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Po ukončení antikoagulační me-
dikace je podstatná část nemoc-
ných s žilním trombembolismem 
(TEN) ohrožena rekurencí, která 
je nejvyšší v  prvém roce (5–6 %) 
a  postupně klesá. Je o  polovinu 
vyšší u  idiopatické formy proti 
sekundární (s dočasným působe-
ním rizik). Současná doporučení 
léčby trombembolické nemoci 
(např. v únoru 2012 publikovaná 
9. vydání ACCP Guidelines) nám 
ukládají pouze minimální dobu 
léčby po akutní trombotické pří-
hodě, a sice 3 měsíce. O délce další 
léčby rozhoduje, zda vyvolávající 
faktor pominul, zda je přítomna 
hereditární trombo� lie (a  jakého 
typu), zda došlo k rekanalizaci žíly, 
zda je přítomna plicní hypertenze 
apod. Toto posuzujeme v kontex-
tu rizika krvácení daného pacienta 
a také jeho postoje k antikoagulač-
ní medikaci.

Ve  studiích RE-MEDY a  RE-
-SONATE byly řešeny otázky, 
zda po  konvenční 3–12 měsíční 
antikoagulační léčbě je přínosné 

(a bezpečné) podávat antikoagu-
lancia nadále. V  obou studiích 
byla porovnávána účinnost nové-
ho perorálního antikoagulancia, 
dabigatran etexilátu, přímého in-
hibitoru trombinu, jednak proti 
warfarinu (RE-MEDY) a  jednak 
proti placebu (RE-SONATE). 
Ve  studiích bylo randomizováno 
2 866 resp. 1 353 nemocných. Pri-
márním cílem bylo vyhodnocení 

recidivy symptomatické trombem-
bolické příhody a  souvisejících 
úmrtí. 

Výsledky studie RE-MEDY lze 
shrnout tak, že dabigatran byl 
vůči warfarinu non-inferiorní, 
s numericky méně velkými krvá-
ceními (bez průkazu statistické 
významnosti) a  s  významným 
snížením všech krvácení v součtu. 
Více akutních koronárních stavů 
při dabigatranu (12:2) mohlo být 
na vrub nerovnováhy přítomnos-
ti ischemické choroby srdeční 
v obou ramenech (120:87, tj. 8,4 % 
vs 6,1 %). 

Studie RE-SONATE porovná-
vající dabigatran etexilát vůči 
placebu snížila výskyt rekuren-
ce TEN a  nevysvětlené smrti 
o 92 %, s malým počtem velkých 
krvácení (0,3 % vs 0 %) a dvojná-
sobným vzestupem jakéhokoliv 
krvácení (10,5 % vs 5,9 %), při-
čemž v této studii se nelišily po-
čty kardiovaskulárních příhod 
ve  větvi léčené dabigatranem 
a větvi na placebu.
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Renální denervace (RDN) v léčbě 
rezistentní hypertenze není novým 
pojmem. Již v  padesátých letech 
minulého století, kdy farmakolo-
gické možnosti léčby hypertenze 
byly velmi limitované, byly prová-
děny první chirurgické sympate-
ktomie v oblasti bederní páteře se 
snahou eliminovat sympatická gan-
glia postihující renální tepny. Přes 
poměrně dobré výsledky ve smys-
lu snížení krevního tlaku bylo díky 
složitosti a  rizikovosti od  těchto 
výkonů postupně upuštěno. Další 
vlna zájmu o  tuto problematiku 
se objevila v  sedmdesátých letech 
a to v souvislosti s výzkumem ně-
kterých patofyziologických mecha-
nizmů ledvin a renin-angiotenzin-
-aldosteron.

V současné době klinické indikace 
k RDN vycházejí ze vstupních kri-
térií použitých ve studiích Sympli-
city HTN 1 a 2, které přinesly dosud 
jediné komplexní poznatky o tomto 
způsobu nefarmakologické léčby 
léčby rezistentní hypertenze. Ne-
mocného k výkonu RDN indikuje 
optimálně lékař specializovaného 
centra pro hypertenzi, jemuž by 
měli být pacienti referováni odbor-
nými lékaři. Před indikací by měl 
být opakovaně kontrolován ve stej-
ném zařízení, nejlépe po dobu mi-
nimálně šesti měsíců. Hypertenzio-
log by měl vždy ověřit adherenci 
nemocného k  léčbě. V  současné 
době se jako optimální jeví stano-
vení plazmatické hladiny antihy-

pertenziv. Nemocný musí splňovat 
kritéria podle krevního tlaku (TK) 
uvedená níže, a to při stabilní léčbě 
minimálně třemi antihypertenzívy 
z různých tříd včetně diuretika, a to 
v optimálních dávkách dle platných 
Doporučení České společnosti pro 
hypertenzi. Při měření TK v ordi-
naci je třeba měřit TK 3× po sobě 
a  brát v  úvahu průměr druhého 
a  třetího měření. Nemocný musí 
užít svou pravidelnou medikaci 
ve dnech klinických kontrol (ran-
ní medikaci užije před kontrolou) 
a také v den provedení ambulantní 
monitorace TK. Ke kontrole efektu 
RND doporučujeme systematickou 
monitoraci TK prováděním 24-ho-
dinového ambulantního monitoro-
vání TK (AMTK), které ve studiích 
Symplicity HTN 1 a 2 realizováno 
nebylo a to s použitím validovaných 
systémů. Současná indikační krité-
ria a  kontraindikace jsou shrnuta 
v konsenzu ČKS a ČSH o proble-
matice RDN, který byl publikován 
ve 2. čísle Cor Vasa letošního roku.

Kromě RDN v  současné době 
nejvíce prováděné za použití kate-
tru Symplicity® (Medtronic, INC., 
Mineapolis, USA) jsou výkony 
RDN prováděny v  rámci klinic-
kých studií také pomocí stan-
dardních katetrů pro katetrizační 
ablace. Jako první v ČR realizovat 
tento typ výkonu Neužil a  spol. 
v roce 2008. V letošním roce byla 
publikována práce z  jenské uni-
verzity, která analyzuje výsledky 
RDN provedené pomocí standard-
ního katetru Marinr® (Medtronic, 
INC., Mineapolis, USA). Kromě 
radiofrekvenční energie se jeví 
pro RDN jako perspektivní také 
aplikace ultrazvuku. První sys-
tém s touto technologií obdržel již 
CE značku. V posledním roce na-
stává velmi dynamický rozvoj tech-
nologií pro RDN ( více než 50 � -
rem) s  použitím různých zdrojů 
energie nebo multipolární aplikací 
RF energie s  cílem dosažení vyšší 
efektivity a  bezpečnosti pro paci-
enta. Tato fáze připomíná vývoj 
technologií pro katetrizační ablace 
� brilace síní v posledních 10 letech

Další klinické sledování pacienta 
by mělo probíhat opět ve speciali-
zovaném centru a  nebo u  specia-
listy na hypertenzi, který výkon in-
dikoval. Antihypertenzní léčba by 
měla pokračovat beze změn, pouze 
pokud by po RDN došlo k trvalé-
mu a významnému poklesu TK, lze 
postupně snížit dávku či počet an-
tihypertenziv. Pokles TK po RDN 
s výjimkami nikdy nenastává oka-
mžitě, dochází k němu v průběhu 
týdnů, spíše měsíců po  provedení 
RDN. Doporučujeme alespoň jed-
nu kontrolu morfologie renálních 
tepen (sonogra� e, CT či MR) s del-
ším odstupem (za  6–12 měsíců) 
po výkonu. Za důležitou prevenci 
trombotických komplikací se pova-
žuje podávání kyseliny acetylsalicy-
lové minimálně 4 týdny po výkonu. 

Závěr:
Renální denervace je jedním z nej-

více se rozvíjejících výzkumných 
a terapeutických modalit současné 
kardiologie. Je evidentní, že pro� t 
nemocných s rezistentní hypertenzí 
bude významný, nicméně v součas-
né době zatím neznáme odpověď 
na  otázku, kteří nemocní budou 
skutečně a  dlouhodobě pro� tovat 
z  tohoto typu léčby. Na  letošním 
sjezdu ACC byly poprvé publiko-
vány výsledky 3 letého sledování 
nemocných ze studie Symplicity I, 
které potvrdily tendenci k  nejen 
udržení sníženého TK ale i  další 
postupný pokles. Prakticky všichni 
nemocní, kteří dosáhli 3 letého FU, 
byli respondery RDN (responder 
de� nován jako snížení TK o minim. 
10 mm Hg proti vstupním hodno-
tám). Mě osobně metodicky vadí 
pouhé ambulantní měření TK – 
studie nevyužívala AMTK a  dále 
absence monitorace compliance 
pacientů – nebyly sledovány plaz-
matické hladiny užívaných antihy-
pertenziv.

Z  patofyziologického pohledu je 
pravděpodobné, že RDN najde mís-
to i v  léčbě určitých jasně de� no-
vaných nemocných se srdečním se-
lháním jak s dysfunkcí levé komory 
srdeční tak u pacientů s srdečním 

selhání a  zachovalou systolickou 
funkcí levé komory. Úzký vzájemný 
vztah hypertenze a syndromu spán-
kové apnoe je evidentní, zde bude 
pravděpodobně moci RDN zasáh-
nou do celé řady patofyziologkých 
mechanizmů spojených s  touto 
problematikou. Existují i první prá-
ce dokazující pozitivní efekt RDN 
na inzulinovou rezistenci.

M. Táborský, J. Václavík
I. interní klinika – kardiologická

FN a LF UPOL
I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc
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R e n á l n í  d e n e rva c e :  Q U O  VA D I S ? 

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

Obr. č. 1: Příklad nepříznivé anatomie renálních tepen s technicky neproveditel-
nou bilaterální RDN

Obr. 2 a 3: Angiogra� e renálních tepen po provedení RDN 
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Výbor PS plicní cirkulace ČKS 
pracoval v posledních 12 měsících 
v  dosavadním složení (předseda 
prof.  Michael Aschermann, mís-
topředseda MUDr.  Pavel Jansa, 
členové prof. Aleš Linhart, prof. Ja-
roslav Lindner, doc. Jana Popelová, 
MUDr. David Ambrož a MUDr. Al 
Hiti, čestným členem výboru je 
prof. MUDr. Jiří Widimský senior.) 
V  letošním roce v  podzimním 
termínu proběhnou volby nového 
výboru naší PS, budou uspořádány 
elektronickou formou a všichni čle-
nové PS budou včas na tuto volbu 
upozorněni. 

V  posledních 12 měsících jsme 
uspořádali již tradiční setkání 
(6. konference) členů PS v hotelu 
Clarion – Arnika u  Špindlerova 
Mlýna, v programu byla řada te-
mat: Současný stav problematiky 
plicní cirkulace v České a Slovenské 
republice, dále Vrozené vady srdeč-
ní s plicní hypertenzí a bez plicní 
hypertenze, trombo� lie a trombo-
embolie, následovaly sekce plicní 
hypertenze u plicních onemocnění 
a  plicní hypertenze u  konstrikce 
a  restrikce. Proběhla také soutěž 
kazuistických sdělení, do  které 
bylo přihlášeno celkem 11 sdělení. 
Program také zahrnul sympozia 
společností AOP organ a Actelion. 
Konference se účastnilo více než 
130 kardiologů i  pneumologů 

a program byl v kuloárech hodno-
cen jako kvalitní. Bylo dohodnuto, 
že pro rok 2013 bude další konfe-
rence připravena již novým výbo-
rem naší PS. Další odbornou akcí je 
XX. kongres ČKS 2012 v Brně, pro 
něj jsme připravili celkem 2 sympo-
zia, věříme, že přilákají opět zájem-
ce o problematiku plicní cirkulace 
v hojném počtu tak, jak tomu bylo 
v předchozích letech. 

Také sdružení pacientů s  plicní 
hypertenzí uspořádalo v minulém 
roce tradiční setkání, v oblasti seč-
ského jezera, toto setkání je organi-
zováno pacienty a schází se na něm 
v hojném počtu také se svými léka-
ři, kontinuálně probíhající edukace 
byla v loňském roce zaměřena na-
příklad na problematiku dietních 
opatření vhodných pro nemocné 
s plicní hypertenzí. 

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem lékařům, kardiologům, 
internistům i ambulantním specia-
listům za dlouhodobou spolupráci 
v časné diagnostice plicní hyper-
tenze, především časná diagnos-
tika a  včas zahájená léčba může 
příznivě ovlivnit prognózu našich 
nemocných. 

prof. MUDr. Michael Aschermann, 
DrSc.

