
ČÍSLO 2 ROČNÍK 1

Č ESKÉ VYDÁNÍ

2013

Angiologie

Ischemická choroba
dolních končetin

Raynaudův syndrom

Vaskulitidy

Podtlaková terapie



Editorial
Nový časopis

Před deseti lety jsme v nakladatelství GEUM přišli s myšlenkou založit 
nový časopis, takový, jaký tu ještě nebyl. Šlo o časopis, který se bude věnovat 
výlučně případovým studiím, tedy kazuistikám. Nikdo z nás nevěděl, zda jde 
o myšlenku dobrou. Někdo nás odrazoval, že takto úzce vymezit časopis je 
příliš limitující, že nebudeme mít dostatek příspěvků, že...

Já osobně jsem projektu časopisu Kazuistiky věřil. Ukázalo se, že takový 
časopis, pokud je dobře oborově vymezen, najde autory jak mezi význam-
nými klinickými specialisty oboru (k  prezentaci raritních, neobvyklých či 
didaktických případů určených především k postgraduální výuce), tak mezi 
mladými lékaři, pro které je kazuistika jejich první publikační příležitostí. 
Recenzní řízení je v  takovém případě zvláště významné. Nicméně nejvíce 
mne potěšila skutečnost, že časopis si oblíbili lékaři v praxi, že je čten a že se stal platformou komunikace mezi odborníky z kli-
nických pracovišť a terénní praxe. 10 let fungování časopisu Kazuistiky v diabetologii (který je první z řady časopisů tohoto typu, 
nicméně už má i mladší sestřičku Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL) si postupně vynutilo i publikování další formátů 
článků – aktualit z klinických studií, sdělení z praxe, novinek apod. Nicméně případové studie – kazuistiky zůstávají nadále 
hlavním obsahem časopisu.

V  letošním roce jsme ve spolupráci s partnery připravili jako přílohu časopisu Kazuistiky v diabetologii speciální projekt 
– Kazuistiky v angiologii, který jste dostali na podzim tohoto roku. Šlo o speciální číslo věnované zkušenostem s terapie sulode-
xidem v angiologii formou kazuistik z terénní praxe. Toto číslo jsme poslali nejen stávajícím předplatitelům časopisu, ale i an-
giologům, na něž se nám podařilo získat kontakt z otevřených zdrojů. Někde na pozadí stála myšlenka, zda časopis věnovaný 
kazuistikám by zaujal i lékaře-angiology. Drtivá většina vašich reakcí byla pozitivní a zdá se tedy, že by o takový časopis mohl 
být zájem. Rozhodli jsme se tedy připravit druhé číslo časopisu, tentokrát již i s dalšími tématy, byť problematika užití sulodexidu 
v praxi stále zůstala jako významné téma i v tomto čísle.

Rádi bychom v příštím roce začali vydávat Kazuistiky v angiologii jako samostatný časopis, jehož obsah by zahrnul pro-
blematiku angiologie sensu lato, tedy od imunologické a interní problematiky až po chirurgii a radiologii. Čeká nás druhý test 
Vašeho zájmu. Budete mít zájem stát se autory takového časopisu a podělit se se svými kolegy o zkušenosti ze své praxe 
formou kazuistiky?

Na našich stránkách www.geum.org jsme připravili základní informace o připravovaném časopise a také autorské pokyny. 
Budeme velmi rádi, pokud nám nabídnete kazuistiku ze své praxe k publikaci v našem časopise. V případě zájmu o pub-
likování kazuistiky nebo jakýchkoliv dotazů či podnětů prosím neváhejte kontaktovat přímo mne osobně. Pod editorialem 
pro tento případ připojuji kontakty a současně se můžeme setkat i na některé z připravovaných akcí v angiologii (které avizujeme 
formou inzerce v tomto čísle). Těším se na Vaše podněty, připomínky a především autorské příspěvky.

  Karel Vízner
šéfredaktor

VÝZVA AUTORŮM
Máte ve své praxi zajímavý případ, který byste chtěli představit svým kolegům?

Popište případ v odborné kazuistice, text zašle-
te do naší redakce, my jej připravíme k vydání 
a otiskneme v časopise Kazuistiky v diabetologii 
nebo Kazuistiky v angiologii.
Autorské pokyny naleznete na www.geum.org/diakazuistiky/autori.htm

Kontakt pro bližší informace:  
Mgr. Karel Vízner (šéfredaktror), Nakladatelství GEUM
Nádražní 66, 513 01 Semily, geum@geum.org, tel.: 721 639 079
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Novinky v klasifikaci (ANCA-asociovaných) 
vaskulitid

Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař
Klinika nefrologie, VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn:
Vaskulitidy jsou heterogenní skupinou onemocnění charakterizovanou zánětem 

cévní stěny. Na základě převažující velikosti a typu postižených cév se dělí na vaskulitidy 
malých, středních a velkých cév. Podle revidované nomenklatury vaskulitid z roku 2012 
jsou vaskulitidy malých cév dále děleny na ANCA-asociované vaskulitidy a imunokom-
plexové vaskulitidy. Nové názvosloví přineslo změnu některých zažitých názvů (např. 
syndrom Churg-Straussové byl nahrazen pojmem eozinofilní granulomatóza s polyan-
giitidou) a upravené definice jednotlivých onemocnění. Nejedná se však o diagnostická 
ani klasifikační kritéria vaskulitid. Jak je ukázáno na příkladu ANCA-asociovaných vas-
kulitid, pro vědecké práce i běžnou klinickou praxi není ani nové názvosloví jednoznač-
né a s novými poznatky lze očekávat, že bude klasifikace dále upravována.

Summary:
News in the classification of (ANCA-associated) vasculitides

Vasculitides represent a  heterogeneous group of diseases characterized by the 
inflammation of the vessel wall. Based on predominant size and type of the affected 
vessels they are divided in vasculitides of small, medium-sized and large vessels. 
According to the revised nomenclature of vasculitides from 2012 the small vessel 
vasculitides are further divided into ANCA-associated vasculitides and immune 
complex vasculitides. The new nomenclature brought a change of some rooted names 
(for example Churg-Strauss syndrome was replaced by eosinophilic granulomatosis 
with polyangiitis) and it adjusted definitions of individual diseases. However, these 
are neither diagnostic nor classification criteria of vasculitides. As it is demonstrated 
on an example of ANCA-associated vasculitides neither for scientific work nor for 
a  common clinical practice even the new nomenclature is unambiguous and the 
classification is expected to be further adjusted with new findings.

