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Editorial

Úvodem

Poslední číslo diabetologických kazuistik v roce 2013 má angiologické zaměření, které rozhodně není nedopatřením. Jsme 
rádi za prostor věnovaný cévní problematice, protože jak je známo, mezi diabetem a periferními tepennými onemocněními 
existují velmi úzké vztahy. I když ateroskleróza je onemocnění postihující tepny generalizovaně a její rizikové faktory jsou 
vždy stejné, může se jejich význam a dopad v jednotlivých tepenných řečištích mírně lišit. Diabetes patří k hlavním rizikovým 
faktorům uplatňujícím se při obliterující ateroskleróze periferních tepen. A také naopak, obliterující onemocnění periferních 
tepen patří k hlavním komplikacím diabetu. Přítomnost diabetu se projevuje závažnější ischemií, jejím výskytem v mladším 
věku, rychlejším průběhem progrese onemocnění. Diabetes dává končetinové ischemii specifické rysy v podobě převažujícího 
postižení distálních úseků tepenného řečiště, které může způsobovat dlouhodobou asymptomatičnost onemocnění a nezřídka 
vznik gangrény, jako prvního klinického projevu ischemie. Výskyt obliterací periferních tepen je u diabetiků přibližně 7x čas-
tější, než u osob bez tohoto onemocnění a mnohem častěji u nich dochází ke kritické končetinové ischemii. Riziko amputací 
končetin je u diabetiků až 15x vyšší, než u nediabetiků a významně stoupá v závislosti na věku.

Dalším pojítkem angiologie s diabetem je preparát sulodexid, kterému je věnována většina příspěvků v tomto čísle. Jde 
o látku, která je z klinického hlediska zajímavá kombinací svého terapeutického a sekundárně preventivního působení. Zlep-
šuje výkonnost klaudikujících pacientů při chůzi a svými antitrombotickými účinky má současně potenciál snížení kardio-
vaskulárního rizika. Unikátní vlastností preparátu je však jeho působení na mikroangiopatické komplikace diabetu, které 
dává tomuto přípravku možnost uplatnění právě v nejrizikovějších skupinách osob s diabetem. To je obzvláště cenné, protože 
současné možnosti medikamentózního ovlivnění mikrocirkulačních poruch při diabetu jsou obecně poměrně skromné.

Sulodexid není nová substance, složením se podobá heparinu, ale liší se od něj perorální účinností, delším biologickým 
poločasem ale i slabším antitrombotickým efektem a nižším krvácením. Výzkum jeho vlastností pokračuje a přináší stále de-
tailnější znalosti mechanismů jeho působení. Ukazuje se, že vedle antitrombotických a fibrinolytických účinků jsou ve hře jeho 
protizánětlivé vlastnosti doložené na mnoha úrovních jak v experimentu, tak in vivo. Seznam těchto účinků je velmi dlouhý 
a zahrnuje položky jako je inhibice C-reaktivního proteinu, zvýšení exprese heparansulfátu, růstových faktorů HGF, FGF-1, 
FGF-2, inhibice aktivity glomerulární heparanázy-1, snížení aktivity metalloproteinázy MMP-9, vaskulárního růstového fak-
toru VEGF a celé řady dalších. Uvedené mechanismy se mohou významně uplatňovat v pochodech spojených s obnovou nebo 
prevencí tkáňového poškození.

Mnohostranné protizánětlivé účinky mohou být vysvětlením, proč je preparát terapeuticky využitelný u různých cévních 
onemocnění – tepenných, žilních i mikrocirkulačních. Z klinického hlediska je ze všech indikací nejlépe hodnocen efekt sulode-
xidu u pacientů v terminálních stadiích chronické žilní nedostatečnosti. Doporučené postupy ACCP, Amerického venózního 
fóra a Society of Vascular Surgery uvádějí preparát jako jednu z mála látek podporujících hojení bércových vředů. Další studie 
by měly dát odpověď na otázku, zda preparát zaujme podobnou pozici i v mezinárodních konsensech a doporučených postu-
pech týkajících se pacientů s obliterujícími tepennými onemocněními.

Karel Roztočil
IKEM, Praha
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Použití sulodexidu při končetinové ischemii  
u pacienta s nemožností revaskularizace

Richard Souček
Cévní ambulance, Interní kardiologická klinika, FN Brno-Bohunice

Souhrn:
U pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, kde subjektivní obtíže, klinic-

ký nález a výsledky neinvazivních vyšetření směřují k provedení angiografického vyšet-
ření, se předpokládá rozhodnutí o revaskularizaci. Zjištěné změny a celkové anatomické 
poměry však nemusí vždy k revaskularizačnímu výkonu vést. Obvykle platí doporučení 
konzervativní terapie, včetně infuzí s prostaglandiny, dle stadia onemocnění.

Mohou nastat situace, kdy i použití prostaglandinů má omezení. V našem případě 
jsme se pokusili situaci řešit podáním sulodexidu. Jeho využití je dáno komplexností 
účinků. Obtíže se částečně zmírnily. Po dobu tří let bez další úpravy léčby je stav po-
měrně stabilní a nedošlo dosud ke vzniku defektu.

Summary:
The use of sulodexide in the limb ischemia in a patient without a chance of revas-
cularization

In patients with the ischemic disease of lower extremities, in whom subjective 
complaints, clinical finding and results of non-invasive tests lead to the angiologic 
examination, the decision about revascularization is anticipated. However, diagnosed 
changes and general anatomic situation do not always need to lead to the revascularization 
procedure. Usually, recommendations about conservative treatment including infusions 
with prostaglandins according to the stage of the disease are applied.

There can be a situation, in which even the use of prostaglandins is limited. In 
our case, we tried to solve the problem with the administration of sulodexide. The 
use of sulodexide is based on the complexity of its effects. The problems partially 
improved. The condition is relatively stable for a period of three years without a need 
of treatment adjustment and no defect has developed yet.

Souček, R. Použití sulodexidu při končetinové ischemii u pacienta s nemožností revaskularizace. Kazuistiky 
v angiologii 1, 1: 3–4, 2013.

Klíčová slova: 
 � končetinová ischemie
 � sulodexid

Key words: 
 � limb ischemia
 � sulodexide

Úvod
Končetinová ischemie je důsledkem akutních nebo chronic-

kých uzávěrových změn v tepenném systému. Častější lokalizací 
jsou dolní končetiny. Etiologicky jde v 90 % o chronický proces 
na podkladě aterosklerózy. Průběh onemocnění je možno za-
chytit v několika různých stadiích (v současnosti jsou pro chro-
nický průběh dvě klasifikační schémata – dle Fontaina nebo 
Rutherforda). Zařazení odráží subjektivní obtíže nemocného, 
v nejvyšším stadiu pak přítomnost trofických změn. Přechod do 
vyšších stadií může probíhat postupně, je však možný skokový 
posun. Doporučenými diagnostickými postupy ověříme, zda 
zjištěné změny korelují se subjektivními obtížemi. Diagnostic-
ký algoritmus nás posouvá k terapeutickému algoritmu. Cílem 
léčby je zastavit nebo zpomalit progresi léze, zabránit uzávěru 
tepny trombem, zlepšit lokální cirkulační poměry a zlepšit cel-
kovou prognózu. K tomu je možno využít konzervativní postup. 
Diagnostické a  terapeutické postupy jsou obsaženy v doporu-

čeních vycházejících pro daná období z technických možností 
v diagnostice a ověřených léčebných postupů (Adam et Bradbu-
ry 2007; Alonso-Coello et al. 2012; ACCF/AHA 2011). V urči-
tých případech je možno v léčbě využít i sulodexid, jehož efekt 
u nemocných ve stadiu klaudikací byl již publikován (Coccheri 
et al. 2002; Boduła et al. 2010; Lasierra-Cirujeda et al. 2010; Mi-
lani 2013). Je samozřejmé, že výsledný terapeutický postup by 
měl být individualizován pro každého jednotlivého nemocného.

Kazuistika
77letý pacient měl v době progrese klaudikačních obtíží do 

stadia IIc dle Fontaina již 7 let prokázanou ischemickou choro-
bou srdeční, opakovaně provedenou angioplastiku se stenty v le-
vém i pravém koronárním řečišti a ischemickou chorobu dolních 
končetin. Dlouhodobě byl sledován pro chronickou astmoidní 
bronchitidu, hyperlipoproteinemii a hyperplázii prostaty, bývalý 

3KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 1/2013



POUžITí SULODEXIDU PřI KONČETINOVé ISCHEMII U PACIENTA S NEMOžNOSTí REVASKULARIZACE

MUDr. Richard Souček
Interní kardiologická klinika – cévní ambulance
FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

e-mail: rsoucek@fnbrno.cz

kuřák. Léčba včetně sekundárně preventivních opatření (statin + 
antiagregancia). Klaudikační vzdálenost byla ověřena na 50 me-
trů, vyšetření kotníkových tlaků na obou končetinách bylo vel-
mi obtížné, klidový průtok při pletysmografii lehce snížen pod 
2 ml/100 ml/min oboustranně. CT angiografie prokázala těžké 
difúzní stenotické změny až do periferie s  uzávěrem obou ar-
teria femoralis superficialis. Postiženy významným stenotickým 
procesem byly i hluboké stehenní tepny na obou končetinách. 
Nástěnné změny byly zjištěny i v odstupech kolaterál. Závěr kon-
zultace intervenčního radiologa a cévního chirurga doporučoval 
konzervativní postup, intervenční výkon nebylo možno provést. 
Pacientovi byla nasazena infuzní léčba s alprostadilem (Prosta-
vasin). Zlepšení s lehkým prodloužením klaudikační vzdálenos-
ti pozoroval pacient jen krátkodobě. Intermitentně se pak ke 
klaudikačním obtížím začala přidávat i klidová bolest. Pro nález 
významné stenózy pravé krkavice byl v mezidobí pacient opero-
ván, výkon proběhl bez komplikací. Při kontrole na urologii bylo 
vysloveno podezření na tumor prostaty. Přesto pro končetinové 
obtíže bylo podáno 10 infuzí s alprostadilem, následně ještě po-
dáván intravenózně sulodexid (Vessel Due F) po dobu 10 dní.

Od ukončení injekčního podávání je sulodexid podáván per-
orálně v obvyklé dávce 2x1 cps denně. Za hospitalizace vymize-
ly klidové bolesti v obou končetinách. Od propuštění je pacient 
pravidelně sledován v  cévní ambulanci, testována klaudikační 
vzdálenost,  prováděno měření klidového průtoku na bércích. 
Stanovení kotníkových tlaků je nadále nespolehlivé. Po celou 
dobu tří let je pacient na perorální léčbě včetně sulodexidu. Klau-
dikační vzdálenost se pohybuje mezi 60–70 metry (testováno na 
běhátku o rychlosti 2,8 km/h). Klidový průtok je nyní od 2,0 do 
2,3 ml/100 ml/min na obou končetinách. Pacient neudává an-
ginózní obtíže do dosažení maximální klaudikační vzdálenosti.

Diskuse
Významné zkrácení klaudikačního intervalu pod 50 m (ve 

Fontainově klasifikaci stadium IIc, dle Rutherforda I/3) svědčí 
pro přítomnost hemodynamicky významných změn. Současný 
nález poklesu kotníkového tlaku na hranici nebo pod 50 mmHg 
(event. pod 30 mmHg u  palcového tlaku) zvyšuje riziko vzni-
ku trofických změn. Nemocného po provedeném neinvazivním 
vyšetření indikujeme k  provedení CT angiografie s  léčebným 
výhledem provedení revaskularizačního výkonu. Pokud není 
možný žádný z  typů revaskularizačního výkonu, nemocný zů-
stává na dosavadní konzervativní terapii a  zvažuje se podání 
prostaglandinů, jak je uvedeno v  doporučených postupech. Je 
v nich zmiňována i možnost podání sulodexidu. Jeho působení 
je dlouhodobě známo především u nemocných s cévními kom-
plikacemi diabetes mellitus (Milani 2013; Útratová et al. 1993).

Je navrhováno začít s injekční aplikací a následně přechod 
na perorální podávání v dávce 2x1 cps denně. Možnost použití 
sulodexidu je dána komplexností účinku (Lauver et Lucchesi 
2006; Útratová et al. 1993). Podle multicentrické studie SUAVIS 
(Sulodexide Arterial Venous Italian Study) i některých dalších 
prací je antitrombotický a  pro-fibrinolytický efekt benefitem 
pro mikrocirkulaci (Coccheri et al. 2002; Jauver et Lucchesi 
2006). Při sledování účinku sulodexidu in vitro bylo pozorová-
no zpomalení stárnutí buněk cév, procesu, který je na počátku 

a/nebo přispívá k progresi aterosklerotických změn v cévách. 
Spolu s  tím se snižovala prozánětlivá aktivita, zlepšilo se ho-
jení endotelu po mechanickém poškození (Suminska-Jasin-
ska et al. 2011). Pozitivní tendence byla v ovlivnění klaudikací 
(klaudikačního intervalu a maximální klaudikační vzdálenosti) 
(Coccheri et al. 2002; Boduła et al. 2010). V rozhodování o vy-
užití sulodexidu hrála roli skutečnost, že stav by si vyžadoval 
poměrně časté podávání prostaglandinů. Rizikovost u starších 
pacientů s dopady vedlejších účinků na řadu orgánů a finanční 
náročnost toto rozhodnutí podporovala (Adamíková 2004).

Závěr
Zahájení léčby sulodexidem v  návaznosti na sérii infu-

zí s  prostaglandiny a  jeho trvalé užívání vedlo u  pacienta se 
závažnými komorbiditami, těžkým angiografickým nálezem 
a nemožností revaskularizačního výkonu ke stabilizaci stavu. 
Po dobu tří  let nedošlo k progresi obtíží do stadia klidových 
bolestí nebo gangrenózních změn na končetinách.
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Klinické využití sulodexidu v angiologii

Martin Weis
Angiologická ambulance, Interní klinika, FN Motol, Praha

Souhrn:
Na dvou kazuistikách je uvedena šíře terapeutického využití sulodexidu v klinické 

praxi. První případ se týká možnosti farmakologického ovlivnění příznaků Raynau-
dova fenoménu a zlepšení kvality života pacienta. Druhý případ ukazuje na možnosti 
zmírnění obtíží u  nemocných s  ischemickou chorobou dolních končetin, kteří ne-
mohou podstoupit revaskularizaci, nebo po invazivních výkonech mají recidivující 
klaudikační obtíže.

