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Editorial
Nad kolébkou, výzva autorům

Aktuální číslo našeho časopisu měli v rukou grafici a to je doba, kdy re-
dakce má svou práci za sebou. Všechny články tou dobou již prošly redakč-
ním a recenzním řízením, autoři je schválili do tisku a obvykle zbývá jediné 
– napsat editorial. Seděl jsem nad klávesnicí počítače, měl jsem opravdu 
velmi dobrý pocit, že se číslo tentokrát povedlo, a přemýšlel, o  čem budu 
psát. Zda pochválím autory za jejich texty, nebo naši skvělou redakční radu 
za spolupráci nad recenzemi či své kolegy za jejich úsilí při přípravě čísla. 
Ale ne a ne přijít nápad, jak vlastně začít… Zeptal jsem se tedy své sestry 
– o čem mám psát tentokrát a jak bych měl začít? A ona mne překvapila 
starým vtipem.

Každý si přeje osvíceného, spolupracujícího a ukázněného pacienta, re-
spektive někdo dokonce zdravého člověka. Ale jednou stáli před Bohem tři 
lidé – mezi nimi lékař, a moc se těšil, že bude nejlépe hodnocen. Ale nebyl. A tak se lékař ptal, proč nemá tak dobré hodnocení, 
když lidem pomáhal zbavit je nemocí? A Bůh mu řekl: A proč myslíš, že jsem na ně ty nemoci posílal?

Většinu z nás ten vtip asi pobaví, ale každému z nás říká něco trochu jiného. Piš o radosti, o pozitivním přístupu ke světu 
a svému okolí a o nemoci, která k nám přichází a má nás něco naučit. Má nám něco říci o našem životním stylu, o našem pří-
stupu ke světu a o nás samých, řekla mi. Lépe bych to nenapsal, proto si ji dovolím citovat.

S přáním krásného podzimu 
Karel Vízner 
šéfredaktor

PS: Do rukou tímto dostáváte poslední letošní číslo Kazuistik v angiologii. I na příští rok (2015) se nám podařilo zajistit edukač-
ní grant na předplatné. Aktuálně máme k dispozici grant pro předplatné zdarma pro 600 lékařů v praxi odbornosti vnitřní 
lékařství (včetně všech podoborů, jako je angiologie, diabetologie, apod.) a 400 lékařů v praxi z odbornosti praktický lékař, 
pokud pečuje o nemocné s chorobami cév. Do vyčerpání limitu tak předplatné získá každý lékař splňující tyto podmínky, 
který si vyplní registraci na našich stránkách: www.geum.org/angio

 
Jde ale pouze o lékaře s doručovací adresou v České republice, bohužel se zatím netýká lékařů ze Slovenska – tam je k dispo-
zici standardní předplatné. Cena standardního předplatného se nemění a zůstává 200 Kč/rok (8 Eur/rok).
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Hypertenze a cévní mozková příhoda

Ivan Řiháček
II. interní klinika, FN u svaté Anny a Masarykova univerzita, Brno

Souhrn:
V České republice dlouhodobě klesá výskyt a počet úmrtí na cévní mozkovou pří-

hodu (CMP). Hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Léčba hypertenze 
v primární a sekundární prevenci snižuje riziko vzniku a recidivy ischemické i krvácivé 
cévní mozkové příhody. Jsou doporučeny fixní kombinace léků dávkované jedenkrát 
denně. Existuje zatím málo údajů o léčbě hypertenze u akutní CMP.

Summary:
Hypertension and stroke

There is a long-term decreasing incidence and number of deaths from stroke in 
the Czech Republic. Hypertension is the leading risk factor. In primary and secondary 
prevention the treatment of hypertension reduces the risk of and recurrence of 
ischemic and hemorrhagic stroke. The once daily fixed-dose combination drug 
treatment is recommended. There are currently few data on the treatment of 
hypertension in acute stroke.

Řiháček, I. Hypertenze a cévní mozková příhoda. Kazuistiky v angiologii 2, 4: 3–7, 2014.

Klíčová slova: 
 � hypertenze
 � cévní mozková příhoda
 � fixní kombinace

Keywords: 
 � hypertension
 � stroke
 � fixed-dose combination 

drug
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Podle epidemiologických údajů z  Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky klesá v České republice (ČR) úmrtnost 
na cévní mozkovou příhodu (CMP). V  roce 2008 zemřelo 
v ČR na CMP 11 675 osob, incidence nových CMP na 100 tisíc 
 osob byla 345. V roce 2012 zemřelo na CMP 10 630 osob, in-
cidence nových CMP na 100 tisíc osob byla 309. Za 4 roky byl 
pokles o 10 % a  tento trend přetrvává již od počátku 90.  let 
minulého století (ÚZIS 2014). Pokles je způsoben zejména 
zlepšením léčby hypertenze a kontroly krevního tlaku (TK) ale 
i ostatních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění 
(KVO). V posledních letech se podílí i zlepšená péče o nemoc-
né s CMP, vytváření iktových jednotek a trombolytická léčba.

Dle etiologie a  patofyziologie dělíme CMP na ischemic-
ké (80–85  %) a  krvácivé (15–20  %). Ischemické CMP podle 
příčiny můžeme ještě rozdělit na aterotrombotické (15–30 %, 
s  postižením velkých tepen aterosklerózou – karotidy, tepny 
Willisova okruhu a vertebrální tepny, ischemické ložisko bývá 
větší než 1,5 cm v průměru), lakunární (17–25 %, s postižením 
malých tepen a kapilár v mozku, ischemické ložisko bývá ob-
vykle menší než 1 cm s drobnými mnohočetnými ložisky sub-
kortikálně v thalamu a bazálních gangliích), tromboembolické 
(18–25 %, nejčastější příčinou je fibrilace síní, někdy otevřené 
foramen ovale) a nezařazené (12–37 %).

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem CMP je hyperten-
ze. Prokázala to i v roce 2010 publikovaná velká mezinárod-
ní studie (22 zemí) INTERSTROKE, která sledovala rizikové 
faktory (RF) u pacientů s akutní CMP (celkem 13 600 příhod) 
a  porovnávala je s  kontrolní skupinou 13  400 osob stejného 
průměrného věku (62  roků) (O´Donell et al. 2010). Autoři 

zjistili, že základních 10  RF je zodpovědných za 90  % všech 
CMP. Nejvyšší riziko měly osoby s hypertenzí (2,64x), kuřáci 
(2,09x), jedinci se zvýšeným poměrem ApoB/A (1,81x) a pas/
boky (1,65x), s excesivním pitím alkoholu (1,51x) a s cukrov-
kou (1,35x). Riziko zvyšovaly také psychosociální stres, dietní 
zvyklosti a deprese. Naopak příznivým faktorem byla pravidel-
ná vytrvalostní fyzická zátěž, která riziko snížila o 35 %.

Vzhledem k  tomu, že největší výskyt CMP je ve vyšším 
věku (nad 60 roků), má většina osob s hypertenzí vyšší a ob-
tížněji korigovatelné hodnoty systolického tlaku (STK) než 
diastolického tlaku (DTK). Podíl systolické hypertenze oproti 
systolicko-diastolické je ve věku 60 roků 70:30 a s věkem ješ-
tě stoupá. Izolovaná systolická hypertenze má nejvyšší riziko 
vzniku CMP v této věkové kategorii a stejně tak se podílí i na 
vzniku fibrilace síní. Rozdíl mezi STK a DTK se nazývá pulz-
ní tlak. Osoby s pulzním tlakem 40 mmHg (např. TK 130/90 
mmHg) mají riziko vzniku fibrilace síní asi 6 %, osoby s pulz-
ním TK 60 mmHg (např. TK 150/90 mmHg) mají riziko vzni-
ku fibrilace síní 23 % (Mitchell et al. 2007). Léčba v primární 
prevenci se tedy musí zaměřovat zejména na ovlivnění systo-
lické hypertenze.

Willis Thomas (1621–1675) – anglický anatom, neurolog a  psychiatr. Studoval 
a pracoval v Oxfordu, později i v Londýně. Byl průkopníkem anatomie mozku, ner-
vové tkáně a svalů. Objevil tzv. Willisův okruh (circulus arteriosus cerebri) a popsal 
či zpřesnil řadu anatomických jevů v mozku. V roce 1667 vydal Pathologicae cerebri 
et nervosi generis, ve které postuloval novou teorii příčin epilepsie a dalších konvul-
zivních onemocnění a přispěl k rozvoji i psychiatrie. Pozorování glykosurie jej vedlo 
k prosazování také výrazu mellitus u diabetu (někdy se můžeme setkat pro diabetes 
mellitus i s označením W. nemoc).

(zdroj informací: archiv redakce)
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V primární prevenci CMP existuje celá řada dobře prove-
dených randomizovaných klinických studií léčby hypertenze, 
které prokázaly významné snížení rizika CMP. Dle metaana-
lýz starších studií s beta-blokátory (BB), diuretiky (D) a kal-
ciovými blokátory (CB) oproti placebu došlo ke snížení mor-
tality a morbidity na CMP o 30–42 % (Staessen et al. 2003). 
Další studie s novými léky – inhibitory angiotenzin konver-
tázy (ACEI) a  blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II 
(sartany) nemohly být z etických důvodů kontrolovány pla-
cebem (vysoké riziko příhod v placebové větvi). Byly proto 
designovány jako srovnávací studie jednoho nebo kombi-
nací léků starší generace a novějších. Novější léky vzhledem 
ke svým protektivním metabolickým a  tkáňovým účinkům 
prokázaly v některých studiích větší efekt než starší kombi-
nace. Příkladem je studie ASCOT, kde v  tlakové větvi byla 
srovnávána kombinace BB a  D (atenolol+thiazid) s  kombi-
nací ACEI a  CB (perindopril+amlodipin). Ačkoliv TK mě-
řený na paži se v obou větvích téměř nelišil, poklesl výskyt 
fatálních a  nefatálních CMP ve větvi léčené perindoprilem 
a amlodipinem o 23 % (p=0,0003). Při vyhodnocování stu-
die a jejích podstudií se zjistilo, že léčba založená na novější 
kombinaci významně snižovala hodnoty centrálního aortál-
ního TK (vztaženo na tlak ve vzestupné aortě měřený speci-
álním přístrojem, podstudie CAFE, 0,7  mmHg rozdíl tlaků 
měřených na paži oproti 4,3  mmHg rozdíl tlaků měřených 
v aortě). Novější kombinace významně snižovala variabilitu 
a kolísání hodnot TK mezi jednotlivými návštěvami a riziko 
vzniku nového diabetes mellitus 2. typu o 30 % (Dahlöf et al. 
2005). Všechny tyto faktory spolu s  organoprotekcí se zřej-
mě podílely na poklesu výskytu CMP u moderních léků. Ve 
stejné studii byl v lipidové větvi sledován vliv přidání statinu 
(atorvastatin) k základní léčbě. Přidání atorvastatinu snížilo 
riziko CMP o dalších 21 % (Dahlöf et al. 2005). Podobné vý-
sledky přineslo srovnání léčby založené na losartanu oproti 
atenololu v monoterapii přidané ke standardní léčbě hyperto-
niků s hypertrofií levé komory. Losartan snížil riziko vzniku 
CMP o 25 % (Lindholm et al. 2002).

Studie v primární prevenci se soustředily na pacienty prů-
měrného věku okolo 60–65 roků z důvodu vysoké prevalence 
KVO v této kategorii. Ještě před 10 lety nebylo jasné zda léčit 

hypertenzi u  nemocných ve věku nad 80  roků. Neexistovaly 
studie pro tuto věkovou kategorii a podstudie nebo metaanalý-
zy dat těchto věkových kategorií spíše ukazovaly nárůst celko-
vé mortality. Jasnou odpověď dala až studie HYVET, která byla 
designována pro tuto věkovou kategorii a byla zřejmě poslední 
placebem kontrolovanou studií u hypertenze. Výsledky studie, 
která z etických důvodu byla ukončena již po třech letech, při-
nesly významné snížení celkové mortality (o 21 %), primárního  
endpointu (fatální a nefatální CMP) o 30 % a srdečního selhá-
ní o 64 %. Byla zjištěna tendence k poklesu výskytu demence 
o 14 % (p=0,21) (Beckett et al. 2008). V léčené větvi byl podá-
ván indapamid+perindopril a tato kombinace prokázala jasný 
kardiovaskulární benefit oproti placebu v této věkové katego-
rii. Základní cíle primární prevence CMP jsou uvedeny v ta-
bulce 1, vycházejí z výše uvedených údajů a z doporučení pro 
léčbu hypertenze a prevenci CMP (Stetka et Lutsep 2013; Jauch 
et al. 2013; Mancia et al. 2013).

Pokud vezmeme v úvahu výsledky starších i novějších pri-
márně preventivních studií je v současné době v léčbě hyper-
tenze indikováno všech pět základních skupin léků. K  dosa-
žení cílových hodnot STK jsou preferovány fixní kombinace 
s 24hodinovým účinkem a podáváním jedenkrát denně (lep-
ší přístup k  léčbě). Dle výsledků studie ASCOT se v primár-
ní prevenci jeví velmi vhodná fixní kombinace perindoprilu 
s amlodipinem.

V akutní fázi CMP máme v současnosti z hlediska hyper-
tenze velmi málo klinických dat a srovnávacích studií. Nejsou 
vyřešeny všechny základní otázky: kdy (od které hodnoty TK 
a v jakém časovém intervalu od vzniku příhody), jak (na jaké 
cílového hodnoty TK, i zde hraje časový faktor svoji roli) a ja-
kým preparátem (preference určité skupiny léků) léčit. Zatím 
je zřejmé, že zásobení mozku kyslíkem je udržováno v  po-
měrně širokém tlakovém okně 110–220 mmHg STK a 70–120 
mmHg DTK. V místě, kde je cirkulace porušena (ať již uzávě-
rem cévy za vzniku ischemie nebo porušením integrity cévy 
za vzniku krvácení), dojde k  nekróze a  trvalé ztrátě funkční 
tkáně. Z hlediska hodnot TK a cirkulace jsou však důležitější 
další dvě zóny tzv. penumbra (tkáň s významně sníženým zá-
sobení kyslíkem, pod 20 ml/100 g/min) a zóna oligemie (tkáň 
se sníženým zásobení kyslíkem, mezi 20–50  ml/100  g/min). 
Tyto oblasti jsou ohroženy nekrózou při nekontrolovaném po-
klesu i zvýšení TK, stejně tak při výrazném mozkovém edému Tab. č. 1: Doporučené cílové parametry v primární 

prevenci CMP
parametr cíl
TK (<80 let) pod 140/90 mmHg

TK (≥80 let) pod 150/90 mmHg

LDL-cholesterol pod 3,0 mmol/l

triglyceridy a HDL-cholesterol pod 1,75 mmol/l a nad 1,0 mmol/l

kouření nekouřit

alkohol pod 30 g/den

tělesná hmotnost BMI mezi 20–25 kg/m2

vytrvalostní fyzická zátěž 45 minut, 7x týdně
CMP – cévní mozková příhoda 
TK – krevní tlak 
LDL – cholesterol o nízké denzitě částic 
HDL – cholesterol o vysoké denzitě částic 
BMI – body mass index

Tab. č. 2: Zahájení léčby hypertenze a cílové hodnoty tlaku 
u akutní CMP
zahájení léčby hypertenze iCMP cílové hodnoty TK iCMP
konzervativní léčba…nad 220/120 mmHg pokles TK o 15 % za 24 hodin

pod 180/110 mmHg

komorbidity pod 150/100 mmHg

trombolýza…nad 185/110 mmHg pod 180/105 mmHg

léčba hypertenze kCMP cílové hodnoty TK kCMP
původní normotonik pod 150/90 mmHg

původní hypertonik pod 160/100 mmHg
CMP – cévní mozková příhoda 
iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 
kCMP – krvácivá cévní mozková příhoda
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nebo poklesu saturace kyslíku. Zachováním funkce těchto tká-
ní snižujeme rozsah poškození mozku při akutní CMP. V ta-
bulce 2 jsou uvedeny hodnoty TK při kterých zahajujeme léčbu 
u různých typů akutní CMP a taktéž cílové hodnoty TK u vy-
braných jedinců (např. při nutnosti podání trombolýzy nebo 
krvácení). Tato data vycházejí z  našich současných znalostí 
a  budou dále upřesňována dle výsledků probíhajících studií 
(Stetka et Lutsep 2013).