Hrušková, Z., Tesař, V. Novinky v klasifikaci (ANCA-asociovaných) vaskulitid. Kazuistiky v angiologii 1, 
2: 3–7, 2013.

Klíčová slova: 
 � protilátky proti 

cytoplazmě neutrofilů
 � granulomatóza 

s polyangiitidou
 � mikroskopická 

polyangiitida
 � klasifikace vaskulitid

Key words: 
 � Anti-Neutrophil 

Cytoplasmic Antibodies
 � granulomatosis with 

polyangiitis
 � microscopic polyangiitis
 � classification of 

vasculitides

Úvod
Vaskulitidy jsou heterogenní skupinou onemocnění, je-

jichž společným charakteristickým znakem je zánětlivá infil-
trace cévní stěny. Ta může vést k poruše perfúze zásobených 
orgánů či k úplné destrukci krevních cév. Jedná se o poměrně 
vzácná, ale potenciálně život ohrožující onemocnění, která ne-
zřídka bývají diagnostickým oříškem.

Častým nespecifickým projevem vaskulitid bývá zvýše-
ní parametrů zánětu (sedimentace a C-reaktivního proteinu) 
a tzv. systémové příznaky, např. subfebrilie až febrilie, bolesti 
svalů a kloubů, únava nebo hubnutí. Ostatní orgánově speci-
fické příznaky souvisí s  typem vaskulitidy a  rozsahem orgá-
nového postižení, obecně ale vaskulitidy mohou postihovat 
prakticky každý orgán v lidském těle.

Klasifikace vaskulitid není zcela jednotná. Existuje mnoho 
způsobů, podle nichž je možné vaskulitidy třídit – vaskuliti-
dy se mohou dělit na infekční (s  přímou invazí patogenu do 
cévní stěny, např. aortitida při syfilis) a neinfekční (kde přímá 
invaze patogenu prokázána není, i když infekce i tak může hrát 
důležitou roli v patogenezi vaskulitidy, jako např. u kryoglo-
bulinemické vaskulitidy asociované s hepatitidou C), nebo na 
vaskulitidy primární (idiopatické, samostatné jednotky s  do-
sud neznámou etiologií) a  sekundární (asociované s  jiným 
onemocněním či známým vyvolávajícím agens – např. nádo-
ry, infekce, léky). Nejčastěji se ale vaskulitidy dělí podle typu 
a velikosti postižených cév na vaskulitidy velkých, středních 
a malých cév (podle konsenzu o názvosloví vaskulitid z konfe-
rence v Chapel Hill z roku 1994) (Jennette et al. 1994).
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Od doby vzniku tohoto dělení již však uplynulo téměř 20 
let, během kterých se nahromadily nové poznatky o etiolo-
gii i patogenezi vaskulitid, a  tak když se v roce 2011 kona-
la právě v Chapel Hill v USA opět mezinárodní konference 
o  vaskulitidách, bylo rozhodnuto stávající nomenklaturu 
mírně upravit a aktualizovat. V tomto přehledu bude struč-
ně popsána revidovaná „chapel-hillská“ klasifikace vaskuli-
tid z roku 2012 (Jennette et al. 2013). V další části textu pak 
bude pozornost věnována zejména tzv. ANCA-asociovaným 
vaskulitidám (AAV) a na jejich příkladu ukázána úskalí sna-
hy o klasifikaci onemocnění s  tak heterogenním klinickým 
obrazem. Stručně bude představen celorepublikový Registr 
pacientů s AAV.

Revidovaná nomenklatura vaskulitid  
z roku 2012

Upravená nomenklatura vaskulitid z roku 2012 včetně po-
rovnání s původním dělením z roku 1994 je uvedena v tabulce 
č. 1. Základní princip dělení na vaskulitidy velkých, středních 
a malých cév zůstal i v nové klasifikaci zachován. Stejně jako 
v předchozí verzi platí, že jakákoli kategorie vaskulitid může 
postihovat cévy všech velikostí a zařazení je voleno podle pře-
važujícího typu a velikosti postižených cév daným onemocně-
ním.

Je zřejmé, že hlavní změny v  názvosloví se týkají přede-
vším dělení vaskulitid malých cév, které byly nově rozděleny 
na vaskulitidy ANCA-asociované (s tzv. pauci-imunitním ob-
razem při fluorescenčním histologickém vyšetření cév, tj. s té-
měř se nevyskytujícími imunoglobuliny v cévní stěně) a vasku-
litidy imunokomplexové (s prominencí imunodepozit v cévní 
stěně). Kde to bylo možné, bylo snahou nahradit eponymická 
pojmenování vaskulitid (např. Henoch-Schönleinova purpu-
ra) systematickým názvoslovím (např. IgA vaskulitida).

Vaskulitidy velkých cév jsou vaskulitidy, které postihují 
velké arterie častěji než jiné vaskulitidy. Za velké arterie jsou 
považovány aorta a  její hlavní větve. Do této skupiny pat-
ří Takayasuova arteritida a  obrovskobuněčná arteritida. Obě 
vaskulitidy postihují častěji ženy, ale zatímco první z nich po-

stihuje zejména pacienty mladší 50 let, obrovskobuněčná arte-
ritida je typická pro osoby starší 50 let. Vzhledem k tomu, že 
histopatologický obraz obou onemocnění je identický, někteří 
autoři považují obě choroby za jednu jednotku.

Vaskulitidy středních cév postihují převážně střední arte-
rie, definované jako viscerální arterie a jejich větve. Patří sem 
polyarteritis nodosa, nekrotizující arteritida středních a  ma-
lých cév, která nepostihuje glomeruly nebo arterioly, venuly 
a kapiláry a není spojena s pozitivitou ANCA protilátek. Dru-
hým zástupcem této skupiny je Kawasakiho choroba s muko-
kutánním syndromem, typicky se vyskytujícím u malých dětí.

Vaskulitidy malých cév postihují převážně malé intrapa-
renchymové arterie, arterioly, kapiláry a  venuly. Jak již bylo 
řečeno, nově se tyto vaskulitidy dělí na ANCA-asociované 
a imunokomplexové vaskulitidy.

ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou nekrotizující 
vaskulitidy bez (nebo jen s malým množstvím) imunodepozit. 
Přítomnost ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, 
protilátek proti cytoplazmě neutrofilů) u některých vaskulitid 
byla známa již od poloviny 80. let minulého století (van der 
Woude et al. 1985), ale v názvosloví z roku 1994 se ještě neob-
jevily. Jedná se o cirkulující protilátky proti různým cílovým 
antigenům azurofilních granul polymorfonukleárních leuko-
cytů či peroxidáza-pozitivních lysozomů monocytů. Namířeny 
mohou být proti proteináze 3 (anti-PR3), pak obvykle vykazují 
cytoplasmatický typ fluorescence (c-ANCA), nebo je cílovým 
antigenem myeloperoxidáza (anti-MPO) a  typ imunofluo-
rescence je obvykle perinukleární (p-ANCA) (Jennette et Falk 
1997). Podle nové nomenklatury se doporučuje uvádět před 
jménem vaskulitidy i typ ANCA protilátek, např. anti-PR3 po-
zitivní granulomatóza s polyangiitidou. Část pacientů s AAV 
může být také ANCA negativní, buď proto, že nejsme schopni 
současnými metodami ANCA protilátky detekovat, nebo se 
u těchto pacientů ANCA protilátky na patogenezi onemocně-
ní nepodílejí.

Mezi AAV se řadí tři klinicko-patologické jednotky, a  to 
granulomatóza s polyangiitidou (GPA, dříve známá pod ná-
zvem Wegenerova granulomatóza), mikroskopická polyan-
giitida (MPA) a  eozinofilní granulomatóza s  polyangiitidou 

Tab. č. 1: Dělení vaskulitid podle konsenzu konference v Chapel Hill z roku 1994 a 2012

velikost 
postižených cév názvosloví z roku 1994 názvosloví z roku 2012

velké
obrovskobuněčná (temporální) arteritida obrovskobuněčná arteritida

Takayasuova arteritida Takayasuova arteritida

střední
polyarteritis nodosa polyarteritis nodosa

Kawasakiho choroba Kawasakiho choroba

malé

Wegenerova granulomatóza ANCA asociované vaskulitidy:
granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova)
eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (Churg-Straussové)
mikroskopická polyangiitida

Churg-Straussové syndrom

mikroskopická polyangiitida (mikroskopická polyarteritida)

Henoch-Schönleinova purpura

esenciální kryoglobulinemická vaskulitida imunokomplexové vaskulitidy:
anti-GBM choroba
kryoglobulinemická vaskulitida
IgA vaskulitida (Henoch-Schönleinova)
hypokomplementemická urtikariální vaskulitida (anti-C1q vaskulitida)

kožní leukocytoklastická angiitida

NOVINKY V KLASIFIKACI (ANCA-ASOCIOVANýCH) VASKULITID
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(EGPA, dříve syndrom Churg-Straussové). Původní vžitý ná-
zev Wegenerova granulomatóza bylo v roce 2011 na základě 
konsenzu 3 světových odborných společností (americké a ev-
ropské revmatologické a  americké nefrologické společnos-
ti) doporučeno opustit pro důkazy o příslušnosti Friedricha 
Wegenera k nacistické straně (Falk et al. 2011) a  toto dopo-
ručení tak respektuje i „chapel-hillská“ klasifikace. Syndrom 
Churg-Straussové byl přejmenován z důvodu zachování sys-
tematičnosti názvosloví.

Podle „chapel-hillské“ definice je MPA nekrotizující vasku-
litida běžně se projevující nekrotizující glomerulonefritidou 
a  častým postižením plicních kapilár. Granulomatózní zánět 
chybí. Naopak GPA se projevuje nekrotizujícím granuloma-
tózním zánětem obvykle postihujícím horní a  dolní dýchací 
trakt a  nekrotizující vaskulitidou, běžná je také nekrotizující 
glomerulonefritida, oční vaskulitida nebo postižení plicních 
kapilár. Konečně EGPA je charakterizována nekrotizujícím 
granulomatózním zánětem bohatým na eozinofily, který často 
postihuje dýchací cesty. Bývá spojena s astmatem a eozinofilií, 
časté jsou nosní polypy. Jednotlivé typy AAV se liší také za-
stoupením typu ANCA protilátek – viz tab. č. 2 (Kallenberg 
et al. 2006).

Imunokomplexové vaskulitidy jsou spojeny s  přítomností 
imunodepozit v cévní stěně. Často se projevují glomerulone-
fritidou, postižení arterií bývá ve srovnání s  AAV mnohem 
méně časté. Řadíme k  nim i  anti-GBM chorobu spojenou 
s  postižením ledvin (nekrotizující srpkovitá rychle progre-
dující glomerulonefritida) a/nebo plic (plicní krvácení) a pří-
tomností protilátek proti (glomerulární) bazální membráně, 
přestože se o typické imunokomplexové onemocnění nejedná, 
ale imunokomplexy obsahující protilátky proti bazální mem-
bráně jsou tvořeny in situ. Kryoglobulinemické vaskulitidy po-
stihují typicky kůži, ledviny a  periferní nervový systém. IgA 
vaskulitida (Henoch-Schönleinova) často postihuje kůži a gas-
trointestinální trakt, postižení ledvin je neodlišitelné od IgA 
nefropatie. Pro hypokomplementemickou urtikariální vasku-

litidu (anti-C1q vaskulitidu) je typické postižení kůže (urti-
ka), běžná je glomerulonefritida, artritida, obstrukční plicní 
nemoc a oční zánět. Základní kategorie vaskulitid (vaskulitidy 
velkých, středních a malých cév) jsou v názvosloví z roku 2012 
doplněny ještě o další skupiny, a to:
•	 vaskulitidy postihující různé cévy – jsou to vaskulitidy, 

které mohou postihovat cévy všech velikostí, bez jedno-
značné převahy některého typu. Řadí se k nim Behcetova 
choroba, charakterizovaná rekurentními aftózními vředy 
v ústech a/nebo na genitálních sliznicích, a dále Coganův 
syndrom postihující zejména oči a vnitřní ucho;

•	 vaskulitidy jediného orgánu – jedná se o vaskulitidy, kte-
ré nemají žádné známky systémového zánětu, nejedná se 
tedy o např. orgánově limitované formy AAV. Patří k nim 
např. vaskulitida centrálního nervového systému nebo 
kožní vaskulitida malých cév. Pokud se stane, že se doda-
tečně objeví systémové příznaky, je onemocnění překlasi-
fikováno;

•	 vaskulitidy asociované se systémovým onemocněním 
– jedná se o sekundární vaskulitidy, které doprovází jiná 
systémová onemocnění, např. revmatoidní vaskulitida, 
vaskulitida při systémovém lupus erythematosus, sarkoid-
ní vaskulitida apod.;

•	 vaskulitidy asociované s  pravděpodobnou etiologií 
– pokud je u  některé z  vaskulitid známo předpokládané 
etiologické agens, mělo by být uvedeno v názvu vaskuliti-
dy, např. s hepatitidou B asociovaná polyarteritis nodosa, 
s hepatitidou C asociovaná kryoglobulinemická vaskuliti-
da, s léky asociovaná AAV apod.