Summary:
Clinical use of sulodexide in angiology

Two case reports outline the range of therapeutical use of sulodexide in the clinical 
practice. The first case deals with the option of pharmacological intervention in 
symptoms of Raynaud’s phenomenon and the improvement of patient’s quality of life. 
The second case shows the options of reducing problems in patients with the ischemic 
disease of lower extremities, who cannot pass the revascularization procedure or who 
suffer from recurrent claudication symptoms after the invasive procedures.

Weis, M. Klinické využití sulodexidu v angiologii. Kazuistiky v angiologii 1, 1: 5–6, 2013.
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Kazuistiky
Případ první

Pacientka (77 let) je od roku 2009 léčena pro osteoporózu 
a  od roku 2007 pro hyperlipoproteinemii. Diabetes mellitus 
a kardiovaskulární nemoci nebyly u ní přítomny. Pacientka je 
nekuřačka. Hlavní medikace je alendronát (Fosamax), atorva-
statin (Triglyx), pentoxifylin (Agapurin).

Nemocná od roku 2008 trpěla v  zimním období otoky 
prstů na obou dolních končetinách (DK) se začervenáním 
a náznaky tvorby puchýřů. Při nízkých teplotách měla trvalé 
lividní zabarvení prstů zvláště levé (L) DK, kde došlo i k roz-
voji kožních povrchových defektů na palci LDK. Obtíže často 
přetrvávaly i v domácím teplém prostředí.

V  letech 2009–2010 byla provedena série angiologických 
a imunologických vyšetření k vyloučení systémového onemoc-
nění. Opakované kapilaroskopie a  Laser Doppler Flowmeter 
(LDF) na končetinách, cold test a rewarming test – prokázaly 
jen funkční poruchu bez průkazu revmatologické autoimunit-
ní etiologie. Byla vysazena medikace statiny a Agapurin a na-
sazena kyselina acetylsalicylová – ASA (Anopyrin 100 mg) 1x 
denně, jinanový extrakt (Tanakan) a  naftidrofuryl (Enelbin) 
v dávce 2-0-2. Léčba ponechána asi 6 měsíců bez terapeutické 
odezvy. 

V roce 2011 byla provedena záměna medikace, nově nasa-
zen sulodexid (Vessel Due F) v dávce 2-0-2, společně s Ano-
pyrinem 100 mg 1x denně. Byl vysazen Enelbin a  Tanakan. 

V průběhu dalších šesti měsíců pozorovala pacientka pozvol-
nou mírnou úlevu subjektivních obtíží, otoků prstů a kožních 
defektů. V domácím prostředí byla zcela bez obtíží. Od roku 
2012 ponechána dávka Vessel Due F 1-0-1 společně s Anopy-
rinem 100 mg 1x denně, dále Fosamax, bez nutnosti znovu 
nasadit statin pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu celkové-
ho cholesterolu. V  dalším období přetrvává dobrý klinický 
efekt a pacientka pozoruje mírné obtíže jen v zimních měsí-
cích při expozici končetin většímu chladu. Medikaci toleruje 
velmi dobře.

Případ druhý
Pacientka (73 let) je léčena pro arteriální hypertenzi od 

roku 1980, pro hyperlipoproteinemii od roku 1998, pro ische-
mickou chorobu srdeční (ICHS) od roku 1990, je po infark-
tu myokardu (IM) spodní stěny s revaskularizací v roce2006, 
s chronickým srdečním selháním, diabetes mellitus (DM) na 
léčbě inzulínem od roku 2000. Exkuřačka od roku 1990. V me-
dikaci: metoprolol (Betaloc), fluvastatin (Lescol), telmisartan 
(Micardis), perindopril+indapamid (Prestarium Neo Combi), 
chlorid draselný (Kalnormin), rilmenidin (Tenaxum), ASA 
(Anopyrin), lansoprazol (Lanzul), propafenon (Propanorm).

Od roku 2006 pociťovala pacientka klaudikační bolesti 
v obou lýtkách při vzdálenosti asi 200 m. Od roku 2008 se vzdá-
lenost začala zkracovat na 100 m a od roku 2010 progreduje 
klaudikační bolest v levém lýtku. Obtíže se objevují i při chůzi 
po bytě. V roce 2010 byla provedena CT angiografie s nálezem 
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oboustranné významné stenózy arteria femoralis superficia-
lis (AFS) v Hunterově kanálu, vlevo chronický uzávěr arteria 
femoralis communis (AFC). Byl indikován femoropopliteální 
bypass vlevo. Z důvodu polymorbidity a významné kardiovas-
kulární zátěže byla revaskularizace kontraindikována, navíc 
pacientka operaci odmítala. Byla zahájena kombinovaná kon-
zervativní léčba ASA (Anopyrin) 100 mg 1x denně, naftidro-
furyl (Enelbin) 2-0-2, sulodexid (Vessel Due F) v dávce 2-0-2. 
Nemocná byla edukována o pohybovém režimu při ICHDK, 
který dodržovala. Pomocí tréninku a kombinované léčby po-
zorovala nemocná subjektivně mírné zlepšování obtíží. Během 
roku 2011 byla schopna překonat vzdálenost 100–200 m, i přes 
klaudikační bolesti nemusela zastavovat. V domácím prostředí 
byla bez obtíží. V roce 2012 byla provedena úprava kombino-
vané terapie. Byl vysazen Enelbin, ponechán Anopyrin 100 mg 
a Vessel Due F v dávce 1-0-1. Nemocná je při dobré toleranci 
medikace subjektivně bez progrese obtíží.

Diskuse
Farmakologický profil sulodexidu se jeví jako velmi pří-

nosný v léčbě cévních onemocnění. Antitrombotický, antikoa-
gulační a rheologický efekt se na základě klinických zkušeností 
osvědčil v léčbě ischemické choroby dolních končetin, u dia-
betické mikroangiopatie, u posttrombotických stavů a dalších. 
Naše sledování prokázalo již dříve publikované zkušenosti se 
sulodexidem, například při ovlivnění příznaků Raynaudova 
fenoménu, které významně zhoršují kvalitu života. Další pří-
pad dokumentuje, že dlouhodobá léčba sulodexidem může 
zlepšit kvalitu života u  nemocných s  ICHDK, kde stav nelze 
řešit revaskularizací.

Závěr
Sulodexid je široce použitelný farmakologický nástroj 

v mezioborové klinické praxi, v léčbě jak žilních, tak i tepen-
ných onemocnění. Jeho bezpečný profil nabízí, kde je to in-
dikováno, i  možnost kombinace s  antiagregancii bez rizika 
krvácení.

MUDr. Martin Weis
Angiologická ambulance, Interní klinika 
FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha

e-mail: weis@internasono.cz

Raynaud Maurice (1834–1881) – francouzský lékař. Vystudoval lékařství na univer-
zitě v Paříži, pracoval jak na univerzitě, tak i v řadě významných nemocnic – Hôtel 
Dieu, Charité, Laboisière. Jedním z  jeho zájmů byla i historie medicíny. Fenomén, 
který dnes nese jeho jméno, popsal již ve své doktorské dizertaci.

Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení Simona 
Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil jako asistent profe-
sora Burga. V roce 1835 získal místo na pražské polytechnice, kde byl později ustano-
ven profesorem. V roce 1843, na návrh Františka Palackého, se stal členem Královské 
české společnosti nauk. Na půdě této společnosti popsal ve své přednášce „O barev-
ném světle dvojhvězd“ efekt, který je dnes označován jako dopplerův jev a významně 
využíván také v medicíně. Později působil mj. v nově zřízeném Fyzikálním ústavu při 
Vídeňské univerzitě.

(zdroj informací: archiv redakce)

upoutávka

Lympho 2013     18.–19. října 2013, Pardubice

pořádá Česká lymfologická společnost ČLS JEP pod záštitou primátorky města Pardubice, MUDr. Štěpánky Fraňkové
prezidentka kongresu: MUDr. Hana Houdová

Hlavní témata
Nové trendy a praktické zkušenosti v lymfologii:
•	 anatomie
•	 patofyziologie
•	 diagnostika
•	 komplexní léčba
•	 praktické ukázky

Součástí programu bude i doprovodný workshop – Snídaně s enzymy

Registraci k účasti lze provést on-line nebo zasláním vyplněné  
přihlášky faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu:

AMCA, spol. s r.o. tel.: +420 221 979 351
Vyšehradská 320/49 fax: +420 221 979 352
128 00 Praha 2  e-mail: amca@amca.cz www.lympho.cz/2013/
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Polymorbidní pacient s ischemickou 
chorobou dolních končetin

Silvia Adámková
IKEM, Praha

Souhrn:
V tomto příspěvku uvádím kazuistiku pacienta s ischemickou chorobou dolních 

končetin (ICHDK) v  klaudikačním stadiu s  intolerancí naftidrofurylu a  jen s  pře-
chodnou úlevou po revaskularizačním výkonu, po němž došlo ke zhoršení renálních 
funkcí v terénu diabetické nefropatie. Pacient byl z tohoto důvodu kontraindikován 
k další endovaskulární intervenci a byl mu nasazen sulodexid, který pacient dobře 
toleroval a po němž nakonec došlo k významnému ústupu klaudikačních obtíží.

Summary:
Polymorbid patient with the ischemic disease of lower extremities 

In this paper a  case report of a  patient with the ischemic disease of lower 
extremities in the stage of claudication and the intolerance of naftidrofuryle and 
only a  temporary relieve after the revascularization procedure, which resulted in 
a  worsening of renal functions, and with the underlying diabetic polyneuropathy, 
is presented. Additional endovascular intervention was therefore contraindicated in 
this patient and the treatment with sulodexide was initiated, which was very well 
tolerated and resulted in a significant reduction of the claudication symptoms.

Adámková, S. Polymorbidní pacient s ischemickou chorobou dolních končetin. Kazuistiky v angiologii 1, 
1: 7–8, 2013.

Klíčová slova: 
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � klaudikace
 � sulodexid

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � claudications
 � sulodexide

Kazuistika
61letý muž, s  anamnézou diabetes mellitus léčený PAD 

od roku 2000, s diabetickou retinopatií a nefropatií, chronic-
kou renální insuficiencí – CKD III.  st., arteriální hypertenzí 
od roku 1992, ischemickou chorobou srdeční, po prodělané 
PCI RIA v  roce 2012, t.č. bez syndromu námahové anginy 
pectoris, s  postischemickou dysfunkcí levé srdeční komory 
(EF LK 40 %), NYHA II, dyslipidemií léčenou statiny od roku 
2010, byl vyšetřen na cévní ambulanci IKEM pro dva roky pro-
gredující lýtkové bolesti pravé dolní končetiny při chůzi, které 
jej nutily zastavit po 200 metrech.

Jedná se o nekuřáka s pozitivní rodinnou anamnézou stran 
kardiovaskulárních onemocnění, kdy otec zemřel na infarkt 
myokardu v 50 letech.

Pacient je v částečném invalidním důchodu, přivydělává si 
jako pracovník strážní služby, obtížemi se cítí být limitován. 
Obtíže jej omezují jak v běžném životě, musel vynechat oblí-
bený sport (hrával tenis), tak v pracovním životě (jako strážný 
potřebuje dělat obchůzky).

Dlouhodobě užíval metformin 1  000 mg 1-0-1, kyselinu 
acetylsalicylovou 100 mg 1-0-0, perindopril 5 mg 1-0-0, amlo-
dipin 5 mg 1-0-0, metoprolol 100 mg 1-0-1, atorvastatin 20 mg 
0-0-1.

Při vyšetření měl pacient TK 160/90 mmHg, tepovou frek-
venci 68/min, BMI 29 kg/m2, pulzace vlevo hmatné do perife-
rie, na PDK pulzace hmatná pouze v třísle na arteria femoralis, 
distálněji nehmatné, ankle brachial index (ABI) na PDK 0,7, 
na LDK 1,1. Ultrazvukovým vyšetřením cév bylo vysloveno 
podezření na těsnou stenózu v  oblasti femoropopliteálního 
přechodu vpravo, nicméně s dobrou kolaterální rezervou. Na 
treadmillu celkově ušel 174 metrů, počáteční bolest v oblasti 
pravého lýtka udával po 154 metrech.

Laboratorní vyšetření ukázalo hodnoty kreatininu  
180 µmol/l, glykemie 7,5 mmol/l, celkový cholesterol 4,6 mmol/l, 
LDL-cholesterol 2,4 mmol/l, HDL-cholesterol 1,1 mmol/l.

Pacient byl edukován o  nutnosti intervalového tréninku, 
do dlouhodobé medikace mu byl přidán naftidrofuryl v dávce 
600 mg denně ve třech dílčích dávkách. Na kontrolní vyšetření 
byl pozván za tři měsíce.

Pacient však přišel na neplánovanou kontrolu již za 14 dní 
s  tím, že při užívání naftidrofurylu má nauzeu a dyskomfort 
v epigastriu, proto jej sám vysadil a  jeho další užívání si ne-
přeje.

S  ohledem na stále limitující klaudikace byl následně in-
dikován na CT angiografii tepen PDK, kde byl nález těsné 
ulcerované stenózy distální arteria femoralis superficialis a vý-
znamných stenóz arteria tibialis anterior. Byla indikována 
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a  provedena perkutánní transluminální angioplastika arteria 
femoralis superficialis vpravo s  implantací stentu Sinus 6/40. 
Do chronické medikace přidán clopidogrel 75 mg 1-0-0.