V akutní fázi CMP na iktových jednotkách používáme ke 
snížení hodnot TK parenterální léky. Současné možnosti pa-
renterální léčby hypertenze u CMP v ČR jsou uvedeny v tabul-
ce 3. Neuvádíme léky, které jsou sice uvedeny v doporučeních, 
ale nejsou k dispozici v ČR.

Pokud sledujeme nemocné po prodělané CMP (sekundár-
ní prevence), máme k dispozici opět konzistentní data z kli-
nických studií. Jednou z největších sekundárně preventivních 
studií léčby hypertenze byla studie PROGRESS. V  ní bylo 
sledováno asi 6  000 pacientů se standardní léčbou po CMP 
a  6  000 pacientů s  přidáním kombinace perindopril a  inda-
pamid. Ve větvi s touto kombinací došlo ke snížení rizika další 
CMP o 28 %. Studie byla i z těchto důvodů předčasně ukončena 
(PROGRESS 2001). Současné cílové hodnoty TK a některých 
dalších parametrů v sekundární prevenci CMP u hypertoniků 
jsou uvedeny v  tabulce  4. Základem léčby je snížení hodnot 
TK, antiagregační terapie (kyselina salicylová (např. Aspirin), 
kyselina acetylsalicylová s dipyridamolem (Aggrenox), ticlopi-
din, clopidogrel) u nemocných s ischemickou CMP se zacho-
vaným sinusovým rytmem, antikoagulace (warfarin, heparin, 
dabigatran, rivaroxaban, apixaban) u  nemocných s  fibrilací 
síní (Kernan et al. 2014). Ovlivnění dalších rizik (ateroskleró-
za, cukrovka) viz tabulka 4.

Závěrem bychom chtěli shrnout výše uvedená data.
Existuje pozitivní trend ve snížení výskytu CMP i úmrtnos-

ti na CMP v ČR. Hypertenze je nejzávažnější rizikový faktor 
CMP. Dosažení doporučených cílových hodnot TK v primární 
i v sekundární prevenci jasně snižuje riziko vzniku obou typů 
CMP. Současný přístup je založen na užívání protektivních 
fixních kombinací léků v  dávce jedenkrát denně. Mezi efek-
tivní kombinace patří fixní spojení perindoprilu s  indapami-
dem a perindoprilu s amlodipinem. Existuje zatím málo údajů 
o léčbě hypertenze u akutní CMP.
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Tab. č. 3: Parenterální léky k zahájení léčby hypertenze 
u akutní CMP 
lék doporučená dávka (i.v.)
urapidil 12,5–25 mg bolus, 3–10 mg/hodinu udržovací dávka

nitráty 2–10 mg/hodinu

metoprolol 5,0 mg pomalý bolus po 6 hodinách

enalapril 0,125–0,25 mg pomalý bolus po 12 hodinách
CMP – cévní mozková příhoda 
i.v. – intravenózní podání léku

Tab. č. 4: Doporučené cílové parametry v sekundární 
prevenci CMP
parametr cíl
TK lakunární CMP pod 130 mmHg STK

TK ostatní CMP pod 140/90 mmHg

LDL-cholesterol pod 2,0 mmol/l

kouření nekouřit

alkohol pod 30 g/den 

glykemie HbA1c pod 65 mmol/mol
CMP – cévní mozková příhoda 
TK – krevní tlak 
STK – systolický krevní tlak 
LDL – cholesterol o nízké denzitě částic 
HbA1c – glykovaný hemoglobin
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Souhrn:
Někteří pacienti s víceúrovňovým aneuryzmatickým postižením aorty jsou pro ote-

vřenou operaci příliš rizikoví z  důvodu věku, přidružených diagnóz nebo celkového 
stavu. Rozvoj aneuryzmatického postižení aorty neprobíhá ve všech úsecích aorty rov-
noměrně. Je výhodné kombinovat otevřené a endovaskulární intervence ve více dobách, 
protože se tak významně sníží riziko respiračního, kardiálního nebo renálního selhání. 
Kazuistiky tří vybraných pacientů představují možnosti kombinace různých typů inter-
vencí. Žádný z pacientů nezemřel a všichni jsou nadále v ambulantní péči.

Summary:
The multiple stage treatment of an extensive impairment of the thoracoabdomi-
nal aorta with a combined open and endovascular approach

Some patients with multilevel aneurysmal aortic disease rank among high risk sub-
jects for open surgery due to age, concurrent serious conditions or frailty. The devel-
opment of aneurysmal disease is not homogenousand simultaneous along all the aor-
tic segments. It is beneficial to combine open and endovascular interventions during 
several stages, because the risk of respiratory, heart or renal failureis decreased. Three 
selected case reports represent the possibilities of combining various types of interven-
tions. All the patients successfully survived and they are followed up.

Šedivý, P., Štádler, P., El Samman, K., Přindišová, H., Zdráhal, P., Koubská, E. Řešení rozsáhlého postižení 
torakoabdominální aorty ve více dobách kombinovaným otevřeným a endovaskulárním způsobem. Kazuistiky 
v angiologii 2, 4: 8–14, 2014.
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 � aneuryzma
 � endovaskulární
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Úvod
Endovaskulární zavádění stentgraftů je respektovanou 

metodou nejen pro řešení izolovaných výdutí hrudní či břišní 
aorty (AAA), ale také jako součást hybridních výkonů kombi-
nujících otevřený a endovaskulární přístup (Brueck et al. 2006; 
Bianchini Massoni et al. 2014). U některých pacientů dochází 
v průběhu let k progresi dilatačního onemocnění aorty v dal-
ších úsecích, které nebyly primárně postiženy ani ošetřeny. 
Zároveň se u těchto osob zvyšuje operační riziko díky postu-
pujícímu věku. Pacienti jsou při rozsáhlých výkonech ohrože-
ni selháním respiračním, kardiálním a  renálním, stejně jako 
míšní ischemií (Yamaguchi et Jordan 2012). Nabízí se možnost 
kombinovat různé postupy s ohledem na co nejlepší výsledek 
pro pacienta. Výsledky léčby prováděné ve více dobách se zdají 
příznivější, přestože metaanalýza 19 publikovaných studií pro-

vedená Canaudem et al. nedokázala výsledek statisticky pod-
pořit (Canaud et al. 2013).

Pro naše sdělení jsme vybrali tři pacienty, kteří v průběhu 
let prodělali opakované intervence na hrudní a  břišní aortě 
různým postupem, otevřeným i endovaskulárním. Zároveň to 
byli nemocní, jejichž zdravotní stav buď neumožnil komplexní 
jednodobé řešení, nebo docházelo k postižení aorty postupně, 
což si vynutilo řešení v několika dobách.

Kazuistika I
Pacient mužského pohlaví dosáhl v době první intervence 

věku 67  let. Byl vyšetřován pro asymptomatické torakoabdo-
minální aneuryzma s cílem přípravy k elektivní operaci (obr. 
1a,b,c). Roky kouřil více než 50 cigaret denně, léčil se hypertenzí 
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a těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), pro 
postižení věnčitých tepen již také podstoupil koronární angio-
plastiku. Zaměstnání ve vrcholných státních úřadech s velkou 
psychickou zátěží jen dokresluje celkový anamnestický obraz.

Na iniciálním CT byla kromě rozšířené aorty zachycena také 
aneuryzmaticky dilatovaná a.  lusoria (obr. 2) (Čihák et Grim 
2004). V  průběhu předoperačního vyšetřování došlo k  ruptu-
ře AAA (juxtarenální charakter, průměr vaku 75  mm, dilatace 
a.  iliaca l.  dx. 45  mm, obr.  3). Proto byla v  první době akutně 
provedena resekce výdutě AAA a aortoilická oboustranná náhra-
da. Pooperační průběh byl komplikován akutní pankreatitidou, 
kombinovaným renálním a respiračním selháním, močovou a re-
spirační infekcí Pseudomonas aeruginosa. Při dalším sledování 
v průběhu dvou let výduť hrudní aorty dilatovala z 55 na 60 mm 
(obr. 4) a pacient souhlasil s návrhem vyřešit také tuto část.

Ve  druhé fázi, po dvou letech od první intervence, jsme 
elektivně provedli karotiko-subklaviální bypass vpravo (obr. 5), 

 centrálním směrem podvázali dilatovanou a. lusoria (obr. 6) 
a zavedli tubulární stentgraft do hrudní aorty s překrytím od-
stupů levé a. subclavia, a. lusoria a výdutě sestupné aorty (obr. 
7). Po deseti dnech od této druhé fáze se rozvinuly příznaky 
hypoperfuze vertebrobazilárního povodí v důsledku steal syn-
dromu levé podklíčkové tepny, a proto jsme vynuceně provedli 
levostranný karotiko-subklaviální bypass (obr. 8).

Pět let poté došlo v průběhu ambulantního sledování k ná-
růstu výdutě levé a.  iliaca communis, pod distální anastomó-
zou původní aorto-ilické protetické náhrady. Ve třetí fázi jsme 
tuto situaci řešili coilingem a. iliaca interna a implantací tubu-
lárního stentgraftu centrálně kotveného do protetické náhrady 
a distálně do a. iliaca externa l. sin (obr. 9a,b).

Pacient je nadále ve sledování kvůli postupující dilataci 
viscerální části abdominální aorty, výslednou situaci po dosud 
provedených intervencích ukazuje obr. 10.
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Obr. 1c: V důsledku kombinace trans- 
verzální a longitu-dinální dilatace do-
šlo ke kinkingu distální hrudní aorty
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Obr. 1b: Juxtarenální aneuryzma 
aorty a pánevních tepen
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Obr. 1a: Hrudní část výdutě na 
začátku sestupné aorty
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Obr. 2: Aneuryzmaticky dilatovaná 
a. lusoria odstupující na konci oblouku 
aorty
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Obr. 3: Krvácející AAA s hematomem 
šířícím se vlevo
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Obr. 4: Postupná dilatace hrudní 
aorty na 6 cm s tvorbou nástěnného 
trombu
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Obr. 7: Stentgraft v sestupné aortě – 
překryty odstupy levé podklíčkové tep-
ny a a. lusoria
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Obr. 6: A. lusoria plněná zpětným 
nástřikem směrem ke stentgraftu 
v sestupné aortě
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Obr. 5: Karotiko-suklaviální bypass 
vpravo
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Obr. 9b: Stav po implantaci tubulární-
ho stentgraftu sahajícího z protetické 
náhrady do a. iliaca externa po zavede-
ní coilů do a. iliaca interna
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Obr. 9a: Dilatace levé a. iliaca 
communis
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Obr. 8: Hrudní stentgraft a levostranný 
karotiko-subklaviální bypass
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Obr. 10: Celkový závěrečný pohled na 
torakoabdominální aortu
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Kazuistika II
Druhým nemocným je muž, kterému v době 1. intervence 

bylo 66 let. Pacient je kuřák s CHOPN, hypertonik s ischemic-
kou chorobou srdeční a chronickou fibrilací síní. Poprvé byl 
přijat na naše oddělení pro akutní komplikovanou disekci  B 
s nezvladatelnou hypertenzí a kritickou ischemií pravé dolní 
končetiny pro kompresi pravého lumen v  důsledku disekce 
(obr. 11a, b).

V první fázi jsme implantovali tubulární stentgraft do se-
stupné hrudní aorty se záměrným překrytím levé a. subclavia 
a současně jsme implantovali stentgraft do pravé a. iliaca com-
munis, a tím ji endovaskulárně rekanalizovali (obr. 12). V prů-
běhu ambulantního sledování v průběhu dalších čtyř let zcela 
vymizelo nepravé lumen v celém rozsahu hrudního stentgraftu 

(obr. 13), ale došlo k postupné dilataci viscerálního segmentu 
aorty z původních 42 mm na 60 mm (obr. 14a,b).

Přestože byl pacient asymptomatický, pronarůstající celko-
vý průměr aorty jsme provedli otevřenou protetickou náhradu, 
centrálně našitou do konce hrudního tubulárního stentgraftu 
s implantací viscerálních větví, distálně pak do bifurkace aorty 
(obr. 15). Po dalších čtyřech letech sledování se objevila ne-
pravá výduť v  distální anastomóze břišní tubulární náhrady 
(obr. 16).

Situaci jsme řešili zavedením bifurkačního stentgraftu, 
který jsme tělem zakotvili do protetické náhrady abdominál-
ní aorty a raménky vlevo do nativního ilického řečiště, vpra-
vo do již dříve přítomného tubulárního ilického stentgraftu 
(obr. 17a,b).
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Obr. 12: Situace po zavedení stentgraftů 
do sestupné aorty a do pravé pánevní 
tepny
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Obr. 11b: Akutní disekce B začínající 
při odstupu levé a. suclavia
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Obr. 11a: Cirkulární odtržení endar-
teria při akutní disekci B
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Obr. 13: Vyhojení disekce v rozsahu 
hrudního stentgraftu
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Obr. 14a: Disekovaná subrenální aorta, 
dosud nedilatovaná, na začátku sledování
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Obr. 14b: Dilatace subrenálního úseku 
aorty v průběhu 4 let na 60 mm
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Pro více informací kontaktujte
šéfredaktora nakladatelství 

Mgr. Karla Víznera
Nakladatelství GEUM

Nádražní 66, 51301, Semily
geum@geum.org
tel.: 721 639 079

Máte v hlavě, nebo již 
na papíru nápad na 

novou knihu?

Zajistíme realizaci Vaší knihy od 
úvodního projektu, přes redakční 
práci, recenzi, gra�cké zpracová-
ní, tisk a distribuci knihy. 

Preferujeme individuální přístup 
ke každé publikaci.
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Obr. 17a: Po implantaci bifurkačního 
stentgraftu, distálně kotveno do již 
dřívějšího stentgraftu v pravé pánevní 
tepně
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Obr. 16: Nový endoleak v distální ana-
stomóze protetické náhrady v bifurkaci 
aorty
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Obr. 15: Po náhradě abdominální aorty 
a viscerálního segmentu
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Obr. 17b: Celková situace po všech pro-
vedených intervencích
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Kazuistika III
Třetí nemocné bylo v  době první 

intervence 65 let. Léčí se s hypertenzí, 
má závažnou CHOPN, je astmatička na 
kortikoterapii a chronicky podvyživená 
mentální anorektička.

Této nemocné byla na jiném pra-
covišti již před 14  lety provedena re-
sekce a  náhrada subrenální aorty pro 
AAA. Do našeho centra byla přijata 
pro asymptomatickou výduť sestupné 
hrudní aorty (obr. 18) a byla jí elektivně 
provedena resekce a tubulární protetic-
ká náhrada (obr. 19).

Dále byla pacientka sledována am-
bulantně a v průběhu 10 let docházelo 
k  postupné dilataci viscerálního seg-
mentu aorty, opakovaně jsme pacient-
ku vyšetřovali s cílem elektivní opera-
ce, ale vzhledem k asymptomatickému 
průběhu byla vždy kontraindikovaná 
pro vysoké operační riziko z  důvodu 
podvýživy a hrozící respirační insufici-
ence. Po 10  letech od náhrady hrudní 
aorty byla opět přijata pro bolestivou 
symptomatologii v epigastriu a zádech. 
Aorta ve viscerálním úseku jižměla 
průměr 88 mm (obr. 20a,b).

Kvůli trvajícímu vysokému ope-
račnímu riziku jsme provedli hybrid-
ní intervenci: nejprve větvený bypass 
ze subrenální protetické náhrady na 
všechny čtyři viscerální větve (obr. 21), 
poté tubulární stentgraft kotvený pro-
ximálně do protetické hrudní náhrady 
a distálně do protetické břišní náhrady  
(obr. 22a,b). Bolestivá symptomatolo-
gie vymizela a  pooperační průběh byl 
dále bez komplikací. Konečný poope-
rační nález ukazuje obr. 23.