Závěrem přehledu o novém názvosloví je třeba uvést, že, 
jak autoři „chapel-hillské“ klasifikace vaskulitid opakovaně 
zdůrazňují, jedná se pouze o nomenklaturu vaskulitid, nikoli 
o klasifikační či diagnostická kritéria. Ta pro některé vaskuli-
tidy vydala Americká revmatologická společnost v roce 1990 
(např. Leavitt et al. 1990), ale také ona již dnes úplně nevy-
hovují úrovni současných poznatků. Proto byla zahájena velká 
mezinárodní observační studie DCVAS (Diagnosis and Clas-
sification of Vasculitis Study) (Luqmani et al. 2011), jejímž 
cílem je vytvořit jednotná diagnostická a klasifikační kritéria 
pro vaskulitidy. Kritéria by měla lékařům napomoci odlišit 
diagnózu příslušné vaskulitidy nejen proti zdravým jedincům, 
ale i proti jiným typům vaskulitid. Ukončení studie se předpo-
kládá v roce 2015.

Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské 
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od 
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl 
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou 
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války 
v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentrač-
ních táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala. 

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině. 
V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do 
USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V  rámci svého výzkumu spolupracoval 
s Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. Podílel se také na 
výzkumu Wegenerovy granulomatózy, někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger syn-
drom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uveřejnil 
více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických učebnic. 

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v  Německu. 
Doktorát získala v  Itálii. V  roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věno-
vala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala 
působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkop-
nici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou pato-
logii. Publikovala více než sto vědeckých prací a  stala se učitelkou mnoha dalších 
patologů. Ve spolupráci s  Jákobem Churgem zkoumala a  pojmenovala syndrom 
Churga-Straussové. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Tab. č. 2: Pozitivita ANCA protilátek u jednotlivých typů 
ANCA-asociovaných vaskulitid

anti-PR3
(% pozitivních)

anti-MPO
(% pozitivních)

granulomatóza s polyangiitidou 70–85 10

mikroskopická polyangiitida 15–40 45–75

eozinofilní granulomatóza 
s polyangiitidou do 5 40
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Jiné možnosti klasifikace ANCA-asociovaných 
vaskulitid

Jak bylo naznačeno výše, zařazení pacienta s ANCA-aso-
ciovanou vaskulitidou do přesné klinické jednotky (GPA vs. 
MPA) nemusí být úplně jednoduché, navíc i  v  rámci jedné 
diagnózy může mít onemocnění rozdílný průběh, prognózu 
a vyžadovat jinou terapii. Pro vědecké účely i běžnou klinickou 
praxi jsou proto hledány jiné způsoby, jak pacienty s AAV roz-
dělit do skupin více zohledňujících jejich prognózu.

Ukazuje se, že význam pro další osud pacienta má počá-
teční závažnost onemocnění a vstupní rozsah postižení vasku-
litidou (Hogan et al. 2005). Evropská společnost pro studium 
vaskulitid (The European Vasculitis Society, EUVAS), založená 
v průběhu první poloviny 90. let 20. století, navrhla klasifika-
ci AAV podle závažnosti onemocnění v době diagnózy (Jayne 
2001). Vaskulitidy malých cév jsou v této klasifikaci děleny ná-
sledovně:

1. lokalizovaná vaskulitida;
2. časná systémová vaskulitida;
3. generalizovaná vaskulitida;
4. těžká renální vaskulitida;
5. refrakterní vaskulitida (tab. č. 3).

Toto dělení má pak přímé terapeutické konsekvence, pro-
tože např. pro terapii časné systémové vaskulitidy je možnou 
alternativou metotrexát, zatímco základním lékem volby pro 
generalizovanou vaskulitidu je cyklofosfamid (nebo nověji 
také rituximab).

Další možné dělení AAV bylo vytvořeno na základě re-
trospektivní clusterové analýzy provedené u  673 evropských 
pacientů s AAV zařazených do klinických studií organizova-
ných EUVAS (Mahr et al. 2013). Pacienti byli tímto způsobem 
rozděleni do 5 skupin, které se mezi sebou lišily rizikem úmrtí 
i rizikem relapsu:

A) renální AAV s pozitivitou anti-PR3 (40 % pacientů);
B) renální AAV bez pozitivity anti-PR3 (32 %);
C) non-renální AAV (12 %);
D) kardiovaskulární AAV (9 %);
E) gastrointestinální AAV (7 %).

Bylo prokázáno, že pacienti s non-renální AAV mají nej-
lepší prognózu stran celkového přežití, ale zároveň mají největ-
ší pravděpodobnost relapsu. Pacienti s anti-PR3 renální vasku-

litidou měli lepší přežití, ale vyšší pravděpodobnost relapsu 
v porovnání s pacienty bez anti-PR3 pozitivity.

A právě rozdíly mezi anti-PR3 a anti-MPO pozitivními pa-
cienty jsou v poslední době stále více zdůrazňovány, přestože 
dosud – včetně nového názvosloví z  roku 2012 – byly AAV 
vždy hodnoceny a studovány společně. Je známo, že anti-PR3-
-ANCA pozitivní vaskulitida se vyskytuje více na severu Ev-
ropy, zatímco na jihu převažuje anti-MPO pozitivní vaskuli-
tida (Watts et Scott 2012). Geografické rozdíly existují i mezi 
Evropou a  Asií, kde se anti-PR3-ANCA protilátky vyskytují 
mnohem méně (Watts et Scott 2012). Předpokládaný genetic-
ký vliv byl potvrzen výsledky celogenomové analýzy GWAS 
(Lyons et al. 2012), v níž byla anti-PR3-ANCA pozitivita aso-
ciována s polymorfismy v genech HLA-DP, SERPINA-1 (kó-
dujícím alfa1-antitrypsin) a PRTN3 (kódujícím cílový antigen 
– proteinázu 3), zatímco anti-MPO pozitivita s polymorfismy 
v HLA-DQ. Tato studie jednak definitivně prokázala genetic-
ký podklad AAV a jednak odhalila zmíněné genetické rozdíly 
mezi pacienty anti-PR3-ANCA a  anti-MPO-ANCA pozitiv-
ními, přičemž asociace nalezených polymorfismů s  dělením 
podle klinických diagnóz (GPA vs. MPA) byla mnohem men-
ší než v  případě rozdělení podle pozitivity protilátek. Lepší 
odlišení prognózy při rozdělení pacientů podle typu ANCA 
protilátek než podle klinického syndromu (alespoň co se týče 
pravděpodobnosti relapsu) pak potvrzují i jiní autoři (Lionaki 
et al. 2012).