Po perkutánní transluminální angioplastice měl pacient jen 
přechodnou úlevu od bolesti pravé dolní končetiny, po měsíci 
opět udával klaudikace po 150 metrech. Na treadmillu celkově 
ušel 168 m, kdy zastavil pro bolesti pravého lýtka. Počáteční 
bolest v  oblasti pravého lýtka udával po 124 metrech. Kont-
rolním ultrazvukem a  následnou CT angiografií PDK zjiště-
na okluze stentovaného úseku arteria femoralis superficialis 
 se zachovalou kolaterální rezervou. Po CT angiografii bylo při 
kontrolním laboratorním vyšetření zjištěno zhoršení renálních 
funkcí, kreatinin 325 µmol/l (na zhoršení je možný vliv kon-
trastní látky v terénu preexistující renální insuficience). S ohle-
dem na jen přechodný krátký efekt angioplastiky a renální in-
suficienci bylo rozhodnuto o konzervativním postupu.

Vzhledem k  intoleranci naftidrofurilu byl do chronické 
medikace přidán sulodexid v  dávce 500 LSU denně ve dvou 
dílčích dávkách. Pacient byl pozván za tři měsíce na kontrol-
ní vyšetření. Při plánované kontrole pacient udával zmírnění 
obtíží v  pravé dolní končetině. Prodloužení klaudikačního 
intervalu mu umožnilo více chodit, následně se mu podařilo 
i zhubnout, při kontrole měl BMI 27 kg/m2. Sám udával klau-
dikační interval cca 350 metrů, objektivně na treadmillu ušel 
380 metrů, počáteční bolest v oblasti pravého lýtka udával po 
345 metrech. Současně s  redukcí hmotnosti došlo k zlepšení 
kompenzace diabetu, kontrolní glykemie 6,8 mmol/l, rovněž 
lepší kompenzaci arteriální hypertenze – TK 140/85  mmHg 

a  mírnému zlepšení lipidogramu – celkový cholesterol  
4,2 mmol/l, LDL-cholesterol 2,1 mmol/l, HDL-cholesterol  
1,2 mmol/l.

Závěr
Přidáním sulodexinu do farmakoterapie u polymorbidní-

ho pacienta s povšechnou aterosklerózou a s vysokým rizikem 
progrese nefropatie při opakované endovaskulární intervenci 
jsme dosáhli zlepšení kvality života a to jak zlepšením pohyb-
livosti, tak i ovlivněním jeho některých rizikových faktorů kar-
diovaskulárních onemocnění.

Literatura
Coccheri, S., Scondotto, G., Agnelli, G. et al.; Arterial Arm of the Suavis (Sulodexide 
Arterial Venous Italian Study) group. Sulodexide in the treatment of intermittent 
claudication. Results of a  randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled 
study. Eur Heart J 23, 13: 1057–1065, 2002.
Norgren, L., Hiatt, W. R., Dormandy, J. A. et al.; TASC II Working Group. Inter-Society 
Consensus for the Management of Peripheral Arterial disease (TASC II). J Vasc Surg 45, 
Suppl. S: S5–S67, 2007.

MUDr. Silvia Adámková
IKEM
Vídeňská 1958
140 00 Praha 4

e-mail: silvia.zecova@ikem.cz

upoutávka

V. Ostravské angiodny 2013 
22. 10. – 23. 10. 2013, Ostrava

Hlavní témata
•	 akutní cévní mozková příhoda
•	 léčba postižení karotických tepen
•	 prevence cévním mozkové příhody
•	 chronická žilní insuficience, diagnostika a léčba
•	 hluboká žilní trombóza a plicní embolie

Součástí programu budou i přímé přenosy z operačních sálů.

www.angiodny.cz
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Terapie sulodexidem u diabetika 2. typu  
se syndromem diabetické nohy

Jana Pecová
Ambulance pro diabetickou nohu, II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno

Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu pacienta s  diabetes mellitus 2.  typu s  pokročilými  

mikro- a makrovaskulárními komplikacemi se syndromem diabetické nohy. Je disku-
tována léčba sulodexidem.

Summary:
The treatment with sulodexide in a patient with the type 2 diabetes mellitus with 
the diabetic foot syndrome

The case report describes the treatment of a  patient with the type 2 diabetes 
mellitus with advanced micro- and macrovascular complications and the diabetic 
foot syndrome. The treatment with sulodexide is discussed.

Pecová, J. Terapie sulodexidem u diabetika 2. typu se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v angiologii 
1, 1: 9–10, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � syndrom diabetické nohy
 � vaskulární komplikace
 � sulodexid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � diabetic foot syndrome
 � vascular complications
 � sulodexide

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi pozdní kom-

plikace onemocnění diabetes mellitus. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) definuje SDN jako poškození tkání nebo 
ulcerace nohy distálně od kotníku ve spojitosti s diabetickou 
polyneuropatií, mikro- a makroangiopatií a infekcí nohy. Kli-
nický obraz onemocnění je pestrý. Diabetici se SDN jsou ohro-
ženi především vznikem ulcerace na noze. Typickým projevem 
je plantární, ve většině případů nebolestivá, neuropatická nebo 
neuroischemická ulcerace na chodidle, nejčastěji v  místech 
tlakového zatížení plosky nohy. Ulcerace může být kompliko-
vána infekcí s rozvojem flegmóny či gangrény. Další komplika-
cí může být píštěl, osteomyelitida, neuropatická „pochodová“ 
fraktura nebo Charcotova osteoartropatie.

V  léčbě SDN je důležitý komplexní přístup, který jednak 
spočívá v podiatrické péči o ulcerace, dále ve včasném podá-
ní antibiotik v případě infekce nohy. Farmakoterapie by měla 
vést k úpravě metabolických parametrů, reologických a anti-
trombotických abnormalit. V  případě makroangiopatie je ke 
zvážení angioplastika a/nebo revaskularizace. Nezbytností je 
pečlivá edukace a vedení pacienta k  samostatné péči o nohy 
a předcházení zraněním.

SDN je chronické onemocnění, které vyžaduje trvalou po-
diatrickou péči a systematické směřování pacienta k samostatné 
péči o nohy s cílem předcházet ulceracím. Za úspěšnou léčbu se 
považuje vyhojení již vzniklých ulcerací a zachování funkční kon-
četiny. V praxi však fáze zhojení střídají relapsy ulcerací, mnoh-
dy komplikované torpidní infekcí, osteomyelitidou, zhoršením 
ischemie a polyneuropatie nohy jako přirozené progrese mikro- 

a  makrovaskulárních komplikací, kdy se uplatňují zřejmě inter- 
individuální rozdíly mezi diabetiky způsobující různou náchyl-
nost k pozdním komplikacím a rozvoji SDN. Nechtěným řešením 
SDN pak může být jako ultimum refugium vysoká amputace.

Kazuistika
67letý pacient se léčí s diabetes mellitus 2. typu od 53 let. Kro-

mě toho je léčen pro hypertenzi. Z pozdních diabetických kom-
plikací je sledován pro pokročilou proliferativní retinopatii s ma-
kulopatií s opakujícím se krvácením do sklivce a sítnice na obou 
očích. Bylo nutné opakované ošetření sítnice laserem. Související 
komplikací je sekundární glaukom a katarakta. Dále je přítomna 
smíšená polyneuropatie dolních končetin s projevy zánikového 
čití a atakami iritačních klidových nočních bolestí nohou. Paci-
ent nepopisuje klaudikace. Nebyla prokázána diabetická nefro-
patie (mikroalbuminurie negativní, kreatinin 104  μmol/l, glo-
merulární filtrace 1,169 ml/s/1,73 m2), cholesterol 4,79 mmol/l,  
LDL-cholesterol 2,6 mmol/l, triglyceridy 1,8 mmol/l, hodnoty jater-
ních transamináz v normě, glykovaný hemoglobin 69 mmol/mol. 
Na EKG přítomen sinusový rytmus, frekvence 66/min, převodní 
intervaly v normě, bez arytmie či extrasystol.

V medikaci inzulín aspart (NovoRapid) 14-12-12 U, inzulín 
detemir (Levemir) 0-0-0-32 U, metformin 1 g 2x1, klonazepam 
(Rivotril) 0,5 g 0-0-1, indapamid (Indap) 1-0-0, fosinopril (Mo-
nopril 20) 0-0-1/2, rutosid+kyselina askorbová (Ascorutin) 3x1.

Pacient byl přijat na lůžkové interní oddělení v září 2012 
pro SDN s  poraněním malíku a  přilehlé hrany pravé nohy 
s klinickými známkami zánětu (CRP 221 mg/l, teplotní špičky 
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38 ºC, leukocytóza 13,5 10x109/l), s glykemií 23,6 mmol/l. Em-
piricky zahájena antibiotická léčba klindamycinem (Dalacin) 
i.v., v redukované dávce aplikován nízkomolekulární heparin 
s.c., inzulín nadále podáván v intenzifikovaném režimu bazál-
-bolus. Pacient dodržoval klidový režim na lůžku s nezatěžo-
váním končetiny. Rentgenovým vyšetřením byla vyloučena 
osteomyelitida. Angiologickým vyšetřením bylo prokázáno 
postižení tepen především na bércovém řečišti, dále je popi-
sována mikroangiopatie. Byla provedena perkutánní translu-
minální angioplastika na distální arteria femoralis superficialis, 
arteria poplitea a proximální arteria tibialis anterior.

Sedmý den po zahájení antibiotické léčby došlo k ústupu 
flegmóny a ohraničení vlhké nekrózy na úroveň malíku a hla-
vice pátého metatarzu. Čtrnáctý den od přijetí byla provede-
na chirurgem amputace malíku a hlavice pátého metatarzu. 
Hojení po amputaci probíhalo per secundam. Rána byla ošet-
řována klasickými obklady s desinfekčními roztoky v kombi-
naci s aplikací primárních krytí do rány podporujících čiště-
ní, granulaci a epitelizaci (Hyiodine, Inadine, Trionic) (obr. 
č. 1, 2).

Po třítýdenní hospitalizaci byl pacient propuštěn do domá-
cího ošetřování. Bylo ukončeno podávání antibiotika a nízko-
molekulárního heparinu. S ohledem na opakovaná závažná kr-
vácení do sítnice byla zvažována vhodná reologická léčba per 
os. Po konzultaci s oftalmologem a hematologem byl nasazen 
sulodexid (Vesel Due F) 1-0-1 kapsle, tradiční léčba kyselinou 
acetylsalicylovou a klopidogrelem nebyla zahájena.

K plnému přeepitelizování defektu došlo po 4 měsících. Pa-
cient je vybaven diabetickou obuví, reedukován v péči o nohy 
a prevenci zranění nohou, dostavuje se k pravidelným kontro-
lám do podiatrické ambulance. 

Diskuse a závěr
Vesel Due F (sulodexid) podporuje zlepšení perfúze tkání, 

protektivně a  reparačně působí na endotelie. Má komplexní 
antikoagulační účinek, snižuje viskozitu krve. Indikací k na-
sazení jsou především choroby tepenného systému dolních 
končetin (uvádí se prodloužení klaudikačního intervalu u is-
chemické choroby dolních končetin cca o  1/3) včetně léčby 
poruch mikrocirkulace u diabetiků. Některé práce poukazují 
také na zlepšení funkce bazální membrány glomerulů a  sla-
bou lipolytickou aktivitu. Lék má příznivý bezpečnostní profil 
a snadné dávkování bez nutnosti pravidelné monitorace koa-
gulací, bez rizika krvácivých komplikací.

Sulodexid našel své místo v  popisovaném případě při léč-
bě diabetické neuroischemické nohy s  kombinovaným mik-
ro- a makrovaskulárním postižením. Jde o pokročilé vaskulární 
komplikace, kde jsou současně přítomny  ischemické i  krvácivé 
symptomy a tyto se stávají limitem v nasazení antiagregační léčby.

V  podobných případech je třeba postupovat obezřetně, 
s  benefitem pro pacienta a  minimalizací rizik nežádoucích 
účinků. Tam, kde je dlouhodobá antikoagulační či antiagre-
gační léčba příliš riziková, může najít své uplatnění sulodexid.
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Obr. č. 1: Rána po amputaci malíku
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Obr. č. 2: Granulace a epitelizace
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Antitrombotická léčba ischemické choroby 
dolních končetin sulodexidem

Josef Hejzlar
Kardiologické oddělení, Poliklinika Budějovická, MEDICON a.s., Praha

Souhrn:
V  tomto příspěvku uvádím kazuistiku dvou pacientů s  ischemickou chorobou 

dolních končetin, kteří i  po invazivních revaskularizačních výkonech mají dále 
symptomatologii klaudikačního syndromu, kterou se podařilo zmírnit a také příz-
nivě ovlivnit jinak progresivní vývoj onemocnění dlouhodobou léčbou perorálním 
sulodexidem.

Summary:
The antithrombotic treatment of the ischemic disease of lower extremities with 
sulodexide

In this paper a case report of two patients with ischemic disease of lower extremities 
with remaining symptoms of the claudication syndrome despite the history of an 
invasive revascularization procedure is presented, which was successfully reduced 
by a  long term treatment with oral sulodexide and it also favourably influenced 
otherwise progressive course of the disease.

Hejzlar, J. Antitrombotická léčba ischemické choroby dolních končetin sulodexidem. Kazuistiky v angiologii 
1, 1: 11–12, 2013.

Klíčová slova: 
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � sulodexid

Key words: 
 �  ischemic disease of lower 

extremities
 � sulodexide

Kazuistiky
Případ první

Jedná se o 86letou pacientku, v její osobní anamnéze v roce 
2003 hysterektomie a  bilaterální adnexotomie pro karcinom 
s  následnou aktinoterapií, dále dlouholetá arteriální hyper-
tenze, hyperlipoproteinemie a diabetes mellitus 2. typu léčený 
dietou.

V roce 2008 po dvou letech klaudikačních bolestí obou dol-
ních končetin a pro intermitentní klidové bolesti levé dolní kon-
četiny a  ischemický defekt paty podstoupila revaskularizační 
operaci – allovenózní femoro-popliteální distální bypass vlevo. 

