 
po potravinách s nižší energe-
tickou hodnotou. Tento trend se 
promítá i do kategorie tuků. Dnes 
se již můžeme setkat s poměrně 
širokým spektrem výrobků s niž-
ším obsahem tuků. Důležité je, 
a to je cílem celé řady vývojových 
projektu, aby si výrobek zacho-
vával vysokou užitnou hodnotu 
danou, jak senzorickými, tak i 
aplikačními vlastnostmi. V nepo-
slední řadě je potřeba si uvědomit 
skutečnost, že rostlinné tuky jsou 
ideální potravinou, kterou lze 
snadno obohatit přímo aktivními 
či nutričně významnými složka-
mi. Je zřejmé, že se vývoj nových 
výrobků zaměří na nové možnos-
ti obohacování těchto potravin 
tak, aby byly vhodné pro různé 
skupiny obyvatelstva trpící např. 
nedostatkem jisté živiny, či přímo 
onemocněním (kardiovaskulární 
choroby, cukrovka, hypertenze 
apod.), případně k potlačení ri-
zikových faktorů těchto onemoc-
nění. V této souvislosti můžeme 
zmínit přídavek rostlinných ste-
rolů, které aktivně snižují hladinu 
cholesterolu v krvi.

Pokračování rozhovoru s doc. Jiřím Brátem
ze Sjezdových novin č. 3
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Počasí nad Výstavištěm 13. 5.
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ECHODNY 2009
PŘEHLEDNÉ BLOKY:
• NOVÉ APLIKACE ECHOKARDIOGRAFIE
• DIASTOLICKÉ FUNKCE
• MYOKARDITIDY A KARDIOMYOPATIE
• ECHOKARDIOGRAFIE U ICHS
• KAZUISTIKY
• VARIA, ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ

POSTGRADUÁLNÍ KURZ
ECHOKARDIOGRAFIE II - CHLOPENNÍ VADY

POŘÁDÁ
ČESKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

PRACOVNÍ SKUPINA
ECHOKARDIOGRAFIE A NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE

18.–19. ZÁŘÍ 2009 ŠPINDLERŮV MLÝN
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Ceny pro nejrychlejší běžce

Předávání cen nejlepším závodníkům z rukou paní Tomanové

Profesor Vítovec předává cenu nejrychlejšímu běžci