Předseda PS Plicní cirkulace ČKS

V  České republice máme k  dis-
pozici poměrně hustou síť 40 pra-
covišť nukleární medicíny provo-
zujících nukleárně kardiologickou 
praxi. Zobrazování zátěžové myo-
kardiální perfuze jednofotonovou 
emisní tomogra� í (SPECT) se 
v  uplynulých letech stalo rutinní 
součástí vyšetřovacích algoritmů 
u  nemocných se suspektní nebo 
známou nemocí koronárních te-
pen. Význam tohoto zobrazování 
se odrazil v evropských i českých 
doporučeních – v  určitých situa-
cích by měla být revaskularizace 
indikována jen při průkazu nej-
méně 10 % ischemického myo-
kardu (např. u pacientů s nemocí 
jedné koronární tepny, pokud se 
nejedná o  proximální úsek ra-
mus interventricularis anterior 
apod.). (1, 2) Tato kvanti� kace 
ischemie, kterou umožňuje prá-
vě SPECT, stejně jako hodnocení 
funkce levé komory pomocí gated 
SPECT, je uplatňována v klinické 
praxi na naprosté většině pracovišť 
v České republice. (3, 4) 

Novinkou je blížící se možnost 
používat při zátěžových testech 
selektivní A2A adenosin – rega-
denoson. Tato látka, jejíž výhodou 
je velmi snadná aplikace (10 sec. 
bolus bez nutnosti úpravy dávky 
podle váhy) a  selektivní ovlivně-
ní adenosinového A2A receptoru 
v koronárním řečišti (bez význam-
nějšího ovlivnění A1 receptoru 
v AV uzlu, A2B v periferních tep-

nách a A3 v bronších), by se měla 
pod názvem Rapiscan objevit 
na  českém trhu ještě v  letošním 
roce (t.č. již byla provedena re-
gistrace, aktuálně probíhá tvorba 
maximální ceny). (5) Na trhu jsou 
nyní také nové typy kamer, které 
vynikají velmi rychlým střádáním 
dat při současně nízké aplikované 
aktivitě radiofarmaka, tudíž při 
velmi nízké radiační zátěži pro 
pacienta i pro personál. Jedna ta-
ková kamera s  revolučními kad-
mium zink teluridovými (CZT) 
detektory by měla být v  České 
republice instalována ještě v  le-
tošním roce. Avšak i  konvenční 
variabilní dvoudetektorové kame-
ry prošly mnoha inovacemi a jsou 
dnes většinou dodávány jako hyb-
ridní SPECT/CT. Výhodou těchto 
kamer je jejich nižší cena a  ma-
ximální využití (např. v pracovní 
době kardiologie, odpoledne až 
do večera onkologie apod.). Nové 
so� wary s iterativní rekonstrukcí 
se zachováním rozlišení (resoluti-
on recovery) umožňují i na těchto 
kamerách podání nižší aktivity ra-
diofarmaka, zkrácení vyšetřovací 
doby a dokonalejší zpracování dat. 

Bloky pracovní skupiny Nukle-
ární kardiologie se již staly pravi-
delnou součástí akcí České kar-
diologické společnosti (Výroční 
sjezdy ČKS, Echodny apod.), 
České společnosti nukleární me-
dicíny a členové pracovní skupiny 
se pravidelně aktivně zúčastňují 

zahraničních akcí. Na  letošním 
výročním sjezdu ČKS připravila 
naše skupina jako obvykle dva 
bloky, z nich jeden je se zahraniční 
účastí (našim vzácným hostem je 
prof. Milena Henzlová, která vede 
Nukleární kardiologii v Mount Si-
nai Hospital v New Yorku) a bude 
se zbývat právě racionální indikací 
revaskularizace.
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Henzlova M, Lang O. Activity of nuclear 
cardiology in the Czech Republic be-
tween 2000 and 2005. Eur J Nucl Med Mol 
Imaging 2007;34(6):959–60. 5. http://
www.rapiscan-mpi.com

Za PS Nukleární kardiologie ČKS: 
Milan Kamínek, Klinika nukleár-
ní medicíny LF UP a FN Olomouc 
a Mezinárodní centrum klinického 
výzkumu – Centrum molekulár-
ního zobrazování, FN u sv. Anny, 
Brno.

Pracovní skupina plicní 
cirkulace

P S :  N u k l e á r n í  k a r d i o l o g i e 

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE JE NEJČASTĚJŠÍM 
DĚDIČNÝM ONEMOCNĚNÍM SRDCE

Článek k programovému bloku 
PS OMP týkajícímu se hypertro-
fické kardiomyopatii

Rotunda, úterý 15. 5., 9.30 hodin
Název bloku Nové pohledy na 

hypertro� ckou kardiomyopatii

Patolog Donald Teare popsal 
přesně před 50 lety a o rok později 
publikoval v British Heart Journal 
osm případů zemřelých ve  věku 
14–44 let, z  nichž sedm zemřelo 
náhle, a  u  všech prokázala pitva 
„asymetrickou hypertro� i srdce“. 
Od  té doby se tímto onemocnění 
zabývala celá řada výzkumníků. 
Zajímavé bylo, že téměř každá vý-
zkumná skupina se tomuto one-
mocnění snažila dát vlastní po-
jmenování, takže do konce 70. let 
se v literatuře objevilo přibližně 70 
názvů pro onemocnění nazývané 
v posledních 30 letech hypertro� c-
ká kardiomyopatie (HCM). Přesto-
že se HCM považuje za nejčastější 

dědičné kardiovaskulární onemoc-
nění s  prevalencí přibližně 0,2 %, 
tak počet výzkumných skupin, 
které jsou schopny dát dohromady 
soubor přesahující 300 pacientů, je 
velice málo. Kromě jiného má ten-
to fakt jeden významný důsledek 
pro klinickou kardiologii. Většina 
pravidel týkající se diagnostiky 
a  léčby HCM je po  léta určována 
velmi úzkým okruhem kliniků-
-výzkumníků, což se také potvrdi-
lo při psaní prvních (amerických) 
doporučených postupů týkajících 
se tohoto onemocnění. Je tedy 
zřejmé, že registry a multicentric-
ké observační studie budou u HCM 
hrát významnější roli než nečetné 
a malé randomizované studie. Snad 
i proto je HCM opředena trvale řa-
dou mýtů a nepřesných informací. 
Některé zde zmíním.

Z  de� nice je HCM primárním 
onemocněním srdce charakteri-
zované jinak nevysvětlitelnou hy-

pertro� í stěn při nedilatovaných 
srdečních komorách. Základním 
požadavkem je tedy absence aor-
tální vady anebo těžké hypertro� e, 
která by mohla být příčinou hyper-
tro� e. Tento požadavek však není 
pro klinickou praxi dobře apliko-
vatelný u  nemocných s  tloušťkou 
stěny levé komory kolem 15 mm 
při současné hypertenzi a to zvláště, 
pokud si uvědomíme, že většina pa-
cientů ve věku nad 60 let současně 
trpí i hypertenzí. 

Problematické je rovněž stano-
vení diagnózy u nemocných s hy-
pertro� í postihující pouze bazální 
segment mezikomorové přepážky. 
Tato morfologie septa označující 
se obvykle jako „septum sigmoide-
um“ je typicky asociována s vyšším 
věkem a má zřejmě velice dobrou 
prognózu i přes možný rozvoj suba-
ortální obstrukce. 

Samotná subaortální obstrukce 
není pro HCM patognomonická, 

což je rovněž jedním z častých kli-
nických omylů. Na druhou stranu 
označení obstruktivní HCM se 
netýká pouze asi třetiny pacientů 
majících klidový, maximální, suba-
ortální gradient než 30 mm Hg, ale 
i dalších asi 30 % pacientů, u nichž 
se objeví tento gradient při zátě-
ži. Ten však může být generován 
nejen vznikem reálné subaortál-
ní obstrukce, ale částečně rovněž 
zvýšeným průtokem ve výtokovém 
traktu levé komory, který je vyvolán 
právě zátěží. Dle našeho vlastního 
sledování se zdá, že obstrukci mů-
žeme velmi dobře diagnostikovat 
nejen zátěžovým testem, ale vyso-
kou senzitivitu má již i  sublingu-
ální aplikace izosorbiddininitrátu 
ve spreji.

Dřívější názor, že HCM je one-
mocnění způsobené geny kódují-
cími sarkomerické proteiny, nepo-
važujeme v současné době za zcela 
přesný. Pravděpodobně kolem 10 % 

případů HCM vyvolávají mutace, 
které ve  svých důsledcích sarko-
merické proteiny neovlivňují, avšak 
ovlivňují jiným způsobem buněčný 
metabolismus, což ve svých důsled-
cích rovněž vede ke vzniku hyper-
tro� e. Zajímavostí je, že v součas-
né době je známo již více než 1000 
mutací podmiňujících vznik HCM. 

Málokteré onemocnění s  sebou 
v  současné době přináší tolik ne-
jasností a  to i ve zcela základních 
aspektech. Některé z  nich se nám 
snad podaří v bloku PS onemocně-
ní myokardu a perikardu nazvaném 
„Nové pohledy na  hypertro� ckou 
kardiomyopatii“. Přednášky se bu-
dou konat v Rotundě, v úterý 15. 5. 
od 9.30 hodin. 

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
Kardiologická klinika 2. LFUK 

a FN v Motole, Praha
Předseda PS onemocnění 

myokardu a perikardu

V lednu se konal tradiční sjezd 
pracovní skupiny v Lázních Tep-
lice nad Bečvou. Při hojné účasti 
odborníků z celé republiky se té-
mata věnovala hlavně praktickým 
doporučením z oblasti rehabilita-
ce a prevence kardiovaskulárních 
onemocnění.

Další pracovní skupiny se ko-
nalo v Konstantinových lázních. 

V  rámci bohatého programu, 
kterého se již tradičně zúčastnili 
odborníci z celé České republiky, 
zazněly přednášky na široké spek-
trum témat moderní kardiologie. 

Tajným hlasováním byl zvolen 
nový předseda pracovní skupiny 
prim. Juráň, který převezme ve-
dení skupiny již tradičně na ce-
lostátním sjezdu v  Brně 2012. 

Dále byl zvolen nový výbor, který 
bude další 4 roky pracovat ve slo-
žení: prim. MUDr.  Jiří Leisser, 
prof.  MUDr.  Jarmila Siegelová, 
DrSc., prof. MUDr. Lubomír Elbl, 
CSc, MUDr.  Svatopluk Nehyba 
a prim. MUDr. Pavel Vaněk. Ve vý-
boru zůstává doc. MUDr. Eliška 
Sovová, Ph.D., MBA jako minulý 
předseda a prim. František Juráň, 

jako budoucí předseda.
Pracovní skupina se tradičně 

zúčastnila programu sjezdu České 
kardiologické společnosti v Brně. 
V bloku pracovní skupiny zazněla 
sdělení jak z oblasti organizační, 
tak výzkumné.

Výbor pracovní skupiny podal 
žádost o možnost vypracování no-
vých doporučení pro kardiovas-

kulární rehabilitaci výboru ČKS, 
která ale nebyla přijata.

Velkou část roku se věnovali 
členové pracovní skupiny jednání 
o nových pravidlech pro indikaci 
lázeňské péče. Jak situace dopad-
ne, se ukáže v červenci 2012, kdy 
má začít platit nový indikační se-
znam.

Zpráva o činnosti pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace za rok 2011
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Prof. Jindřich a Lenka Špinarovi 
představili v sekci HOT lines 2 vý-
znamné studie s vorapaxarem – in-
hibitorem destičkových receptorů 
PAR 1.

Dosavadní protidestičková strate-
gie u akutních i chronických stavů 
má závažnou slabinu – tou je selhá-
ní léčby či snížení léčebné odpovědi 
u významného procenta léčených. 
Výsledkem je přetrvávání hyperak-
tivace trombocytů a riziko rozvoje 
trombotické komplikace.

Schůdnou a  logickou cestou je 
proto přechod na léčbu účinnější-
mi přípravky. Takovými přípravky 
jsou dnes již dostupný ireverzibilní 
inhibitor receptoru ADP, tj. pra-
sugrel, či inhibitor reverzibilní, tj. 
ticagrelor. V sekci HOT lines byly 
uvedeny výsledky klinického zkou-
šení s  inhibitorem destičkových 
receptorů PAR 1 – vorapaxarem 
(SCH530348).

Prof.  MUDr.  Lenka Špinarová, 
Ph.D.  nejprve představila studii 

TRACER, která byla prezentována 
již na kongresu AHA na podzim 
2011 a  následně publikována (N 
Engl J Med 2012; 366:20-33).

Studie TRACER je mezinárodní 
klinická studie u 12 944 nemocných 
s akutním koronárním syndromem 
s ST elevacemi. Primární cíl byl slo-
žený z úmrtí na kardiovaskulární 
příčiny, infarkt myokardu, cévní 
mozková příhoda, hospi-talizace 
pro ischémii nebo urgentní revas-
kularizace. 

Studie byla předčasně ukončena 
po vyhodnocení bezpečnosti podá-
vané medikace. Průměrná doba sle-
dování byla 502 dní (od 349 do 667) 
a primární cíl se vyskytl u 1 031 
nemocných z 6 473 dostávajících 
vorapaxar oproti 1 102 nemocných 
z 6 471dostávajícíh placebo (18,5 % 
vs 19,9 %) (obr. 1 a 2).

Přidání vorapaxaru ke standardní 
léčbě nesnížilo významně primární 
cíl, naopak zvýšilo krvácení, včetně 
intrakraniálního krvácení.

Studie byla zklamáním, proto se 
s napětím čekalo na další velkou 
studii, tentokrát u chronické ische-
mické choroby srdeční, známe jako 
TRA-2P TIMI 50.

Profesor MUDr. Jindřich Špinar, 
CSc., pak představil výsledky studie 
TRA-2P TIMI 50, které byly pre-
zentovány na 61 kongresu Ameri-
can College of Cardiology 24.–27. 
11. 2012 v Chicagu a následně pub-
likována (NEJM 2012; 366: 20-33).

Studie TRA-2P TIMI 50 byla 
multicentrická, dvojitě slepá studie 
prováděná ve 32 zemích a to ve 32 
centrech. Největší centrum na světě 
byla Interní kardiologická klinika 
Fakultní nemocnice Brno, Česká 
republika, kdy na tomto pracoviš-
ti bylo randomizováno a do studie 
zařazeno 302 nemocných. Vedou-
cím centra byl prof. MUDr. Jind-
řich Špinar, CSc., a koordinátorem 
studie vedoucí koronární jednotky 
MUDr., Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. 
Zařazováni byli nemocní po infark-
tu myokardu nebo po cévní mozko-
vé příhodě minimálně 2 týdny, ma-
ximálně však 12 měsíců. Zařazeno 
bylo 26 449 nemocných.