Do budoucna lze proto očekávat, že typ ANCA protilá-
tek se objeví v  nových klasifikačních schématech. Vzhledem 

Henoch Eduard Heinrich (1820–1910) – německý pediatr. Medicínu vystudoval 
na Univerzitě v Berlíně, kde mezi jeho učitele patřili H. M. Romberg a J. L. Schönlein. 
V roce 1844 se stal asistentem na Univerzitní poliklinice v Berlíně. V roce 1860 si 
v Berlíně otevřel vlastní dětskou polikliniku. V roce 1872 byl po Hermannu Ebertovi 
jmenován ředitelem dětské kliniky nemocnice Charité. Za jeho působení klinika 
významně rozšířila svou působnost. Svým popisem případu purpury spojené s abdo-
minální bolestí (1868) navázal na práci svého učitele J. L. Schönleina, proto toto 
onemocnění dodnes nese jejich jméno – Henoch-Schönleinova purpura, někdy též 
Henochova purpura. 

Schönlein Johann Lukas (1793–1864) – německý lékař. Zpočátku studoval přírodní 
vědy, ale brzy se soustředil na studium medicíny s přesvědčením, že její rozvoj je 
podmíněn užitím fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Jeho speciálním zájmem 
byla anatomie mozku. 1839 se usadil v Berlíně (nemocnice Charité) a stal se osobním 
lékařem krále Viléma Frederika IV. Jako první použil k diagnostickým účelům mik-
roskopu ve spojení s chemickou analýzou moči a krve. Nemoc charakterizoval jejím 
průběhem a chemickými, fyzikálními a mikroskopickými nálezy. Publikoval velmi 
málo, ale byl to on, kdo roku 1839 zavedl pojmy hemofílie a tuberkulóza. Jeho popis 
purpura reumatica (dnes známa též jako Schönleinova purpura) zaznamenal student 
a zveřejnil v Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie.

(zdroj informací: archiv redakce)

Tab. č. 3: Klasifikace ANCA-asociovaných vaskulitid podle závažnosti onemocnění

klinická podskupina celkové příznaky typický stav ANCA ohrožení životních funkcí sérový kreatinin (µmol/l)

lokalizovaná ne + nebo - ne <120

časná systémová ano + nebo - ne <120

generalizovaná ano + ano <500

těžká renální ano + ano >500

refrakterní ano + nebo - ano jakýkoliv
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k uvedeným rozdílům by bylo lepší studovat anti-PR3 a anti-
-MPO asociované vaskulitidy odděleně i  v  klinických studi-
ích, což ovšem naráží na problém nízké incidence a prevalence 
onemocnění (Watts et Scott 2012).

Národní klinický registr pacientů s ANCA-
-asociovanou vaskulitidou

Díky Národnímu klinickému registru pacientů s  AAV 
máme i v České republice povědomí o zastoupení typů ANCA 
protilátek – převažují zde anti-PR3 pozitivní pacienti, tedy „se-
verský evropský typ“ (Hrušková et al. 2012). Celorepublikový 
registr AAV vznikl v roce 2009 a  jeho cílem je zmapovat zá-
kladní charakteristiky AAV v České republice a zlepšit dostup-
nost nových terapeutických možností zejména pro pacienty se 
závažným či refrakterním průběhem onemocnění. Do regis-
tru v tuto chvíli přispívá 9 nefrologických, 4 revmatologická, 
2  imunologická a 1 pediatrické centrum ze 7 měst České re-
publiky (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, 
Olomouc, Ostrava). Počátkem srpna 2013 bylo do registru 
vloženo 673 pacientů. Kromě jednorázového zadání retrospek-
tivních dat je u  žijících pacientů vždy zahájeno prospektivní 
sledování a 2–4x za rok vkládány aktuální informace. Registr 
tak poskytuje unikátní data o pacientech s  tímto onemocně-
ním v ČR. Data jsou do registru vkládána pomocí elektronic-
kého formuláře přes zabezpečenou webovou aplikaci. Výstupy 
z registru jsou pravidelně aktualizovány a prezentovány na čes-
kých i zahraničních kongresech.

Vzhledem k tomu, že AAV stojí na pomezí mnoha lékař-
ských oborů (kromě nefrologie, revmatologie a  imunologie 
také pneumologie, ORL aj.), bylo by vhodné registr doplnit 
i o pacienty sledované u lékařů jiných oborů. Pokud by Registr 
ANCA-asociovaných vaskulitid čtenáře zaujal, je možné kdy-
koli kontaktovat autory tohoto textu.

Závěr
I  podle revidovaného názvosloví zůstává základním roz-

dělením vaskulitid třídění podle velikosti a  typu postižených 
cév. Názvosloví je obecně přijímáno, ale není zcela jednoznač-
né a s novými poznatky lze očekávat, že bude klasifikace dále 
upravována.