V  noci po této operaci došlo k  vývoji akutního infarktu 
myokardu bez elevace segmentu ST (NSTEMI) anterolaterál-
ní oblasti levé komory srdeční při mnohočetných stenózách 
obou koronárních tepen včetně trifurkační stenózy kmene 
(RIA+RC) levé věnčité tepny. Proto byla provedena urgentní 
revaskularizační operace myokardu CABG trojnásobným by-
passem.

Po propuštění byla nemocná léčena ASA 100 mg a nafti-
drofurylem 3x100 mg (Enelbin 100 retard). Došlo ke zhojení 
defektu levé paty, k vymizení klidových bolestí a ke zmírnění 
klaudikací levé dolní končetiny. V roce 2010 se zhoršily klau-
dikační bolesti levé dolní končetiny, angiografické vyšetření 

ukázalo uzávěr bypassu z  roku 2008, proto bylo přistoupeno 
k  další revaskularizační operaci – protetické náhradě arteria 
femoralis communis vlevo.

Počátkem roku 2011 se objevily klidové a  noční boles-
ti pravé dolní končetiny, angiografie ukázala těsnou stenózu 
arteria femoralis communis a uzávěr arteria femoralis superfi-
cialis vpravo, proto provedena třetí revaskularizační operace 
– endarterektomie arteria femoralis communis vpravo. Po této 
operaci ustoupily klidové a noční bolesti pravé dolní končeti-
ny. V roce 2011 pak byla nemocná limitována klaudikačními 
bolestmi obou dolních končetin po 50–100 m chůze. Léčba 
naftidrofurylem a ASA byla bez valného efektu.

Proto jsem v  roce 2011 u pacientky nahradil léčbu nafti-
drofurylem perorálním podáváním sulodexidu (Vessel Due F) 
v dávce 2x1 cps á 250 LSU souběžně s podáváním ASA 100 mg 
denně. Kromě toho u  pacientky pokračovala důsledná léčba 
arteriální hypertenze, diabetu a hyperlipoproteinemie. Při této 
léčbě se u nemocné již druhým rokem stabilizovaly klaudikace 
na 200 m chůze na rovině, nedošlo k  vývoji žádných trofic-
kých poškození i při obliteraci bércových tepen a k dnešnímu 
dni netrpí anginou pectoris. Dlouhodobou antitrombotickou 
duální medikaci ASA + sulodexid toleruje nemocná výtečně 
a bez jakýchkoli krvácivých komplikací.
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Případ druhý
Druhá kazuistika popisuje případ 88letého pacienta, 

v osobní anamnéze cholecystolitiáza, exkuřák 20 let, od roku 
1987 přítomna ischemická choroba srdeční se syndromem 
anginy pectoris a ischemická nemoc dolních končetin s obou-
stranným klaudikačním syndromem. Přes 20 let let má arteri-
ální hypertenzi a hyperlipoproteinemii.

V roce 1997 došlo k progresi klaudikací i anginy pectoris 
(pacient se zastavoval již po 50 m chůze). Bylo provedeno vy-
šetření selektivní koronarografie s nálezem významného posti-
žení obou věnčitých tepen včetně stenózy kmene levé věnčité 
tepny a angiografické vyšetření tepen dolních končetin s nále-
zem významných stenóz obou ilických tepen.

U  pacienta byla nejprve provedena revaskularizace myo-
kardu čtyřnásobným bypassem CABG dne 24. října 1997 
a poté dne 2. února 1998 revaskularizace tepen dolních kon-
četin – oboustranný aorto-femorální bypass. Do roku 2005 byl 
pacient bez příznaků jak anginy pectoris, tak i bez klaudika-
cí. V  roce 2006 se obnovily klaudikace obou dolních konče-
tin limitující po 80 m chůze. Léčba naftidrofurylem v  dávce 
3x100 mg + ASA byla bez efektu.

U  pacienta jsem proto od listopadu 2006 zahájil duální 
antitrombotickou léčbu – ke 100 mg ASA přidán sulodexid 
(Vessel Due F) v dávce 2x1 cps á 250 LSU. Kromě toho pokra-
čovala důsledná léčba arteriální hypertenze a hyperlipoprotei-
nemie. Klaudikační interval se postupně během jednoho roku 
prodloužil na vzdálenost do 200 m (st. IIb) a v posledních šesti 
letech neprogreduje. K  dnešnímu dni při léčbě sulodexidem 
nedošlo k žádnému vývoji trofických lézí na obou dolních kon-
četinách.

V květnu 2012 byl nemocný hospitalizován na neurologii 
pro drobnou ischemickou cévní příhodu mozkovou s  expre-
sivní afázií v  důsledku dekompenzace arteriální hypertenze. 
Na CT mozku nebylo prokázáno ani intrakraniální krvácení 
ani akutní mozková ischemie. Nově při propuštění byl při-
dán ke stávající medikaci klopidogrel. Po roce nedošlo ani při  
antitrombotické trojkombinaci k žádným krvácivým projevům.

Diskuse
Sulodexid (sulfonovaný glykosaminoglykan) je přírodní 

látka získávaná ze střevní mukózy enzymatickou cestou. Dvě 
hlavní komponenty sulodexidu jsou heparinoid (80 %) a der-
matan (20 %). Sulodexid má výrazný antitrombotický účinek 
(anti-Xa), antikoagulační účinek (anti-IIa), pro-fibrinolytic-
ký efekt, dále účinek hypofibrinogenemický, antiagregační  

a  antiadhezivní na destičky. Kromě toho má lipolytickou  
aktivitu, antiproliferační efekt na subendoteliální hladké svalo-
vé buňky a protektivní a reparační účinek na endotel.

Antitrombotický efekt přesahuje čtyřikrát účinek antiko-
gulační a proto při běžném dávkování neprodlužuje běžné ko-
agulační testy (APTT a TT). Významné jsou farmakokinetické 
parametry (biologická dostupnost cca 100, biologický poločas 
eliminace 25,8). Po 12 hodinách od podání má sulodexid sta-
bilní koncentraci v krvi.

Použití sulodexidu je vhodné u nemocných, u kterých ne-
lze dlouhodobě využít podávání perorálních antikoagulancií 
nebo antiagregancií typu ASA (u pacientů s gastro-duodenální 
vředovou chorobou).

V minulých letech byl příznivý účinek sulodexidu prokázán 
u nemocných s žilní trombózou, s posttrombotickým syndro-
mem, s  ischemickou nemocí dolních končetin, ischemickou 
nemocí srdeční, s  diabetickou mikroangiopatií a  v  prevenci 
TIA.

Uvedené kazuistiky dvou nemocných s  těžkým mnoho-
četným arteriosklerotickým postižením velkých i periferních 
tepen, u  kterých i  po vyčerpání možných invazivních revas-
kularizačních výkonů základní onemocnění progredovalo, 
ilustrují dostatečně, že dlouhodobá léčba sulodexidem může 
nejen zlepšit kvalitu života, ale i pomoci zabránit infaustnímu 
vývoji choroby s případnou ztrátou končetiny do pokročilého 
věku.

Závěr
Domnívám se, že přínos využití sulodexidu (Vessel Due F) 

v kombinaci s antiagregační léčbou u určité skupiny pacientů 
s onemocněním cévního systému, zejména u diabetiků, není 
dosud v klinické praxi dostatečně doceněn.
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Diabetik 2. typu s ischemickou chorobou 
dolních končetin

Markéta Galovcová
Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Souhrn:
V kazuistikách popisujeme případ dvou pacientů s  ischemickou chorobou dol-

ních končetin, u nichž jsme včasnou a správně vedenou léčbou dokázali zmírnit sub-
jektivní obtíže, a prokázat zlepšení objektivního nálezu, a to bez nutnosti chirurgic-
kého zákroku.

Summary:
A patient with the type 2 diabetes mellitus and the ischemic disease of lower ex-
tremities

We describe a case of two patients with the ischemic disease of lower extremities, 
in whom the prompt and properly managed treatment resulted in the improvement 
of subjective complaints as well as a proof of the improvement of objective finding 
without a need of surgical procedure.

Galovcová, M. Diabetik 2. typu s ischemickou chorobou dolních končetin. Kazuistiky v angiologii 1, 1: 
13–14, 2013.
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 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � klaudikace
 � sulodexid

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � claudications
 � sulodexide

Úvod
Termín ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) 

je používán k  označení klinických projevů špatného prokr-
vení končetinových tepen, ve většině případů na podkladě 
aterosklerotického procesu. Projevy ICHDK závisí na závaž-
nosti postižení – od asymptomatických forem přes klaudikace 
až po kritické ischemie, které bývají doprovázeny klidovými 
bolestmi či vznikem tkáňového defektu (Herber 2011). Počet 
pacientů s ICHDK stále stoupá, v České republice onemocní 
ICHDK přibližně každý pátý člověk ve věku nad 65 let, ve věku 
nad 80 let dokonce každý druhý. Mezi nejrizikovější pacien-
ty patří kuřáci a diabetici, u kterých se ICHDK vyskytuje až 
20x častěji než u  nediabetiků. Pacienti s  ICHDK mají vyšší 
riziko vzniku infarktu myokardu a mozkových příhod, celko-
vě se dožívají asi o 10 let méně než zdraví jedinci. Prognóza  
pacientů se zhoršuje v závislosti na závažnosti postižení, až 30 %  
pacientů s typickými klaudikacemi umírá do 5 let od stanovení 
diagnózy a až 25 % osob s výrazným postižením tepen dolních 
končetin, tedy kritickou ischemií, se bohužel nedožije jednoho 
roku (Roztočil 2011).

Kazuistiky
Případ první

Muž (75 let) v  rodinné anamnéze – otec v  69 letech ze-
mřel na cévní mozkovou příhodu, matka v 79 letech zemřela 

na karcinom střev, obě pacientovy děti jsou zdravé. Z osobní 
anamnézy: prodělal běžné dětské choroby, neabsolvoval žádné 
operační zákroky. Ve 32 letech prodělal perikarditis po chřip-
ce, 15 let se léčí pro hypertenzi, dyslipidemii a diabetes mellitus 
2. typu – perorální antidiabetika. Dále je v anamnéze chronic-
ká ischemická choroba srdeční (ICHS), stav po perkutánní ko-
ronární intervenci ramus marginalis sinister II a vložení stentu. 
Již 20 let pacient nekouří, dříve 25 cigaret denně.

Pacient přišel do naší ambulance pro klaudikace ve steh-
nech bez stranové dominance po vzdálenosti asi 50 m. Po za-
stavení obtíže rychle ustupují. Nemocný neguje bolesti v  lýt-
kách.

Výsledky objektivního vyšetření: body mass index (BMI) 
32 kg/m2, dolní končetiny (DKK) mírně prosáklé na bércích, 
bez trofických změn. Pulzace: AF +/+, AP +/+, AP +-/+, ADP 
-/-, ATP -/-, třísla bez šelestu. Dopplerovské vyšetření na 
pravé dolní končetině (PDK) bylo nekompletní, na levé dol-
ní končetině (LDK) ukázalo hodnoty 118/143  mmHg, paže   
135/56 mmHg, puls 66/min. Na běžeckém pásu se pacient za-
stavuje po 140 m pro dušnost, současně se objevily nelimitující 
bolesti pravého stehna.

Na duplexní sonografii pánevních tepen: distální abdomi-
nální aorta a bifurkace nepřehledné pro pneumatózu, distální 
úseky arteria iliaca communis (AIC) a  arteria iliaca externa 
(AIE) bilaterálně s trifázickým uniformním signálem bez jetu 
a aliasingu. Závěrem vyšetření bylo možno konstatovat, že byla 
sonograficky prokázaná významná stenóza arteria femoralis 
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DIABETIK 2. TYPU S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNíCH KONČETIN

superficialis (AFS) distálně vlevo, pánevní tepny bez prokaza-
telné stenózy při špatné vyšetřitelnosti. Mediokalcinóza bérco-
vých tepen vpravo, suspektně, významné sklerotické postižení 
bércových tepen bilaterálně.

Do terapie jsme zařadili redukci tělesné hmotnosti, inter-
valový trénink, po dohodě s  pacientem zatím konzervativní 
postup. Medikace doplněna o sulodexid.

Po šesti měsících při kontrole pacient udává výrazné zlep-
šení subjektivních obtíží a zmenšení klaudikačního intervalu.

Případ druhý
Muž (56 let) v  rodinné anamnéze – otec zemřel v  65 le-

tech na cévní mozkovou příhodu, matka zemřela v 74 letech na 
gangrénu při diabetes mellitus. Pacient prodělal běžné dětské 
nemoci a v mládí frakturu nosu. Tři roky byl léčen pro dyslipi-
demii, od mládí kouří 20 cigaret denně. Přibližně dva roky po-
ciťoval pacient  při chůzi  bolesti  v  pravém lýtku  a  chodidle, 
které ho nutily k  zastavení. Nyní udává výrazné zhoršení se 
zkrácením klaudikačního intervalu.

Objektivně jsou obě dolní  končetiny  symetrické,  bez 
otoků,  pulzace  na  levé  DK  do periferie,  vpravo hmat-
ný  pulz  v  třísle, distálněji  nehmatný,  slyšitelné šelesty  nad 
arteria iliaca a arteria femoralis vpravo. Ankle-brachial index 
(ABI) vpravo 0,53, ABI vlevo 0,81. Při chůzi na pásu se pro-
jevila bolest v pravé dolní končetině po 120 m, pacient zasta-
vil po 150 m.

Angiografií bylo vpravo zjištěno významné zúžení arteria 
iliaca externa, provedena perkutánní transluminární angiopla-
tika (PTA) s přidáním Evolution stentu, vlevo normální nález. 
Femoropopliteální bypass vpravo byl technicky možný – při 
obtížích.

Po provedeném výkonu došlo k  výraznému zlepšení sta-
vu nemocného. Medikace byla dále doplněna o  sulodexid. 
Při následné kontrole byly zjištěny klaudikace po 5–10 minu-

tách, cca 500–800 m při volnější chůzi – vpravo. ABI vpravo 
0,6, ABI vlevo 0,9. Pacient nadále kouří 10–15 cigaret denně.