Obr. 20a: Postupná dilatace viscerální-
ho segmentu
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Obr. 19: Situace 5 let po náhradě  
sestupné aorty
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Obr. 18: Aneuryzma sestupné aorty 
před první intervencí
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Obr. 20b: Dilatace viscerálního segmen-
tu, výduť utlačuje srdce
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Obr. 21: Větvený bypass na viscerální vět-
ve aorty, centrální anastomóza na starší 
protetické náhradě subrenální aorty
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Obr. 22a: Zavedený hrudní stentgraft, 
centrální kotvený do starší náhrady 
hrudní aorty a překlenující dilatovaný 
viscerální segment
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Obr. 22b: Po zavedení hrudního stent-
graftu, detail distálního zakotvení 
stentgraftu v protetické náhradě břišní 
aorty
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Obr. 23: Výsledná situace – hrudní 
stentgraft je proximálně i distálně kot-
vený v protetických náhradách, prove-
dených postupně v předchozí době
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Všichni tři pacienti zůstávají v trvalé ambulantní péči. Ni-
kdo nezemřel a nedošlo ani k rozvoji paraplegie. Náš soubor 
vysoce rizikových pacientů dokládá proveditelnost komplex-
ních intervencí na torakoabdominální aortě, jsou-li prováděny 
kombinovaným otevřeným a endovaskulárním způsobem a ve 
více dobách.

Diskuse
Bez současných technických možností by tato aortální po-

stižení byla řešitelná pouze rozsáhlými otevřenými operacemi 
a reoperacemi s neúměrným operačním rizikem. Tito tři pa-
cienti neměli v době prvních intervencí indikaci k provedení 
komplexního aortálního výkonu, byli by pro něj nepřiměřeně 
rizikoví. K  postižení dalších segmentů aorty docházelo vždy 
v  průběhu několika následujících let, a  výkony tak byly po-
stupně rozloženy v čase. Kombinace otevřeného a endovasku-
lárního přístupu vede v uvážených situacích ke snížení časné 
morbidity i  mortality, a  s  ohledem na neurologické riziko je 
rozložení výkonů v čase naopak výhodné.
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Registr pacientů s akutní ischemickou 
cévní mozkovou příhodou léčených 
endovaskulárními metodami  
v České republice

Martin Roubec
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Ostrava

Roubec, M. Registr pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených endovaskulárními 
metodami v České republice. Kazuistiky v angiologii 2, 4: 15–19, 2014.

Cévní mozkové příhody jsou jednou z nejčastějších příčin 
mortality, morbidity a nesoběstačnosti v rozvinutých zemích, 
přičemž více než 80 % z nich tvoří ischemické ikty (Feigin et al. 
2003; Rosamond et al. 2008). Nejčastějším podkladem mozko-
vé ischemie je akutní okluze mozkové tepny, kterou lze deteko-
vat u více než 70 % pacientů v průběhu prvních šesti hodin od 
vzniku příznaků (Fieschi et al. 1989).

Lokalizace cévního uzávěru a čas do rekanalizace jsou zná-
mé nezávislé prognostické faktory ischemického iktu. Časná 
rekanalizace v průběhu prvních šesti hodin od vzniku přízna-
ků je spojena se signifikantně vyšší šancí soběstačnosti pacien-
ta tři měsíce od iktu a signifikantním snížením mortality (Rha 
et Saver 2007).

V  posledních letech výrazně narostlo spektrum rekanali-
začních metod. K  farmakologickým metodám, tedy intrave-
nózní systémové (IVT) a  intraarteriální lokální trombolýze 
(IAT) (Chopko et al. 2000; Kerber et al. 2002; Fourie et Duncan 
2003), se připojily mechanické (neurointervenční) metody re-
kanalizace (např. i.e. Merci Retrieval System®, Penumbra Sys-
tem®, Solitaire® stent, Trevo Pro®, Catch device®, Phenox Clot 
Retriever®, BONNET Intracranial Flow Restoration Device®, 
pRESET Thrombectomy Retriever®, direct stent placement, 
EkoSonicTM Endovascular System, In-Time™ Retrieval Devi-
ce, Amplatz Goose-Neck MicroSnare®, Attracter-18™, Neuro-
net™ Guidant device, LaTIS laser device®, Possis Angiojet sys-
tem®) (Smith et al. 2005; Chopko et al. 2000; Kerber et al. 2002; 
Fourie et Duncan 2003; Schumacher et al. 2003).

V  České republice (ČR) je endovaskulární rekanalizační 
terapie již několik let rutinně používána, a to jak v Komplex-
ních cerebrovaskulárních centrech (KCC) při fakultních a kraj-
ských nemocnicích, tak i v některých iktových centrech (IC). 
V mnohých těchto centrech již mají s touto terapií dlouholeté 
zkušenosti, avšak jediná dostupná celorepubliková data jsou 
údaje o celkovém počtu pacientů s diagnózou ischemické CMP, 
kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových 
tepen.

Na pracovišti autora jsou data endovaskulárně léčených 
pacientů prospektivně sbírána již od roku 2005 a  do tohoto 

monocentrického registru bylo k 31. 5. 2014 zařazeno celkem 
300 pacientů. Indikace k akutnímu endovaskulárnímu výkonu 
na krční a mozkové tepně na našem pracovišti jsou následující:
•	 okluze střední mozkové tepny, T typ okluze vnitřní karoti-

dy, okluze dominantní a. vertebralis intrakraniálně, oklu-
ze a. basilaris, akutní okluze vnitřní karotidy s nebo bez 
okluze střední mozkové tepny dle vyšetření CT angiografií 
či MR angiografií do 8 hodin (ve vertebrobazilárním po-
vodí 24 hodin) od vzniku příznaků při absenci dokonané 
ischemie v daném povodí;

•	 po uplynutí okna pro podání intravenózní trombolýzy;
•	 v případě kontraindikace podání intravenózní trombolýzy;
•	 v případě selhání intravenózní trombolýzy;
•	 neurologický deficit v době přijetí vyjádřený NIHSS ales-

poň 8 bodů nebo kolísající neurologický deficit;
•	 pacienti doposud motoricky soběstační – schopni samo-

statné chůze, nejvýše 3  body v  modifikované Rankinově 
škále;

•	 bez známého kognitivního deficitu – pokročilé demence 
apod., jež omezuje jejich soběstačnost;

•	 bez známého aktivního maligního onemocnění s předpo-
kládanou délkou přežití kratší než 1 rok.

Dne 1. 1. 2014 došlo ke spuštění pilotního multicentric-
kého projektu „Registr pacientů s  akutní ischemickou cévní 
mozkovou příhodou léčených endovaskulárními metodami 
v ČR“ na bázi jednoduché webové aplikace. Podobný registr, 
běžný v  západních zemích Evropy, u  nás zatím neexistoval. 
V ČR doposud panuje jistá nejednotnost nejen v  terapeutic-
kých algoritmech, nerovnoměrnost v dostupnosti této super-
specializované péče, ale také různorodost ve sběru dat týkající 
se těchto pacientů.

K účasti na registru se k 30. 6. 2014 přihlásila tato centra: 
KCC Fakultní nemocnice Ostrava, IC Vítkovické nemocnice 
v  Ostravě, KCC Fakultní nemocnice v  Olomouci, KCC Fa-
kultní nemocnice v Hradci Králové, KCC Fakultní nemocnice 
v Motole, KCC Krajské nemocnice v Liberci a KCC Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze.

15KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 4/2014



Ke sledovaným parametrům patří základní demografická 
data pacientů (věk, pohlaví, rizikové faktory a  anamnestické 
údaje o komorbiditách a dosavadní medikaci), charakteristiky 
akutního iktu (tíže deficitu, lokalizace uzávěru, nálezy vstup-
ních a  kontrolních zobrazovacích vyšetření), logistika (čas 
vzniku, čas přijetí do nemocnice, časy do zahájení systémové 
a lokální terapie, čas dosažení rekanalizace) a samozřejmě vý-
sledný klinický stav pacientů (modifikovaná Rankinova škála 
90. den od příhody).

Cílem registru je dosažení standardizace sběru dat, pro-
spektivně získat homogenní data dostatečně velkého souboru 

pacientů z více pracovišť, zmapovat dostupnost a logistiku této 
péče, zjistit faktory, které ovlivňují výsledný klinický stav pa-
cientů, jejich komplikace apod., pokusit se stanovit optimální 
algoritmus terapie a určit cílovou skupinu pacientů, která bude 
z endovaskulární terapie nejvíce profitovat a tak ještě více zací-
lit tuto specifickou léčbu.

Získaná data bychom rádi využili taktéž v argumentaci při 
vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o úhradách této be-
zesporu účinné, avšak ekonomicky nákladné péče.

Kazuistiky
Kazuistika 1

63letý byl muž přivezen rychlou záchrannou službou pro 
náhle vzniklou levostrannou hemiplegii v 7:30 hod., centrální 
lézi n. VII vlevo, těžkou dysartrii, pohledovou parézu doleva 
a levostrannou poruchu čití s celkovým NIHSS skóre 15 bodů. 
Ihned bylo provedeno CT vyšetření mozku, kde nebyly pro-
kázány čerstvé ložiskové změny v  mozkovém parenchymu, 
a CT angiografie s průkazem okluze kmene a. cerebri media 
vpravo (obr.  1). Pacient splnil kritéria k  podání systémové 
trombolýzy, která byla zahájena v  dávce 70  mg v  9:10 hod., 
tedy 25 minut od přijetí do nemocnice, 100 minut od počát-
ku příznaků. Pacient byl ihned indikován k pokusu o mecha-
nickou rekanalizaci pro uzávěr velké mozkové tepny s malou 
šancí rekanalizace po podání pouze intravenózní trombolýzy. 
Angiografie a  rekanalizační výkon byl zahájen v  10:00 hod. 
Byla provedena extrakce trombu s rekanalizací okluze kmene 
(M1 úseku) a. cerebri media vpravo a následně i A2–3 úseku 
a. cerebri anterior systémem Catch (obr. 2, 3). V následujícím 

Obr. 1: CT angiografie s průkazem okluze kmene a. cerebri 
media (ACM) vpravo
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Obr. 2: Digitální subtrakční angiografie s průkazem okluze 
kmene ACM vpravo
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Obr. 3: Stav po rekanalizaci kmene ACM vpravo systémem 
Catch®
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průběhu došlo k výraznému zlepšení stavu, kontrolní CT moz-
ku prokázal jen drobnou ischemii v povodí a. cerebri media 
vpravo (obr. 4). Při dimisi osmý den od přijetí přetrvávala jen 
lehká dysartrie s lehkou centrální lézí n. VII vlevo. Pacient byl 
již schopen samostatné chůze bez opory.

Kazuistika 2
Muž ve věku 22 let byl akutně přijat na neurologickou kli-

niku pro náhlé vzniklé oslabení pravostranných končetin s těž-
kou smíšenou fatickou poruchou (NIHSS 12 bodů) 50 minut 
od začátku příznaků. Pacient byl anamnesticky po implantaci 
kardiostimulátoru pro vrozenou poruchu atrioventrikulárního 
převodu, před dvěma roky již prodělal tranzitorní ischemickou 
ataku, po které nebyla nastavena antiagregační ani antikoagu-
lační terapie. Akutní CT vyšetření mozku neprokázalo časné 

známky ischemie ani jiné ložiskové změny, CT angiografie 
detekovala okluzi intrakraniálnícho úseku a. carotis interna 
vlevo s kolaterálním plněním a. cerebri media a a. cerebri an-
terior vlevo (obr. 5, 6). Po CT vyšetření došlo k dalšímu pro-
hloubení neurologického deficitu (NIHSS 18 bodů), proto byl 
transportován direktně na angiolinku k mechanické rekanali-
zaci, která byla zahájena 30 minut od příjezdu do nemocnice. 
Intravenózní trombolýza nebyla pro hrozící nežádoucí pro-

REGISTR PACIENTů S AKUTNí ISCHEMICKOU CéVNí MOZKOVOU PŘíHODOU...

Rankin John (1923–1981) – skotský lékař. Absolvent univerzitní katedry při 
Stobhill Hospital v Glasgow. Věnoval se plicní fyziologii, pracovnímu lékařství i hygi-
eně. Celosvětové známý se stal ale díky sérii svých článků z 50. let 20. století, kde 
popsal význam časné rehabilitace po mozkové mrtvici a v nichž vytvořil také vlastní 
hodnotící škálu těchto pacientů (dnes se používá v modifikované podobě).

(zdroj informací: archiv redakce)
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Obr. 6: Okluze intrakraniálního úseku a. carotis interna 
(ACI) vlevo v obraze CT angiografie
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Obr. 5: Okluze intrakraniálního úseku a. carotis interna 
(ACI) vlevo v 3D rekonstrukci CT angiografie
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Obr. 4: Rozvoj nevelké ischemie v povodí ACM vpravo na 
kontrolním CT mozku po 24 hodinách



dlení a již připravený intervenční tým podána. Angiograficky 
byla zobrazena již kompletní T-okluze a. carotis interna vlevo 
s okluzí přední i střední mozkové tepny (obr. 7). Následně byla 
provedena mechanická extrakce embolu (pravděpodobně kar-
diogenního zdroje) systémem pRESET® s  kompletní rekana-
lizací vnitřní karotidy, přední i  střední mozkové tepny vlevo 
(obr. 8). Bezprostředně po výkonu byla patrná rychlá regrese 
neurologického deficitu (NIHSS 3 body). Kontrolní CT moz-
ku po 24 hodinách neprokázalo ischemické změny (obr. 9, 10), 
pacient byl po pěti dnech propuštěn domů bez subjektivních 
potíží, neurotopický nález byl v normě (modifikovaná Ranki-
nova škála 0 bodů).

Diskuse
Přestože zkušenosti jednotlivých center a  data z  regist-

rů ukazují, že metody mechanické rekanalizace jako terapie 
akutní ischemické CMP jsou bezpečné a velmi pravděpodob-
ně účinné, velká, dobře designovaná multicentrická randomi-
zovaná studie, která by naši práci podpořila, doposud chybí 
(Školoudík et Šaňák 2013). Přímé srovnání intravenózní trom-
bolýzy a mechanických metod je v současnosti problematické. 
Intravenózní trombolýza je standardní metodou léčby ische-
mické cévní mozkové příhody a mnohá centra jsou schopna 
zahájit tuto terapii do 30  minut od přijetí pacienta do ne-
mocnice, a  to u všech indikovaných pacientů. Odepření této 
standardní terapie v rámci klinického zkoušení tedy naráží na 
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Obr. 10: Kontrolní CT mozku po 24 hodinách s normálním 
nálezem II

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

ra

Obr. 9: Kontrolní CT mozku po 24 hodinách s normálním 
nálezem I
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Obr. 7: Digitální subtrakční angiografie s průkazem  
„T-okluze“ ACI vlevo s výpadkem plnění ACM i a. cerebri 
anterior (ACA) vlevo
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Obr. 8: Stav po rekanalizaci „T-okluze“ ACI vlevo 
systémem pRESET®
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problematiku právní a  etickou. Navíc časová dostupnost en-
dovaskulární terapie stále není ani ve velkých centrech taková, 
jako je u intravenózní trombolýzy, tedy rozhodně ne v režimu 
24/7 a pro každého indikovaného pacienta. Je však nutno mít 
na paměti, že pacienti, u kterých nedošlo k časné rekanalizaci 
mozkové tepny po intravenózní trombolýze, nemají dle retro-
spektivních analýz větší šanci na úspěšnou rekanalizaci tep-
ny mechanickými metodami než pacienti, kteří intravenózní 
trombolýzu nedostali vůbec (Školoudík et Šaňák 2013). Proto 
by podání intravenózní trombolýzy nemělo vést k výraznější 
prodlevě zahájení mechanické rekanalizace.