Literatura
Falk, R. J., Gross, W. L., Guillevin, L., et al. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s): 
an alternative name for Wegener’s  granulomatosis. J Am Soc Nephrol 22, 4: 587–588, 
2011.
Hogan, S. L., Falk, R. J., Chin, H. et al. Predictors of relapse and treatment resistance in 
antineutrophil cytoplasmic antibody-associated small-vessel vasculitis. Ann Intern Med 
143, 9: 621–631, 2005.
Hrušková, Z., Jančová, E., Tesař, V. et al. Národní klinický registr ANCA-asociovaných 
vaskulitid – 3 roky existence. 34. kongres České nefrologické společnosti. Brno, 
14.–16.6.2012.
Jayne, D. Update on the European Vasculitis Study Group trials. Curr Opin Rheumatol 
13, 1: 48–55, 2001.
Jennette, J. C., Falk, R. J. Small-vessel vasculitis. N Engl J Med 337, 21: 1512–1523, 1997.
Jennette, J. C., Falk, R. J., Andrassy, K. et al. Nomenclature of systemic vasculitides: 
proposal of an international consensus committee. Arthritis Rheum 37, 2: 187–192, 1994.
Jennette, J. C., Falk, R. J., Bacon, P. A. et al. 2012 Revised international Chapel Hill 
Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 65, 1: 1–11, 2013.
Kallenberg, C. G., Heeringa, P., Stegeman, C. A. Mechanisms of disease: pathogenesis and 
treatment of ANCA-associated vasculitides. Nat Clin Pract Rheumatol 2, 12: 661–670, 
2006.
Leavitt, R. Y., Fauci, A. S., Bloch, D. A. et al. The American College of Rheumatology 
1990 criteria for the classification of Wegener’s granulomatosis. Arthritis Rheum 33, 8: 
1101–1107, 1990.
Lionaki, S., Blyth, E. R., Hogan, S. L. et al. Classification of antineutrophil cytoplasmic 
autoantibody vasculitides: the role of antineutrophil cytoplasmic autoantibody specificity 
for myeloperoxidase or proteinase 3 in disease recognition and prognosis. Arthritis 
Rheum 64, 10: 3452–3462, 2012.
Luqmani, R. A., Suppiah, R., Grayson, P. C. et al. Nomenclature and classification of 
vasculitis – update on the ACR/EULAR diagnosis and classification of vasculitis study 
(DCVAS). Clin Exp Immunol 164, Suppl. 1: 11–13, 2011.
Lyons, P. A., Rayner, T. F., Trivedi, S. et al. Genetically distinct subsets within ANCA-
associated vasculitis. N Engl J Med 367, 3: 214–223, 2012.
Mahr, A., Katsahian, S., Varet, H. et al. Revisiting the classification of clinical phenotypes 
of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: a  cluster analysis. Ann 
Rheum Dis 72, 6: 1003–1010, 2013.
van der Woude, F. J., Rasmussen, N., Lobatto, S. et al. Autoantibodies against 
neutrophils and monocytes: tool for diagnosis and marker of disease activity in 
Wegener’s granulomatosis. Lancet 1, 8426: 425–429, 1985.
Watts, R. A., Scott, D. G. ANCA vasculitis: to lump or split? Why we should study MPA 
and GPA separately. Rheumatology (Oxford) 51, 12: 2115–2117, 2012.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.

Behçet Hulusi (1889–1948) – turecký dermatolog. Za první světové války pracoval 
jako dermatolog ve vojenské nemocnici v Edirne. Po válce pak rozšiřoval své znalosti 
za odborného pobytu v Budapešti a Berlíně. Po návratu do Turecka si v Istanbulu zří-
dil soukromou praxi a pracoval také v Hasköy Venereal Diseases Hospital. Byl velmi 
aktivním autorem odborných statí a lektorem na lékařských kongresech. Zajímal se 
o syfilis (velká monografie Clinical and Practical Syphilis), leishmaniózu, parazitická 
onemocnění, mykózy a další problematiku. Nesmrtelnost jeho jménu přinesl popis 
choroby publikovaný v Archive of Dermatology (1936), nicméně úplnému meziná-
rodnímu přijetí této jednotky (M. Behçet) došlo až o téměř 10 let později. 

Takayasu Mikito (1860–1938) – japonský oftalmolog. Profesor oftalmologie na 
University of Kanazawa. T. arteritidu prezentoval na 12. výročním kongresu Japonské 
oftalmologické společnosti v roce 1908 ve Fukuoka na kazuistice 21leté ženy. 

Kawasaki Tomisaku (1925) – japonský pediatr. Promoval na lékařské fakultě univer-
zity v Chiba. Po 40 let poté pracoval na dětském oddělení nemocnice Červeného kříže 
v Hiroo v Tokiu. Dětské onemocnění, dnes nesoucí jeho jméno, poprvé zaznamenal 
v roce 1961 u 4letého chlapce. V roce 1967 popsal na 50 případů – později se ukázalo, 
že tato choroba je v Japonsku výrazně častější než jinde.

Cogan David Glendenning (1908–1993) – americký oftalmolog. Vystudoval na 
Harvardu (1932), pracoval v Howe Laboratory of Ophthalmic Rearch. Po válce zkou-
mal vliv radiace na oko, publikoval monografii Neurologie očních svalů, ad. C. syn-
drom byl poprvé popsán v roce 1945 jako nonsyfilitická intersticiální keratitida s ves-
tibulokochleární symptomatologií. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Využití podtlakové terapie v cévní chirurgii  
– kazuistika

Pavel Gladiš, Robert Staffa, Martin Dvořák, 
Miroslav Krejčí, Tomáš Novotný
Centrum cévních onemocnění, II. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Souhrn:
Použití podtlakové terapie v cévní chirurgii je velkým přínosem při doléčování 

defektů dolních končetin po cévních chirurgických rekonstrukčních výkonech. De-
fekty bývají v důsledku ischemie při tepenném uzávěru a to jak při ateroskleróze, tak 
po poškození tepny úrazem. Prezentujeme kazuistiku 34leté pacientky, u které došlo 
k ruptuře arteria (a.) poplitea následkem luxace pravého kolenního kloubu při ská-
kání na trampolíně. Cévní chirurgický rekonstrukční výkon byl doplněn rozsáhlými 
fasciotomiemi všech prostorů pravého bérce. Pro terapii takto vzniklých defektů byla 
použita podtlaková terapie.

Summary:
The use of the under pressure therapy in the vascular surgery – a case report

The use of negative pressure wound therapy in vascular surgery is a very advan-
tageous approach for treatment of wounds of lower extremities after vascular recon-
structive procedures. These wounds are the result of ischemia occurring after arterial 
closure caused by atherosclerosis or arterial injury. We present a case of 34-year-old 
patient, who suffered a popliteal artery rupture caused by knee dislocation during 
trampoline jumping. Vascular procedure was followed by extensive four-com-
partment fasciotomies of the right lower leg. We have used negative pressure wound 
therapy for treatment of these wounds.

Gladiš, P., Staffa, R., Dvořák, M., Krejčí, M., Novotný, T. Využití podtlakové terapie v cévní chirurgii  
– kazuistika. Kazuistiky v angiologii 1, 2: 8–10, 2013.