Nemocní po infarktu myokardu 
užívali v  98,1 % kyselinu acetyl-
salicylovou (ASA) v obou větvích 
a v 77,9 % resp. 78,4 % thienopyri-
diny (většinou clopidogrel). Po cév-
ní mozkové příhodě to bylo v pří-
padě ASA pouze 81,2 % resp. 88,2 % 
a thienopyridin 36,8 % v obou vět-
vích. Celkem užívalo ASA 94 % 
nemocných. Hypolipidemickou 
medikaci mělo 12 032 nemocných 
(91,0 %) ve  větvi s  vorapaxarem 
a 12 131 (91,7 %) v placebové vět-
vi. Blokátor systému renin angio-

tenzin aldosteron 9  714 (73,5 %) 
resp. 9  871 (74,6 %) nemocných. 
Průměrná doba sledování byla 30 
měsíců, nejdelší sledování bylo 49 
měsíců. Studie byla ukončena v led-
nu 2012, poslední návštěvy probí-
haly na podzim 2011.

Ve 3 roku primární cíl kardiovas-
kulární úmrtí, infarkt myokardu 
nebo cévní mozková příhoda se 
vyskytl u 1 028 (9,3 %) nemocných 
léčených vorapaxarem a  u  1  176 
(10,5%) nemocných léčených 
placebem, což bylo vysoce statis-
ticky významné (p < 0,001) (obr. 3). 
Vorapaxar nezvyšoval smrtelné kr-
vácení – výsledky, včetně krvácení 
ukazuje tabulka:

Předchozí klinické studie nedali 
jasný výsledek, zda přidání dalšího 
antiagregačního léku ke kyselině 
acetylsalicylové a clopidogrelu při-
nese další prospěch pro nemocné-
ho. Klinická studie TRA-2P TIMI 
50 toto jasně prokázala, tento 
klinický prospěch je ale vyvážen 
zvýšeným výskytem krvácení, ne 
však krvácení smrtelného, jehož 

výskyt byl v obou větvích stejný. 
Tento výsledek se objevil velmi 
časně a přetrvával po celou dobu 
studie.

Profesor Špinar shrnul:
Při léčbě 1 000 nemocných vora-

paxarem, přidaným k standardní 
antiagregační léčbě se zabrání:

• 19 kardiovaskulárním příhodám, 
infarktu myokardu či cévní mozko-
vé příhodě

• 11 infarktům myokardu
• 6 kardiovaskulárním úmrtím
• 5 cévním mozkovým příhodám
• nezvýší se smrtelné krvácení
• 2 nemocní budou mít navíc in-

trakraniální krvácení
• 10 nemocných bude mít navíc 

závažné krvácení
Studie TRA-2P TIMI 50 je jed-

nou z  nejúspěšnějších studií 
v historii a vý-znamnou měrou se 
na tom podílela Česká republika. 
V České republice bylo zařazeno 
1 356 nemocných ve 23 centrech, 
to je 59 nemocných na jedno cen-
trum, což znamenalo nejlepší ná-
bor na světě.

CO ZAZNĚLO V HOT LINES: VORAPAXAR V KLINICKÝCH STUDIÍCH

Studie ATLAS ACS 2 TIMI 52 
s novým antikoagulanciem – inhibi-
torem faktoru Xa – rivaroxabanem 
randomizovala celkem 15 526 ne-
mocných po  recentním akutním 
koronárním syndromu k léčbě riva-
roxabanem v dávce 2,5 mg dvakrát 
denně, 5 mg dvakrát denně, nebo 
placebem. Léčba rivaroxabanem 
byla přidána ke  standardní léčbě 
duální antiagregací kyselinou ace-
tylsalicylovou s thienopyridinem. 
Průměrná doba léčby byla 13 mě-
síců. Během dvou let sledování byl 
primární cílový ukazatel (úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin/infarkt 
myokardu/cévní mozková příhoda) 
statisticky významně snížen v léče-
né větvi z 10,7 % na 8,9 % (HR 0,84, 
95 % CI 0,74–0,96, p = 0,008). Jed-
notlivé složky cílového ukazatele 
byly statisticky významně sníženy 

jak u  kardiovaskulární mortality 
(4,1 % vs. 3,3 %, p = 0,04), tak u in-
farktu myokardu (6,6 % vs. 5,5 %, 
p = 0,047), zatímco výskyt cévní 
mozkové příhody byl stejný v léče-
né i placebové větvi (1,2 % vs. 1,6 %, 
p = 0,25). U pacientů léčených ko-
ronární intervencí byl ve větvi s ri-
varoxabanem statisticky významně 
nižší výskyt trombózy stentu (2,9 % 
vs. 2,1 %, p = 0,02). 

Druhou stranou mince je zvýše-
ný výskyt krvácení v  léčené vět-
vi. Dle TIMI definice byl výskyt 
velkých krvácení zvýšen ve  větvi 
s  rivaroxabanem bez souvislos-
ti s  chirurgickou revaskularizací 
(non-CABG) téměř čtyřnásobně 
(0,6% vs. 2,1 %, HR 3,96, 95 % CI 
2,46–6,38, p < 0,001). Též byl vyšší 
výskyt malých krvácení (0,5 % vs. 
1,3 %), stejně jako intracerebrálních 

krvácení (0,2 % vs. 0,6 %). Při po-
rovnání obou dávek rivaroxabanu 
největší klinický bene� t vykazovala 
dávka 2,5 mg, kdy došlo ve srovná-
ní s placebem ke snížení primár-
ního složeného cílového ukazatele 
z 10,7 % na 9,1 %. Kardiovaskulár-
ní mortalita byla snížena z  4.1% 
na 2,7 % (p  = 0,002) a celková mor-
talita ze 4,5 % na 2,9 % (p = 0,002). 

Při vyjádření NNT (number nead 
to treat) na  odvrácení jednoho 
úmrtí je třeba léčit 56 nemocných 
2,5 mg rivaroxabanu denně po dobu 
dvou let. 

Výsledky této studie znamenají, 
že přidání velmi nízké dávky ri-
varoxabanu k duální antiagregač-
ní léčbě u nemocných s akutním 
koronárním syndromem statis-

ticky významně snižuje mortalitu 
a  ischemické komplikace (včetně 
trombózy stentu u pacientů léče-
ných katetrizačně). Cenou za ten-
to výsledek je čtyřnásobné zvýšení 
non-CABG velkých krvácení (dle 
TIMI kriterií) a trojnásobné zvýšení 
intrakraniálního krvácení. Nejlepší 
poměr riziko/bene� t byl prokázán 
pro dávku 2,5 mg rivaroxabanu.

ATLAS ACS 2 TIMI 51
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Obr. 1: Výskyt složeného cílového ukazatele a mortality. Obr. 2: Výskyt závažných krvácení. 

Vorapaxar
(n = 13 225)

Placebo
(n = 13 224)

HR P

Primární cíl n (%) 1028 (9,3) 1176 (10,5) 0,87 < 0,001

KV úmrtí nebo infarkt myokardu n (%) 789 (7,3) 913 (8,2) 0,86 0,002

KV úmrtí n (%) 285 (2,7) 319 (3,0) 0,89 0,15

Infarkty myokardu n (%) 564 (5,2) 673 (6,1) 0,83 0,001

CMP n (%) 315 (2,8) 324 (2,8) 0,97 0,73

Krvácení – GUSTO závažné n (%) 438 (4,2) 267 (2,5) 1,66 < 0,001

TIMI krvácení n (%) 1759 (15,8) 1241 (11,1) 1,46 < 0,001

Smrtelné krvácení n (%) 29 (0,3) 20 (0,2) 1,46 0,19

Intrakraniální krvácení n (%) 102 (1,0) 53 (0,5) 1,94 < 0,001

Výsledky a krvácení ve studii TRA-2P TIMI 50
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Studie PALLAS byla plánována 
jako další ze série klinických studií 
věnovaných novému antiarytmiku 
– dronedaronu a  jeho úloze v  léč-
bě � brilace síní (FS).Východiskem 
pro studii PALLAS byly výsledky 
předchozí studie ATHENA, kde byl 
dronedaron podáván nemocným 
s  paroxysmální nebo perzistující 
FS a přítomností alespoň jednoho 
rizikového faktoru jako věk, arte-
riální hypertenze, diabetes mellitus, 
předchozí mozková příhoda a další. 
Studie prokázala snížení počtu hos-
pitalizací a lepší přežívání nemoc-
ných, kteří brali dronedaron.U částí 
nemocných s perzistující FS kontro-

loval dronedaron dobře komorovou 
odpověď a  jinak nebyl významný 
rozdíl ve  výsledcích od  výsledků 
samotné studie. Hypotézou studie 
PALLAS proto bylo, že by droneda-
ron neměl snížit výskyt závažných 
kardiovaskulárních událostí u  vy-
soce rizikových nemocných s per-
manentní FS.

Zařazováni byli nemocní ve věku 
≥ 65 let s permanentní FS v trvání 
> 6měsíců a rizikovými faktory, kteří 
byli randomizováni k podávání dro-
nedaronu (2× 400 mg denně) nebo 
placeba. Šlo o dvojitou slepou studii, 
kde byl prvním cílovým momentem 
výskyt mozkových příhod, systémo-

vých embolizací nebo kardiovasku-
lárních úmrtí. Druhým cílovým mo-
mentem byl počet neplánova-ných 
hospitalizací z kardiovaskulárních 
příčin nebo celková mortalita.

Studie probíhala ve  489 místech 
v 37 zemích světa. Zařazování paci-
entů začalo 19. 7. 2010 a studie byla 
předčasně ukončena 5. 7. 2011, kdy 
bylo randomizováno 3236 nemoc-
ných s  mediánem doby sledování 
3,5 měsíců. Proti očekávání byl 
zaznamenán vice jak dvojnásobný 
výskyt primárního cílového mo-
mentu v  dronedaronové skupině 
proti placebu (hazard ratio (HR) 
2,24, 95% con� dence interval (CI), 

1,30-3,85; p = 0,004) (obr. 1 a 2). Pa-
cienti léčení dronedaronem vykazo-
vali vice úmrtí a mozkových příhod. 
Podobně byli častěji hospitalizováni 
pro srdeční selhání. Lze říci, že vý-
sledky byly zcela opačné v porov-
nání s  výsledky studie ATHENA. 
Dronedaron by proto neměl být 
u perzistující FS podáván.

Studie EINSTEIN-PE představil 
doc. Chlumský.

Ve studii EINSTEIN-PE bylo zařa-
zeno 2 419 pacientů do větve léče-
né rivaroxabanem a 2 413 pacientů 
do větve léčené standardně (LMWH 
a warfarin) (obr. 3). Hlavním cílem 
byla účinnost léčby (de� novaná jako 
recidiva tromboembolické příhody) 
a bezpečnost léčby (výskyt velkých 
a  závažných krvácení). Účinnost 
léčby warfarinem byla v porovnání 
s  ostatními studiemi velmi dobrá 
(time in therapeutic range byl 78%).

Léčba rivaroxabanem byla v prů-
měru zahájena 2. den od randomi-
zace a pacienti byli v průměru 6. den 
hospitalizace propuštěni domů. 
Dávka rivaroxabanu byla 2×15 mg 
prvních 21 dní a následně 20 mg 1× 
denně. 

Výskyt recidiv tromboembolických 
příhod nebyl ve skupině nemocných 
léčených rivaroxabanem významně 
vyšší nežli ve  skupině nemocných 
léčených standardní léčbou. Počet 
krvácení se v obou skupinách ne-
lišil, výskyt závažných krvácení byl 
ve skupině léčených rivaroxabanem 
významně snížen (obr. 4). 

Ve  skupině léčených rivaroxa-
banem nebyl zaznamenán častější 
výskyt elevace ALT či bilirubinu, 
ani vyšší výskyt koronárních příhod, 
CMP či úmrtí.

Studii SATURN (E� ect of Two In-
tensive Statin Regimens on Progre-
ssion of Coronary Disease. N Engl 
J Med 2011;365:2078-87) představil 
prof. Vítovec.

Statiny snižují nežádoucí násled-
ky kardiovaskulárních onemocnění 
a zpomalují progresi koronární ate-
rosklerózy v  závislosti na  redukcí 
plazmatické koncentrace LDL cho-
lesterolu. Avšak málo studií přímo 

srovnávalo schopnost intenzivní 
dávky dvou statinů na míru regrese 
koronárního postižení 

U 1039 nemocných s projevy ko-
ronární aterosklerózy bylo prove-
deno vyšetření intrakoronárním 
ultrazvukem. Vyšetření bylo prove-
deno na začátku a po 104 týdnech 
léčby. Nemocní ve věku 18–75 roků 
s klinicky jasnou minimálně 20 % 
až 50% stenózou při klinicky indi-
kované koronarogra� i n minimálně 
jedné tepně. Vstupní hodnoty LDL 
cholesterolu byly nad 2,6 mmol/l 
(bez předchozí léčby statiny) a nebo 
nad 2,1 mmol/l – při léčbě statiny, 
ale ty musely být 4 týdny před ran-
domizací vysazeny). Pacienti byli 
randomizováni na léčbu 40 mg ro-
suvastatinu či 80 mg atorvastatinu. 
Primárním cílem byly procentuální 
změny v objemu ateromu (percent 
atheroma volume – PAV) v nejmé-
ně 40 mm segmentu sledované cévy 
a sekundární cíl normalizace celko-
vého objemu ateromu ( total athero-
ma volume TAV). 

Výsledky: po  104 týdnech léčby 
statiny byl pokles LDL cholesterolu 
po rosuvastatinu vyšší než po ator-
vastatin (1,62 vs. 1,82 mmol/l 
p < 0,001), a vyšší vzestup HDL cho-
lesterolu (1,30 vs. 1,26 mmol/l p = 
0,01). Primární cíl změny PAV po-
kles po atorvastatinu o 0,99 % (95% 
CI -1,19 až -0,63) a po rosuvastati-
nu o 1,22% (95 % CI, -1,52 až -0,90) 
byly staticky srovnatelné p = 0,17. 
V  sekundárním cíli byly změny 
TAV po  rosuvastatinu −6,39 mm3 
(95 % CI, -7,52 až -5,12) větší než 
po  atorvastatin: -4,42 mm3 (95 % 
CI, -5,98 až -3,26) (p = 0,01). Oba 
statiny měly přijatelné a srovnatelné 
vedlejší účinky s nízkým výskytem 
laboratorních či kardiovaskulárních 
změn (obr. 5, 6).