Proběhlé studie (Broderick et al. 2013; Ciccone et al. 2013; 
Kidwell et al. 2013) zatím sice nepotvrdily superioritu mecha-
nických metod oproti intravenózní trombolýze samotné, tyto 
studie však měly řadu kontroverzí v  protokolu, hlavně co se 
výběru pacientů týče. Z  výsledků našich publikovaných studií 
(Roubec et al. 2013; Kuliha et al. 2013; Skoloudik et al. 2008) 
zatím jasně vyplývá, že nejvíce z léčby mechanickou rekanali-
zací profitují právě pacienti, u nichž intravenózní trombolýza 
selhala (nedošlo k rekanalizaci tepny), a pacienti, u kterých je 
tato trombolýza kontraindikována. Data z nově spuštěného re-
gistru by nám proto měla napovědět, kteří pacienti, v  jakém 
časovém okně a s jakým charakterem cévního uzávěru z inter-
venční terapie profitují nejvíce.
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Pacientka s neúrazovou hlubokou žilní 
trombózou, plicní embolií a současně nově 
diagnostikovanou plicní sarkoidózou
Petra Němčíková
Interní oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Souhrn:
Je popsán případ 32leté pacientky, u které byla zjištěna hluboká žilní femoro-popli-

teo-krurální trombóza na levé dolní končetině s následnou plicní embolizací, jíž nepřed-
cházel úraz ani jakákoliv imobilizace. Genetickým vyšetřením se nepodařilo prokázat 
vrozený trombofilní stav. K vyloučení sekundární příčiny trombembolické nemoci byla 
provedena zobrazovací vyšetření, která identifikovala bilaterální hilovou plicní lymfade-
nopatii s vícečetnými oboustrannými ložisky. Další ložiska mimo plíce nalezena nebyla.

Invazivním vyšetřením s odebráním vzorku tkáně a uzliny z mediastina byla stano-
vena diagnóza plicní sarkoidózy. V průběhu jednoho roku od diagnózy došlo k regresi 
nálezu na rentgenovém snímku. Kontrolní ultrazvuk žil levé dolní končetiny s odstupem 
čtyř měsíců již nejevil známky trombózy. Antikoagulační léčba warfarinem byla ukonče-
na 13 měsíců od diagnózy hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Pacientka je i nadále 
v dispenzarizaci plicní ambulance. Je diskutována asociace sarkoidózy a žilní trombózy.

Summary:
A  female patient with the non-traumatic deep venous thrombosis, pulmonary 
embolism and coincident newly diagnosed pulmonary sarcoidosis

The case report of a 32years old female patient who was diagnosed with the deep 
venous femoro-popliteo-crural thrombosis of her left lower leg followed by the pulmo-
nary embolism without any previous trauma or immobilization is described. Genetic 
testing did not prove any inherited thrombophilia. Imagination procedures that were 
performed to exclude secondary causes of the thromboembolic disease identified bilat-
eral hilar pulmonary lymphadenopathy with multiple bilateral lesions. There were not 
found any other lesions outside lungs. 

The diagnosis of the pulmonary sarcoidosis was established by an invasive proce-
dure with a resection of a tissue sample and a mediastinal node. X-ray imaging revealed 
a regression of the finding during the first year after the diagnosis. The follow up exami-
nation by the ultrasound imaging of the lower leg that was performed after four months 
did not prove the thrombosis. Anticoagulation treatment with warfarin was discontin-
ued 13 months after the diagnosis of the deep venous thrombosis and pulmonary em-
bolism. The patient is still followed on an outpatient basis in the pulmonary clinic. The 
association of the sarcoidosis and the venous thrombosis is discussed.

Němčíková, P. Pacientka s neúrazovou hlubokou žilní trombózou, plicní embolií a současně nově 
diagnostikovanou plicní sarkoidózou. Kazuistiky v angiologii 2, 4: 20–22, 2014.

Klíčová slova: 
 � plicní sarkoidóza
 � hluboká žilní trombóza

Keywords: 
 � pulmonary sarcoidosis
 � deep venous thrombosis

Úvod
Sarkoidóza je multisystémové onemocnění, jehož pří-

čina není dosud známa. Incidence je 21,6/100  000 u  žen 
a 15,3/100 000 u mužů. Vrchol výskytu onemocnění je mezi 
35 a 45 lety. Pro sarkoidózu jsou typické etnické rozdíly v prů-
běhu choroby – u černochů těžší průběh a častější komplika-
ce uveitidou, u Japonců jsou častější oční a srdeční postižení. 
U kavkazské rasy onemocnění probíhá častěji symptomaticky. 

Výskyt erythema nodosum v  závislosti na rase se v  různých 
studiích liší. Mortalita onemocnění je 1–5 %. Postiženým or-
gánem jsou nejčastěji játra, slezina, lymfatické uzliny, slinné 
žlázy, srdce, nervový systém, svaly, kosti a další orgány. Dia-
gnóza je stanovena rentgenologicky a potvrzena histologicky 
nálezem nekaseifikujících granulomů z  epiteloidních buněk. 
Je třeba vyloučit granulomy z  jiných příčin, včetně lokální 
sarkoidní reakce. Zvažovány jsou genetické faktory, infekční 
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agens nebo imunopatologické procesy. Příčina sarkoidózy ve 
většině případů však známa není.

Vznik sarkoidózy je tak vysvětlován vzájemnou interakcí 
mezi jedním či více agens a imunitním systémem. Mezi možné 
spouštěče patří například bakteriální infekce Mycobacterium tu-
berculosis, atypická mykobakteria, Propionibacterium acnes, Ric-
kettsia, Borrelia, Mycoplasma. Z anorganických látek se jedná na-
příklad o hliník, zirkonium, minerální vlákna, křemík, silikon, jíl, 
talek, z organických látek například borovicový pyl nebo škrob.

Mezi celkové příznaky sarkoidózy patří subfebrilie, oje-
diněle až febrilie, únava, ztráta hmotnosti (2–6 kg v průběhu 
10–12 týdnů před manifestací), noční pocení. Plicní postižení 
se vyskytuje u více než 90 % pacientů. Manifestuje se dušností, 
suchým kašlem, bolestí na hrudi, někdy až angiózního charak-
teru a  zcela vzácně závažnou hemoptýzou. Bilaterální hilová 
lymfadenopatie se vyskytuje asi u 3/4 pacientů. Možný je také 
výskyt endobronchiálních granulomů, pleurálního výpotku, 
pneumothoraxu, zesílení či kalcifikací pleury, popřípadě kavi-
tace. Abnormální funkční vyšetření plic není úplnou vzácnos-
tí. Konečná diagnóza je potvrzena nálezem nekaseifikujících 
granulomů v postiženém orgánu.

Popis případu
Pacientka, narozená v  roce 1981, byla poprvé vyšetřena 

v interní ambulanci v květnu 2013 pro bolesti levé dolní kon-
četiny s maximem v oblasti kolenního kloubu, zvláště při do-
šlapu. Úraz postižené končetiny vyloučila, podobně jako dlou-
hodobou imobilizaci. Občas si stěžovala na suchý kašel, bez 
závislosti na námaze.

Anamnéza: hypofunkce štítné žlázy na substituční terapii 
hormony šítné žlázy, st.p. zlomenině pravého kotníku a  ná-
sledné osteosyntéze v roce 2005, 1x sectio caesarea bez kompli-
kací, dále bez jiných sledovaných chorob. Nekuřačka, alkohol 
nepije. T.č. na mateřské dovolené s 22měsíčním dítětem, před-
tím pracovala jako prodavačka v potravinách. žije na vesnici 
v rodinném domě, v domácnosti mají jednoho psa, kočku, na 
zahradě chovají slepice a kozy.

V rámci diferenciální diagnózy byl zhotoven ultrazvuk žil 
dolních končetin, kde byla zjištěna femoro-popliteo-krurální 
trombóza levé dolní končetiny, bez známek flebitidy, insufici-
ence v oblasti obou malých safén. Protože pacientka trvala na 
ambulantním léčení, byla jí v úvodu nasazena plná antikoagu-
lační dávka nízkomolekulárního heparinu s plánovaným pře-
vedením na warfarin. O dva dny později se objevily bodavé až 
svíravé bolesti na hrudi a mírná námahová dušnost. Vzhledem 
k potvrzené flebotrombóze levé dolní končetiny byla pacientka 
přijata k hospitalizaci za účelem vyloučení plicní embolizace. 
Již za hospitalizace byla doplněna perfúzní plicní scintigrafie, 
kde byla zaznamenána narušení perfúze celkem ve třech sub-
segmentech v obou plicních křídlech, jinak středně nerovno-
měrná perfúze obou plicních křídel difúzně. Nález odpovídal 
obrazu menší embolizace do obou větví plicnice, ne zcela čer-
stvého data (cca více dnů – již patrná reperfúze). Za hospita-
lizace bylo pokračováno v antikoagulační terapii warfarinem. 
K vyloučení sekundární příčiny hluboké žilní trombózy a plic-
ní embolie byla doplněna zobrazovací vyšetření.

Fyzikální vyšetření
Normotenze 130/90  mmHg, obezita III.  stupně 

(BMI 47,59 kg/m2), bez klidové dušnosti, bez ikteru a cyanó-
zy, orientačně neurologicky bez lateralizace. Hlava bez pato-
logického nálezu. Štítná žláza nezvětšena, plnění krčních žil 
v normě. Srdeční akce pravidelná, bez šelestu, břicho špatně 
prohmatné pro abdominální obezitu, patrné strie, bez hmatné 
rezistence, dolní končetiny bez otoků, lýtka měkká, palpačně 
nebolestivá, Homansovo znamení vlevo pozitivní.

Laboratorní nálezy
Minerály Na, K, Cl, Ca, renální funkce, jaterní testy, TSH, 

troponin I v normě, CRP 12 mg/l (ref. meze 0–5 mg/l), ACE-
-angiotenzin konvertující enzym 40,4 I/l (ref. meze 20–70 I/l). 
Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem v normě, koagulace 
Quickův test+INR v normě.

Genetické vyšetření hyperkoagulačnho stavu – neprokázá-
na Leidenská mutace ani variantní protrombin.

Zobrazovací metody
Rentgenové vyšetření srdce a plic vedlo k suspekci na hi-

lovou plicní lymfadenopatii, a proto bylo následně doplněno 
kontrastní CT vyšetření hrudníku, které potvrdilo hilovou 
oboustrannou symetrickou lymfadenopatii, vícečetná ložis-
ka v  plicním parenchymu oboustranně. V  diferenciální dia-
gnostice bylo uvažováno o lymfomu či plicní sarkoidóze. Bylo 
doporučeno provést kontrastní CT břicha k vyloučení lymfa-
denopatie jiné oblasti. Dle kontrastního CT břicha s per os pří-
pravou zjištěna hepatosplenomegalie, jinak bez patologického 
nálezu v dutině břišní, retroperitoneu či malé pánvi. Hospitali-
zace na interním oddělení probíhala bez komplikací, pacientka 
byla nastavena na účinnou antikoagulační hodnotu Quickova 
testu. Nemocná byla schopna dimise do domácího prostředí 
a  proto byla k  ambulantnímu dovyšetření předána do plicní 
ambulance.

Pokračování případu po hospitalizaci na interním 
oddělení

K odběru patologické uzliny a následné histologické veri-
fikaci byla pacientka odeslána na Oddělení hrudní chirurgie 
Thomayerovy nemocnice v Praze, kde byla provedena video-
thorakoskopie s odběrem uzliny z mediastina a ložiska dolní-
ho plicního laloku vpravo s histologickým závěrem disperzní 
postižení lymfatických uzlin a pleury non-nekrotizujícími epi-
teloidními granulomy sarkoidního typu. Jednoznačné infekční 
agens nebylo nalezeno ani speciálním barvením při vědomí 
jejich jen omezené senzitivity a  specificity. Za předpokladu 
vyloučení ostatních možností tohoto postižení (zejména in-
fekčních) jde o plicní a mediastinální sarkoidózu. Sarkoidóza 
hodnocena vzhledem k  mediastinální lymfadenopatii a  pří-
tomnosti plicních ložisek jako II. stupně.

PACIENTKA S NEÚRAZOVOU HLUBOKOU žILNí TROMBóZOU, PLICNí EMBOLIí...

Homans John (1877–1954)  – americký chirurg. Narodil se v Bostonu a medicínu 
vystudoval na Harvardu. Během své kariéry pracoval v Massachusetts, Baltimore, 
Londýně a Bostonu a nakonec na Yaleské univerzitě. Popsal Homansovo znamení 
(klinický test používaný k vyšetřování hluboké flebotrombózy dolní končetiny). 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Pacientka byla ponechána bez systémové léčby kortikoste-
roidy, pro obstrukční poruchu a suspekci na bronchiální astma 
nasazen kombinační preparát s obsahem formoterolu a beclo-
metazonu.

Kontrolní rentgenový snímek hrudníku ze srpna 2014 uká-
zal zmenšení stínů obou hilů, hlavně pravého, ještě minimální 
parenchymové změny pod pravým hilem. 

Ze spirometrie ze srpna 2014: ventilační parametry jsou 
v  mezích normy, křivka průtok/objem fyziologického tvaru, 
odpory v dýchacích cestách jsou zvýšeny, ale oproti poslední-
mu vyšetření méně, jinak bez restrikce či hyperinflace.

V  lednu 2014 na rentgenovém snímku došlo k  regresi 
oboustranné hilové lymfadenopatie i  současných parenchy-
matózních změn v plicním parenchymu.

Bronchodilatační test z  ledna 2014: ventilační parametry 
jsou v mezích normy, křivka průtok/objem fyziologického tva-
ru, bronchodilatační test je negativní.

Antikoagulační léčba warfarinem byla ukončena po 13 mě-
sících od diagnózy trombembolické nemoci. V současné době 
je pacientka vedena s diagnózou sarkoidóza I. stupně v regresi.

Diskuse
Za normálních okolností je v organismu rovnováha mezi 

vznikem a rozpadem trombu. Ke vzniku trombózy je obvykle 
nutný spouštěcí faktor. Vznik trombu tak souvisí se souběhem 
podmínek označovaných jako Virchowova triáda:
•	 změny hemodynamiky
•	 porušení integrity intimy
•	 trombofilní stavy – nerovnováha pro- a  protikoagulač-

ních faktorů (zvýšená koncentrace koagulačních faktorů 
v plazmě), mutace genů koagulačních faktorů (nejčastější 
a nejznámější Leidenská mutace faktoru V). K protrom-
bogením stavům se řadí i sarkoidóza.

Ve světové literatuře jsou popsány sporadické případy vý-
skytu sarkoidózy a hluboké žilní trombózy, např. vzácný pří-
pad kalcifikované hluboké žilní trombózy u 42leté pacientky 
s častými recidivami plicní sarkoidózy od roku 1995, u níž ne-
byly zjištěny žádné další rizikové faktory pro vznik trombózy, 
než přítomnost sarkoidózy a diabetu. Hluboká žilní trombóza 
je zřídka popsána v přímé souvislosti se sarkoidózou, ale po-
dle kazuistik v literatuře se může objevit recidivující trombóza 
mnohočetných lokalizací (Krmek et al. 2013).

Další případ poukazující na možnou asociaci hluboké žilní 
trombózy a  sarkoidózy byl popsán u  33letého afroameričana, 
u kterého se opakovaly hluboké žilní trombózy na horních a dol-
ních končetinách a u něhož byla prokázaná plicní sarkoidóza.

Mezi další faktory řadící sarkoidózu mezi hyperkoagulač-
ní stavy byla popsána mozková žilní trombóza. Autoři uvádějí 
případ mozkové žilní trombózy u ženy spojené s heterozygotní 
mutací faktoru V Leiden a sarkoidózy. žilní trombóza u této 
pacientky dokumentuje kombinaci získaného trombogenního 
podnětu u nemocné se sarkoidózou a dědičnou predispozicí 
(heterozygotní mutace faktoru V Leiden) (Selvi et al. 2009).