Závěr
Nejúčinnější léčbou ICHDK je provedení revaskularizace, 

která je však indikována pouze při negativním efektu farmako-
terapie, nebo při výrazné limitaci nemocného. V léčbě klaudi-
kací však máme k dispozici omezené portfolio vazoaktivních 
preparátů s  různě prokázanou účinností. Nejvyšší účinnosti 
dosáhneme včasnou, správně zvolenou léčbou – nejlepší efekt 
lze obvykle očekávat u  pacientů s  krátkou anamnézou one-
mocnění, u  nichž dochází k  subjektivnímu zlepšení do šesti 
měsíců. Důležitou roli hrají i dobrá spolupráce pacienta a do-
savadní zkušenosti lékaře. Pro něj by zjištění ischemické cho-
roby DK mělo být pádným důvodem k okamžitému zahájení 
prevence rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací. Spo-
čívá v  těsné kontrole krevního tlaku, antiagregační a hypoli-
pidemické léčbě s cílovými hodnotami LDL-cholesterolu pod 
2,0 mmol/l, a samozřejmostí je také redukce tělesné hmotnosti 
u obézních pacientů a omezení kouření (Roztočil 2011).
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Zkušenosti s dlouhodobým podáváním 
sulodexidu

Světla Sikulová
Interní a cévní ambulance, Praha

Souhrn:
V příspěvku uvádím pět kazuistik, které byly vybrány tak, aby zastupovaly jednot-

livé skupiny onemocnění, u kterých sulodexid vedl při dlouhodobém užívání k sub-
jektivnímu i objektivnímu zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Summary:
The experience with a long term treatment with sulodexide

There are five case reports presented in the paper that were chosen to represent 
individual groups of diseases, in which the long term treatment with sulodexide led 
both to subjective and objective improvement of patient’s health condition.

Sikulová, S. Zkušenosti s dlouhodobým podáváním sulodexidu. Kazuistiky v angiologii 1, 1: 15–17, 2013.
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Úvod
Skladba pacientů cévních poraden se dá rozdělit na dvě 

skupiny. Pokud pomineme akutní formy onemocnění, tak 
jde hlavně o pacienty s chronickou žilní insuficiencí s různě 
rozvinutým varikózním komplexem a ischemickou chorobou 
dolních končetin (DK), ať již na podkladě aterosklerózy či 
diabetu. Jde o pacienty s chronickou formou onemocnění, ve 
většině případů po vyčerpání možností invazivní léčby, o po-
lymorbidní pacienty s různými stupni povšechné ateroskleró-
zy, oběhové nedostatečnosti, různého stupně nadváhy. Sděle-
ní má za účel poskytnout osobní zkušenosti s dlouhodobým 
podáváním sulodexidu a  upozornit tak na efektivitu tohoto 
preparátu.

Farmakodynamické vlastnosti sulodexidu
Sulodexid je přírodní glykosaminoglykan složený ze 

středněmolekulárního heparinu (80 %) a dermatanové slož-
ky (20 %). Mechanismus účinku sulodexidu je komplexní a je 
dán především vlastnostmi jeho jednotlivých složek. Mecha-
nismus antitrombotického účinku spočívá v  inhibici aktivo-
vaného plazmatického faktoru X (faktor Xa) cestou aktivace 
inhibitoru serinových proteáz – antitrombinu III (AT III). Vý-
sledkem je snížení pohotovosti ke krevnímu srážení v plazma-
tickém systému, rovněž však i v procesu primární hemostázy, 
a zábrana narůstání trombu. Fibrinolýza je pozitivně ovlivně-
na stimulací uvolňování tkáňového aktivátoru plazminogenu 
(t-PA) a  inhibicí inverzně působícího inhibitoru aktivátoru 

plazminogenu (PAI). Uvedené účinky jsou vyvolány přede-
vším působením heparinové složky, zatímco dermatan vede 
zejména k  ovlivnění uvolňování prostacyklinu a  k  inhibici 
dalšího inhibitoru krevního srážení – heparin-kofaktoru II 
(HCII). Dermatan navíc zřejmě stimuluje fibrinolytické me-
chanismy podobným způsobem jako heparinová složka, tedy 
stimulací uvolňování t-PA a  inhibicí PAI. Hypofibrinogene-
mické účinky souvisí s největší pravděpodobností s profibri-
nolytickým působením sulodexidu, který se zřejmě neuplat-
ňuje při fyziologických hladinách fibrinogenu, nýbrž pouze 
při hladinách patologicky zvýšených. Lipolytické účinky jsou 
způsobeny aktivací lipoproteinové lipázy, čehož se využívá 
i pro určení dávkování léčiva. Prokazované snížení viskozity 
plazmy je způsobeno hlavně tímto lipolytickým, ale zřejmě 
také hypofibrinogenemickým působením. V poslední době se 
dostává stále více do popředí protektivní a reparační působení 
na endotel, které vede k  zábraně zvýšené adheze trombocy-
tů, lymfocytů, monocytů a neutrofilů na stěnu cévní, aktivuje 
lokální tvorbu a uvolňování t-PA, působí tlumivě na růstové 
faktory, podporuje neoangiogenezi a zvyšuje přirozené antit-
rombotické vlastnosti endotelu.

Kazuistika první
žena (73 let) lékařka s  vrozenou cévní malformací – ka-

vernózní hemangiom levé DK a hýždě, navíc hemangiom i v pán-
vi, s občasnými flebitidami nebo bolestmi v místě malformace.
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Osobní anamnéza: po hysterektomii a adnexotomii pro be-
nigní diagnózu, totální endoprotéza (TEP) levé kyčle, appen-
dektomie, cholecystektomie, v roce 2005 subdurální krvácení 
po úraze, hemeroidy, hypertenze I. stupně od roku 2005 s be-
nigní supraventrikulární (SV) arytmií.

Rodinná anamnéza: hypertenze – matka měla v 50 letech 
cévní mozkovou příhodu (CMP), zemřela v 60 letech; otec ze-
mřel na CMP v 56 letech.

Terapie: perindopril (Prestarium Neo) 1x1, metoprolol 
(Egilok 25 mg) 2x1.

Objektivní vyšetření: oběhově kompenzována, normotenz-
ní, na levé DK od hýždě až na patu cévní malformace typu 
velkokapacitních venektazií bez otoků, bez zánětu, periferní 
pulzace hmatná, arteria femoralis bez šelestu. Duplexním ultra-
zvukem se hluboký žilní systém levé DK ukázal jako průchodný, 
od popliteální žíly dilatovaný, komprimovatelný a při augmen-
taci stále ještě s  jednosměrným tokem, na hýždi s  rozsáhlým 
velkokapacitním hemangiomem. Pravá DK byla bez patologie.

Pacientka byla v mé péči od roku 2005, kdy byla vyšetřena 
pro hypertenzi a  benigní arytmii, stěžovala si na recidivující 
drobné flebitidy a bolesti levé DK při kavernózním hemangio-
mu. Kupodivu dolní končetiny neotékaly a kompresní kalhoty 
pacientka nenosila.

Od roku 2005 byl nasazen sulodexid (Vessel Due F) 2x1, 
pacientka ho užívá trvale bez komplikací, od té doby neměla 
flebitidu a subjektivně jí výrazně ubylo i bolestí. Laboratorní 
vyšetření je průběžně prováděno v rámci interního vyšetření 
při hypertenzi a nevykazuje žádné změny.

Kazuistika druhá
Muž (79 let) astenického habitu s primárními varixy pra-

vé DK, odmítající operaci varixů, navíc po erysipelu DK, s in-
termitentním mikrobiálním ekzémem. V terapii: pentoxifylin 
(Pentomer Retard), flavonoidy (Detralex), hyrochlorothiazi-
d+amilorid (Moduretic), troxerutin (Cilkanol), sulodexid (Ve-
ssel Due F).

Osobní anamnéza: herniotomie ingvin. vlevo, hypertenze 
10 let, arytmie s fibrilací síní a stav po infarktu myokardu typu 
Q (QIM) septa, po erysipelu vpravo, s primárními varixy vpra-
vo, recidivující flebitidy, okluzí dolní temporální větve vena 
centralis retinae, nekuřák.

Objektivní nález: při prvním vyšetření v roce 2009 na pravá 
DK lymfatická indurace podkoží, otoky pod kolena, zarudnutí 
kůže až drobné podkožní sufuze, mikrobiální ekzém, periferní 
pulzace nehmatná, arteria femoralis bez šelestů. Duplexní vy-
šetření PDK: vena femoralis vpravo insuficientní, vena saphe-
na magna 2x insuficientní, vena poplitea lehce komprimované 
tepny s trifázickým tokem.

Pacienta léčím od roku 2009, kdy byl mnou vyšetřen pro 
otoky a mikrobiální ekzém pravé DK. Doporučenou operaci 
varixů po odléčení ekzému pravé DK pacient odmítl, proto 
byl stav řešen kompresí punčochami se stříbrem a chronickým 
užíváním Vessel Due F 2x1. Od roku 2009 na této terapii nedo-
šlo k recidivě flebitidy ani mikrobiálního ekzému.

Kazuistika třetí
žena (1945), obézní diabetička po infarktu myokardu 

s diabetickou mikroangiopatií a neuropatií a defektem plosky 
levé DK, bývalá kuřačka. V terapii: metformin (Glucophage), 
pentoxifylin (Trental), sulodexid (Vessel Due F), ramipril (Tri-
tace), metoprolol (Betaloc), calcii dobesilas (Danium) a kyseli-
na askorbová+rutosid (Ascorutin).

V  osobní anamnéze: herniotomie ingvin. vpravo, v  roce 
1982 cholecystektomie, hypertenze v anamnéze od roku 1982, 
hypotyreóza od roku 1978, po non-Q-infarktu myokardu boč-
ní stěny, stav po PCI ramus interventricularis anterior (RIA) 
+ drug-eluting stent (DES), paréza nervus peroneus a nervus 
tibialis vlevo, chronická žilní insuficience, stav po hluboké fle-
botrombóze vlevo.

Alergická anamnéza: jodové preparáty, šeřík. Abusus: svá-
teční kuřák. Rodinná anamnéza: matka tuberkulóza plic. Gy-
nekologická anamnéza: po hysterektomii s  adnexetomií bez 
aktino- a chemoterapie, ale pozitivní.

Z objektivního vyšetření byla patrná setřelá kresba Achillo-
vy šlachy bilaterálně vlevo, paréza špičky, indurace podkoží 
chronickým lymfedémem vlevo, vlevo varixy saphena magna. 
Duplexní ultrasonografické vyšetření (DUS) PDK: vena femo-
ralis communis (VFC), vena femoralis superficialis (VFS), vena 
portae (VP) komprimovaná při Valsalvově manévru či aug-
mentaci s normálním jednosměrným tokem, arteria femora-
lis communis (AFC) bifurkace hladkých stěn, arteria poplitea 
(AP) velmi chabý tok, spíše zajištěn kolaterálami, arteria tibi-
alis posterior (ATP) bifazický tok rychlosti 20, arteria dorsalis 
pedis (ADP) trifazický tok. LDK: VFC, VFS, VP komprimova-
né, při Valsalvově manévru či augmentaci s normálním jedno-
směrným tokem, AFC hladkých stěn a normálního průtoku, 
AP chabý průtok, arteria tibialis posterior monofazický tok 
a vysoké rychlosti, ADP s náznakem trifazického toku i když 
tupějšího proti pravé straně. V  laboratorních testech již roky 
dominuje nedostatečně kompenzovaný diabetes.

Pacientka je v mé péči od roku 1997 kdy bylo doporučeno 
z diabetologické poradny cévní vyšetření pro nehojící se de-
fekt na plosce levé DK. Ke stávající terapii jsem přidala Vessel 
Due F 2x1, defekt po roce vygranuloval a od té doby se nový 
nevytvořil. Pacientka dosud užívá Vessel Due F 2x1 a profituje 
z něj jak zlepšením mikrocirkulace při diabetu, tak snížením 
četnosti žilních komplikací při chronické žilní insuficienci. 
Vlevo navíc pacientka prodělala i trombózu.

Kazuistika čtvrtá
82letý diabetik, léčený perorálními antidiabetiky (PAD), 

po amputaci 2.–5. prstu levé DK, s mikroangiopatií a neuropa-
tií DK. Pacient je v mé péči rok, byl odeslán pro zarudlá akra se 
suspektní pregangrénou s mírnými otoky bérců.

V  terapii: nitrendipin (Nitresan), kyselina acetylsalicy-
lová+glycin (Godasal 100), perindopril (Prestarium), hyd-
rochlorothiazid+amilorid (Rhefluin), bisoprolol (Rivocor), 
sulodexid (Vessel Due F), naftidrofuryl (Enelbin), gliquidon 
(Glurenorm), alopurinol (Milurit), simvastatin.

ZKUŠENOSTI S DLOUHODOBýM PODáVáNíM SULODEXIDU
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V osobní anamnéze: diabetes mellitus 2. typu léčený PAD 
20 let, hypertenze 20 let, ischemická choroba srdeční (ICHS) 
s fibrilací síní 10 let. V roce 2005 byl pacientovi pro gangrénu 
amputován 2.–5. prst levé DK, odeslán na vyšetření pro za-
rudnutí aker DK, v lednu 2012 proveden DUS DK: VFC, VFS, 
VP vše komprimováno, při Valsalvově manévru či augmentaci 
s normálním jednosměrným tokem, AFC sklerotické nepravi-
delné stěny ale bez větší obliterací, ATP bifazazický tok, vpravo 
rychlost 45 vlevo 26.

Případ byl uzavřen jako diabetická neuropatie a mikroan-
giopatie bez možnosti invazivní intervence. Pro celkový nepří-
znivý stav a nespolupráci pacienta nebyl nasazen warfarin, po-
nechán Godasal 100 1x1 a od ledna 2012 nasazen Vessel Due 
F 2x1 k trvalému užívání. Pacient je v pořádku, bez gangrény 
a bez další progrese ischemických změn dolních končetin.