Závěry: maximální dávky rosuva-
statinu a atorvastatinu signi� kantně 
měly za následek regresi koronární 
aterosklerózy. Přes výraznější pokles 
LDL cholesterolu po rosuvastatinu 
byl vliv na primární cíl, tj. regresi 
PAV v obou intervenovaných sku-
pinách obdobný.

Cílem studie ARISTOTLE byl po-
rovnat účinnost a bezpečnost léčby 
inhibitorem aktivovaného faktoru X 
apixabanem ve srovnání s antikoagu-
lační léčbou warfarinem. Primárním 
sledovaným parametrem účinnosti byl 
výskyt kombinace všech typů cévních 
mozkových příhod a  systémových 
embolizací. Hlavními sekundárními 
ukazateli byla celková úmrtnost a vý-
skyt infarktů myokardu. Hlavním 
bezpečnostním parametrem byl vý-
skyt závažných krvácení podle ISTH 

kritérií. Sekundárním bezpečnostním 
parametrem byl výskyt kombinace zá-
važných a klinicky významných nezá-
važných krvácivých komplikací. 

Do studie ARISTOTLE bylo zařa-
zeno 18 201 pacientů s paroxysmální, 
perzistující nebo permanentní � bri-
lací síní. Pacienti měli přítomen ales-
poň jeden z následujících rizikových 
faktorů: věk ≥ 75 let, anamnézu cévní 
mozkové příhody, TIA nebo systémo-
vé embolizace, symptomatické srdeč-
ní selhání v posledních 3 měsících, 

ejekční frakci levé komory ≤ 40 %, 
diabetes mellitus nebo hypertenzi vy-
žadující farmakologickou léčbu. 

Studie ARISTOTLE byla dvojitě za-
slepená. Pacienti byli randomizováni 
buď k  podávání apixabanu v  dávce 
5 mg dvakrát denně nebo k léčbě war-
farinem s cílovou hodnotou INR v roz-
mezí 2,0–3,0. Dávka apixabanu byla 
snížena na 2,5 mg dvakrát denně těm 
pacientům, kteří měli dvě nebo více 
z následujících kritérií: věk ≥ 80 let, 
tělesnou hmotnost ≤ 60 kg nebow kon-
centraci kreatininu v séru > 133 μmo-
l/l. Průměrný věk pacientů ve studii 
byl 70 let, 34 % tvořily ženy a průměr-

né CHADS2 skóre bylo 2,1. Sníženou 
dávku apixabanu užívalo méně než 5 % 
pacientů. Kvalita antikoagulační léčby 
warfarinem v kontrolní skupině byla 
velmi dobrá – průměr doby v terapeu-
tickém rozmezí (TTR) byl 66,0 %. 

Průměrná doba sledování pacientů 
v  studii byla 1,8 roku. Primární cíl 
se vyskytl u  212 pacientů léčených 
apixabanem (1,27 %/rok) a u 265 pa-
cientů na warfarinu (1,6 %/rok), což 
znamenalo relativní snížení rizika 
o  21 %. Výskyt krvácivých cévních 
mozkových příhod byl snížen o 49 % 
(apixaban 0,24   %/rok versus warfarin 
0,47 %/rok). Celková mortalita po-
klesla při léčbě apixabanem o  11 % 
(apixaban 4,49 %/rok versus warfarin 
3,94 %/rok). Výskyt ischemických 
cévních mozkových příhod se mezi 
oběma skupinami nelišil. Byl příto-
men trend k nižšímu výskytu infarktů 
myokardu při léčbě apixabanem, který 
však nedosáhl statistické významnos-
ti. Pozitivní přínos apixabanu byl pří-
tomen u všech sledovaných podsku-
pin pacientů.

Apixaban byl ve studii ARISTOTLE 
velmi dobře snášen. Podíl pacientů, 
kteří přerušili léčbu byl nižší ve sku-

pině s apixabanem (25,3 %) než u pa-
cientů léčených warfarinem (27,5 %). 
Výskyt nežádoucích účinků byl v obou 
skupinách srovnatelný. Všechny typy 
krvácivých komplikací však byly při 
léčbě apixabanem významně méně 
časté. Roční výskyt závažného krvá-
cení podle  ISTH kritérií byl 2,13 % při 
léčbě apixabanem a 3,09 % při léčbě 
warfarinem, což znamenalo snížení 
o 31 %. Velmi významně byly sníženy 
zejména nejzávažnější krvácivé kom-
plikace, např. výskyt intrakraniálního 
krvácení poklesl o 58 %. 

Studie ARISTOTLE prokázala, že 
u pacientů s � brilací síní je apixaban 
účinnější než warfarin v prevenci cév-
ních mozkových příhod a systémo-
vých embolizací i v prevenci úmrtí. 
Léčba apixabanem je navíc bezpečněj-
ší, protože dochází k výrazně nižšímu 
výskytu krvácivých komplikací, včet-
ně těch nejzávažnějších. Na základě 
výsledků studie ARISTOTLE je mož-
no vypočítat, že léčba 1000 pacientů 
apixabanem po dobu 1,8 let zabrání 
ve srovnání s warfarinem šesti cév-
ním mozkovým příhodám, patnácti 
případům závažného krvácení a osmi 
úmrtím.

S tu d i e  A R I S T O T L E 

CO ZAZNĚLO V HOT LINES – 2: STUDIE PALLAS, EINSTEIN-PE, SATURN
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Obr. 1: Výskyt primárního cílového ukazateke (výskyt mozkových příhod, syste-
mových embolizací nebo kardiovaskulárních úmrtí) u obou skupin studie PALLAS

Obr. 2: Výskyt sekundárního cílového ukazatele (počet neplánovaných hospi-
talizací z kardiovaskulárních příčin nebo celková mortalita) ve studii PALLAS
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Projděte se v rytmu svého srdce na nám. Svobody 
v úterý 15. května od 14.00 hodin!

U  příležitosti letošního již XX. 
výročního kongresu České kar-
diologické společnosti se v  úterý 
15.  května od  14.00 hodin na  br-
něnském náměstí Svobody koná 
edukativní zábavné odpoledne 
s názvem „Procházka v rytmu srd-
ce“. Celá akce je věnována preven-
ci kardiovaskulárních onemocnění 
a  jejím organizátorem je občanské 
sdružení Rytmus srdce.

Návštěvníci si mohou nechat bez-
platně změřit krevní tlak, svou tě-
lesnou hmotnost a výšku, hladinu 
cholesterolu a krevního cukru a vy-
hotovit EKG záznam. Přítomní od-
borníci rovněž poradí, jak ozdravit 
životní styl pomocí srdci prospěš-
ného jídelníčku a pravidelné fyzické 
aktivity či dalších důležitých návy-
ků – například nekouření. Na místě 
bude probíhat i výuka resuscitace. 

Při procházce „v rytmu srdce“ si 
mohou zájemci vyzkoušet, jak zařa-
dit pohyb do svého každodenního 
programu: připravena je „přírodní 
tělocvična“ v  podobě nápaditých 
sportovních disciplín jako cvi-
čení s  koštětem, utírání prachu 
v knihovně či aktivního odpočinku 
na lavičce.

Pro děti bude na náměstí vybudo-
vána výtvarná dílna, kde si školáci 

i předškoláci budou moci vyzkoušet 
své schopnosti a  zasoutěžit o  nej-
hezčí výtvor. 

„Nemoci srdce a cév jsou nejčas-
tější příčinou úmrtí v České repub-
lice,“ říká Pavla Krištofová z občan-
ského sdružení Rytmus srdce, „ale 
lidé stále ještě podceňují vliv, jaký 
má na vznik onemocnění jejich ži-
votní styl. A právě na to chceme ve-
řejnost upozornit.“

Pacient s vrozenou srdeční vadou – příklad úspěšné 
medicíny od prenatálního věku až po dospělost
Upoutávka na  blok: „Moderní 
přístupy k  léčbě patologií výto-
kového traktu levé komory u dětí 
a mladých dospělých“ 

(Společný blok PS pediatrické 
kardiologie a PS chlopenní a vroze-
né srdeční vady v dospělosti v úterý 
15. 5. 2012 v 8:30 – 10:30 hod. v sále 
OLOMOUC (pavilon E – I. patro))

Téměř jedno ze sta dětí se narodí 
s vrozenou srdeční vadou, která je 
nejčastější vrozenou vývojovou va-
dou. V  ČR je to v  současné době 
zhruba 800 dětí ročně. Bez chirur-
gické nebo katetrizační léčby byl 
osud těchto pacientů velmi špatný 
a  většina jich umírala ještě v  dět-
ském věku. Historickým milníkem 
v  léčbě vrozených srdečních vad 
bylo zavedení první bezprostředně 
život zachraňující operace – spoj-
ky přivádějící neokysličenou krev 
do plic – Dr. Blalockem, Dr. Tau-
ssigovou a  Vivienem � omasem 
v r. 1945 v Baltimoru. Tuto historic-
kou událost velmi věrně dokumen-
tuje hollywoodský � lm „Something 
the Lord Made“. V České republice 
se osud dětí s vrozenou srdeční va-
dou zásadně změnil po roce 1977, 
kdy bylo prof. Milanem Šamánkem 
založeno Dětské kardiocentrum 
ve FN v Motole a zorganizován ce-

lostátní systém péče o tyto pacienty. 
Díky moderní chirurgické a katetri-
zační léčbě se v dnešní době dospě-
losti dožívá většinou s velmi dob-
rou kvalitou života 90 % pacientů 
s vrozenou srdeční vadou. Jedná se 
o dramatickou změnu osudu těch-
to nemocných za posledních 35 let. 
Kardiologie vrozených srdečních 
vad je oborem začínajícím v  ČR 
velmi úspěšnou prenatální detekcí 
onemocnění srdce. Zhruba 70 % 
bezprostředně život ohrožujících 
vad je zjištěno již před narozením 
a léčbu je tak možno účelně pláno-
vat s cílem co nejmenšího ohrože-
ní novorozeného pacienta (obr. 1). 
V  léčbě vrozených srdečních vad 
se stále více uplatňují kromě ope-
rací také daleko šetrnější katetri-
zační intervence sahající od  pro-
stého roztažení zúžené chlopně, 
přes uzávěr nitrosrdečních zkratů 
až po  perkutánní implantaci pul-
monální chlopně (obr. 2). Dětské 
kardiocentrum je zapojeno do oje-
dinělého mezinárodního systému 
kontroly kvality léčby vrozených 
srdečních vad organizovaného Ev-
ropskou asociací srdeční a hrudní 
chirurgie, v kterém zaujímá jedno 
z nejlepších míst v Evropě (obr. 3). 
Největší výzvou kardiologie vro-
zených srdečních vad je současné 

době rozvoj péče o dospělé s tímto 
onemocněním. Jejich počet v  ČR 
se odhaduje na 20–25 000 a bude 
lineárně narůstat několik dalších 
desetiletí až na ~60 000. Přibližně 
polovina těchto nemocných úspěš-
ně léčených v dětském věku bude 
potřebovat celoživotní sledování 
a  specializovanou péči zahrnují-
cí nutnost dalších operací a  léčbu 
poruch srdečního rytmu a  srdeč-
ního selhání. Tato skutečnost je 
ve všech rozvinutých zemích včetně 
ČR velkou výzvou nejen pro kar-
diologii vrozených srdečních vad, 
ale také důležitou informací pro 
organizátory, poskytovatele a plát-
ce zdravotní péče. Péče o  dospělé 
pacienty s vrozenou srdeční vadou 
se dnes v ČR z větší části soustřeďu-
je na čtyřech pracovištích (po dvou 
v  Praze a  v  Brně). Mezi špičkové 
odborníky, kteří se této problemati-
ce s velkým nasazením věnují, patří 
členka výboru České kardiologic-
ké společnosti doc.  Jana Popelová 
z  Kardiochirurgického odd. Ne-
mocnice na Homolce a kardiochi-
rurgové prim. MUDr. Štěpán Černý 
z téhož pracoviště a MUDr. Roman 
Gebauer z  Dětského kardiocentra 
FN v Motole.

Společný blok, který v rámci kon-
tinuity péče o pacienty s vrozenou 
srdeční vadou naplánovala pro ju-
bilejní 20. sjezd ČKS Pracovní sku-
pina pediatrické kardiologie a Pra-
covní skupina chlopenní a vrozené 
srdeční vady v  dospělosti, se vě-
nuje novinkám v  léčbě patologií 
výtokového traktu levé komory 
u dětí a mladých dospělých. První 
část je věnována morfologické dia-
gnostice, v  současné době znovu 
aktuální diskusi o volbě mezi kate-
trizační intervencí a chirurgickým 
řešením u  kongenitální valvární 
stenózy aorty u dětí a  je uzavřena 
přehlednou přednáškou o dlouho-
dobých výsledcích náhrady aortální 
chlopně v dětském věku. Druhá část 
bloku se týká mladých dospělých 
a  diskutuje problematiku záchov-
ných operací na  aortální chlopni, 
volbu mezi mechanickou proté-
zou a  xenotransplantátem v  aor-
tální pozici jakož i  problematiku 

Rossovy operace a jejího postavení 
v současné léčbě. Kromě význam-
ných domácích odborníků z  řad 
dětských a  dospělých kardiologů 
a  kardiochirurgů se bloku jako 
host zúčastní i prof. Viktor Hraška, 
přední evropský dětský kardiochi-
rurg slovenského původu z centra 
v  Sankt Augustinu v  Německu, 
který je známý inovativním přístu-

pem k chirurgické léčbě aortálních 
stenóz u dětí. 

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. 
Dětské kardiocentrum, 

FN v Motole, Praha

prim. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
Kardiochirurgické odd., 

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Obr. č. 1: Prenatální echokardiogra� cké vyšetření umožňující přesnou diagnó-
zu vrozené srdeční vady již kolem 20. týdne těhotenství. Orientační vyšetření 
je součástí těhotenského ultrazvukového screeningu. Při podezření na vrozenou 
srdeční vadu je následně provedeno detailní vyšetření specializovaným dětským 
kardiologem a pohovor s rodiči. V případě rozhodnutí o ukončení těhotenství je 
správnost diagnózy vrozené srdeční vady ověřována sekčně. 