Je popsán případ mladé pacientky se sarkoidózou kompli-
kovanou hlubokou flebotrombózou a embolizací do plicnice, 

bez průkazné genetické zátěže trombofilním stavem, bez ja-
kýchkoliv předcházejících kauzálních souvislostí. Podle sou-
časných poznatků nemůžeme s  jistotou říci, zda je sarkoidó-
za onemocnění se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy 
nebo se vždy jedná o kombinace více rizikových faktorů pří-
tomných současně.

Závěr
V kazuistice je popsán případ 32leté pacientky s trombem-

bolickou nemocí – ultrazvukově verifikovanou hlubokou žilní 
trombózu levé dolní končetiny a s embolizací do plicnice. Z ri-
zikových faktorů je zatížena obezitou, trombofilie byly vylou-
čeny při genetickém vyšetření. Při pátrání po možné sekun-
dární příčině trombembolismu byla zjištěna bilaterální hilová 
plicní lymfadenopatie s  mnohočetnými bilaterálními ložisky 
v  plicích. Díky zobrazovacím metodám byla vyslovena dife-
renciální diagnóza lymfomu či sarkoidózy. Lymfadenopatie 
byla izolována na oblast plicních hilů. Invazivním vyšetřením 
byla odebrána patologická uzlina a ložisko z plic k histologic-
kému vyšetření, které vyloučilo infekční příčinu a naopak po-
tvrdilo diagnózu plicní sarkoidózy II. stupně.

V předkládané kazuistice je poukazováno na možný kau-
zální vztah mezi plicní sarkoidózou jako hyperkoagulačním 
stavem s manifestací hluboké žilní trombózy.
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Ricketts Howard Taylor (1871–1910) – americký patolog. Svoji vědeckou kariéru 
zahájil na Northwestern University, kde zkoumal blastomykózu. V Montaně se zabý-
val patogenem, který způsobuje horečku Skalistých hor a byla po něm pojmenována 
Rickettsia rickettsii. V roce 1910 se v Mexiku nakazil kmenem tifu tabardillo a tentýž 
rok na nákazu zemřel.

Borrel Amédée (1867–1936) – francouzský biolog. Studoval přírodní vědy na 
Univerzitě v Montpellier. V letech 1892 – 1895 pracoval v laboratoři Ilji Mečnikova 
v  Pasteurově institutu v  Paříži (studium tuberkulózy). V  letech 1900–1914 jako 
přednášel bakteriologii a věnoval se výzkumu virového původu zhoubných nádorů. 
Za 1. sv. války údajně vyvinul jednu z prvních známých plynových masek. Později 
(1919) se stal vedoucím bakteriologického pracoviště lékařské fakulty Univerzity ve 
Štrasburku. Je spoluautorem (spolu s Yersinem a Calmettem) vakcíny proti dýmějo-
vému moru.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Sulodexid (Vessel Due F) v léčbě rozsáhlé 
bércové ulcerace u polymorbidní pacientky

Emil Záhumenský
Angiologická, podiatrická ambulance, Zlín

Souhrn:
Kazuistika se věnuje případu velmi obtížně hojitelných bércových vředů poly-

morbidní pacientky. Ke špatnému hojení přispívá mnoho nepříznivých faktorů ze 
strany chronických onemocnění a jejich terapie. K zásadnímu zlepšení hojení přispěl 
pleiotropní efekt sulodexidu. Příznivý vliv měla úprava celkové a  lokální terapie, 
podpůrná lokální ozonoterapie a probiotikum Lyovis.

Summary:
Sulodexide (Vessel Due F) in the treatment of the extensive crural ulceration in 
a polymorbid patient

The case report deals with hardly healable crural ulcers in a polymorbid patient. 
Many unfavorable factors caused by chronic diseases and their treatment contributed 
to the poor healing. The pleiotropic effect of sulodexide contributed to the substantial 
improvement. The adjustment of both systemic and local treatment, supportive local 
ozone therapy and probiotic treatment with Lyovis had a favourable effect.

Záhumenský, E. Sulodexid (Vessel Due F) v léčbě rozsáhlé bércové ulcerace u polymorbidní pacientky. 
Kazuistiky v angiologii 2, 4: 23–24, 2014.
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Keywords: 
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Úvod
Léčba polymorbidního pacienta s  rozsáhlými bércovými 

ulceracemi je vždy svízelná a nemá rychlé a přímočaré řešení. 
Na rozdíl od méně komplikované léčby čistě venózního bérco-
vého vředu je u polymorbidního pacienta ve hře mnoho dal-
ších nepříznivých faktorů ze strany komorbidit a jejich terapie.

Kazuistika
78letá pacientka s  chronickou žilní insuficiencí stadia 

CEAP 6 s posttrombotickým syndromem byla léčena pro roz-
sáhlou ulceraci pravého bérce. Přes několikaměsíční terapii 
ambulantní i  hospitalizační se ulceraci nedařilo zhojit. Rána 
se zvětšovala, pacientka byla odeslána ke konzultaci na naše 
pracoviště.

Pacientka byla obézní, dolní končetiny měla oteklé, na pra-
vém bérci původně vícečetné, nyní splývavé sekretující ulce-
race. Spodina rány byla částečně povleklá, granulovala, hojení 
však dlouhodobě stagnovalo. Kultivačně jsme nalezli Pseudo-
monas aeruginosa, Klebsiella, Candida non albicans a C. tropi-
calis. Bérec byl oteklý s fibroindurativními změnami, klinicky 
bez známek floridní flebotrombózy. Pulzace nebyly hmatné, 
dolní končetiny však nevykazovaly klinické známky závažné 
ischemie.

Hojení komplikovala tato chronická onemocnění: 
posttrombotický syndrom, anamnéza plicní embolie, ische-

mická choroba dolních končetin ve stadiu klaudikací, ana-
mnéza infarktu myokardu s angioplastikou koronárních tepen, 
diabetes mellitus 2.  typu, diabetická distální senzomotorická 
a vegetativní neuropatie, lymfedém, hypertenze, hyperlipopro-
teinemie a obezita.

V pravidelné medikaci (denní dávky): atorvastatin (Atoris 
10 mg), kalcium dobesilát (Danium 250), furosemid (Furon 
40 mg), kyselina acetylsalicylová+glycin (Godasal 100 mg), 
cilazapril (Inhibace 5 mg), metformin 1 000 mg, klopidogrel 
(Trombex 75 mg), metoprolol (Vasocardin 50 mg), amoxici-
lin s klavulanátem draselným (Medoclav 625 3x1) a trama-
dol (Tralgit 50 mg) dle potřeby. Lokálně aplikovala Derma-
cyn a Betadine.

V naší ordinaci byla zavedena lokální ozonoterapie formou 
vaku na pravou nohu plněného směsí kyslíku a ozonu, 30minu-
tové obklady DebriEcaSanem, Framykoin zásyp, Bionect mříž-
ka, krytí rány jemnou sterilní gázou, kompresivní léčba krátko-
tažným elastickým obinadlem a zdravotní obuv Varomed.

Klebs Edwin (1834–1913) – německo-švýcarský patolog, otec Arnolda Klebse, 
vynikajícího specialisty v oboru TBC. E. Klebs je rodák z Královce, medicínu stu-
doval v Berlíně u R. Virchowa, doktorát získal r. 1858. E. Klebs sloužil jako vojenský 
lékař v pruské armádě během prusko-francouzské války, učil ve Würzburgu, Praze, 
Zürichu a Chicagu. Známým se stal zejména svými pracemi o infekčních nemocích. 
R. 1883 identifikoval bakterii Corynebacterium diphteriae jako příčinu difterie, která 
je známa také jako Klebs-Löffler bacillus. Na jeho počest byl pojmenován rod bakterií 
z čeledi Enterobacteriaceae názvem Klebsiella.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Do celkové terapie byl zaveden sulodexid (Vessel Due F) 
1-0-1, Detralex 0-2-0, ponechány Godasal, Trombex, Medoc-
lav 625 mg 1-1-1, přidán metronidazol (Entizol 250 mg) 1-1-1, 
Ribomunyl 1x1 sérii. K lepší toleranci antibiotik (doba podá-
vání 4 týdny) bylo pacientce doporučeno mimořádně účinné 
probiotikum Lyovis. Tato novinka je zároveň funkční potravi-
nou a zlepšuje imunitní stav.

Po zavedené terapii došlo k výrazné progresi hojení. Ustou-
pil otok, na čisté spodině vředu se objevily živě granulace. 
Splývavé defekty se rozdělily epitelizačními můstky a postupně 
se hojily. Aktuálně, po 10 měsících léčby, zbývá jen jeden po-
vrchní čistý, dobře granulující defekt (obr. 2), plocha ulcerace 
se zmenšila asi o  80  %. Celkový stav pacientky se podstatně 
zlepšil.

Rozhodující obrat nastal především zavedením sulodexi-
du (Vessel Due  F) do pravidelné terapie. U  polymorbidních 
pacientů s postižením tepenného, žilního i kapilárního systé-
mu má právě pleiotropní efekt sulodexidu výraznou klinickou 
odezvu. Jedná se zejména o antitrombotickou a fibrinolytickou 
aktivitu, která snižuje viskozitu krve, výrazně zlepšuje prokr-
vení. Tímto se zároveň výrazně doplňuje terapeutické spekt-
rum účinku již zavedené duální antiagregační terapie. Příznivé 
je endoteloprotektivní působení s obnovou glykokalyxu, dále 

MUDr. Emil Záhumenský
Lékařský dům Ormiga
Kotěrova 5546
760 01 Zlín

e-mail: zahumensky.emil@seznam.cz

snížení hladiny triglyceridů a zvýšení HDL-cholesterolu. Před-
poklad úplného zhojení bércové ulcerace je do 6 týdnů.

Závěr
I u této pacientky se potvrdila pozitivní klinická zkušenost 

se sulodexidem, kterou máme za téměř 20 let u stovek dalších 
angiologických pacientů, zvláště diabetiků. Jeho terapeutické 
a  preventivní působení je nezpochybnitelné, a  ověřeno ran-
domizovanými, multicentrickými, placebem kontrolovanými 
studiemi. Při jeho podávání není nutno provádět laborator-
ní testy koagulace. Vzhledem k mimořádné terapeutické šíři 
účinku na mnoha úrovních cévního systému a  bezpečnosti, 
nemá mezi dostupnými léky alternativu.

EDUKAČNÍ GRANT
NA BEZPLATNÝ ODBĚR ODBORNÉHO ČASOPISU KAZUISTIKY V ANGIOLOGII

Jste lékař(ka) v praxi?  
Pečujete o nemocné s postižením cév?  
Máte doručovací adresu v ČR?

Pokud jsou Vaše odpovědi „ANO“, neváhejte a zaregistrujte se k bezplatnému odběru  
časopisu Kazuistiky v angiologii na www.geum.org/angio
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Obr. 1: Stagující hojení defektu před zavedením léčby 
sulodexidem
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Obr. 2: Stav po 10 měsících komplexní ambulantní terapie
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Koincidence hluboké žilní trombózy a vlhké 
gangrény dolní končetiny s nutností vysoké 
amputace

Milan Adámek
Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná

Souhrn:
V práci je popsán případ pacienta, u kterého byla provedena amputace pravé dol-

ní končetiny z vitální indikace pro vlhkou ischemickou gangrénu v  subakutní fázi 
hluboké žilní trombózy. Při přijetí k rehabilitaci dominoval rozsáhlý otok femorální-
ho pahýlu a nehojící se defekty jizvy.

Summary:
Coincidence of the deep venous thrombosis and the wet gangrene of a lower leg 
requiring high amputation

Case history of patient with critical lower limb ischemia and simultaneous 
ipsilateral acute-subacute deep venous thrombosis is described. There was need for 
urgent amputation from vital indication for wet gangrene. On the admisson to our 
rehabilitation institute extensive stump swelling and scar defects dominated.

Adámek, M. Koincidence hluboké žilní trombózy a vlhké gangrény dolní končetiny s nutností vysoké amputace. 
Kazuistiky v angiologii 2, 4: 25–28, 2014.

Klíčová slova:
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � vlhká gangréna
 � hluboká žilní trombóza

Keywords: 
 � end stage vascular disease 

of lower limb
 � wet gangrene
 � deep vein thrombosis

Úvod
Nejčastějšími důvody amputace dolní končetiny jsou pře-

devším neadekvátní cévní zásobení končetiny, těžká infekce, 
závažné trauma s  ireparabilními změnami, odstranění ma-
ligního tumoru a  další vzácnější příčiny. Rizikovými faktory 
amputace jsou koagulopatie, diabetes mellitus, věk, anemie, 
medikace steroidy, imunosupresivy aj., infekce, cévní onemoc-
nění srdce a mozku, obezita atd. (Badash 2009).

Mezi hlavní pooperační komplikace patří bolestivost pahýlu, 
fantomové bolesti, omezení rozsahu pohybů v  končetinových 
kloubech, svalové oslabení, celková dekondice, otok pahýlu, 
dehiscence jizvy, infekce, hluboká žilní trombóza v pahýlových 
žilách, následné potíže s protézou, psychické komplikace.

Kazuistika
V kazuistice popisujeme poměrně vzácný případ souběž-

né chronické kritické ischemie dolní končetiny a hluboké žilní 
trombózy ipsilaterálně. Obliterace a trombóza části žilního ře-
čiště v pahýlu je častý proces. V našem případě se ale jednalo 
o pacienta, kde žilní trombóza vznikla již před amputací a za-
sahovala do malé pánve s postižením vena iliaca externa.

Pacient byl přijat k rehabilitaci s diagnostickým souhrnem: 
stav po (stp) amputaci in  femore l.  dx. pro vlhkou gangrénu 

distálního bérce a nohy v srpnu 2013, stp revizi arteria femora-
lis communis, stp trombolýze do uzávěru arteria iliaca externa 
(AIE) dx. a arteria femoralis superficialix (AFS) dx. a stp em-
bolektomii (která byla bez efektu) v květnu 2013, stp infuzích 
prostavazinem (bez efektu), ischemická choroba dolních kon-
četin III.–IV. stadia dle Fontaina, klaudikace dolních končetin, 
diabetes mellitus s diabetickou polyneuroangiopatií, ischemic-
ká choroba srdeční, fibrilace síní, atherosclerosis universalis, 
arteriální hypertenze, stp urolitotrypsii, anemie, edém pravé 
dolní končetiny (PDK) trvající od května 2013 s příznaky fe-
moropopliteální trombózy – již před amputací.

Nálezy při přijetí
Rodinná a  pracovní anamnéza byla bez pozoruhodností, 

pacient neměl alergii, diabetes mellitus léčen několik let per-
orální terapií. Nemocný je bývalý kuřák, v roce 2003 prodělal 
urolitotrypsii. Několik let trpí hypertenzí, klaudikacemi dol-
ních končetin, zpočátku do 200 m po rovině.

V lednu 2013 byl přijat do nemocnice pro subakutní sym-
ptomatologii tepenného uzávěru pravé dolní končetiny a byla 
provedena chirurgická revize arteria femoralis communis. 
Embolektomie nebyla neúspěšná, a proto byla zavedena kon-
zervativní perorální léčba. V  květnu 2013 pacient pozoroval 
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otok PDK. V červnu 2013 byla provedena rehospitalizace pro 
trvající otok PDK a klidové ischemické bolesti pravého lýtka 
navíc s  příznaky femoropopliteální trombózy. Bylo provede-
no kompletní vyšetření včetně digitální subtrakční angiografie 
(DSA) se zavedením lokální trombolýzy do uzávěru AIE a AFS 
l. dx. Trombolýza byla bez efektu, byla konstatována chronická 
obliterace AIE a AFS l. dx. a pacientovi byla aplikována série 
infuzí s prostavazinem. Začátkem srpna 2013 byla provedena 
rehospitalizace pro vzniklou a  progredující vlhkou gangrénu 
(sphacelus) distálního bérce, která byla řešena z vitální indika-
ce femorální amputací. Pooperačně byl pacient bez akutních 
komplikací, afebrilní, pahýl se z části zhojil per secundam. Byl 
převeden z LMWH na warfarin a odeslán na naše pracoviště 
s výše uvedeným diagnostickým resumé.