Kazuistika pátá
žena (ročník 1946) s  recidivujícími flebitidami při chro-

nické žilní insuficienci, po operacích varixů, po trombóze pra-
vé DK, léčena od roku 2008.

Z osobní anamnézy: operace – varixy vpravo, ostruha vpra-
vo, apendektomie, ablace děložního čípku, kontroly pravidelně 
asi pro karcinom, bez aktinoterapie a bez chemoterapie, zánět 
žil více na pravé straně. Gynekologická anamnéza: prevence: 
2012, je po ablaci děložního čípku, menopauza ve 47 letech. 
Rodinná anamnéza: otec zemřel na karcinom kolona, matka 
měla diabetes mellitus a zemřela na karcinom žlučníku.

Objektivní nález: obézní, 170 cm, 94 kg; DK: pigmentace po 
flebitidách, které jsou ještě hmatné na obou DK, bez otoků, bez 
zánětu, periferní pulzace hmatná, arteria femoralis bez šelestů.

DUS LDK: VF komprimována, insuficientní nebo delší re-
flux, vena saphena magna (VSM) nekomprimována od stehna 
až nad kotník, v polovině stehna se rozdvojuje a jedna část jde 
na přední stranu stehna, Doddův a Boydův perforator funkční, 
vena poplitea je lehce komprimovaná, funkční, tepny s  nor-
málním trifazickým tokem; PDK: VF insuficientní nebo dlou-
hý reflux, komprimovaná, SM na stehně chybí, nad kolenem 
opět přítomna, komprimovaná místy s flebitidou, insuficientní 
perfuze, od paty arteria poplitea průchodná a komprimovaná, 
tepny obou DK s normálním trifazickým tokem.

Laboratorní testy: urea, kreatinin, kyselina močová, mi-
nerály, jaterní testy v  normě, triacylglyceroly 3 mmol/l,  
cholesterol 6,75 mmol/l, HDL-cholesterol l, 54 mmol/l,  
LDL-cholesterol 3,85 mmol/l, proteiny i  albumin v  normě,  
glykemie 10,86 mmol/l, CRP 315 mg/l, antistreptolyzin 
O (ASLO) negativní, Quickův test 0,84. Krevní obraz: leuko-
cyty v normě, trombocyty 400 109/l.

Na kontrole po týdnu: nádorové markery CEA, AFP, 
ferritin, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 a  CA 72-4 negativní.  
CRP 6,0 mg/l, D-dimer negativní, antitrombin III v  nor-
mě, protein C 133,7 %, protein S 163 %, APC rezistence 3,17 
(v normě).

Pacientka je v mé péči od roku 2008, kdy u mne byla popr-
vé vyšetřena pro opakovanou flebitidu, byla vyloučena vroze-
ná trombofilie, vzhledem k rodinné anamnéze bylo vyloučeno 
neoplastické onemocnění. Při četnosti flebitid jsem nasadila 
k trvalému užívání Vessel Due F, od té doby se frekvence flebi-
tid snížila, dochází k nim se zánětem tak jednou ročně. Paci-
entka subjektivně udává hlavně zmírnění bolestí, otoků, křečí 
i četnost recidiv.

Závěr
Sulodexid pokládám za velmi důležitou součást léčby 

chronických onemocnění tepen a žil pacientů, u kterých byly 
vyčerpány možnosti radikální léčby. Dlouhodobé podávání 
sulodexidu dle mých zkušeností vedlo minimálně k stabilizaci 
onemocnění, ke zlepšení subjektivního stavu pacienta, zaho-
jení defektu ať již tepenné či žilní etiologie, snížení četnosti 
recidiv, návštěv ordinace specialisty či hospitalizace. Za 15 let 
používání jsem nezaznamenala větší komplikace či nežádoucí 
interakci s jinými léky.

Literatura
Bernardo, E. M. III, Guevara, G. V., Cloma, L. D. et al. Experience with the Use of 
Sulodexide (Vessel Due F) and Pentoxifyline (Trental) in Patients with Vasculopathic 
Cranial Nerve Daisies. J Health Sciences 10, 1: 14 – 16, 2007.
Karetová, D., Staněk, F. Angiologie pro praxi. Praha: Maxdorf, 2011. (kapitola Léčba 
ICHDK)
Kmecová, D., Kmec, J., Szabóová, E. Sulodexid v liečbe chronickej žilovej insuficiencie. 
Angiologie 2011. Praha: Maxdorf, 2011. (str. 67–71)
Koblik, T., Sieradzki, J., Sendur, R. et al. The effect of insulin and sulodexide (Vessel Due 
F) on diabetic foot syndrome: pilot study in elderly patients. J Diabetes Complications 
15, 2: 69–74, 2001.
SPC Vessel Due F
Sulodexid – reálná pomoc pro pacienty s CVI a diabetem. Medical Tribune 4, 7: A10, 
2008.
Valočiková, I. Sulodexid a nefrotický syndróm pri diabetickej nefropatii. Vnitř Lék 57, 5: 
507–510, 2011.
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Interní a cévní ambulance
Vítězné náměstí 10
160 00 Praha 6

e-mail: sikul@volny.cz
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Rozhovor

V  letošním roce hostila Česká republika hned dvě pres-
tižní odborné akce v  angiologii. Jednalo se o  1st IUA Course 
for Young Vascular Specialists (11. – 18. srpna 2013) a Prague 
Summer Vascular Symposium 2013 (15. srpna 2013). Za obě-
ma akcemi je možno vidět tvář předsedy České angiologické 
společnosti a  prezidenta International Union of Angiology 
MUDr. Karla Roztočila, CSc.

Pane doktore, jaké byly hlavní cíle těchto akcí a jak se je po-
dařilo naplnit?

Letošní prázdniny pro nás vůbec nebyly obdobím poklidu 
a příprava obou akcí způsobila, že myšlenky na dovolenou jsme 
odložili na jinou dobu. Po úspěšném Světovém angiologickém 
kongresu, který jsme organizovali na začátku července 2012 
v Praze, jsme navrhli výboru Mezinárodní angiologické unie (In-
ternational Union of Angiology, zkratka IUA) aby v  roce 2013 
byla v Praze uspořádána další mezinárodní angiologická akce – 
letní kurs pro mladé lékaře zabývající se cévními onemocněními. 
Šlo o zcela novou aktivitu, až dosud se žádná podobná činnost 
v  rámci IUA nekonala. Hlavním iniciátorem jejího uspořádání 
byl MUDr. Jan Piťha, CSc. z IKEM, který se pak stal koordináto-
rem kursu. Cílem letního kursu bylo vytvořit pro mladé cévní od-
borníky příležitost k diskusím a setkáním s předními osobnostmi 
zabývajícími se cévními onemocněními. Je možno říci, že záměr 
se podařilo zcela naplnit. Myšlenka letního cévního kursu zaujala 
některé věhlasné a vedoucí osobnosti z řad členů IUA (Prof. Ni-
colaides, Prof. Fareed, Prof. Jawien, Prof. Kipshidze), s jejichž po-
mocí se podařilo vytvořit vynikající tým přednášejících, složený 
z domácích a zahraničních lektorů. Kurs byl plánován jako sed-
midenní intenzivní postgraduální seminář komplexně pokrýva-
jící problematiku cévních onemocnění, jak z pohledu vnitřního 
lékařství, tak chirurgie, radiologie a dalších odborností. Program 
obsahoval vedle přednášek také praktický nácvik ultrazvukové-
ho vyšetřování tepen a žil, edukaci v metodice vědeckých článků 
a přednášek, přípravě žádostí o granty, plánování vědeckých prací 
a další témata. Úspěšný průběh letošního letního kursu nás vedl 
k tomu, že jsme zahájili přípravu dalšího ročníku, který by se měl 
konat na začátku července 2014 opět v Praze.

Zatímco kurs byl pro skupinu vybraných mladých lékařů 
(do 35 let), druhá akce – Prague Summer Vascular Symposi-
um byla plánována jako půldenní program, probíhající v před-
náškovém sále IKEM, věnovaný aktualitám v  léčbě trombózy 
a dalších cévních onemocnění. Myšlenka letního sympozia byla 
pragmatická a s kursem souvisela. Vycházela z přítomnosti řady 
předních zahraničních přednášejících v Praze, které jsme vedle 
kursu pozvali navíc k vystoupení na této veřejně přístupné od-
borné akci. Také v tomto případě šlo o mimořádnou příležitost, 
která byla plně využita, a setkání v IKEM bylo velmi úspěšné.

Jací jsou mladí vaskulární specialisté, kteří přijali účast na 
kurzu?

Celkový počet účastníků kursu byl limitovaný a  předem 
stanovený na 25–30 účastníků, kteří byli vybráni z obdržených 

přihlášek na základě posouzení jejich životopisu, dosavadní 
praxe ev. zaměření vědecké činnosti. Nešlo tedy o začáteční-
ky a účast v kursu byla pro vybrané osoby určitým vyzname-
náním. Celkem se jednalo o 27 osob z 11 zemí 4 kontinentů 
a vedle evropských států byli mezi nimi zástupci z velmi vzdá-
lených míst, jako je Čína, USA, Nový Zéland a Austrálie. Moc 
se nám líbilo, jakým způsobem byli účastníci během kursu ak-
tivní. Ocenili jsme ale i atmosféru, jaká – při vší různorodosti 
– mezi nimi vznikla. Celý týden byli neustále pohromadě, a to 
nejen mezi sebou, ale i s vysoce váženými přednášejícími, s ni-
miž mohli kdykoli a o čemkoliv diskutovat, vzhledem k spo-
lečnému ubytování ve školícím zařízení. To je něco, co se nedá 
na kongresech zažít.

Od 2. října je u nás angiologie opět základním oborem spe-
cializačního vzdělávání. Je ve vzdělávání angiologů potřeba 
ještě něco změnit, nebo se tím dostáváme k „ideálnímu stavu“?

Změnu v zařazení a návrat mezi základní obory považuje-
me za naprosto správné a zásadní v mnoha ohledech. Předně 
očekáváme, že povede ke zlepšení péče o pacienty s cévními 
onemocněními. Dále, že přispěje k většímu zájmu o obor, ze-
jména u mladých lidí, a že vytvoří předpoklady pro vybudování 
sítě angiologicky zaměřených pracovišť, tak jak to předpokládá 
koncepce kardiovaskulární péče v naší zemi. Důležité také je, 
že změna dává situaci u nás do souladu s tím, jak se obor pro-
filuje v jiných evropských zemích a jak je v systému vzdělávání 
zařazen v sousedních státech – Slovensku, Německu, Rakous-
ku, Maďarsku, Švýcarsku. O ideálním stavu asi nemůžeme ni-
kdy mluvit. Spíše lze říci, že práce pokračuje a uvedená úprava 
by měla vést k dalším aktivitám, týkajícím se budování oboru, 
kterým se zabýváme.

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner
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Screening diabetu stanovením glykovaného 
hemoglobinu a glykemie nalačno u pacientů 
podstupujících koronární angiografii

Wang, J. S., Lee, W. J., Lin, S. Y. et al. Performance of HbA1c and fasting plasma 
glucose in screening for diabetes in patients undergoing coronary angiography. 
Diabetes Care 36, 5: 1138–1140, 2013.

Cíl
Screening diabetu stanovením glykovaného hemoglobinu 

(HbA1c) a glykemie nalačno (FPG) byl porovnán se screenin-
gem diabetu pomocí orálního glukózového tolerančního testu 
(OGTT) u pacientů, kteří měli podstoupit koronární angiogra-
fii (CAG).

Design a metody
Do studie byli zařazeni pacienti bez dosud známého diabe-

tu. OGTT a vyšetření HbA1c byly provedeny 2–4 týdny po pro-
puštění z nemocnice. Provedení vyšetření HbA1c a FPG bylo 
zhodnoceno pomocí ROC (receiver operating characteristic) 
analýzy..

Výsledky
Diabetes byl diagnostikován u  83 z  celkem 400  pacien-

tů (20,8  %). Plocha pod ROC křivkou byla vyšší pro  FPG 
než pro HbA1c (0,81 vs. 0,73, p=0,032). Navrhli jsme screenin-
gový algoritmus a  validovali jej u  dalších 170  pacientů. Cel-
kově tento algoritmus snížil počet vyšetření OGTT o 71,4 % 
(senzitivita 74,4 %, specificita 100 %).

Závěr
Vyšetření FPG ve  screeningu diabetu u pacientů podstu-

pujících CAG prokázalo lepší výsledky. Nový screeningový al-
goritmus může pomoci redukovat počet provedených OGTT 
vyšetření.

V  uvedené studii se autoři pokusili vyvinout jednodu-
chý a  praktický screeningový algoritmus jako alternativu 
k  zavedenému orálnímu glukózovému tolerančnímu testu 
(OGTT) k  diagnostice diabetes mellitus 2.  typu (DM2T) 
u  pacientů podstupujících koronární angiografii. V  rámci 
zpracování vstupních dat byl u 400 pacientů po koronární 
angiografii po  dimisi proveden OGTT a  hodnocen možný 
přínos vstupního glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a gly-
kemie nalačno (FPG) k  diagnóze DM2T. Rovněž byla po-
mocí parametrů HOMA-IR, HOMA-b a  IGI hodnocena 
inzulínová rezistence a  funkce beta-buněk. Jako optimální 
hranice pro  normoglykemii byla stanovena lačná glyke-
mie 5,6 mmol/l a hladina glykovaného hemoglobinu 6,3 % 
DCCT (45 mmol/mol). U pacientů s vyšší glykemií nalačno 
(5,6–6,9 mmol/l) byla prokázána větší inzulínová rezistence 
a horší funkce beta-buněk a následně provedený OGTT pro-
kázal pro FPG senzitivitu 73,5 % a specificitu 100 % u nově 
diagnostikovaných pacientů s DM2T. Naproti tomu u paci-
entů s HbA1c 5,7–6,4 % se inzulínová rezistence, funkce beta-
-buněk a inzulínový index signifikantně nelišily od pacientů 
s HbA1c pod 5,7 %.