Klíčová slova: 
 � úrazová léze podkolenní 

tepny
 � cévní rekonstrukční 

chirurgický výkon
 � fasciotomie
 � podtlaková terapie

Key words: 
 � popliteal artery injury
 � vascular reconstruction
 � fasciotomy
 � negative pressure wound 

therapy

Úvod
Použití podtlakové terapie v cévní chirurgii je značným příno-

sem při doléčování kožních defektů dolních končetin po cévních 
chirurgických rekonstrukčních výkonech (Vowden 2006). Jde 
o ulcerace v důsledku ischemie při aterosklerotických tepenných 
lézích, ale také o defekty vzniklé po ošetření compartment syndro-
mu po rekonstrukci tepny poškozené úrazem. V léčbě ischemic-
kých ulcerací je vždy primární zajištění dostatečného krevního 
zásobení cévním chirurgickým rekonstrukčním výkonem nebo 
výkonem endovaskulárním. Po úspěšné revaskularizaci následuje 
často zdlouhavá a náročná terapie léze měkkých tkání na původně 
ischemické končetině. Terapie rány kontrolovaným pod tlakem 
umožňuje výrazně urychlit proces hojení defektu a  přináší ne-
sporný komfort jak pro nemocného, tak i pro ošetřující personál.

Kazuistika
34letá pacientka utrpěla 25. července 2010 kolem 13. hodi-

ny traumatickou luxaci pravého kolenního kloubu při skákání 

s dětmi na trampolíně. Primárně byla ošetřena na jiném pra-
covišti, kde byla provedena zavřená repozice luxace. Na rent-
genovém snímku skeletu nebyla nalezena fraktura. Po repo-
zici byla artikulace v normě, ale postupně narůstal hemartros 
a  otok měkkých tkání pravého kolena, rozvíjela se anestezie 
v inervační oblasti nervus (n.) peroneus. Proto byla pacientka 
převezena na operační sál a provedena revize n. peroneus, tento 
byl však intaktní. Při revizi byla nalezena kompletní traumatic-
ká léze a. poplitea (AP). Byl proveden uzávěr proximálního pa-
hýlu tepny ligaturou a dočasný uzávěr operační rány. Od úrazu 
přetrvávala plegie n. peroneus vpravo. Na kolenní kloub byla 
přiložena fixace a pacientka byla s progredující ischemií pravé 
dolní končetiny (PDK) dopravena helikoptérou 25. července 
2010 na naše pracoviště. Z  heliportu byla pacientka v  18:20 
hod transferována přímo na operační sál.

Pacientka byla při přijetí oběhově stabilizovaná, tlak krve 
(TK) 140/90 mmHg, pulz (P) 100/min, byla bez dechových 
potíží, orientovaná, při vědomí, spolupracovala. Hlava, krk, 
a hrudník bez patologického nálezu, poslechově dýchání sklíp-
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Obr. č. 1: Mediální fasciotomie pravého bérce
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Obr. č. 2: Laterální fasciotomie pravého bérce
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Obr. č. 3: Mediální fasciotomie pravého bérce po 
odstranění dočasného umělého kožního krytu
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Obr. č. 4: Aplikovaná podtlaková terapie
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Obr. č. 5: Zhojená mediální fasciotomie po Tierschově 
plastice
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Obr. č. 6: Zhojená laterální fasciotomie po Tierschově 
plastice
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dolní končetina byla teplá do periferie, s pulzací hmatnou na 
ADP i ATP.

Dne 6. ledna 2011 byla pacientka přijata na ortopedickou 
kliniku naší nemocnice k  provedení redresu pravého kolena 
v celkové anestezii. Anestezie i operace proběhly bez kompli-
kací, pacientka pooperačně intenzivně rehabilitovala na mo-
torové dlaze. Dne 8. ledna 2011 byla propuštěna do domácího 
ošetřování a pokračovala v intenzivní rehabilitaci pomocí mo-
torové dlahy v rozsahu pohybu pravého kolena 0–110 stupňů 
Jako účinná analgezie byl použit anesteziologem zavedený tu-
nelizovaný femorální katetr.

V současné době se pacientka těší plnému zdraví, funkce 
pravého kolenního kloubu je obnovena s mírným omezením 
pohybu v krajních polohách, PDK je teplá do periferie, se za-
chovaným citem i hybností, pulzace je hmatná na ADP.

Diskuse
Terapie kontrolovaným podtlakem v  doléčení defektů 

měkkých tkání dolních končetin způsobených ischemií nebo 
defektů vzniklých po ošetření compartment syndromu je ne-
sporným přínosem (Gupta et al. 2007). Léčba je efektní, pro 
pacienta málo bolestivá a  bývá dobře tolerována (Banwell et 
Téot 2004). Přináší dobrý komfort, protože nemocného neob-
těžuje nutností opakovaných bolestivých převazů, často i ně-
kolikrát denně. Rychlou tvorbou zdravé granulační tkáně a eli-
minací otoků připravuje terén vhodný pro uzavření defektu 
kožní plastikou nebo resuturou.

Je však nutné zdůraznit, že takto úspěšná terapie je podmí-
něna zajištěním dobré revaskularizace, kterou realizuje cévní 
chirurg. Metoda podtlakové terapie v  cévní chirurgii má své 
pevné místo a je stále více na naší klinice využívána.

Literatura
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kové, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené. Břicho měkké, 
bez peritoneálního dráždění, nebolestivé. Měla zavedenou lin-
ku pro spinální anestezii, PDK byla fixovaná v ortéze, prsty byly 
bledé, chladné, bez možnosti pohybu, necitlivé, pulzace byla 
hmatná pouze v  třísle. Druhostranná neporaněná končetina 
byla teplá do periferie, cit a hybnost chyběl (v.s. v důsledku spi-
nální anestezie), s pulzací hmatnou na a. dorsalis pedis (ADP) 
i na a. tibialis posterior (ATP). Laboratorní výsledky: erytro-
cyty 3,01 1012/l, leukocyty 12,6 109/l, hemoglobin 89,0 g/l, he-
matokrit 0,256, trombocyty 154 109/l, střední objem krevních 
destiček (MPV) 10,2 fl, střední objem červené krvinky (MCV) 
85,0 fl, střední množství hemoglobinu obsažené v  jednom 
erytrocytu (MCH) 29,6 pg, střední koncentrace hemoglobinu 
v jednom erytrocytu (MCHC) 347,7 g/l. Koagulace: Quickův 
test 0,58, international normalized ratio 1,37, aktivovaný par-
ciální tromboplastinový čas (aPTT) 31,9 s, přepočet aPTT na 
normál 1,00, fibrinogen 1,20 g/l, trombinový čas 15 s, glukóza 
7,8 mmol/l, močovina 3,7 mmol/l, kreatinin 51 µmol/l, odhad 
glomerulární filtrace (MDRD) >1,5 ml/s, bilirubin celkový 
21,4 µmol/l. Krev – minerály: natrium 139 mmol/l, kalium 3,5 
mmol/l, chloridy 104 mmol/l; krev – enzymy: kreatinkináza 
(CK) 10,63 µkat/l, myoglobin 299,3 µg/l.