Při příchodu byl pacient stabilní, afebrilní, bez klidových 
bolestí, chodil se dvěma podpažními berlemi po pokoji a měl 
trvalý otok pahýlu. U protetika zatím nebyl vyšetřen. K nám 
byl odeslán bez rehabilitačních pomůcek. V jizvě byly tři ote-
vřené dehiscence o velikosti 1x5–6 cm. Kardiopulmonálně byl 
stabilní, bez opresí nebo dušnosti, arytmie nepociťoval, gastro-
intestinální a dysurické potíže neměl, nekrvácel.

Medikace pacienta obsahovala magnezium laktát, bisopro-
lol (Concor), perindopril + amlodipin (Tonarssa), warfarin, 
zolpidem (Zolpinox), metformin (Siofor).

Klinický nález při přijetí

Hlava a  krk: hydratován, orientován, inervace hlavových 
nervů v  normě, jugulární veny nenápadné, karotidy hmatné 
a bez šelestů. Plíce: vezikulární respirace. Srdce: frekvence 78/
min, klidná arytmie, ozvy ohraničené, apex nehmatný, krevní 
tlak 140/80  mmHg. Břicho: měkké, nebolestivé, tapottement 
a Murphyho znamení negativní, pulsace aa.  femorales hmat-
né v  inguinách, bez šelestů. Horní končetiny s  normálním 
nálezem. Dolní končetiny: LDK – periferní pulzy nehmatné, 
Homansovo znamení negativní, akra pohyblivá, čití přítomno; 
PDK – rozsáhlý otok pahýlu (dle anamnézy trvající asi 2,5 mě-
síce), obvod pravého stehna (pahýlu) 64  cm (obr.  1), levého 
stehna 51 cm, rozsahy pohybů v kyčelním kloubu přiměřené, 
jizva hojící se per secundam, přítomny tři dehiscence se žluto-
červenou spodinou rozsahu 1x5–6 cm, ojedinělé kožní eroze 
a krusty (obr. 2).

Laboratorní nálezy: KO: erytrocyty 3,53x1012/l, leukocy-
ty 9,37x109/l, trombocyty 397x109/l, hemoglobin 89  g/l, Na 
140,83 mmol/l, K 3,64 mmol/l, Cl 94,32 mmol/l, glykemie 8,91 
mmol/l, CRP 116,21 mg/l, kontrola CRP 59,6 mg/l, D-dimer 
1,34 mg/l, FDP (fibrin degradační produkty) negativní, kon-
trola D-dimer s odstupem 14 dnů 0,28 mg/l, INR 1,91..3,84.

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)
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Obr. 1: Rozsáhlý otok pahýlu
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Obr. 2: Dehiscence jizvy a pahýlu
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Duplexní sonografie hlubokého žilního a tepenného 
systému femorálního pahýlu PDK a žil LDK

PDK: vena iliaca communis a vena iliaca interna průchodné 
s normálním barevným signálem, vena iliaca externa echogen-
ní bez distenze s echogenitami a tok jen místy, tok jen místy 
a echogenity rovněž ve vena femoralis communis (AFC), vena 
femoralis profunda a  proximální vena femoralis superficialis. 
LDK: v oblasti ileofemorální normální žilní tok, lumen dob-
ře kompresibilní, bez patologických echogenit, Dopplerova 
křivka modifikována respirací, vena poplitea tok s dobře kom-
presibilním lumen, hluboké párové žíly lýtka průchodné, ne-
dilatovány, kompresibilní (obr. 3 a 4). Abdominální aorta bez 
distenze, v ilickém řečišti pravé strany spíše monofazické toky 
s nízkou diastolou, AFC v distální části uzávěr, uzávěr celé části 
AFS a proximální arteria profunda femoris (APF), která se plní 
kolaterálami.

Souhrn: stp trombóze vena iliaca externa, vena femoralis 
communis, vena femoralis profunda, vena femoralis superficialis 
l. dx. staršího data s parciální rekanalizací. Na tepenném sys-
tému femorálního pahýlu vpravo je uzávěr AFC, zbytku AFS 
a proximální APF, která se plní kolaterálami.

EKG: fibrilace síní, osa semihorizontální, QRS 0,08, QT 
0,38, frekvence srdeční 78–88/min, aplanace T aVL a 1,2,3.

RTG pahýlu: coxartróza I.–II. stupně, insuficience tecti 
acetabula z  jedné pětiny, ostitis neprokázána, stěnové kalcifi-
kace v průběhu arteria femoralis ukazují obraz mediokalcinózy 
(obr. 5).

Po stanovení přesné diagnózy a zintezivnění antikoagulač-
ní, vazoaktivní a fyzikální terapie, včetně speciálních bandáží 
pahýlu, kdy medikace byla doplněna o vazodilatancia, venoto-
nika, byly prováděny kompresní bandáže pahýlu za sledování 
klinického stavu a dále byla aplikována fyzikální terapie, elek-
trogymnastika, magnetoterapie, ozařování jizev Bioptronem, 
převazy defektů, uhličité zábaly, oxygenoterapie, plynové CO2 
injekce, vodoléčba, individuální cvičení, se podařilo nakonec 
stav trvale zlepšit takovým způsobem, že obvod pahýlu byl 52 
cm, defekty se zcela zhojily a pacientovi byla aplikována pro-
téza (obr. č. 6,7,8).

Obr. 3: Zbytky organizovaného žilního trombu
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Obr. 4: Monofazický žilní tok
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Obr. 5: Kalcifikace ve stěně arteria femoralis
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Obr. 6: Zhojený pahýl
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Murphy John Benjamin (1857–1916) – americký chirurg. Zavedl a  propago-
val časné odstranění appendixu při podezření na appendicitidu. Vystudoval Rusch 
Medical College, studijně pobýval na dalších pracovištích mj. také v Berlíně a Vídni. 
Později působil v Chicagu, kde také získal r. 2892 profesuru chirurgie na College of 
Physicians and Surgeons, později působil jako chirurg také na řadě dalších americ-
kých univerzitních klinik. Mezi specifické oblasti jeho zájmu patřila intestinální ana-
stomóza, resekce cév, doporučoval částečný pneumotorax při léčbě plicní tuberkulózy 
a další. Jeho jméno dnes nese z lékařských pojmů M. příznak. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Diskuse
Kazuistika je zajímavá tím, že se jedná o koincidenci hlu-

boké žilní trombózy a kritické ischemie dolní končetiny s roz-
vojem vlhké gangrény. V literatuře je většinou popisována ná-
sledná hluboká žilní trombóza (postoperační) po provedené 
amputaci, která má incidenci 10–12 % u pacientů se zavede-
nou předoperační prevencí heparinem a až 50 % u pacientů, 
kteří nejsou heparinizováni (Yeager et al. 1995). Rozsáhlá po-
rucha venózní drenáže a s  tím spojený otok končetiny moh-
la nepříznivě přispět k  prohlubování vlastních ischemických 
změn a gangrény na zasažené končetině. 

Z  rehabilitačního hlediska je stav pahýlu, který byl u pa-
cienta ovlivněn posttrombotickým syndromem a  poruchou 
tepenného zásobení, velmi důležitý. Pacient dostal stehenní 
protézu, až po obnovení integrity kůže a  stabilizaci objemu 
a tvaru pahýlu, které jsou v tomto případě závislé právě na sta-
vu krevního řečiště, žilního i tepenného. Proto jsme po přijetí 
u pacienta doplnili výše uvedená vyšetření k ozřejmění půvo-
du otoku a stavu krevního řečiště kvůli nastavení optimálního 
léčebného a rehabilitačního postupu.

Medikace byla doplněna o  vazodilatancia, venotonika, 
byly prováděny kompresní bandáže pahýlu za sledování kli-
nického stavu. Dále byla aplikována fyzikální terapie, elek-
trogymnastika, magnetoterapie, ozařování jizev Bioptronem, 
převazy defektů s aplikací H2O2, jodových derivátů, aktivního 
uhlí, aktivního stříbra, uhličité zábaly, oxygenoterapie, plyno-
vé CO2 injekce, vodoléčba, individuální cvičení. Během kon-
trol došlo k postupnému snižování otoku, spodiny defektů se 
během 1,5 měsíce vyčistily a defekty se zahojily. Pacient byl 
afebrilní, mobilní zpočátku na invalidním vozíku a postupně 
se dvěma podpažními berlemi a nakonec se dvěma francouz-
skými berlemi.

Závěr
Otok pahýlu a  hojení pahýlu per  secundam je poměrně 

častý nález po amputaci dolní končetiny. Většinou je otok 
způsoben krvácením, ischemickým poškozením tkáně, infek-
cí, může se jednat o srdeční selhání, poruchu bilance tekutin 
apod. Asi v 10–12 % případů je stav po amputaci komplikován 
hlubokým zánětem žil (Yeager et al. 1995). U našeho pacienta 
bylo zajímavé, že trombóza probíhala již před amputací a za-
sahovala i  do malé pánve na vena iliaca externa. Tento stav 
z rehabilitačního hlediska komplikoval časnou aplikaci protézy 
a tím časnou mobilizaci pacienta.
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Obr. č. 7: Konečný efekt rehabilitace
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Obr. č. 8: Konečný efekt rehabilitace
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MUDr. Milan Adámek, Ph.D.
Beskydské rehabilitační centrum
Hlavní 42
739 12 Čeladná

e-mail: adsami@seznam.cz

Homans John (1877–1954) – americký chirurg. Narodil se v Bostonu a medicínu 
vystudoval na Harvardu. Během své kariéry pracoval v  Massachusetts, Baltimore, 
Londýně a  Bostonu a  nakonec na Yaleské univerzitě. Popsal Homansovo znamení 
(klinický test používaný k vyšetřování hluboké flebotrombózy dolní končetiny). 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Amputace dolní končetiny nemusí vždy 
znamenat zhoršení kvality života… 
...aneb když je noha na obtíž

Pavlína Piťhová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn:
Předkládáme případ pacienta s diabetes mellitus 1. typu a syndromem diabetické 

nohy, u něhož amputace končetiny nevedla ke zhoršení kvality života.

Summary:
The amputation of a  lower leg does not necessarily mean the worsening of the 
quality of life … or when the leg makes trouble 

We present a case report of a patient with the type 1 diabetes mellitus and diabetic 
foot syndrome in whom the amputation of his leg did not cause the worsening of the 
quality of life.

Piťhová, P. Amputace dolní končetiny nemusí vždy znamenat zhoršení kvality života...aneb když je noha na 
obtíž. Kazuistiky v angiologii 2, 4: 29–31, 2014.

Klíčová slova:
 � diabetes mellitus 1. typu
 � syndrom diabetické nohy
 � amputace končetiny

Keywords: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � diabetic foot syndrome
 � leg amputation

Úvod
Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako 

ulcerace nebo destrukce tkání nohou u  diabetiků spojená 
s neuropatií, s  různým stupněm ischemické choroby dolních 
končetin a často i s infekcí. V praxi diagnostikujeme syndrom 
diabetické nohy nejen u diabetiků s ulceracemi nebo gangré-
nami na nohou, ale i u pacientů s Charcotovou neuropatickou 
osteoarthropatií (tj. s neuropatickou destrukcí kostí a kloubů 
nohy charakterizovanou v časné fázi známkami zánětu) a u pa-
cientů s osteomyelitidou kostí nohy. Podle údajů Ústavu zdra-
votnických informací a statistiky České republiky bylo v roce 
2012 postiženo syndromem diabetické nohy 43 248 osob, což 
tvoří 5,14 % pacientů s diabetem (celkový počet osob s diabe-
tem byl v tomto roce 841 227). Po amputaci bylo 10 425 osob, 
tj. 24,1 % z pacientů s diabetickou nohou. Syndrom diabetic-
ké nohy je příčinou hospitalizace diabetiků až v 47 %. Podle 
Mezinárodního konsensu je až 70 % netraumatických ampu-
tací dolních končetin provedeno u diabetiků. Přitom až v 85 % 
amputaci končetiny předchází ulcerace, která by bývala byla 
potenciálně léčitelná. Až čtyři z pěti ulcerací u diabetiků jsou 
přitom způsobeny vnějším traumatem, nejčastěji nesprávnou 
obuví, a lze jim tedy vhodnou prevencí předcházet.

V  etiopatogenezi syndromu diabetické nohy se uplatňuje 
zejména diabetická neuropatie a diabetická makroangiopatie. 
Diabetická makroangiopatie na dolních končetinách je cha-
rakteristická především postižením tepen distálně od arteria 
poplitea, podstatně méně často jsou postiženy tepny v  ileofe-

morální oblasti. Příznaky ischemické choroby dolních konče-
tin se proto u diabetiků liší od příznaků pacientů bez diabetu. 
Příčinou je jak odlišná lokalizace stenóz a uzávěrů periferních 
tepen, tak současně přítomná neuropatie. Hlavními užívanými 
metodami pro terapii ischemie jsou perkutánní transluminál-
ní angioplastika (PTA) nebo cévní rekonstrukce (by-passy). 
Cílem revaskularizace je zlepšit ischemii a  obnovit průtok 
alespoň v  jedné pedální tepně preferenčně v  příslušném an-
giosomu, kde je lokalizována ulcerace. Dlouhodobé výsledky 
endovaskulárních metod a  chirurgické revaskularizace jsou 
srovnatelné. Jak PTA bércových tepen, tak i provedení pedál-
ního by-passu mohou vést k  záchraně končetiny po roce od 
zákroku v 85–98 % a v případě přítomnosti defektu na noze 
s jejich uskutečněním neváhat.

Nicméně v případě hluboké ischemie u nehojících se de-
fektů a  stavu po opakovaných cévních intervencích, kdy pa-
cient trpí nezvládnutelnou bolestí (což je u diabetiků minorit-
ní) nebo nezvládnutelnou infekcí, bývá indikováno provedení 
amputace končetiny. Ale někdy může být důvodem amputace 
i jiná příčina. Jednu z nich předkládáme v kazuistice.

Kazuistika
V naší kazuistice popisujeme případ 67letého muže, léče-

ného pro diabetes mellitus 1. typu od 36 let věku. Posledních 
11 let (kdy byl převzat do péče naší diabetologicko-podiatrické 
ambulance) je léčen inzulínovou pumpou, dlouhodobou me-
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tabolickou kompenzaci má slušnou, hodnoty glykovaného he-
moglobinu HbA1c cca 55–63 mmol/mol. V roce 1996 pacient 
prodělal kominutivní frakturu pravého femuru, jejíž hojení 
bylo komplikováno osteomyelitidou a  následováno vznikem 
ankylózy v kolenním kloubu, se značným zkrácením a zevní 
rotací dolní končetiny, končetina byla neohebná v  kolenním 
kloubu a chůze byla možná jen za pomoci jedné francouzské 
hole (obr. 1).

Dobře metabolicky kompenzován však pacient nebyl 
v předchozích letech, takže došlo k rozvoji orgánových kom-
plikací diabetu, a to středně těžké diabetické neuropatie, dia-
betické retinopatie ošetřené panretinální laserfotokoagulací 
a  diabetické angiopatie – ischemické choroby dolních kon-
četin, v  roce 2002 ošetřované PTA s  umístěním dvou stentů 
do a.  tibialis anterior l. dx. V roce 2003 byl pacient přijat na 
lůžkové oddělení interní kliniky pro septický stav s  dekom-
penzací diabetu, jehož příčinou byla abscedující varikoflebitida 
s přestupem trombózy do hlubokého bércového řečiště a byl 
zaléčen antibiotickou a antikoagulační léčbou, následkem však 
bylo prohloubení tíže již přítomné chronické žilní insuficience.

V roce 2006 došlo ke vzniku klaudikačních bolestí v pra-
vém lýtku a pravé noze cca po 150 m, vlevo klaudikace neměl. 
Současně došlo k rozvoji plantárních ulcerací na obou nohou. 