Obr. č. 2: Perkutánní implantace chlopně Melody® (A) do pulmonální pozice 
u pacientů po korekci Fallotovy tetralogie s významnou pulmonální stenózou 
a insu� ciencí (B)

Obr. č. 3: 30-denní mortalita po operaci vrozené srdeční vady. Pozice Dětského 
kardiocentra FN Motol ve srovnání s ostatními evropskými centry v databázi Ev-
ropské asociace srdeční a hrudní chirurgie (EACTS). Velikost bubliny odpovídá 
počtu operací provedených v daném centru za sledovaný rok.
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Na  satelitním sympoziu společ-
nosti Servier, věnovanému terapeu-
tickému snižování tepové frekvence 
u  pacientů s  chronickým srdečním 
selháním (CHSS), vystoupil kardio-
log prof.  MUDr.  Jaromír Hradec, 
CSc., který působí na  III. interní 
klinice 1. LF UK a  VFN v  Praze. 
K novému principu – bradykardizu-
jící léčbě CHSS pomocí ivabradinu 
– jsme panu profesorovi položili ně-
kolik otázek.

SN Na základě čeho vznikla potře-
ba modulace srdeční frekvence (SF) 
u nemocných s CHSS?

Dlouho jsme se domnívali, a  také 
to patofyziologicky zdůvodňovali, že 
zrychlená SF je u selhávajícího srdce 
kompenzačním mechanismem, a vě-
děli jsme, že to funguje na  základě 
vyšší aktivity sympatoadrenálního 
systému. Jinými slovy, selhávající 
myokard s  nižší kontraktilitou svůj 
„handicap“ dohání vyšší SF. Ono to 
tak ale není. Vše ukazuje na  to, že 
tento kompenzační mechanismus 
je většinou „přestřelený“, a  že ta-
chykardie se v  tomto případě stává 
spíše nevýhodou – vede totiž ke zvý-
šené spotřebě energie a kyslíku, což 
chronicky selhávající myokard dále 
znevýhodňuje. Dnes už víme, že 

u selhávajícího srdce vede kompen-
zační tachykardie k dalšímu zhoršení 
výkonu, rozhodně ne k jeho zlepšení. 
Dokazují to i nedávné analýzy vzta-
hu SF a výskytu kardiovaskulárních 
(KV) příhod v placebových větvích 
klinických studií s  ivabradinem 
(BEAUTIFUL i  SHIFT), které pro-
spektivním způsobem jednoznačně 
ukázaly, že čím vyšší je klidová SF, 
tím vyšší je také výskyt různých vel-
kých kardiovaskulárních příhod. 

SN Která léčiva mohou být v sou-
časnosti předepisována ke snižová-
ní SF?

Pokud se rozhodneme snižovat SF 
pacientům se selhávajícím srdcem, 
pak máme k  dispozici několik ná-
strojů. Už asi dvě století používáme 
digoxin, nepochybně nenahraditelný 
lék, který je dnes určen především 
nemocným s  tachy� brilací síní. Při 
sinusovém rytmu je ale jeho účinek 
sporný, zde je možné využít beta blo-
kátory (BB) nebo ivabradin. BB jsou 
u CHSS jedním z  léků první volby, 
víme, že jejich prospěšný účinek je 
realizován hlavně zpomalením SF. 
Nevíme ale, zda jejich další účin-
ky (například negativně inotropní) 
léčebný efekt zvětšují či zmenšují. 
Nový terapeutický nástroj – ivabra-
din – vede pouze ke zpomalení SF, 
jiné účinky nemá. Teprve probíha-
jící studie s  ivabradinem nám snad 
dají odpověď na  otázku, nakolik je 
prospěšné samotné zpomalení SF 
a  nakolik ostatní účinky BB tento 
efekt buď redukují či potencují. Za-
tím zůstávají BB při CHSS základ-
ním lékem ke  snížení SF. Při jejich 
kontraindikacích či netoleranci je 
možné místo nich použít ivabradin, 
který je zcela rovnocenným, alterna-
tivním nástrojem k  účinné redukci 
SF. Data z nejnovějších studií dokon-
ce naznačují, že nejvýhodnější může 
být kombinace obou léčiv. Podle 

nedávno publikované menší studie 
CARVIVA-HF je kombinace nižších 
dávek BB s ivabradinem u CHSS vý-
hodnější než monoterapie BB. A pro-
tože víme, že většina nemocných se 
srdečním selháním je v současnosti 
léčena nízkými, zdaleka ne cílovými 
dávkami BB, tak je dost dobře mož-
né, že právě kombinace BB s ivabra-
dinem povede k úspěchu. To ale musí 
být samozřejmě potvrzeno velkou 
mortalitně-morbiditní studií. Díky 
studiím SHIFT a BEATIFUL ale již 
dnes s určitostí víme, že kombinace 
BB s ivabradinem je bezpečná a vel-
mi dobře tolerovaná.

SN Kam až je výhodné SF snižovat?
Nevíme to zatím s jistotou, ale ana-

lýzy vztahu SF a prognózy v klinic-
kých studiích naznačují, že u CHSS 
se optimální hodnota SF při léč-
bě pohybuje kolem nebo i  pod 60 
tepů za  minutu – to by měla být 
naše cílová hodnota. Také dodateč-
ná analýza výsledků studie SHIFT 
potvrdila, že nejlepší prognózu při 
léčbě ivabradinem měli ti nemocní 
s CHSS, kteří dosáhli 28. den léčby 
ivabradinem hodnotu SF nižší, než 
60 tepů za minutu. Tito pacienti měli 
v  dalším průběhu studie přibližně 
o  polovinu nižší výskyt KV příhod 
oproti nemocným, kterým při léčbě 
ivabradinem zůstávala SF vyšší než 
75 tepů za  minutu. Dolní hranice 
SF je zatím nejasná. Nepochybně 
nesmíme překročit hranici, kdy už 
se začínají objevovat symptomy (zá-
vratě, synkopy). Analýzy vztahů kli-
dové SF a prognózy ale naznačují, že 
závislost mezi SF a  dalším osudem 
nemocných s  CHSS bude mít tvar 
křivky „J“. Neboli – příliš výrazné 
snížení SF už není spojeno s dalším 
poklesem, ale naopak se zvýšením 
rizika vzniku KV příhod. Určitě zde 
neplatí premisa „čím níže, tím lépe“, 
ostatně totéž se v posledních letech 

ukazuje i  u  krevního tlaku (TK) či 
glykémie.

SN Platí to i pro nemocné s jinými 
KV onemocněními?

Zdá se, že vztah mezi SF a  pro-
gnózou platí pro KV onemocnění 
obecně, bude mít asi univerzální 
platnost. Například analýza vztahu 
SF a  prognózy u  více než 22 tisíc 
nemocných ve  studii INVEST nám 
ukázala podobnou optimální SF při 
bradykardizující léčbě u hypertoniků 
s chronickou ICHS. Americký regis-
tr CRUSADE ukázal nejnižší výskyt 
cévních mozkových příhod, nejnižší 
KV a dokonce i celkovou mortalitu 
u  nemocných přijímaných do  ne-
mocnice s  akutním koronárním 
syndromem, kteří měli při přijetí kli-
dovou SF kolem 60 tepů za minutu. 
A již výše zmiňovaná studie SHIFT 
ukázala stejný vztah pro nemocné 
s CHSS, většinou (ale nejen) ische-
mické etiologie. U osob bez srdeční-
ho selhání, například u hypertoniků, 
často mladších, s příznaky sympati-
kotonie (tachykardie) má zpomale-
ní SF velký význam a  nepochybně 
těmto pacientům prospívá. U těchto 
nemocných však zatím máme data 
pouze pro BB, ivabradin u  těchto 
pacientů doposud nebyl testován. 

SN Je známo, že BB musí být velmi 
opatrně titrovány. Jak je tomu 
u ivabradinu?

Ještě před 20 lety jsme na  lékař-
ských fakultách učili, že BB jsou 
u  CHSS kontraindikovány, protože 
mají negativně inotropní a také ne-
gativně chronotropní účinek, kterým 
„odbourávají“ prospěšný kompen-
zační mechanismus. To jsme ještě 
netušili, že jednou budeme mít do-
klady o tom, že BB se v léčbě CHSS 
stanou naopak jedním z  léků první 
volby. Celý vtip je ale v  tom, že se 
léčba musí začínat s  velmi nízkou 

dávkou BB, která se pak nesmírně 
opatrně a  pozvolna titruje směrem 
vzhůru k  dávce cílové, vyzkoušené 
v klinické studii. U ivabradinu mu-
síme samozřejmě také postupovat 
s rozmyslem, rozhodně ale ne takto 
přísně. Začínáme s dávkou 2×5 mg, 
tu pak titrujeme podle poklesu SF 
k dávce 2×7,5 mg, v klinických stu-
diích bezpečně i na 2x10 mg. Titrace 
denní dávky ivabradinu je tedy vý-
razně jednodušší než u BB. U kombi-
nační terapie (BB + ivabradin) musí 
být titrace opatrnější. U  ivabradinu 
také nejsou popsány žádné jiné kon-
traindikace, než příliš nízká klidová 
SF, podmínkou jeho účinku je ovšem 
sinusový rytmus, takže například � b-
rilace síní vlastně představuje jeho 
kontraindikaci.

SN Změnila se v tomto smyslu i do-
poručení pro léčbu CHSS?

Ano, nejnovější update českých 
doporučení pro diagnostiku a léčbu 
CHSS, který je mimochodem výji-
mečný i v tom, že se jedná o úplně 
poslední, ryze česká kardiologická 
guidelines (všechna příští už budou 
na základě rozhodnutí výboru České 
kardiologické společnosti přejímána 
od  Evropské kardiologické společ-
nosti), zařadil ivabradin do arzená-
lu bradykardizujících léčiv. Jestliže 
u nemocného s CHSS nastane potře-
ba snižovat SF, pak by měl být jako 
lék první volby předepsán některý 
z BB doporučených pro léčbu CHSS. 
Při kontraindikacích BB (například 
hypotenze, asthma bronchiale) nebo 
jejich intoleranci (například sexuál-
ní poruchy, příliš velký pokles TK) je 
doporučen ivabradin. Ten může být 
užíván v monoterapii, anebo v kom-
binaci s BB v situaci, kdy má nemoc-
ný, i přes stávající léčbu BB, hodnoty 
SF ≥ 75 tepů za minutu. 

(red)

Ivabradin je už součástí nových doporučení 
pro léčbu chronického srdečního selhání

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

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

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

Mrtvice devastuje.
Xarelto chrání

Jednoduchá prevence bez 
nutnosti monitorace1

První perorální přímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduše ochrání více pacientů
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NOVĚ Xarelto® pro prevenci mrtvice při FS
1 tableta 1x denně1
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Tablety se mají užívat s jídlem. Vždy je nutné zvažovat přínos a potenciální rizika. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace (SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT: První tři týdny se podává 15 mg dvakrát 
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a obsluhovat stroje. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů. Podávání s opatrností: Pacienti s renální insufi ciencí, 
zvláště při současném podávání silných inhibitorů CYP 3A4 (klaritromycin, telitromycin), při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSA, ASA, antitrombotika) při vrozené nebo získané poruše krvácení, 
dekompenzované hypertenzi, aktivním gastrointestinálním vředu nebo jeho nedávné anamnéze, retinopatii, nedávném nitrolebním nebo mozkovém krvácení, intraspinální nebo intracerebrální cévní abnormitě, nedávné operaci mozku, 
páteře nebo oftalmologickém zákroku, bronchiektáziích nebo plicním krvácení v anamnéze. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Při podávání azolových antimykotik, 
nebo inhibitorů proteáz HIV, pacientům s chlopenními náhradami, pacientům s akutní plicní embolií, pacientům léčeným dronedaronem a při intoleranci nebo malabsoprci glukózy a galaktózy. Invazivní procedura a chirurgický 
výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem. Pokud není výkon možné odložit, musí se zvážit zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Interakce s jinými 
léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se nedoporučuje. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků 
ovlivňujících krevní srážlivost a při užívání induktorů CYP3A4 (např. rifampicin). Nežádoucí účinky: Časté: Anemie, závratě, cefalea, synkopa, oční krvácení vč. spojivkového, tachykardie, hypotenze, hematom, epistaxe, krvácení 
do GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, rash, ekchymóza, urogenitální krvácení, horečka, periferní edém, slabost, zvýšení transamináz, pooperační krvácení, kontuze. Méně časté: Trombocytémie, 
alergie, krvácení do CNS, hemoptýza, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kožní a podkožní krvácení, hemartróza, poškození ledvin, pocit indispozice, lokalizovaný edém, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, amylázy, 
GMT, sekrece z ran. Vzácné: Žloutenka, krvácení do svalů. Není známo: Pseudoaneuryzma po perkutánní intervenci, kompártment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné 
zvláštní podmínky. Držitel roznodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo. Registrační číslo: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021. Datum revize textu: prosinec 
2011. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Bayer 
Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
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„Právě nyní jsme díky Pradaxe 
svědky přelomu v antikoagulační 
léčbě u  pacientů s  � brilací síní. 
Od  1. 8. byla v  Evropě, a  tedy 
i v České republice, Pradaxa schvá-
lena jako první perorální antikoa-
gulans, které po více než 50 letech 
prokázalo významně vyšší účin-
nost a bezpečnost než warfarin“, 
tak zahájil prof. MUDr. Petr Wi-
dimský, DrSc. sympozium věno-
vaném moderní antikoagulační 
léčbě přípravkem dabigatran 
(Pradaxa) u  pacientů s  fibrilací 
síní. Nejobávanější komplikací fib-
rilace síní je embolizační příhoda. 
Každá pátá mozková cévní přího-
da (CMP) je důsledkem � brilace 
síní, ročně prodělá CMP nejméně 
5 % pacientů s � brilací síní, při-
čemž polovina těchto nemocných 
umírá do 12 měsíců. První sdě-
lení prof. MUDr. Roberta Hataly 
se zaměřilo na význam adekvátní 
antitrombotické léčby, která má 
potenciál redukovat výskyt CMP 
a  přispívá k  lepší prognóze pa-
cientů s � brilací síní. Warfarin sni-
žuje výskyt CMP oproti placebu 
o 64 % a výskyt úmrtí o 26 %. Přes 
nespornou účinnost warfarinu 
mezi hlavní nevýhody léčby patří 
nutné pravidelné kontroly INR, 
které jsou potřebné k  udržení 
účinku přípravku v relativně úz-
kém terapeutickém rozmezí, kde 
nemocní nejvíce profitují s  po-
měru rizika a prospěchu z léčby. 
Přes pravidelné sledování INR 
se ukazuje, že pouze 60 % paci-
entů v klinických studiích a 44 % 
v reálné praxi má správně nasta-
venou léčbu vyjádřenou dobou 
v  terapeutickém rozmezí léčby. 
Tyto suboptimální výsledky jsou 
v různých zemích velmi podobné, 
jak profesor Hatala doložil na vý-
sledcích studie kvality léčby war-
farinem na Slovensku, kde správně 
nastavenou léčbu (INR 2,0–3,0) 
dosáhlo pouze 56 % sledovaných 
pacientů. Warfarin vykazuje na-
víc četné lékové a potravinové in-
terakce. Limitace warfarinu jsou 
podkladem pro nepříznivou sku-
tečnost, kdy pouze přibližně 50 % 
indikovaných pacientů skutečně 
warfarin užívá. Bylo zjištěno, že 
při poklesu hodnoty INR na 1,7 
se riziko CMP zvýší dvakrát, při 
poklesu INR je riziko CMP troj-
násobné a při hodnotě INR 1,3 od-
povídá riziko CMP riziku pacientů 