Na podkladě těchto výsledků byl vypracován a testován 
algoritmus diagnostiky DM2T za pomocí FPG u 170 pacien-

tů před koronární angiografií: DM2T byl považován za pro-
kázaný při FPG >7,0 mmol/l, v rozmezí FPG 5,6–6,9 mmol/l 
byl proveden OGTT a při FPG do 5,6 mmol/l bylo od další-
ho vyšetřování upuštěno. V tomto sledování byla senzitivita 
FPG pro nově diagnostikovaný DM2T 76,5 % a  specificita 
100 %, pouze ve 29,4 % bylo diagnózu DM2T nutno verifi-
kovat OGTT.

Studie je ve svém smyslu ojedinělá, ale má i  své limity. 
Autoři uzavírají, že tento screeningový algoritmus založený 
na stanovení FPG vykazuje u pacientů podstupujících koro-
nární angiografii a speciálně u pacientů s ischemickou cho-
robou srdeční větší senzitivitu ve stanovení diagnózy DM2T 
než  hladina HbA1c a  mohl by být levnější a  jednodušší al-
ternativou stanovení diagnózy DM2T pomocí OGTT. Sami 
ale přiznávají, že  validita studie je limitována nízkým po-
čtem probandů. Rovněž nebyly provedeny ani konfirmační 
OGTT k definitivnímu stanovení diagnózy DM2T u všech 
nemocných a stanovený diagnostický algoritmus nebyl otes-
tován v jiné nezávislé studii. K dostatečně validnímu a uzná-
vanému konsenzu ve stanovení konečných kritérií diagnózy 
DM2T bude třeba nepochybně dalších nezávislých studií.

Vojtěch Grossmann, Erik Hollay

Komentář k článku

Převzato z partnerského časopisu Kazuistiky v diabetologii č. 2/2013

19KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 1/2013



ST
U

D
IE

 A
 K

O
M

E
N

T
á

ř
E

Komentář k článku

as. MUDr. Sabina Pálová, Ph.D.
Interní klinika, II. LF UK a FN Motol, Praha

Cílem práce bylo posouzení vlivu omezení příjmu tuků 
v potravě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým 
kardiovaskulárním (KV) rizikem (známé KV onemocnění 
nebo přítomnost rizikových faktorů – arteriální hypertenze, 
dyslipidemie) na rizikové kardiovaskulární faktory a  me-
tabolické faktory. Zhodnocení množství tuku v  přijímané 
potravě po iniciální dietní edukaci probíhalo pomocí PEP 
dotazníku po 12 a 36 měsících sledování.

Zajímavé se jeví, že pacienti, kteří omezili množství 
tuku v počátku studie, měli nižší přijímané množství tuku 
i po 3 letech sledování. Významnější omezení tuku bylo po-
zorováno u žen, což lze vysvětlit větší motivací žen k úpra-
vě stravy. Souvislost omezení množství tuku se zvýšením 
fyzické aktivity rovněž hovoří o lepší compliance a celkové 
úpravě životního stylu u těchto pacientů. Omezení množ-
ství tuku v potravě nebylo spojené se zlepšením HbA1c, nej-
spíše v  souvislosti s mírným nárůstem hmotnosti u všech 
pacientů v průběhu studie. Je obtížné porovnání vlivu sa-
motné dietní intervence, jelikož šlo o podskupinu pacientů 
ve studii ACCORD, kde docházelo k řadě úprav medikace 

antidiabetiky a hypolipidemiky v průběhu sledování. Úpra-
vou medikace lze vysvětlit i signifikantně nevýznamnou od-
pověď LDL a HDL-cholesterolu u těchto pacientů na změnu 
obsahu tuku v potravě.

Pro zhodnocení dietních zvyklostí byl ve studii použit 
dotazník PEP, který posuzuje spíše behaviorální změny, než 
přesné množství tuku v potravě. Výhodou tohoto dotazníku 
je jeho snadné vyplnění, zpracování i vyhodnocení. Vzhle-
dem k  dotazníkové metodě je nevýhodou možné zatížení 
chybou, dotazník nevypovídá o  zkonzumované kalorické 
hodnotě a nelze z něj určit množství nasycených mastných 
kyselin ve zkonzumované potravě.

Ukazuje se, že významnou složkou terapie diabetes mel-
litus je i nadále edukace pacientů. Podstatné je, že efekt di-
etní intervence u pacientů s dobrou compliance přetrvává 
i několik let.

Dlouhodobé změny v příjímání tuků v potravě 
a související změny kardiovaskulárních rizikových 
faktorů u dospělých osob s diabetem 2. typu: 
Studie ACCORD

Kirk, J. K., Craven, T., Lipkin, E. W. et al. Longitudinal changes in dietary fat 
intake and associated changes in cardiovascular risk factors in adults with type 2 
diabetes: the ACCORD trial. Diabetes Res Clin Pract 100, 1: 61–68, 2013.

Cíle

Změřit příjem tuků v potravě pomocí validovaného devatenác-
tibodového dotazníku Puget Sound Eating Patterns (PEP) a kvan-
tifikovat, jak snížený příjem tuků potravou ovlivňuje kardiovasku-
lární rizikové faktory u dospělých osob s diabetem 2. typu.

Metody
Randomizovaná kontrolovaná studie zahrnovala vzorek 

1  781  osob ze studie Action to  Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes (ACCORD). Účastníci byli edukováni k dodržová-

ní diety s nízkým obsahem tuku a byly jim měřeny koncentrace 
glykovaného hemoglobinu, lipidový profil nalačno, krevní tlak 
a  tělesná hmotnost. Pro zhodnocení vztahů mezi výchozím 
a konečným skóre PEP a kardiovaskulárními rizikovými fakto-
ry byla použita longitudinální lineární regresní analýza.

Výsledky
PEP skóre statisticky významně poklesly od začátku sledo-

vání do 12. měsíce, průměrný rozdíl byl -0,09±0,39, P<0,001. 
Všechny podškály sledující příjem tuků ukázaly signifikantní 

Převzato z partnerského časopisu Kazuistiky v diabetologii č. 3/2013
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Úbytek a přírůstek hmotnosti v široké populaci ve 
vztahu k hrozbě diabetu a kardiovaskulární mortality 
na Kubě v období let 1980–2010: Opakované průřezové 
šetření a ekologické srovnání sekulárních trendů

Franco, M., Bilal, U., Orduñez, P. et al. Population-wide weight loss and regain 
in relation to diabetes burden and cardiovascular mortality in Cuba 1980–2010: 
repeated cross sectional surveys and ecological comparison of secular trends. BMJ 
346: 315, 2013.

Cíl
Zhodnotit souvislosti mezi úbytkem a  přírůstkem tělesné 

hmotnosti v  široké populaci a  prevalencí a  incidencí diabetu, 
úmrtností na diabetes a rovněž trendy mortality na kardiovasku-
lární a nádorová onemocnění na Kubě během 30letého časového 
období.

Design
Opakované průřezové šetření a  ekologické srovnání sekulár-

ních trendů.

Prostředí
Kuba a provincie Cienfuegos v období let 1980 až 2010.

Účastníci
Šetření v provincii Cienfuegos zahrnovalo reprezentativní vzo-

rek 1 657, 1 351, 1 667 a 1 492 dospělých osob v letech 1991, 1995, 
2001 a 2010 (podle pořadí). Národní šetření zahrnovalo reprezen-
tativní vzorek 14 304, 22 851 a 8 031 dospělých osob v letech 1995, 
2001 a 2010 (podle pořadí).

Hlavní sledované výsledky
Změny v  kouření, příjem energie, fyzická aktivita a  tělesná 

hmotnost byly sledovány v  letech 1980–2010 prostřednictvím 

národních a  regionálních šetření. Data o  prevalenci a  incidenci 
diabetu byla získána z národního registru. Mortalitní trendy byly 
modelovány pomocí matričních záznamů.

Výsledky
Rychlý pokles výskytu diabetu a onemocnění srdce doprovázel 

průměrný populační pokles tělesné hmotnosti o 5,5 kg, k němuž 
došlo během ekonomické krize v  polovině devadesátých let mi-
nulého století. Obrat v  hmotnosti populace směrem nahoru ná-
sledoval v roce 1995 (33,5% prevalence nadváhy a obezity) a před-
krizovou hranici nárůst hmotnosti překonal v  roce 2010 (52,9% 
prevalence). Nárůst hmotnosti v  populaci byl ihned následován 
zvýšením prevalence diabetu o 116 % a zvýšením incidence diabe-
tu o 140 %. Šest let od obratu v trendu hmotnosti se zvýšila mor-
talita na diabetes o 49 % (z 9,3 úmrtí na 10 000 osob v roce 2002 
na 13,9 úmrtí na 10 000 osob v roce 2010). Bylo též zaznamenáno 
zpomalení poklesu mortality na ICHS.

Závěr
Z kubánských zkušeností z let 1980–2010 vyplývá na populač-

ní úrovni souvislost mezi redukcí hmotnosti a mortalitou na dia-
betes a kardiovaskulárním onemocněním. Opačný efekt na diabe-
tes a kardiovaskulární choroby byl pozorován při růstu hmotnosti 
v populaci.

Komentář k článku
Dlouhodobá izolace Kuby a  relativně zdravá, socioekono-

micky homogenní 11milionová populace vytvořila unikátní 
modelovou situaci umožňující autorům studie sledovat v letech 
1980–2010 důsledky ekonomické krize a následného hospodář-
ského oživení na zdravotní stav populace. Ve studii jsou prezen-
továny změny energetického příjmu, tělesné hmotnosti, fyzické 
aktivity, kouření a  incidence/prevalence kardiovaskulárních 
onemocnění a diabetes mellitus, vč. mortality na tyto choroby.

Relativně krátké, pětileté období hluboké ekonomické krize 
spojené se sníženou dostupností potravin vedlo k poklesu kalo-
rického příjmu z předkrizových 3 200–2 800 kcal na 2 400 kcal, 
to je cca o 400–800 kcal/den méně (15 až 25 %), k snížení BMI 
o 1,5 bodu (4–5 kg), prevalence obezity se snížila z 15 % na 7 %, 
naopak počet jedinců s normální hmotností (BMI<25 kg/m2) 
se zvýšil na konci krize na 56 %. Negativní energetickou bilanci 

ovlivnil i výrazný nárůst fyzicky aktivních jednotlivců – z před-
krizových 30 % na 80 % (veřejná doprava nahrazena jízdou na 
kole, ev. chůzí). Tyto změny byly bezprostředně asociovány 
s dramatickým poklesem incidence diabetes mellitus (o 50 %).

Od 5.  roku po začátku krize v  roce 1996 byl zaznamenán 
prudký pokles mortality na kardiovaskulární onemocnění 
(o 30 %) trvající cca 6 let.

Následné ekonomické oživení v  letech 1996–2000 s  HDP 
+4,5 %/rok i další pozvolný růst HDP +5,2 %/rok v letech 2000–
2010 vedl k postupnému zvýšení energetického příjmu, které již 
po pěti  letech hospodářského růstu, to je v  letech 2000–2002, 
přesáhlo předkrizové hodnoty a udržovalo se bez větších výky-
vů v posledních 10 letech kolem 3 100–3 300 kcal.

Zvyšující se energetický příjem spolu s klesajícím podílem 
fyzicky aktivních (pokles na 50 % v roce 2010) byl bezprostřed-
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ně následován zvýšením hmotnosti v celé populaci. Od konce 
krize v roce 1996 do roku 2010 BMI stoupl o 2,6. Podíl populace 
s BMI<25 kg/m2 klesl z 56 % na 42 %, naopak prevalence obéz-
ních se ztrojnásobila: cca ze 7 % v roce 1995 na 20 % v roce 2010. 
Podíl jednotlivců s nadváhou nebo obezitou stoupl v tomto ob-
dobí z 33 % na 53 %.

V asociaci se zvyšujícím se energetickým příjmem, resp. tě-
lesnou hmotností v populaci v průběhu ekonomického oživení 
rychle narůstala incidence nových záchytů diabetes mellitus 
z postkrizových 10/10 000 osob k 22/10 000 v roce 2002 a dále 
24/10 000 v roce 2010 (vzestup oproti pokrizovým hodnotám 
o 140 %).

Pokles kardiovaskulární mortality během hospodářského 
oživení v souvislosti s nárůstem energetického příjmu a hmot-
nosti v celé populaci se postupně zpomaloval až na 1,4 %/rok 
(koronární), resp. 0,1 %/rok (CMP) v roce 2010.

Kubánské zkušenosti jsou unikátní především tím, že se 
týkají celé populace a jsou v přímém vztahu k ekonomickému 
stavu společnosti, resp. k HDP. Země s otevřenou tržní ekono-
mikou i při ekonomických depresích obdobné zkušenosti nere-
ferovaly, zde je patrně vztah k HDP méně přímý. V této souvis-
losti je možno uvést i česká data o prevalenci nadváhy a obezity, 
která ukazují v posledních letech pokles počtu obézních mužů 
z 23 % v roce 2008 na 21 % v roce 2010 a stabilizaci počtu obéz-
ních žen (v roce 2008 21 %, v roce 2010 21 %). Naopak počet 
mužů s normální hmotností se v tomto časovém období zvýšil 
z 35 % na 38 %, u žen zůstává tento poměr stejný – 48 %. Ve 
světle kubánských zkušeností se nabízí alespoň částečné vysvět-
lení ve vztahu k  poklesu hospodářské výkonnosti ekonomiky 
v ČR, v diskusi se ale uplatňují více názory, že jde o výsledek 
preventivních opatření. Bude tedy velmi zajímavé sledovat vý-
voj mezi lety 2010–2013, kdy se ekonomická recese v ČR ještě 
prohloubila.

Kubánské zkušenosti a data zasahují i do diskuse o významu 
jednotlivých rizikových faktorů v preventivních opatřeních s cí-
lem ovlivnit incidenci/prevalenci diabetu 2. typu a kardiovasku-
lárních onemocnění resp. mortality.