Vpravo bylo konstatováno chronické postižení všech tří tepen, 
provedení angioplastiky nebylo úspěšné, vlevo byla provedena 
PTA a. tibialis anterior a a. dorsalis pedis, ostatní dvě postiže-
né tepny nebyly neintervenovány. Defekt na plosce levé nohy 
se zhojil za tři měsíce po provedené angioplastice, na plosce 
pravé nohy za šest měsíců. Po dobu hojení pravé nohy pacient 
absolvoval 40 sezení v hyperbarické komoře a sérii infuzí s al-
prostadilem (Prostavasin). Série infuzí byly posléze opakovány 
2x ročně s velmi dobrým efektem. Prokrvení bylo opakovaně 
kontrolováno měřením ankle-brachial indexu (ABI) a toe-bra-
chial indexu (TBI) fotopletysmografickou metodou. Vpravo již 
od roku 2008 nebylo možné indexy změřit, vlevo byl ABI 0,53 
a TBI 0,17, tedy v pásmu kritické ischemie. Z obou plosek byly 
opakovaně odstraňovány hyperkeratózy, ale v  této době ještě 
bez přítomnosti ulcerace. Metabolická kompenzace diabetu 
byla vyhovující, hypertenze a dyslipidemie adekvátně léčena.

V  červnu 2010 došlo ke vzniku plantární ulcerace 
1,5x1,5  cm pod hlavičkou 4.  metatarzo-falangeálního sklou-
bení. Defekt se nehojil, proto byla opět provedena angiografie 
pravé končetiny a  v  únoru 2011 byla provedena subintimál-
ní rekanalizace a. femoralis k záchraně končetiny, s nevalným 
efektem na prokrvení periferie. Pro další zhoršení prokrvení 
periferie levé dolní končetiny byla provedena PTA a.  tibia-
lis anterior, a. dorsalis pedis, truncus tibiofibularis a a. tibialis 
posterior vlevo s dobrým efektem na prokrvení periferie. Po-
kračováno v aplikaci série infuzí s alprostadilem (Prostavasin) 
a série sezení v hyperbarické komoře 2x ročně.

Od jara 2012 se nově objevily na pravé dolní končetině 
defekty zřejmě žilního původu v  oblasti vnitřního a  posléze 
i zevního kotníku, které stejně jako neuroischemický defekt na 
plantě nejevily tendenci k hojení a naopak se stále zvětšovaly.

V létě 2012 se objevily klidové bolesti periferie pravé nohy, 
opět byl konzultován intervenční angiolog (obr. 2), vpravo už 

Obr. 2: CT angiografie pravé dolní kon-
četiny
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Obr. 1: CT – zkrácená a rotovaná kon-
četina
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Obr. 3: Suprakondylická zlomenina 
femuru v dystrofickém terénu
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AMPUTACE DOLNí KONČETINY NEMUSí VžDY ZNAMENAT ZHORŠENí KVALITY žIVOTA…

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny 
pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se 
na vybudování neurologické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho 
zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky ner-
vových onemocnění a patologií nervové tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi 
nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, 
ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno na 15 lékařských eponym, 
mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a 
mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, Pierra 
Janet, Alberta Londe aj. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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však další perkutánní intervence nebyla možná a  zamýšlený 
pedální bypass pro nepřítomnost vhodné povrchní žíly (stav 
po abscedující varikoflebitidě) nebyl realizován. Vzhledem 
k tomu, že končetina byla jen omezeně funkční (ankylóza ko-
lene, zkrácení a rotace končetiny), jsme v říjnu 2013 začali jako 
alternativu zvažovat provedení exartikulace v  pravém kolen-
ním kloubu a následné protézování.

V listopadu 2013 však pacient havaroval osobním automo-
bilem a při nehodě si způsobil dislokovanou suprakondylickou 
frakturu femuru vpravo (obr. 3); vzhledem k těžkým dystrofic-
kým změnám kosti a  již zvažované amputaci bylo provedení 
osteosyntézy kontraindikováno a končetina byla amputována 
ve stehně. Amputační defekt se zhojil p.p., pacient rehabili-
toval, po dvou měsících je schopen chůze s  oporu jen jedné 
francouzské hole včetně chůze po schodech. Amputací peri-
ferie pravé končetiny se pacient zbavil chronických klidových 
bolestí a kvalita jeho života se zlepšila.

MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

e-mail: pavla.pithova@seznam.cz

Závěr
Ne vždy zvažování amputace zhoršuje kvalitu života pa-

cienta, v uvedeném případě se pacient amputací zbavil inten-
zívních chronických bolestí ischemické končetiny, která navíc 
byla omezeně funkční.

AMPUTACE DOLNí KONČETINY NEMUSí VžDY ZNAMENAT ZHORŠENí KVALITY žIVOTA…
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20 let Fóra zdravé výživy

Před 20 lety v  červnu 1994 vzniklo občanské sdružení Fórum zdravé výživy, je-
hož cílem je vzdělávání a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu, 
poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce potravin a nápo-
jů. Členy občanského sdružení jsou významní odborníci z oblasti výživy, technologie 
potravin, nutričního poradenství, interní medicíny, gastroenterologie a  pediatrie se 
zaměřením na obezitu. Jednoho z nich MUDr. Jana Piťhy, CSc. jsme se zeptali na 
aktivity sdružení a jeho osobní názor na ochotu české veřejnosti jíst „zdravě“.

Fórum zdravé výživy letos působí již 20. rokem. Jak byste 
shrnul jeho činnost? Máte pocit, že jste ve svém snažení úspěš-
ní a přispěli jste k  informovanosti veřejnosti v oblasti výživy 
a zdravého stravování?

Obecně lze shrnout, že se snažíme aktivně informovat 
odbornou i  laickou veřejnost o  možnostech zdravého život-
ního stylu, především správné výživy. Konkrétní činností je 
pravidelné a  časté vystupování na odborných konferencích, 
především České společnosti pro aterosklerózu a České angio-
logické společnosti. Naši činnost zaměřujeme i  mimo zdra-
votnickou veřejnost – například již pravidelně naši členové 
přednáší na universitě třetího věku. Kromě přednášení jsme 
vydali již tři knihy, které dle našich informací nebyly úplným 
propadákem, i  když nepřinášely žádná fantastická a  ohro-
mující zjištění z  oblasti životního stylu, ale opakovaly, snad 
živější formou, některá téměř nudná, ale vědecky podložená 
fakta. Dále jsme vychrlili řadu brožurek a letáků týkajících se 
zdravotního životního stylu a snažíme se informovat o našich 
aktivitách a názorech i přes veřejná media. Proto doufáme, že 
jsme k informovanosti o zdravém životním stylu alespoň tro-
chu přispěli.

Domníváte se, že vládou chystaná opatření, která mají 
zabezpečit větší informovanost spotřebitelů, formou nařízení 
výrobcům a  prodejcům potravin o  nutnosti uvádění dalších 
informací na obalech výrobků povedou ke zlepšení povědomí 
české veřejnosti o  potravinách? Chce vůbec český spotřebitel 
studovat všechna ta „důležitá“ data o původu, složení a ener-
getických hodnotách potravin, nebo mu jde stále především 
o cenu a množství?

Ačkoliv si nemyslím, že vládní nařízení a intervence v ob-
lasti zdravé výživy vše vyřeší, domnívám se, že tento přístup je 
zcela správný. I když cena je stále zásadním faktorem při na-
šem rozhodování, měli bychom mít vždy na výběr z hlediska 
vhodných potravin a k tomu je třeba se dostat ke spolehlivým 
informacím. Navíc, právě pokud budeme skutečně dobře in-
formováni, můžeme nakupovat i  zdravá jídla za rozumnou 
cenu.

Součástí webových stránek Fóra zdravé výživy je i on-line 
poradna. Jak je poradna využívána a na jaké nejčastější dota-
zy odpovídá?

Vzhledem k  tomu, že našimi členy jsou výborní nutriční 
terapeuti a  odborníci na pohybovou aktivitu, většina dotazů 
směřuje tímto směrem. Ročně zodpovíme více než 100 dota-
zů, řada z nich je zaměřena velice odborně. Nedávno byla také 
v akci on-line poradna pro zcela odbornou skupinu ve zdra-
votnictví – farmaceuty.

Fórum zdravé výživy je aktivní ve sdělovacích prostředcích 
jak pro laiky, tak pro odbornou veřejnost, pracujete na řadě 
projektů. Kde o „Fóru“ můžeme v nejbližší době slyšet?

V nejbližší době chystáme větší vzpomínkovou, ale hlavně 
odbornou akci: Celostátní konferenci – mýty a trendy ve vý-
živě, která se bude konat v Institutu klinické a experimentální 
medicíny, 15. října 2014, které předcházela a na kterou bude 
navázána řada dalších aktivit včetně kurzů pro mladé nutrič-
ní terapeuty, soutěže o nejlepší vědecké práce v oblasti výživy 
a  podobně. Koncem října pak chystáme tiskovou konferenci 
na téma „Káva“, kde se v poslední době objevila řada zajíma-
vých údajů i z oblastí suché vědy.

za rozhovor poděkovala Klára Krupičková
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10. kongres Európskej únie Spoločnosti 
geriatrickej medicíny (EUGMS)

17.–19. septembra 2014 sa konal v holandskom Rotterda-
me 10. kongres Spoločnosti geriatrickej medicíny Európskej 
únie (EUGMS). Hlavným cieľom rokovania bolo prekračo-
vanie hraníc v  geriatrickej medicíne. Prekračovanie hraníc 
medzi vedou a gerontológiou, geriatrickou praxou s futuristic-
kými riešeniami spoločných problémov. Prekračovanie hraníc 
medzi akademickou obcou a každodennou prácou (praktický 
lekár, tím domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odborný lekár 
v  domove s  opatrovateľskou službou). Prekračovanie hraníc 
medzi jednotlivými krajinami (napr. problémy medzinárodnej 
migrácie v dôchodku).

10. EUGMS kongres sa konal v  koordinácii s  výročným 
holandským kongresom „Geriatriedagen“, ktorý je platformou 
pre všetkých holandských pracovníkov v  oblasti geriatrickej 
medicíny. Plenárne zasadnutia a sympóziá pokrývali najdôle-
žitejšie témy geriatrickej medicíny.

Úvod jubilejného kongresu sa niesol v znamení ohliadnutia 
do histórie európskej geriatrickej medicíny. A  to jedinečnou 
formou rozhovoru s priekopníkom holandskej geriatrie Sijme-
nom Duursmom, ktorý pred poslucháčmi viedla jedna z jeho 
žiačok. Sijmenon Duursma je profesor vnútorného lekárstva. 
Koncom 90. rokov minulého storočia sa stal členom akade-
mického senátu gerontologickej ekonomickej výskumnej orga-
nizácie. Od roku 1999 sa začali intenzívne rokovania o založe-
ní európskej geriatrickej spoločnosti, čo práve prof. Duursma 
povzbudil v roku 2000 na stretnutí v Paríži, aby spoločnosť na-
koniec bola zaregistrovaná v Bruseli v roku 2001. EUGMS má 
v súčasnosti 32 členov – národných geriatrických spoločností 
vrátane Slovenskej gerontologickej a  geriatrickej spoločnosti 
a Českej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Adminis-
tratívne centrum EUGMS sídli vo Viedni.

Jednou z  hlavných tém kongresu bol problém demencie. 
Neurológ Geert Jan Biessels z Utrechtu sa vo svojej prednáš-
ke venoval ochorení malých ciev mozgu. Hovoril o tom, že sa 
snažíme zaradiť pacienta. Berieme ho ako dementného alebo 
non-dementného. Stanovenie hranice, ktorý pacient je de-
mentný a ktorý nie, je umelé. Prechod medzi týmito stavmi je 
kontinuálny. Štúdie post mortem poukazujú často na zmieša-
nú etiológiu.

Matteo Cesari z Toulouse sa sústredil na otázku, či liečiť de-
menciu už v presymptomatickom štádiu. Vzhľadom na stále sa 
zvyšujúce výdavky na zdravotnícku starostlivosť o seniorov, je 
záujem hľadať účinné stratégie proti rozvíjajúcej sa demencii. 
Z veľkej časti výsledky intervenčných štúdií sú negatívne, čo 
možno pričítať príliš náročným kritériám na obnovenie kogni-
tívnych funkcií.

Katarína Dostálová

Na nebezpečenstvo inaktivity u  dementných pacientov 
upozornil E. Scherder z  Holandska. Prieskumy hovoria, že 
dementní pacienti umiestnení v  sociálnych zariadeniach sú 
len 5 minút denne fyzicky aktívni, čo má vážne následky na 
ich zdravotní stav.

Medzi nosné témy kongresu patrila osteopénia, osteopo-
róza. Veľmi zaujímavým príspevkom k tejto aktuálnej geriat-
rickej téme bolo vystúpenie holandského kozmonauta. André 
Kuipers je doktorom medicíny, ktorý sa venoval výskumne 
téme rovnovážneho ústrojenstva u človeka. V roku 2004 krát-
ko pobudol v  kozme, avšak od decembra 2011 do júla 2012 
strávil v kozme pol roka a venoval sa viacerým experimentom. 
Počas svojej prednášky sa podelil s účastníkmi kongresu o zá-
žitky a pozorovania. V jeho experimentoch sa jednoznačne po-
tvrdilo, že nezaťažované svaly a kosti majú tendenciu k atrofii 
a osteopénii. A. Kuipers sa priznal, že na základe týchto zistení 
si povinné denné hodinové cvičenie na orbitálnej stanici dob-
rovoľne predĺžil na dve hodiny.

Je potešiteľné, že počas celého kongresu sa ako červená niť 
počas prednášok aj diskusií tiahla myšlienka „neliečime cho-
robu, ale pacienta“.

XI. Kongres EUGMS sa bude konať v Oslo 16.–18. septem-
bra 2015. Prezidentom kongresu je vymenovaný Nils J. Ho-
land. Mottom kongresu je: Geriatrická medicína pre budúcich 
Európanov – Úspešné starnutie vytvára nové výzvy. Ostáva 
nám veriť, že tohto hodnotného podujatia sa zúčastnia aktívne 
aj slovenskí a českí účastníci s výsledkami svojej práce v sta-
rostlivosti o geriatrických pacientov.

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
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Cévní sonografie - rozhovor s autorem
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Cévní sonografie (Milan Cholt)
Po úspěšné publikaci Sonografie velkých krčních cév z roku 2009, která získala Prusíkovu cenu České angiolo-

gické společnosti, přichází na trh monografie Cévní sonografie, jež získala Linhartovu cenu za nejlepší monografii 
roku 2013. Publikace rozšířila svůj záběr na všechny cévy, velký prostor je zde věnován sonografii stavů po cévních 
operacích a intervencích.

V úvodní části knihy autor předkládá repetitorium základů obecné a dopplerovské cévní sonografie, techniky 
vyšetření a obecné shrnutí běžných patologických nálezů. Je v ní také shrnutí obecných pravidel pro vyšetřování cév 
i pro posuzování patologických nálezů.

Druhá, rozsáhlejší část, je pojata jako kazuistický obrazový atlas a zabývá se onemocněním cév. Obsahuje 267 
případů patologických změn a 117 stavů po cévních operacích nebo intervencích. Zdokumentováno je téměř tisíc 
ultrazvukových obrazů. Čtenář zde nalezne jak kazuistické případy s normálním průběhem, tak některé diferenciálně 
diagnostické záludnosti. Značná pozornost je v knize věnována hemodynamickým zákonitostem tepenného i žilního 
krevního toku za normálních i patologických okolností.

Kniha si klade za cíl poskytnout základní informace především začínajícím cévařům, ty jsou doplněny praktickými 
ukázkami obrazovou dokumentací z kazuistik. Obrazová příloha se nachází na přiloženém DVD nosiči a při práci 
s knihou je dobré mít v pohotovosti počítač, aby čtenář mohl studovanou problematiku zároveň vidět na připojených 
ultrazvukových snímcích.

(kla)

Grada, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-3974-8
1. vydání, 328 stran, brožovaně.  Doporučená cena 645 Kč

Anotace

Na otázky týkající se procesu vzniku knihy a  jeho plánů do 
budoucna nám laskavě odpověděl doc. MUDr. Milan Cholt, CSc.