bez léčby. Naproti tomu vzestup 
hodnoty INR ze tří na čtyři vede 
ke zdvojnásobení rizika krvácení. 
Z uvedeného je zřejmé, klinická 
praxe vyžaduje podávání efektiv-
nějších antikoagulancií. V součas-
nosti máme možnost antikoagu-
lační léčby přípravkem Pradaxa 
(dabigatran etexilát). Data o účin-
nosti a bezpečnosti dabigatranu 
vycházejí z výsledků studie RE-LY. 

Studie RE-LY hodnotila léčbu 
nemocných s � brilací síní warfa-
rinem a dabigatranem v dávkách 
2× 110 mg respektive 2× 150 mg 
per os. Jednalo se o prospektivní, 
randomizovaná, otevřená studie. 
Do studie byli zařazováni nemoc-
ní s dokumentovanou fibrilací síní 
a alespoň jedním dalším kardio-
vaskulárním rizikovým faktorem. 
Nemocní byli v průměru sledo-
váni po  dobu 2,5 roku. Jednalo 
se o  rozsáhlou studii pacientů 
s � brilací síní, celkem bylo zařa-
zeno více než 18 000 nemocných. 
Studie přinesla důkazy o  účin-
nosti a  bezpečnosti léčby dabi-
gatranem. V  průběhu 2,5letého 
sledování vedl dabigatran v dávce 
2× 150 mg oproti warfarinu k 35 % 
redukci relativního rizika výskytu 
mozkové cévní příhody nebo jiné 
systémové embolizace, dávka 2× 
110 mg měla pak srovnatelnou 
účinnost s warfarinem. Neméně 
důležitým nálezem bylo zjištění, 
že přes účinnost léčby byl výskyt 
krvácivých mozkových cévních 
příhod při léčbě oběma dávkami 
dabigatranu signifikantně nižší, 
než při léčbě warfarinem. Léčba 
dabigatranem v dávce 2× 150 mg 
byla navíc oproti warfarinu spoje-
na s nižším výskytem úmrtí z cév-
ních příčin. Výskyt úmrtí ze všech 
příčin byl obdobný ve  skupině 
warfarinové i ve skupinách léčby 
dabigatranem; při dávce dabigat-
ranu 2× 150 mg byl oproti warfari-
nu nižší výskyt úmrtí, avšak tento 
nález vykazoval hraniční statistic-
kou významnost. Výskyt závaž-
ného krvácení se nelišil ve  sku-
pině warfarinu a dabigatranu 2× 
150 mg, a ve skupině dabigatranu 
2× 110 mg bylo dosaženo statistic-
ky významně nižšího výskytu kr-
vácivých příhod. Celkový výskyt 
krvácivých příhod pak byl v obou 
skupinách dabigatranu oproti war-
farinu signi� kantně nižší a stejně 
tak i  výskyt život ohrožujícího 

krvácení a  krvácení do  mozku. 
Obě dávky dabigatranu poskytují 
významné výhody oproti dobře 
kontrolovanému warfarinu. Dáv-
ka 150 mg 2× denně by měla být 
preferovanou u většiny pacientů 
vzhledem k významně větší účin-
nosti v  prevenci CMP a  snížení 
rizika ischemických CMP.

Praktické aspekty léčby pří-
pravkem Pradaxa přednesl doc. 
MUDr.  Miloš Táborský, CSc. 
Pradaxa je indikována v prevenci 
cévní mozkové příhody a  systé-
mové embolie u  dospělých pa-
cientů s nevalvulární fibrilací síní 
s  jedním nebo více rizikovými 
faktory (cévní mozková příhoda, 
tranzitorní ischemická ataka nebo 
systémová embolie v anamnéze; 
ejekční frakce levé komory < 40 %; 
symptomatické srdeční selhání 
třídy II či vyšší podle klasi� kace 
NYHA; věk ≥ 75 let; věk ≥ 65 let 
spojený s jedním z následujících 
onemocnění: diabetes melli-
tus, ischemická choroba srdeční 
nebo hypertenze). Doporučená 
denní dávka přípravku je 150 mg 
2× denně. Dávkování 110 mg dva-
krát denně je indikováno v těchto 
situacích: u osob ≥ 80 let a u pa-
cientů současně užívajících vera-
pamil. Dávkování 110 mg 2× den-
ně je také nutno zvážit u pacientů 
ve věku 75 až 80 let pokud je riziko 
tromboembolie nízké a riziko kr-
vácení vysoké (ostatní mají být lé-
čeni denní dávkou 150 mg dvakrát 
denně), u  jedinců s  gastritidou, 
esofagitidou nebo s gastroesofage-
álním re� uxem (z důvodu zvýše-
ného rizika závažného gastrointes-
tinálního krvácení u dávky 150mg 
2× denně) a u pacientů se středně 
těžkou poruchou funkce ledvin 
(CrCl 30–50 ml/min) a  s  vyso-
kým rizikem krvácení (jinak je 
doporučená dávka rovněž 150 mg 
2× denně). Kontraindikací Prada-
xy je těžká porucha funkce ledviny 
CrCl < 30 ml/min. Před zahájením 
léčby by měla být zhodnocena 
funkce ledvin u všech pacientů. 
Renální funkce by poté měly být 
sledovány, u  starších jedinců by 
měly být renální parametry sle-
dovány 1–2× ročně. Přípravku je 
v současnosti poskytována úhrada 
ze zdravotního pojištění u nemoc-
ných při nemožnosti pravidelných 
kontrol léčby warfarinem, při vý-
skytu nežádoucích účinků léčby 

warfarinem, při nedostatečné léč-
bě warfarinem (například pokud 
2 ze 6 hodnot INR nejsou v tera-
peutickém rozmezí) a u rezisten-
ce na warfarin (nutnosti podávat 
dávku 10 mg warfarinu).

V  závěrečném sdělení poho-
vořil prof.  Linhart o  výsledcích 
analýz podskupin studie RE-LY. 
Na počátku sledování mělo 4904 
pacientů ve studii symptomatické 
srdeční selhání. Symptomatické sr-
deční selhání je spojeno s vyšším 
rizikem embolizací a úmrtí. Suba-
nalýza osob se srdečním selháním 
měla obdobné výsledky jako celá 
studie. Ve srovnání s warfarinem 
bylo dávkování dabigatranu spo-
jeno s vyšší účinností při srovna-
telném výskytu velkých krvácení, 
dávka 110 mg 2× denně byla srov-
natelně účinná s warfarinem při 
menším výskytu krvácení a  obě 
dávky dabigatranu byly spojeny 
s  nižším výskytem intrakraniál-
ního krvácení. V další subanalýze 
byl v  terapeutických skupinách 
hodnocen výskyt infarktu myo-
kardu. Oproti warfarinu byl při 
terapii dabigatranem pozorován 
numericky vyšší výskyt infarktu 
myokardu, který nebyl statisticky 
významný, nicméně tento rozdíl je 
vysoce převážen příznivým účin-
kem na  mozkové cévní příhody 
a krvácení. Pozornost byla rovněž 
věnována konkomitantní protides-
tičkové léčbě. Udává se, že 35–40 % 
nemocných s � brilací síní má in-
dikaci pro protidestičkovou léčbu. 
Ve studii RE-LY nebylo podávání 
protidestičkové léčby spojeno se 
zhoršením poměru prospěch/rizi-
ko léčby dabigatranem. Ve všech 
skupinách léčby byla souběžná 

antiagregační léčba spojena s 1,6× 
vyšším rizikem krvácení a abso-
lutní riziko bylo nejnižší ve sku-
pině dabigatran 2× 110 mg. Po-
slední podskupinou, kterou uvedl 
prof.  Linhart, byla podskupina 
nemocných podstupujících elek-
trickou kardioverzi. Obě dávky 
dabigatranu byly v prevenci embo-
lizačních komplikací srovnatelné 
s warfarinem. Zajímavým nálezem 
bylo zjištění, že provedení jícnové 
echokardiogra� e u antikoagulova-
ných nemocných dále snižuje rizi-
ko embolizace a není nutné přeru-
šovat léčbu dabigatranem, pokud 
pacient podstupuje kardioverzi.

Přípravek Pradaxa představuje 
významný pokrok v  antikoagu-
lační léčbě pacientů s � brilací síní. 
Po mnoha desetiletích se přípra-
vek Pradaxa jako první ukázal 
být prevenci CMP u � brilace síní 
účinnější alternativou než war-
farin.

Je třeba si uvědomit, že pacien-
ti s  fibrilací síní užívají antiko-
agulační léčbu ke  snížení rizika 
ischemických CMP. A  Pradaxa 
150 mg 2× denně snížila jako je-
diná významně riziko ischemic-
kých CMP. Dosavadní zkušenosti 
z klinické praxe potvrzují velkou 
výhodu volby optimální dávky 
podle rizikovosti pacienta – 110 
a 150 mg.

Opravdovým přelomem v preven-
ci CMP u pacientů s FS nebylo ani 
publikování výsledků studie RELY, 
ani schválení dabigatranu v Evropě 
1. 8. 2011, ale datum 1. 5. 2012, kdy 
Pradaxa získala úhradu. Od toho-
to dne můžeme Pradaxou skutečně 
účinně a bezpečně chránit naše pa-
cienty před CMP. 

Pradaxa – klíč k účinnější prevenci CMP u fibrilace síní 

Pohled na zaplněný sál Rotundy Docent Táborský při přednášce

Zleva prof. A. Linhart, prof. P. Widimský a prof. R. Hatala
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Nové poznatky z léčby hypertenze 
a hodnocení metabolických účin-
ků antihypertenziv jsou pravidelně 
diskutovány na odborných fórech, 
na Výročním sjezdu v Brně tomu 
není jinak.

V prvním sdělení (MUDr. Ivan 
Řiháček, Ph.D.) „Na volbě 1. anti-
hypertenziva záleží! Vliv blokátorů 
renin-angiotenzinového systému 
(RAAS) na celkovou mortalitou hy-
pertoniků“, je představena nejno-
vější metaanalýze klinických stu-
dií zabývajících se blokádou RAAS 
u hypertenze. Metaanalýza byla pu-
blikována v  prestižním časopise 
European Heart Journal online 
dne 17. 4. 2012. Autoři z Nizoze-
mí, Velké Británie a Francie v ní 
zpracovali data kontrolovaných, 
randomizovaných, mortalitních 
klinických studií, ve kterých byla 
v jedné sledované větvi léčebnou 
strategií blokáda RAAS (buď in-
hibitorem angiotenzin konvertázy 
(ACEI) nebo sartanem) a ve dru-
hé větvi jiná antihypertenzní léčba 

nebo placebo. Hlavním cílem me-
taanalýzy bylo zhodnotit vliv blo-
kády RAAS na celkovou mortalitu 
hypertoniků, léčených v 21. sto-
letí (studie dokončené od 1. 2000 
do 3. 2011). Druhým cílem bylo 
zjistit rozdíly mezi ACEI a sartany 
v této indikaci. Autoři se zaměřili 
na širokou populaci hypertoniků 
(v každé zařazené studii jich mu-
selo být nejméně 66 %) zejména 
v  primární prevenci (vyloučeni 
byli pacienti se srdečním selhá-
ním, akutním koronárním syn-
dromem, � brilací síní a po čerstvé 
CMP). Tito hypertonici mají nižší 
kardiovaskulární riziko (KVR) než 
pacienti v  sekundární prevenci 
a proto jednotlivé studie nemusí 
mít dostatečnou statistickou sílu 
k  hodnocení celkové mortality. 
Byla použita data z 20 studií o cel-
kovém počtu 158 998 nemocných. 
Výsledky: blokáda RAAS systému 
vedla ke snížení celkové mortality 
o 5 % (HR 0,95; p = 0,032) při prů-
měrném sledování 4,3 roku, což 

je na hranici statistické význam-
nosti. Při hodnocení jednotlivých 
skupin léků bylo patrné, že vliv 
na pokles celkové mortality mají 
hlavně ACEI s 10 % snížením (HR 
0,90; p = 0,004), oproti sartanům, 
který tento pozitivní trend nepro-
kázaly (HR 0,99; p = 0,683). Proč 
tomu tak je není zcela jasné, nic-
méně jedním z faktorů může být 
vliv blokády degradace bradyki-
ninu ACEI, který má protektivní 
vlastnosti v tkáních (vazodilatace, 
antioxidace, antiremodelační a an-
titrombotický vliv). 