Kubánská zkušenost jednoznačně ukazuje na dominantní 
vliv změn hmotnosti. Je škoda, že autoři nepřinesli detailnější 
data o  vztahu velikosti váhového úbytku k  incidenci diabetu. 
Průměrný váhový úbytek 5  kg, BMI -1,5/5  let se zdá ve svět-

le běžných klinických zkušeností malý, aby vysvětlil dramatic-
ký pokles incidence diabetu o  50  %. Nabízí se úvaha, zda na 
pozorovaném poklesu incidence diabetu nebude hrát větší roli 
negativní energetická bilance trvající několik let než velikost vá-
hového úbytku.

Zajímavá jsou data o prevalenci kouření. Dokumentují fakt, 
že pokles kouřících odstartovaný během krize pokračuje do-
dnes, tedy i po 15 letech ekonomického oživení (počet kuřáků 
z předkrizových 50 % klesl na 28 % v roce 2010).

Lze jistě uvažovat, že výrazný pokles kuřáků i počtu ciga-
ret/den mohl participovat na poklesu incidence nových záchy-
tů diabetu a poklesu mortality na diabetes a kardiovaskulární 
nemoci během krizových let. Prudký nárůst incidence diabetu 
a kardiovaskulární mortality v době hospodářského oživení již 
byl tak při pokračujícím poklesu počtu kuřáků na Kubě mimo 
vliv tohoto významného rizikového faktoru a  pravděpodob-
ně i mimo zásadnější vliv změn fyzické aktivity, která i v době 
hospodářského oživení byla zjišťována u dvojnásobného počtu 
populace ve srovnání s předkrizovými údaji.

Vhodné je upozornit i na neměnící se onkologickou morta-
litu po celou analyzovanou dobu, a to i přes známý vliv obezity 
na incidenci onkologických onemocnění.

Kubánské zkušenosti jsou výzvou pro tvorbu strategií pre-
ventivních programů zejména ve snaze ovlivnit globální epide-
mii diabetes mellitus 2. typu. Literární zkušenosti ukazují, že re-
žimové změny jsou schopny ovlivnit vznik a vývoj diabetu 2. typu 
o více než 50–70 %. I když různě agresivní preventivní programy 
zaměřené na rizikové skupiny nebo regionálně většinou nepři-
nesly jednoznačný úspěch, kubánská zkušenost jako první na 
světě prokázala, že idea prevence diabetu 2. typu je reálná v celo-
populačním rozsahu. Ukázala, že mírné snížení hmotnosti v celé 
populaci může v relativně krátkém čase vést k výrazným změnám 
v incidenci diabetes mellitus 2. typu a může výrazně ovlivnit vý-
skyt kardiovaskulárních onemocnění. Ukázala ale i, že za ekono-
mickou prosperitu platíme vážnými zdravotními problémy, a to 
i v případě země jako je Kuba, nárůstem obezity, diabetu a zvýše-
nou obecnou i kardiovaskulární mortalitou.

prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Převzato z partnerského časopisu Kazuistiky v diabetologii č. 3/2013

KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí
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(1. 4. 1578–3. 6. 1657)
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Tento anglický lékař, anatom a fyziolog se zapsal do dějin 
medicíny tím, že objevil krevní oběh a tím prakticky umožnil 
další rozvoj všech lékařských oborů.

Narodil se ve městě Folkestone v hrabství Kent jako nej-
starší ze sedmi synů (početná rodina zahrnovala ještě dvě 
dcery) uznávaného mezinárodního obchodníka. Ve svých 10 
letech začal navštěvovat Královskou školu v Canterbury, která 
vyžadovala, jak uvádí americký historik medicíny Sherwin B. 
Nuland ve své knize „Lékařství v průběhu staletí“, aby „coko-
li činí, ať se seriózním úsilím nebo žertem a hrou, nesmí nikdy 
činiti jiným jazykem než latinským nebo řeckým“. V 16 letech 
pak přešel na Gonvillovu a  Caiovu kolej na slavné univerzi-
tě v Cambridgi. Během jeho studií se zde každoročně konaly 
dvě pitvy popravených zločinců k demonstraci anatomie lid-
ského těla. Tady získal William v roce 1597 hodnost bakaláře 
umění. Jedním z jeho vzorů byl známý lékař Andreas Vesalius 
(1514–1564).

V  roce 1598 odešel studovat lékařskou vědu na vyhláše-
nou univerzitu v italské Padově, která tehdy ve svém profesor-
ském sboru soustřeďovala výkvět tehdejší vědy – matematiku 
jej zde vyučoval třeba slavný Galileo Galilei (1564–1642). Na 
Harveye však nejvíce zapůsobil jiný učitel – anatom a chirurg 
Hieronymus Fabricius (1537–1619), jenž ve svém díle „O kos-
tičkách žil“ (1603) poprvé popsal žilní chlopně. V Padově zví-
davý student Harvey navštěvoval zdejší proslulé „anatomické 
divadlo“ (založené v roce 1594), jež bylo vystavěno podle vzo-
ru amfiteátrů, dole uprostřed byl pitevní stůl osvětlený svíč-
kami a pochodněmi a kolem se v kruzích zvedaly řady lavic 
(v Padově bylo pro diváky celkem 200 až 300 míst). Byl zde 
také zvolen za zástupce „národa Angličanů“, což jej opravňo-
valo k tomu, aby měl svůj erb vymalován na význačném místě 
padovské univerzity.

V  roce 1602 získal William Harvey doktorát medicíny 
a  usadil se v  Londýně, kde si otevřel lékařskou praxi. Také 
se tu o dva roky později oženil s Alžbětou Brownovou, dce-
rou lékaře anglické královny Alžběty I. (1533–1603), čímž se 
dostal do blízkosti královského dvora. Jejich manželství bylo 
bezdětné, paní Harveyová chovala papoušky a zemřela o 10 let 
dříve než její manžel. V roce 1607 byl úspěšný lékař přijat za 
člena Královské lékařské koleje (od roku 1654 pak byl jejím 
prezidentem). V roce 1609 byl jmenován pomocným lékařem 
v Nemocnici sv. Bartoloměje v Londýně, kde pracoval po ná-
sledujících 34 let. Od roku 1615 pak jako profesor přednášel 
na půdě Královské lékařské koleje anatomii, prováděl zde pitvy 
a anatomické demonstrace.

Od počátku své lékařské praxe se zabýval vědeckým výzku-
mem v oblasti anatomie a fyziologie. Po dlouhá léta zkoumal 
průtok krve srdcem a prováděl experimenty. Jak připomíná Ja-
roslav Hořejší v medailonu Williama Harveye v „Přemožitelích 

času č. 3“ podrobně zkoumal tělesnou stavbu 80 (!) zvířecích 
druhů, včetně červů, hmyzu, korýšů, ryb a plazů. Pitval stov-
ky živých i mrtvých zvířat a lidských těl, měřil, vážil a počítal. 
Zjistil, že všechna krev projde lidským tělem za 8–10 minut. 
Objevil, že obsah krve v lidském srdci představuje asi 56 gra-
mů a při svých pokusech prokázal, že srdce během 20 minut 
přečerpá takové množství krve, které se rovná váze dospělého 
člověka, takže nepřichází v úvahu, aby se krev ztrácela v tká-
ních a znovu se někde vytvářela. Tím naprosto vyvrátil učení 
slavného Galena (129–200), který tvrdil, že krev se stále zno-
vu tvoří v játrech. Podle Harveye jsou játra pouhým orgánem 
sloužícím k očišťování krve. Dělal pokusy i se stahováním dol-
ní končetiny pruhem látky, což je dodnes známý způsob zá-
stavy krvácení pomocí škrtidla při poskytování první pomoci. 
Prokázal také existenci srdečních chlopní.

Objevil tak velký krevní oběh a s výsledky svých pokusů se-
známil 17. dubna 1616 členy Královské lékařské koleje v Lon-
dýně (Harveyovy poznámky k této historické přednášce jsou 

Obr. č. 1: Sovětská známka s podobiznou Williama Harveye, 
vydaná k 300. výročí jeho úmrtí (text: Vynikající anglický 
lékař, objevitel krevního oběhu William Harvey)
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dnes uloženy v Britském muzeu v Londýně). Ještě dalších 12 let 
však bádal dále, znovu a znovu ověřoval své hypotézy a teprve 
v  roce 1628 vydal své životní dílo nazvané „Anatomický vý-
zkum o pohybu srdce a krve u živočichů“. Tato kniha o pouhých 
72 stranách musela vyjít v německém Frankfurtu nad Moha-
nem, neboť žádný anglický vydavatel se ji neodvážil vydat. 
Harvey knihu věnoval anglickému králi Karlu I. (1600–1649), 
jehož byl osobním lékařem. Léčil i další významné osobnosti – 
krále Jakuba I. (1566–1625) nebo filozofa a státníka Francise 
Bacona (1561–1626).

Jak se dalo očekávat, Harveyův převratný objev, který roz-
metal učení do té doby uznávaného Galéna o jednosměrném 
pohybu krve v  těle, vyvolal bouřlivý odpor především léka-
řů, ale i celých univerzit a také církevních kruhů v řadě zemí 
Evropy. Jeho učení bylo označováno za paradoxní, zbytečné, 
nesprávné, nemožné, nesmyslné a  škodlivé. Jak uvádí známý 
pražský urolog MUDr. Jiří Švejnoha (publikující pod literár-
ním pseudonymem Jiří Noha) ve své knize „Lékař léčí, příroda 
uzdravuje“, dokonce i  slavný francouzský dramatik Molière 
(1622–1673) ve své hře „Zdravý nemocný“ si tropí posměšky 
z tohoto jeho objevu. Harvey si vysloužil posměšné označení 
„cirkulátor“ (to sice vyjadřuje obíhání, ale je také výrazem pro 
podvodníka).

Harvey se nedal svými odpůrci odradit a nakonec se dožil 
uznání svého velkého objevu. K zajímavostem jistě patří, že ve 
své lékařské praxi nadále uplatňoval pouštění žilou a  přiklá-
dání baněk. Profesor Ivan Lesný ve své knize „Slavní lékaři“ 
připomíná, že jedna z prvních prací potvrzujících Harveyovo 
učení vyšla v roce 1642 v Praze. Byla to dizertační práce jistého 
D. Forbergera „O tepu a jeho použití v lékařském vyšetřování“. 
Byl to zcela nepochybně důsledek Harveyovy návštěvy v Praze 
o šest let dříve a jeho setkání se slavným českým vědcem a lé-
kařem Janem Markem Marci z Kronlandu (1595–1667).

Dodejme, že jeho objev velkého krevního oběhu a důleži-
tého místa srdce jako poháněcí pumpy v něm, potvrdili další 
dva vědci. Prvním z nich byl italský lékař Marcello Malpighi 
(1628–1694), který za pomoci mikroskopu objevil v roce 1660 
existenci kapilár. Nezávisle na něm učinil totéž v roce 1673 ho-
landský přírodovědec Antony van Leeuwenhoek (1632–1723).

Jeho život nepostrádal dobrodružné momenty. Svými ná-
zory byl konzervativec a royalista, což mu v revolučních do-
bách v Anglii příliš nepomohlo. Po vítězství Olivera Cromwe-
lla (1599–1658) následoval krále Karla I. v roce 1642 při jeho 
útěku do Oxfordu, kde o tři roky později přijal místo profesora 

na Nortonově koleji. Český historik medicíny Josef Vinař ve 
své publikaci „Zachránci lidstva“ píše, že krále doprovázel na 
jeho válečných výpravách a osvědčoval při tom neobyčejnou 
chladnokrevnost. V zuřící bitvě usedl nedaleko za bojovou ča-
rou a četl si v knize, až jej z toho vyrušila dělová koule, která 
v  jeho blízkosti dopadla. Po popravě krále Karla I. mu vítěz-
ní revolucionáři vyrabovali dům, zničili jeho zařízení a spálili 
množství jeho cenných vědeckých zápisků. život mu zachrá-
nila jenom jeho pověst vynikajícího lékaře a  vědce, jež byla 
uznávána již i  v  zahraničí. Otřesen se odstěhoval z Londýna 
a uchýlil se ke svému bratrovi do Combe v hrabství Surrey, kde 
žil v osamělosti a zapomnění. V roce 1651 ještě věnoval určitý 
finanční obnos Královskému kolegiu lékařů, aby za něj mohl 
být postaven dům, v  němž by byla umístěna knihovna, mu-
zeum a sněmovní místnost. Kolegium se mu za to odvděčilo 
postavením jeho sochy.

Vědeckého bádání se však ani tady nevzdal, ale zabýval se 
zcela jinou oblastí – zkoumal vývoj živočichů. Výsledky svých 
pokusů shrnul ve spisu „Výzkumy o původu živočichů“, který 
vydal v  roce 1651 v  Amsterdamu ve svých 73  letech. Právě 
z tohoto díla pochází jeho okřídlený výrok: „Vše živé pochází 
z vejce“, pro nějž může být považován i za jednoho ze zaklada-
telů embryologie. Kromě toho zde jasně vyjádřil svou vývojo-
vou teorii slovy: „Příroda nedělá nic nadarmo. U každého tvora 
dosahuje úplnou dokonalost tím, že postupuje podle jednotného 
plánu, společného všemu živému. Každý jedinec musí při svém 
vývoji procházet vývojovými stupni – vajíčkem, červem, zárod-
kem, plodem...“.

Nabídli mu ještě funkci prezidenta Kolegia lékařů, ale on ji 
odmítl s tím, že již je „stařecky vetchý“. Trápila jej dna a nesne-
sitelné bolesti léčil tím, že nořil své nohy do kbelíku s ledovou 
vodou. Zemřel v domě svého bratra v Rochehamptonu v roce 
1657 na mrtvici a o tři týdny později jeho tělo uložili do rodin-
né hrobky v Hampsteadu v Essexu. říká se, že jeho objev z něj 
učinil otce kardiologie a jeho metoda otce fyziologie. Dodnes 
je jedním z nejprestižnějších ocenění v anglicky mluvících ze-
mích být vybrán k přednesení „Harveyovského výročního pro-
jevu“ před Královským kolegiem lékařů v Londýně.
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