Publikace obsahuje více než tisíc ultrazvukových snímků 
a  dokumentuje stovky kazuistik, jak náročné pro Vás bylo 
získat materiál a jak dlouho trvá příprava takového velkého 
souboru?

V roce 1995 jsem začal na Klinice zobrazovacích metod Fa-
kultní nemocnice v Motole dělat sonografická vyšetření cév na 
novém přístroji, který měl ve své době unikátní možnost digi-
tálně zaznamenat obrazovou dokumentaci každého vyšetření 
a  uložené obrázky pak graficky upravovat. Protože pro rent-
genologa je obrazová dokumentace samozřejmostí, začal jsem 
systematicky archivovat zajímavé nálezy pro poučení vlastní 
i svých mladších kolegů. Na velké klinice jako je ta naše jsem 
za téměř dvacet let nashromáždil tolik zajímavého materiálu, 
že by to byl hřích jej nevyužít pro publikační činnost. Pak už 
to byly jen hodiny a hodiny trpělivého třídění, vybíraní, grafic-
kého upravování a systematického zpracování obrovského ma-
teriálu, ale také studia záplavy odborné literatury. Poprvé jsem 
tak zpracoval problematiku hluboké žilní trombózy v knížce, 
která vyšla už roku 1999. Měla úspěch, a tak následovaly další 
dvě. I ty našly, k mé velké radosti, své čtenáře a byly oceněny 
Českou angiologickou společností. Hodin, které jsem při jejich 
tvorbě trávil u počítače, bylo nespočet a práce by nemohly být 
dokončeny, kdyby se mi nedostalo vzácného pochopení jak 
na klinice tak doma. Největší dík při tom patří mé ženě za tr-
pělivost a podporu, bez nichž by ty knížky světlo světa určitě 
nespatřily.

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.grada.cz

doc. MUDr. Milan Cholt, CSc. při přebírání Linhartovy 
ceny za publikaci Cévní sonografie v roce 2013

Vaše poslední publikace Sonografie velkých krčních cév a koneč-
ně i Cévní sonografie byly ve svém oboru oceněny jako monogra-
fie roku. Připravujete nějaký další projekt, na který by se mohli 
čtenáři těšit?

Věnuji se radiodiagnostice přes půl století a na další větší 
publikační projekt už pomýšlet nemůžu. Na druhé straně za-
jímavého materiálu stále přibývá a mně to nedá, abych jej dál 
neshromažďoval a neevidoval. Mohla by z toho být taková prá-
ce typu „Co se do filmu nevešlo…“ Nemám však pocit, že by 
se mi to ještě někdy podařilo zrealizovat. Když jsem poslední 
knížku předával nakladatelství, napsali mi, že se těší na další 
spolupráci. Odpověděl jsem, že snad tak jedině na mých pa-
mětech…

Za rozhovor poděkovala Klára Krupičková



Zdeněk Reiniš 
(20. 1. 1914–23. 6. 1984) 

Kapitoly z historie

Známý český lékař prof. MUDr. Zdeněk Reiniš, DrSc. se 
významným způsobem zapsal do několika lékařských oborů 
– interního lékařství, kardiologie, angiologie, epidemiologie 
i patologie.

Narodil se v obci Poniklá nad Jizerou v okrese Semily. Po 
absolvování obecné školy v Turnově a reálného gymnázia v Ji-
lemnici byl v  roce 1932 přijat ke studiu medicíny na Lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně promoval 
v březnu 1938.

Po promoci nastoupil na Propedeutickou kliniku v Praze, 
kde se postupně stal žákem a  nejbližším spolupracovníkem 
přednosty této kliniky, slavného českého internisty profesora 
Bohumila Prusíka (1886–1964), který je považován za za-
kladatele československé a české angiologie (pracoval u něj již 
jako medik). Po příchodu německých okupantů byla v  roce 
1939 Propedeutická klinika uzavřena.

Doktor Zdeněk Reiniš přešel na tři roky jako externí lékař 
na II.  Interní kliniku profesora Josefa Pelnáře (1872–1964), 
kde pracoval pod vedením pozdějšího profesora Františka 
Herlese (1900–1991). Právě ten ve svém článku Prof. MUDr. 
Zdeněk Reiniš, DrSc. šedesátníkem, zveřejněném v  Časopisu 
lékařů českých č.  6/1974, připomíná jeho další přínos: „Svůj 
zájem o periferní cévy dovedl výhodně spojovat se svým uměním 
fotografa-amatéra při zhotovování dokonalých dokumentárních 
snímků“. Doktor Reiniš za války pracoval i na interním oddě-
lení v  Praze-Vysočanech (pobočce Vinohradské nemocnice) 
s jeho primářem MUDr. Milošem Nedvědem (1908–1943).

V roce 1942 se opět vrátil k profesoru Bohumilu Prusíkovi 
na interní oddělení do Vinohradské nemocnice, kde již byl po-
věřen vedením speciálního oddělení pro nemocné Bürgerovou 
chorobou. V roce 1944 byl přeložen do nemocnice v pražském 
Motole, kde měl příležitost blíže se seznámit s oborem hemato-
logie na oddělení prof. MUDr. Miloše Netouška (1889–1968). 

Po osvobození Československa se hned v květnu 1945 vrá-
til znovu k profesoru Bohumilu Prusíkovi a spolu s ním přešel 
na nově založenou IV. Interní kliniku v pražské Všeobecné ne-
mocnici (zůstal zde s ním až do jeho smrti v roce 1964).

O. Riedl ve svém článku Šedesátiny prof. MUDr. Zdeňka 
Reiniše, DrSc. v  časopise Praktický lékař č.  1/1974 uvádí, že 
„roky kolem války a za války věnoval obliterující trombanglitidě, 
pak převážila ateroskleróza, a to klinická a později experimen-
tální. Králíky brzy následovala kuřata a byly získány pozoruhod-
né výsledky“.

V  roce 1949 se habilitoval na docenta pro obor vnitřní-
ho lékařství prací Generalizované formy Bürgerovy nemoci. 
Profesor Prusík jej pověřil přednáškami z  oboru kardiologie 
a angiologie. Oficiálně docentem však byl doktor Reiniš jme-
nován až v roce 1952, jak připomíná jeho žák a pokračovatel 
doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc. (1929–2008) ve svém 

článku Dvacet let od smrti prof. Zdeňka Reiniše, zveřejněném 
v Časopise lékařů českých č. 6/2004.

Od prvních let svého působení na klinice se Zdeněk Reiniš 
zabýval diagnostikou a léčbou tepenných onemocnění, přede-
vším Bürgerovou chorobou a účinky kyseliny nikotinové. Poz-
ději zaměřil svou pozornost na vztahy jednotlivých lipidových 
frakcí a aterosklerózy jak u zvířat, tak i u  lidí, a podobně na 
vliv heparinu na lipidy a na vývoj, respektive regresi ateroskle-
rózy. Od roku 1952 se zabýval experimentální aterosklerózou 
na modelu králíka. Spolu s  doc.  MUDr. Václavem Skopem, 
CSc., rentgenologem skupiny, (který se proslavil hlavně první-
mi angiokardiografiemi v Československé republice), prováděl 
arteriografické vyšetření.

Jak uvádí doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. ve svém článku 
Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Reiniše, DrSc., zveřejně-
ném v  Časopise lékařů českých č.  2/2004, postupně se sou-
středil na základní výzkum – experimentální studium atero-
geneze a  epidemiologii kardiovaskulárních onemocnění. Jak 
je zdůrazněno na internetových stránkách IV. Interní kliniky 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fakultní 
nemocnice v  Praze, profesor Reiniš u  různých druhů zvířat, 
především u kuřat, prokázal vliv ekologických faktorů na prů-
běh cholesterolového žíru. Tento výzkum prováděl v  letech 
1958–1964.

V roce 1959 byl jmenován profesorem patologie a terapie 
vnitřních nemocí a ve stejném roce obhájil doktorskou práci 
z oboru Experimentální ateroskleróza. Stal se zakladatelem epi-
demiologie aterosklerózy a  preventivní kardiologie v  Česko-
slovensku. Na fakultě založil Poradní sbor pro angiochirurgii, 
který osobně řídil.

V  roce 1958 zahájil s  profesorem Bohumilem Prusíkem 
epidemiologický výzkum rizikových faktorů ischemické cho-
roby srdeční a ischemické choroby dolních končetin u venkov-
ského obyvatelstva ve třech zemědělských oblastech severních 
Čech – v  horské (Krkonoše – Jestřabí), podhorské (Turnov-
sko) a nížinné (Mladoboleslavsko). Tento výzkum trval 10 let 
(1958–1968) a byla při něm použita kritéria zavedená v USA 
Ancelem Benjaminem Keysem (1904–2004). Nejméně ate-
rosklerózy a  jejích komplikací bylo v horské oblasti s nejniž-
ším příjmem nasycených tuků a kalorií a s největší pohybovou 
aktivitou. Byla to první epidemiologická studie neinfekčních 
chorob svého druhu u nás. Dosud je ceněna jako pilotní práce.

Po 10 letech (v roce 1968) uskutečnil profesor Reiniš pro-
spektivní epidemiologickou studii u  zaměstnanců automobi-
lového průmyslu, pro něž připravil primárně preventivní akci 
„Chraň své srdce“. Dobrovolníci v této akci se museli podro-
bit třem zásadám: snížit příjem kalorií a  tuků, přestat kouřit 
a  chodit nejméně 4 km denně. Po 5 a  10  letech se u  těchto 
dobrovolníků zjistilo, že se významně snížil výskyt ischemické 
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choroby srdeční. Touto studií byly položeny základy preventiv-
ní kardiologie v naší zemi.

Na internetových stránkách krkonošského sdružení obcí 
(www.krkonose-info.cz) je připomenuto, že v roce 1964 přive-
zl profesor Reiniš ze své roční studijní cesty po USA na svoji 
mateřskou IV. Interní kliniku metodu, která se stala svým způ-
sobem revolucí v domácí kardiologické společnosti. Dovezené 
zařízení, které bylo po svém autorovi nazváno „Holter“, umož-
nilo dlouhodobé monitorování arytmií. Umožnilo rovněž 
přehodnotit některé do té doby ustálené názory na arytmie, 
ale především zásadně ovlivnilo jejich diagnostiku. Při tomto 
studijním pobytu navázal profesor Reiniš cenné osobní kon-
takty nejen s již zmíněným profesorem Ancelem Benjaminem 
Keysem, ale také se zakladatelem Světové kardiologické spo-
lečnosti P. D. Whitem a při pobytu v Chicagu i s L. N. Katzem 
a J. Stamlerem.

Pod vedením profesora Bohumila Prusíka a  profesora 
Zdeňka Reiniše vznikla na IV. Interní klinice angiologická ško-
la, která se zasloužila o zřízení angiologických pracovišť po celé 
Československé republice. Zásluhou právě profesora Zdeňka 
Reiniše byl již v roce 1972 zaveden registr srdečních infarktů 
v okrese Mladá Boleslav.

Profesor Zdeněk Reiniš úspěšně vykonával po dobu 20 let 
(1964–1984) funkci ředitele Angiologické laboratoře, zřízené 
při IV. Interní klinice FVL UK a VFN v Praze, zaměřené pře-
devším na výzkum aterosklerózy. Tato laboratoř vznikla z pů-
vodní Kardiovaskulární laboratoře (tu v letech 1957–1963 vedl 
jeho učitel profesor Bohumil Prusík). K zajímavostem jistě pa-
tří, že v letech 1961–1979 byl členem Angiologické laboratoře 
pozdější světově proslulý histochemik prof.  MUDr. Zdeněk 
Lojda, DrSc. (1927–2004).

Nemůžeme pominout, že profesor Zdeněk Reiniš byl řadu 
let předsedou Československé kardiologické společnosti a její 
Angiologické sekce (1981–1984). Po dobu pěti let (1955–1960) 
byl proděkanem FVL UK v Praze a předsedou vědecké komise. 
Od roku 1970 vykonával funkci předsedy Ediční a  knihovní 
komise FVL UK v Praze. Byl rovněž dlouholetým členem re-
dakční rady časopisu Cor et Vasa. Za své zásluhy byl jmenován 
čestným členem Československé kardiologické společnosti 
a  čestným členem České lékařské společnosti J.E.P. a  v  roce 
1964 mu také byla udělena Medaile Jana Evangelisty Purkyně.

V roce 1974 byl profesor Zdeněk Reiniš společně s docen-
tem Kollárem z  Košic spoluzakladatelem sympozií o  atero-
skleróze, kterých se do roku 1994 konalo celkem 10 (posled-

ní tři z nich již pod názvem „Reinišovy dny“). U příležitosti 
50. výročí založení Československé kardiologické společnosti 
byla v roce 1979 v Praze uspořádána celodenní odborná akce, 
jejíž program byl rozdělen do čtyř bloků. Jeden z nich byl vě-
nován ateroskleróze a jeho koordinátorem byl právě profesor 
Zdeněk Reiniš.

Zasloužil se významně v roce 1961 o organizaci IV. a v roce 
1978 pak XI. Mezinárodního angiologického kongresu, které 
se uskutečnily v Praze. Prezidentem prvního z nich byl zvo-
len profesor Bohumil Prusík (ten se později stal i prezidentem 
Mezinárodní angiologické unie). Profesor Zdeněk Reiniš byl 
generálním sekretářem tohoto kongresu a  prezidentem toho 
druhého, na němž byl zvolen i prezidentem Mezinárodní an-
giologické unie (tuto funkci vykonával do roku 1980, kdy v ní 
zahajoval XII. Mezinárodní angiologický kongres v Athénách). 
Od tohoto roku byl čestným předsedou této významné mezi-
národní organizace.

Výsledky svých výzkumů publikoval profesor Zdeněk 
Reiniš ve více než 200 vědeckých článcích a  několika stech 
přednáškách doma i  v  zahraničí. Byl spoluautorem několika 
monografií a výukových skript a také Prusíkovy první česko-
slovenské angiologické učebnice Choroby končetinových cév 
v klinické praxi (1959).

Prof. MUDr. Vladimír Dufek, CSc. v  nekrologu Zemřel 
prof. MUDr. Zdeněk Reiniš, DrSc., zveřejněném v  Časopise 
lékařů českých č. 34/1984, na profesora Reiniše vzpomíná: „Vy-
značoval se skutečně enormní pracovitostí, fyzickou a psychickou 
výdrží. Uměl výtečně organizovat a vést odborná jednání. Jeho 
vystupování a projevy byly vždy vybroušené, na vysoké úrovni, 
noblesní. Byl výtečným diskutérem. V kladených otázkách býval 
vždy ohleduplný, zejména k mladým přednášejícím.“

Ve svém již dříve zmíněném článku připomíná doc. MUDr. 
Petr Bartůněk, CSc.: „Vzhledem, chováním a celým svým vy-
stupováním dokonale naplňoval představu skutečného gentle-
mana. Nesmírně pracovitý a pilný vědec a klinik trávil vzácné 
volné chvilky dlouhými vycházkami v milovaném Podkrkonoší“.

A do třetice přidejme vzpomínku jeho žáka doc. MUDr. 
Josefa Pokorného, CSc. v článku k 70. narozeninám profesora 
Reiniše: „Má vzácné hluboké porozumění nejen pro nemocné, 
ale i  pro své spolupracovníky. Za žádných okolností nevybočí 
z jemu vrozené slušnosti a vždy dokáže zachovat klid a rozva-
hu. Svou pílí, ukázněností a příjemnou povahou si dokáže získat 
věrné přátele. Nutno však podtrhnout, že k  sobě je vždy mno-
hem přísnější a  kritičtější než k  ostatním“. (Životní jubileum 
prof. MUDr. Zdeňka Reiniše, DrSc., Časopis lékařů českých 
č. 14/1984).

Profesor MUDr. Zdeněk Reiniš, DrSc. zemřel v  Praze 
v roce 1984 ve věku 70 let. Pochován je ve svém rodném kraji 
na Krkonošsku – v Jestřabí u Poniklé.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

KAPITOLY Z HISTORIE – ZDENěK REINIŠ (20. 1. 1914–23. 6. 1984) 
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