V  navazujícím sdělení (prof. 
MUDr. Hana Rosolová, DrSc.) 
„Diuretika a jejich � xní kombinace: 
mýty a fakta“, je pomocí metaana-
lýz i jednotlivých klinických studií 
rozebírána role diuretik v součas-
né léčbě hypertenze. Na  základě 
klinických údajů je popřen mýtus 
o nezastupitelné roli hydrochloro-
thiazidu (HCHT) v kombinační léč-
bě hypertenze. HCHT má negativní 
účinky na metabolické parametry 

(lipidy, glykémie, výskyt nové cuk-
rovky). Také v morbimortalitních 
studiích profitovali lépe pacienti 
užívající chlorthalidon nebo no-
vější diuretikum s vazodilatačními 
vlastnostmi indapamid. Proto je 
v současnosti v kombinační léčbě 
hypertenze doporučeno použít buď 
chlorthalidon nebo indapamid. 

Ve  třetím sdělení (prof. MUDr. 
Aleš Linhart, DrSc.) „Volba kom-
binační léčby hypertenze a  rizi-
ko metabolických komplikací“, je 
nejprve klinicky zhodnocena role 
v současnosti nejvíce doporučova-
né a účinné kombinace antihyper-
tenziv (ACEI + blokátor kalcivých 
kanálů). Tuto kombinaci významně 
podporují výsledky velkých morbi-
-mortalitních studií (ASCOT, EU-
ROPA a ACCOMPLISH). V další 
části je protektivita kombinace 
ACEI a blokátorů kalciových kaná-
lů, konkrétně perindoprilu a amlo-
dipinu, rozebrána z patofyziologic-
kého hlediska. Obě skupiny léků se 
vzájemně potencují v  antihyper-

tenzním účinku, zlepšují funkci 
endotelu a mají antiaterogenní vliv. 
Ten je ještě podpořen přidáním sta-
tinů do kombinace. V poslední části 
přednášky je prezentován vliv této 
kombinace na některé metabolické 
parametry (cholesterol, glykémie) 
a pozitivní role v prevenci vzniku 
cukrovky druhého typu. Závěry 
jasně konstatují, že kombinace 
ACEI s blokátorem kalciového ka-
nálu (perindopril arginin + amlo-
dipin) by měla být první volbou 
v léčbě hypertenze.

Všechny tři přednášky přinášejí 
zajímavé novinky a názory na sou-
časnou léčbu hypertenze. Jejich 
cílem je pomoci lékařům v klinic-
ké praxi správně vybrat nejvhod-
nější antihypertenziva nebo jejich 
kombinace. Toto a mnohem více 
bude obsahem přednášek v rám-
ci symposia společnosti Servier 
dnes ve  13.00 hod. v  Rotundě 
(pavilon A).

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Metabolické účinky antihypertenziv – mýty a fakta

Zkrácená informace o přípravku PRESTANCE®:
Složení: Jedna tableta obsahuje perindopril arginin, dlouhodobě působící inhibitor ACE a amlodipin besilát, blokátor kalciového kanálu. PRESTANCE 5 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množství odpovídající 5 mg perindopril argininu a 6,935 mg amlodipin besilátu, množství odpovídající 5 mg amlodipinu. PRESTANCE 5 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množství odpovídající 5 mg 
perindopril argininu a 13,870 mg amlodipin besilátu, množství odpovídající 10 mg amlodipinu. PRESTANCE 10 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množství odpovídající 10 mg perindopril argininu a 6,935 mg amlodipin besilátu, množství odpovídající 5 mg amlodipinu. PRESTANCE 10 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množství odpovídající 10 mg perindopril argininu a 13,870 mg 
amlodipin besilátu, množství odpovídající 10 mg amlodipinu. Léková forma: Tableta. Indikace: Přípravek PRESTANCE je určen jako substituční terapie k léčbě esenciální hypertenze a/nebo k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční u pacientů, kteří jsou již kontrolováni perindoprilem a amlodipinem, podávaným současně v téže dávce. Dávkování a způsob podání: Jedna tableta denně v jedné dávce, nejlépe ráno před jídlem. 
Fixní kombinace není vhodná pro iniciální léčbu. Je-li nutná změna dávkování, může být dávka přípravku Prestance upravena nebo lze zvážit individuální titraci s kombinací obou látek samostatně. Pacienti s renálním poškozením: přípravek není vhodný pro pacienty s clearance kreatininu < 60 ml/min. Kontraindikace: Hypersenzitivita na perindopril nebo na jiné inhibitory ACE, anamnéza angioedému, 2. a 3. trimestr těhotenství, 
závažná hypotenze. Hypersenzitivita na amlodipin nebo na jiné dihydropyridiny, šok, obstrukce výtokového traktu levé komory, nestabilní angina pectoris, srdeční selhání po akutním infarktu myokardu (během prvních 28 dní). Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku. Lékové a jiné interakce: kalium-šetřící diuretika, doplňky draslíku nebo doplňky obsahující soli draslíku, lithium, estramustin, nesteroidní antifl ogistika, 
antidiabetika, dantrolen (infúze), induktory CYP3A4, inhibitory CYP3A4, baklofen. Těhotenství a kojení: Přípravek by neměl být používán během prvního trimestru těhotenství a je kontraindikován během druhého a třetího trimestru těhotenství. Jeho užívání u kojících žen se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji byly pozorovány astenie, závratě, bolest hlavy, změny nálad, poruchy spánku, poruchy vidění, hučení v uších, 
svalové křeče, hypotenze, alergická reakce, kožní vyrážky, gastrointestinální poruchy, kašel, sucho v ústech. Může dojít ke změnám laboratorních parametrů krve. Zvláštní upozornění: U pacientů s renálním poškozením je třeba individuální úpravy dávky dle hodnot clearance kreatininu. Symptomatická hypotenze je vzácná, avšak může k ní dojít u pacientů s hypovolémií způsobenou např. léčbou diuretiky. Pacienti s hepatálním 
poškozením: přípravek má být podáván s opatrností a za sledování hladiny jaterních enzymů. U pacientů se srdečním selháním může být léčba amlodipinem spojená s častějším výskytem plicního edému, léčba má být podávána s opatrností. Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje. Balení: 30 a 90 tablet. Uchovávání: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Doba použitelnosti: 3 roky. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francie. Registrační čísla: 58/203-206/08-C. Datum poslední revize textu: 7. 12. 2011. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékárnách a je na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Zkrácená informace o přípravku PRESTARIUM® NEO COMBI 5 mg/1,25 mg a 10 mg/2,5 mg: 
PRESTARIUM® NEO COMBI 5 mg/1,25 mg a PRESTARIUM® NEO COMBI 10 mg/2,5 mg je kombinací dlouhodobě působícího inhibitoru ACE s diuretikem. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg, resp. 10 mg perindoprilum argininum, odpovídající 3,395 mg, resp. 6,79 mg perindoprilum, a 1,25 mg, resp. 2,5 mg indapamidum. Terapeutické indikace: Léčba esenciální hypertenze; přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg  
je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován samotným perindoprilem. Přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg je indikován jako substituční terapie pro léčbu esenciální hypertenze u pacientů, kteří jsou již kontrolováni perindoprilem a indapamidem, podávaným současně v téže dávce. Dávkování a způsob podání: Jedna tableta přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg, resp. 10 mg/2,5 mg denně 
v jedné dávce, nejlépe ráno a před jídlem. Kontraindikace: Středně těžká a těžká renální insufi cience (clearence kreatininu pod 60 ml/min), přecitlivělost na perindopril nebo jiné inhibitory ACE, na indapamid nebo sulfonamidy, angioedém v anamnéze, 2. a 3. trimestr těhotenství, kojení, hepatální encefalopatie, závažné poškození jaterních funkcí, hypokalémie. Přípravek se nedoporučuje v kombinaci s přípravky bez antiarytmického  účinku 
způsobujícími torsades de pointes. Přípravek se obvykle nedoporučuje u bilaterální stenózy renální artérie nebo jedné funkční ledviny. Přípravek by neměl být používán u dialyzovaných pacientů, pacientů s neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním, dětí a dospívajících. Varování a zvláštní opatření pro použití: Kombinace perindoprilu a indapamidu nevylučuje možnost vzniku hypokalémie, zvláště u diabetiků nebo u pacientů 
s renálním selháním. Stejně jako u jiných antihypertenziv s obsahem diuretika by mělo být prováděno pravidelné sledování plazmatických hladin draslíku. Před zahájením léčby u starších pacientů by měly být vyšetřeny renální funkce a kalémie. Je nutné pravidelné sledování plazmatické hladiny sodíku, které musí být u starších pacientů a u pacientů s cirhózou častější. Sledování glykémie je nutné u nemocných s diabetem, zejména pokud 
jsou hladiny draslíku nízké. Interakce: Nedoporučuje se současné podávání s lithiem, s kalium šetřícími diuretiky a solemi draslíku, a dále s přípravky prodlužující QT interval nebo způsobující torsades de pointes. Těhotenství a kojení: Vzhledem k účinku jednotlivých látek na těhotenství a kojení se přípravek nedoporučuje během 1. trimestru těhotenství. Nežádoucí účinky: nejčastěji se vyskytující - hypokalémie (hladina draslíku < 3,4 
mmol/l; zvláště u diabetiků nebo u pacientů s renálním selháním, u vysoce rizikových populací jako jsou starší a/nebo podvyživení jedinci, kteří případně užívají najednou více léků, pacienti s cirhózou, s edémem a ascitem, koronární pacienti a pacienti se srdečním selháním), zácpa, sucho v ústech, nausea, zvracení, abdominální bolest, porucha chuti, dyspepsie, průjem, suchý kašel, poruchy zraku, tinitus, hypotenze ortostatická i jiná, 
vyrážka, svědění, makulopapulózní erupce, svalové křeče, astenie, parestézie, bolest hlavy, pocit závratě, vertigo. Frekvence neznámá (5 mg/1,25 mg): synkopa, Torsade de pointes, EKG - prodloužený QT interval, zvýšené hladiny jaterních enzymů Uchovávání: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, chraňte před vlhkostí. Velikost balení: 30 tablet, 90 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200 
Neuilly-sur-Seine, Francie. Registrační číslo: 58/215/06-C (5 mg/1,25 mg), 58/215/09-C (10 mg/2,5 mg). Datum poslední revize textu: 4.4.2012 (5 mg/1,25 mg), 21.10.2009 (10 mg/2,5 mg). Před předepsáním přípravků si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravky jsou k dispozici v lékárnách na lékařský předpis. Přípravky jsou částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Zkrácená informace o přípravku Prestarium® NEO / NEO FORTE
Dlouhodobě působící inhibitor ACE. Složení: Perindoprilum argininum 5 mg nebo 10 mg v jedné tabletě. Léková forma: Potahovaná tableta. Indikace: Hypertenze. Srdeční selhání. Snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace. Dávkování: Hypertenze: Doporučená úvodní dávka je 5 mg jednou denně ráno. V případě potřeby může být dávka zvýšena na 10 mg. Srdeční selhání: Léčba se 
zahajuje dávkou 2,5 mg denně. Obvyklá udržovací dávka je 2,5-5 mg denně. ICHS: Léčba by měla být zahájena v dávce 5 mg jednou denně po dobu dvou týdnů, poté by měla být dávka zvýšena na 10 mg jednou denně s ohledem na funkci ledvin. Starší pacienti: Léčba se obvykle zahajuje dávkou 2,5 mg denně. Renální selhání: Dávkování je nutno přizpůsobit clearance kreatininu. U pacientů s poškozením funkce jater není nutná úprava 
dávky. Kontraindikace: Těhotenství, angioneurotický edém v anamnéze, přecitlivělost. Podávání dětem a kojícím ženám se nedoporučuje. Upozornění: Symptomatická hypotenze je vzácná. Při renální insufi cienci a renovaskulární hypertenzi je nutno sledovat renální funkce. Nežádoucí účinky: Nejčastěji byly pozorovány kašel, dušnost, nauzea, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, průjem, zácpa, kožní vyrážky, svědění, hypotenze, poruchy 
nervového systému (např. bolest hlavy, závrať, parestézie), poruchy vidění, hučení v uších, svalové křeče, slabost. Interakce: Nedoporučuje se současné použití s kalium-šetřícími diuretiky, s doplňky draslíku a s lithiem. Balení: Bílá tuba. Velikost balení: 30  a 90 tablet. Uchovávejte v dobře uzavřeném kontejneru, aby byl chráněn před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Francie. Registrační číslo 58/162-163/05-C. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Datum poslední revize textu 20. 1. 2010. Přípravek je k dispozici v lékárnách na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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V  úvodním sdělení podal 
prof. P. Widimský přehled evrop-
ských doporučení léčby akutních 
koronárních syndromů (AKS) uve-
řejněných v roce 2011. Doporučení 
mimo jiné nově zavádějí do antia-
gregační léčby ticagrelor a prasu-
grel. Základem antiagregační léč-
by AKS je aspirin, ke kterému se 
ihned po stanovení diagnózy AKS 
přidává inhibitor P2Y12, který by se 
měl podávat při absenci kontrain-
dikací12 měsíců. Přerušení léčby 
inhibitorem P2Y12 se v  průběhu 
12 měsíců nedoporučuje. 

Na  přednášku prof.  Widim-
ského navázal prof. Bultas, který 
představil farmakologický profil 
ticagreloru. Jedná se reverzibilní 
inhibitor receptoru P2Y12. Ten-
to receptor aktivuje trombocyty 
(podílí se na  aktivaci, agregaci 
a degranulaci destiček), navozuje 
vasokonstrikci a indukuje repara-
čně zánětlivé pochody. Optimálně 
bychom měli terapeuticky dosáh-
nout inhibice 50–80 % destiček. 
Pod touto hodnotou je léčba málo 
účinná, nad uvedenou hranicí 
roste riziko krvácení. Ticagrelor 
je derivát adenosinu a  jeho úči-
nek je reverzibilní. Tím se odlišuje 
od derivátů thienopyridinu, jejichž 
účinek na destičku je ireverzibilní. 
Ticagrelor je aktivní látka, která 
k navození účinku nevyžaduje bio-
kativaci. Má rychlý nástup účinku 
(protidestičkový efekt nastupuje již 
za několik desítek minut) a stabil-

ní biologickou dostupnost (40 %). 
Ticagrelor je na  rozdíl od clopi-
dogrelu slabým substrátem pro 
glykoprotein P. Účinek přípravku 
odeznívá do 24 hodin. Jaterní eli-
minace se uplatňuje více, než eli-
minace renální. Vedle inhibičního 
účinku na  ADP receptor P2Y12 
aktivuje ticagrelor adenosinový 
receptor. 

Efekt ticagreloru na  aktivaci 
adenosinového receptoru spočívá 
ve snížení excitability sinusového 
uzlu, dochází ke zpomalení vede-
ní převodním systémem a zvýšení 
odolnosti k  působení ischémie. 
Účinky na  převodní systém se 
v klinice odrážejí ve vyšším výsky-
tu asymptomatických pauz. Stimu-
lace receptoru v bronších navozuje 
sklon k bronchokonstrikci, avšak 
zdá se, že tento účinek nemá kli-
nické dopady. 

V  další přednášce seznámil 
prof. Špinar posluchače s výsled-
ky studie PLATO, do  které byli 
zařazováni nemocní s  NSTEMI 
i  se STEMI, kteří byli předléče-
ni clopidogrelem. Nemocní byli 
rozděleni do  skupiny léčby clo-
pidogrelem a  do  skupiny léčby 
ticagrelorem (nasycovací dávka 
180 mg následovaná dávkováním 
90 mg 2× denně). Nemocní byli 
sledováni po dobu jednoho roku. 
Primárním cílem byl sdružený 
endpoint kardiovaskulárního 
úmrtí, infarktu myokardu a cévní 
mozkové příhody. Celkem bylo 

zařazeno 18 tisíc pacientů. Vý-
sledky studie potvrdily lepší pro-
� l ticagreloru. Primární endpoint 
se v  průběhu sledování vyskytl 
u 11,7 % pacientů na  ticagreloru 
oproti 9,8 % pacientů na clopido-
grelu. Maximální účinek byl tvořen 
příznivým dopadem na reinfarkty 
a na úmrtí. Došlo k významnému 
ovlivnění celkové úmrtnosti – HR 
0,78. Ve skupině ticagreloru bylo 
rovněž pozorováno méně trombóz 
ve stentu. Lepší účinnost ticagre-
loru byla pozorována také v pod-
skupinách. Z hlediska bezpečnosti 
nebyly mezi skupinami rozdíly 
ve výskytu krvácivých příhod. Při 
holterovské monitoraci EKG bylo 
na  ticagreloru zjištěno více pauz 
a bradykardických příhod, avšak 
nebyl pozorován rozdíl v  závaž-
ných bradykardiích vyžadujících 
implantaci kardiostimulátoru. 
Dušnost se vyskytla u 13,8 % pa-
cientů na ticagreloru oproti 7,8 % 
clopidogrelu. Mechanizmus vzni-
ku dušnosti není jasný, ve spiro-
metrické podstudii nebyla nale-
zena bronchokonstrikce. Uvažuje 
se o možnosti, že ticagrelor může 
navodit zvýšené prokrvení plic 
s intersticiální akumulací tekutiny. 
Ticagrelor také vedl k vyšší hladi-
ně kreatininu a kyseliny močové, 
avšak tyto laboratorní nálezy ne-
měly klinické dopady. Z hlediska 
vysazení léčby bylo pozorováno 
častější přerušení terapie ve skupi-
ně ticagrelorové (0,9 % vs 0,1 %). 

Prof.  Špinar své sdělení shrnul 
konstatováním, že při léčbě 1000 
pacientů s AKS po dobu jednoho 
roku se zabrání 14 úmrtím, 11 in-
farktům myokardu a 6–8 trombó-
zám ve stentu. Léčba 54 pacientů 
zabrání 1 úmrtí, infarktu myokar-
du nebo mozkové cévní příhodě. 
Snížení kardiovaskulární a celko-
vé mortality není spojeno s vyš-
ším rizikem krvácení. Podáváním 
ticagreloru po dobu delší než 12 
měsíců se v  současnosti zabývá 
studie PEGASUS TIMI 54, kam 
jsou zařazování pacienti 1–3 roky 
po infarktu myokardu.

Význam protidestičkové terapie 
zhodnotil v  závěrečné přednáš-
ce prof. Kautzner, který uvedl, že 
v  České republice se ročně vy-

skytuje 6500 případů STEMI a 20 
tisíc pacientů je hospitalizováno 
s jakýmkoliv infarktem myokardu. 
Prof. Kautzner shrnul farmakolo-
gické a klinické údaje o přípravku. 
Nejpříznivější dopady (snížení ri-
zika na úmrtí z jakékoliv příčiny) 
měla léčba u pacientů podstupu-
jících následnou chirurgickou re-
vaskularizaci myokardu. Přitom 
v této podskupině byl výskyt kr-
vácivých komplikací při srovnání 
s clopidogrelem rovněž bez rozdí-
lu. V budoucnosti lze předpoklá-
dat individualizaci protidestičkové 
léčby. Ticagrelor může být zvláště 
výhodný u nemocných s vysokým 
rizikem aterotrombotických kom-
plikací a u pacientů rezistentních 
na clopidogrel.

Podvečerní sympozium � rmy Ac-
telion s názvem Palčivé otázky plicní 
hypertenze věnované problematice 
asociované plicní hypertenze (po-
dle Dana Point klasi� kace z roku 
2008) přitáhlo pozornost těch, kteří 
netrpělivě vyhlížejí existenci jaké-
koliv terapie, která by zlepšila ne-
dobrou prognózu pacientů s tímto 
onemocněním. Ve  francouzském 
národním registru se nachází z cel-
kového počtu cca 40 % z pacientů 
s  asociovanou plicní hypertenzí, 
v českém registru z VFN bylo z 271 
pacientů zařazeno do této skupiny 
76 pacientů. Tito pacienti předsta-
vují značně nehomogenní skupinu 
a tzv. speci� ckou vasodilatační te-
rapii, například neselektivním blo-
kátorem endothelinových receptorů 
bosentanem, kombinovaným even-
tuálně s inhibitorem fosfodiesterázy 
5 sildena� lem a prostaglandinem 

epoprostenolem, se daří zlepšovat 
jejich funkční stav a  tedy kvalitu 
života a dokonce podle některých 
studií i jejich přežívání.

V úvodní přednášce celého sym-
pozia prof. Aleš Linhart z VFN pře-
hledně popsal jednotlivá onemoc-
nění řazená do skupiny asociované 
plicní hypertenze (PH), kterými 
jsou systémová onemocnění pojiva 
(sklerodermie, kde se prevalence 
PH odhaduje na 20– %, dále lupus 
4–43 %, revmatoidní arthritis 20 %), 
vrozené srdeční vady (VSV) kom-
plikované Eisenmengerovým syn-
dromem, HIV (0,5 % pacientů má 
PH), venookluzivní onemocnění, 
portopulmonální hypertenze, kde 
kromě PH se vyskytuje i portální 
hypertenze (16 % pacientů s refrak-
terním ascitem), hepatopulmonální 
syndrom a různé typy hemolytické 
anemie (u nás méně běžné její he-

reditární formy s poruchou tvorby 
hemoglobinu typu srpkovité ane-
mie či thalasémie – 20–40 % pa-
cientů má PH a zároveň význam-
ně horší prognosu). Patofyziologie 
plicní hypertenze je zde dána vy-
sokou spotřebou oxidu dusnatého 
popřípadě poruchou syntézy pre-
kursorů NO, což napomáhá mimo 
jiné hyperkoagulabilitě s  násled-
nými trombembolickými projevy. 
Dalším příkladem je parazitární 
onemocnění schistosomiasa, která 
nastartuje imunitní proces vedoucí 
k remodelaci plicní cirkulace. Tím-
to onemocněním celosvětově sto-
ná 200 miliónů pacientů. Velkou 
pozornost v  budoucnosti zřejmě 
přitáhne přítomnost infekce virem 
HHV – 8 (původce Kaposiho sar-
komu), který se podařilo izolovat 
z 60 % buněk plexiformních lézí pa-
cientů s idiopatickou PH. Závěrem 
své přednášky prof. Linhart shrnul, 
že v našich podmínkách se nejčastě-
ji setkáme s asociovanou PH u VSV 
s levopravým zkratem a zánětlivý-
mi onemocněními pojiva, na což je 
nutné myslet v rámci diferenciálně 
diagnostické rozvahy.

As. Pavel Jansa, vedoucí Cent-
ra pro plicní hypertenzi, se ve své 
přednášce věnoval významu scree-
ningu plicní arteriální hypertenze 
u systémové sklerodermie, kdy díky 
zavedenému systému spolupracují-
cích kardiologů a Centra pro plic-
ní hypertenzi se daří diagnosu při 
screeningu stanovit častěji již u pa-
cientů s  NYHA třídou II (46 %), 
oproti již symptomatickým paci-

entům nacházejícími se nejčastěji 
ve třídě III (63 %). Časný screening 
ovlivňuje jejich prognózu při léčbě. 
Např. v roce 2007 se podařilo díky 
zavedenému echokardiogra� ckému 
screeningu u nás nově diagnostiko-
vat 6 případů PAH, v roce 2008 4 
atd. V předscreeningovém období 
byla správná dg. PAH stanovena 
do 2 let u méně než 50 % pacientů. 
Přes pozitivní posun v posledním 
období je nutné zdůraznit nut-
nost kombinovat echokardiogra� i 
s dalšími screeningovými metoda-
mi, jako jsou biomarkery, Borgovo 
score nebo 6 minutový test chůze 
s cílem dále zrychlit diagnostický 
proces u tohoto onemocnění. 

Doc. Jana Popelová z Centra pro 
dospělé s vrozenými srdečními va-
dami z Nemocnice Na Homolce, se 
zabývala ve své přednášce efektivi-
tou speci� cké plicní vasodilatační 
léčby u  těchto pacientů. Pacienti 
s Eisenmengerovým syndromem, 
nejtěžší formou plicní hypertenze, 
díky speci� cky adaptované pravé 
komoře, se oproti jiným pacientům 
s asociovanou PH v 75 % dožívají 30 
let, 50 let až cca 50 % (český národ-
ní registr – REPLY). U této skupiny 
pacientů bylo v  randomizované, 
dvojitě slepé, placebem kontrolova-
né studii BREATHE-5 při léčbě bo-
sentanem dosaženo zlepšení NYHA 
třídy i funkční kapacity hodnocené 
6 min. testem chůze, byla zlepšena 
i plicní cévní rezistence. Výsledky 
studie vedly k tomu, že v posledních 
evropských doporučeních byla po-
tvrzena indikace léčby bosentanem 

u  pacientů s  Eisenmengerovým 
syndromem v NYHA třídě III (tří-
da doporučení I., úroveň znalostí 
C). Další otázkou je dlouhodobost 
efektu léčby bosentanem, který je 
patrný zvláště u  dospělých, kdy 
po  prvním roce je příznivý efekt 
patrný u 78 %, po 2 letech u 57 %. 
V  další studii Dillera GP a  spol. 
(2012) bylo 3leté přežívání 97,5 %. 
Vlastní zkušenosti z  Nemocnice 
Na Homolce uvedla doc. Popelo-
vá, která sleduje 2700 dospělých 
pacientů s VSV. Plicní hypertenze 
byla nalezena u 145 (5,3 %) těchto 
pacientů, Eisenmengerův syndrom 
je přítomen u  39 (1,4 %), 15-letá 
mortalita všech VSV je 4,5 %, u Ei-
senmengerova syndromu 29 %. Při 
léčbě bosentanem je doporučeno 
sledovat bilanci tekutin, protože 
známým efektem léčby duálními 
i selektivními blokátory endotheli-
nu – 1 je retence tekutin (incidence 
u bosentanu 2–2,5 %). Pacienty je 
doporučeno po nasazení medikace 
obden vážit, při známkách retence 
tekutin podat diuretika a dále 1× 
měsíčně sledovat transaminázy. 
Závěrem lze konstatovat, že pacienti 
léčení s Eisenmengerovým syndro-
mem mají významně nižší mortalitu 
než neléčení, po zavedení speci� cké 
vasodilatační léčby došlo ke zlepše-
ní symptomů a že tato léčba může 
být užitečná u některých pacientů 
s VSV a PAH bez Eisenmengerova 
syndromu při jejich přípravě k ope-
raci nebo v pooperačním období. 

MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.

Přišel čas na změnu v léčbě akutních koronárních syndromů?  

PA L Č I V É  O TÁ Z K Y  P L I C N Í  H Y P E R T E N Z E

Předsednictvo sympózia

Zleva prof. Linhart, prof. Aschermann a doc. Popelová
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Ohlédnutí za konferencí v Mikulově
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU Aspirin Protect 100
Složení:
Indikace:

rektomii, nebo shuntu. 

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

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

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

Interakce:

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

Kojení: Vyšší dávky jsou překážkou kojení. 
Nežádoucí účinky:

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

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

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

textu:

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

Další informace získáte na adrese: 

Šetrnější prevence
kardiovaskulárních příhod1,2
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