Dne 25. července 2010 byla pacientka urgentně operována. 
Byla provedena revize AP vpravo, ligace proximálního i distál-
ního konce AP, implantován žilní bypass popliteo-popliteální 
(supra-infragenu), průchodnost rekonstrukce byla ověřena 
peroperační angiografií. Na závěr operace provedena fascioto-
mie kompartmentů všech tří svalových skupin pravého bérce, 
operační rány byly překryty umělým kožním krytem. Výsledek 
operace byl s dobrým efektem na prokrvení končetiny, po vý-
konu obnovena pulzace do periferie. Po výkonu nasazena an-
tikoagulační léčba nízkomolekulárním heparinem (LMWH). 
Pro laboratorní známky reperfuzního syndromu byla zahájena 
forsírovaná diuréza, postupně docházelo k normalizaci hodnot 
CK i myoglobinu. Za hospitalizace byl konzultován traumato-
log a proběhlo opakované ortopedické konzilium na lůžku. Na 
PDK přiložena ortéza, zahájena postupná rehabilitace (chůze 
o berlích bez došlapu). Provedeno také neurologické konzili-
um, trvá plegie v oblasti n. peroneus, nasazena podpůrná tera-
pie. Pro přetrvávající lehký otok periferie končetiny provedeno 
ultrazvukové vyšetření, které potvrzuje volnou průchodnost 
bypassu. Za hospitalizace opakované převazy fasciotomií 
s výměnami umělého kožního krytu (obr. č. 1, 2, 3), následně 
instalována podtlaková terapie s kontinuálním pod tlakem – 
125 mm Hg (obr. č. 4) umožňující postupně částečnou resutu-
ru fasciotomií, na reziduální plochu s granulacemi přiložena 
Thierschova kožní plastika, která se přihojila (obr. č. 5, 6). Dal-
ší péče byla možná ambulantní cestou. Při propuštění 28. září 
2010 byla pacientka oběhově stabilní, afebrilní, bez klidových 
bolestí končetiny, PDK byla teplá do periferie. Otok periferie 
zvolna ustoupil, pulzace byla hmatná na ADP, druhostranná 
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Pacient s ischemickou chorobou dolních 
končetin a nemožností další  
revaskularizační léčby

Jaroslav Brotánek
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn:
Kazuistika představuje polymorbidního nemocného, u kterého došlo k manifestní-

mu rozvoji ischemické choroby dolních končetin. Vzhledem k neukázněnému životní-
mu stylu pacienta a nakupení rizikových faktorů aterosklerózy došlo po přechodném 
úspěchu endovaskulární revaskularizace k  opětovnému zhoršení ischemie dolních 
končetin. Další revaskularizační zákrok již nebyl technicky možný. Po nasazení léčby 
sulodexidem se stav pacienta výrazně zlepšil, došlo k významnému prodloužení klaudi-
kačního intervalu. Rovněž se jednoznačně vylepšila i celková kvalita života nemocného.

Summary:
A patient with ischemic disease of lower extremities without the option of further 
revascularization treatment

The case report presents a  polymorbid patient who developed a  manifest 
ischemic disease of lower extremities. After a  temporary success of endovascular 
revascularization a recurrent worsening of ischemia of lower extremities occurred due 
to patient’s undisciplined lifestyle and a cumulation of risk factors of atherosclerosis. 
An additional revascularization procedure was not technically possible. The 
patient’s  condition has significantly improved after the initiation of the treatment 
with sulodexide, the claudication interval has been significantly prolonged. The 
patient’s general quality of life has also significantly improved.  

Brotánek, J. Pacient s ischemickou chorobou dolních končetin a nemožností další revaskularizační léčby. 
Kazuistiky v angiologii 1, 2: 11–14, 2013.

Klíčová slova: 
 � ischemická choroba 

dolních končetin
 � revaskularizace
 � diabetes mellitus
 � sulodexid

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 �  revascularization
 � diabetes mellitus
 � sulodexide

Úvod
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je řazena 

do skupiny kardiovaskulárních onemocnění, která jsou hlav-
ní příčinou morbidity a mortality v dnešním vyspělém světě. 
Hlavní příčinou nemoci bývá aterosklerotické postižení (až 
90 %) (Bulvas et al. 2009). ICHDK je navíc významným indi-
kátorem systémové aterosklerózy. Aterosklerotický proces ne-
bývá omezen pouze na jednu oblast cévního řečiště. U pacien-
tů s ICHDK se ischemická choroba srdeční (ICHS) vyskytuje 
zároveň ve více než 50 % případů. Souběžné postižení mozko-
vých tepen má až 40 % nemocných (Maděrová 2008). Celkové 
riziko úmrtí těchto pacientů je zvýšeno třikrát, kardiovaskulár-
ní mortalita je až šestinásobná (Indráková et Kalinová 2009). 

Záludnost onemocnění spočívá i  v  tom, že mnohdy probíhá 
asymptomaticky a  pacienti pak nejsou řádně sledováni a  lé-
čeni. Závažnost onemocnění dokumentují i následující data – 
v Evropě a Severní Americe onemocnění postihuje asi 27 mi-
lionů lidí (t. j. 16 % populace starší 55 let) (Musil 2007). Jeho 
prevalence stoupá s věkem. Mezi 40 a 75 lety se mění z 2,4 % 

na 22 %. U čtvrtiny osob, trpících klaudikacemi, se potíže ča-
sem zhorší a méně než 10 % z nich bude potřebovat amputaci 
(Bulvas et al. 2009; Dormandy et al. 1989; Hertzer 1991). Počet 
nemocných v České republice, u kterých je ročně amputována 
končetina mimo trauma, se odhaduje na 3 000 (Bulvas et al. 
2009). Mezi hlavní rizikové faktory ICHDK patří věk, pohlaví, 
kouření, diabetes mellitus, hypertenze a hypercholesterolemie. 
Kouření navyšuje riziko až šestkrát. Dalším významným rizi-
kem je diabetes mellitus. U diabetiků vzrůstá možnost vzniku 
ICHDK 2–4krát (Criqui et al. 1997) a riziko amputace končeti-
ny je u diabetika až 20krát vyšší než u nediabetika. ICHDK má 
krom zdravotního postižení i dopad v sociální oblasti, protože 
může vést k trvalé invalidizaci nemocných.

Kazuistika
V naší kazuistice popisujeme případ 68letého muže. Paci-

ent, bývalý číšník, se již 15 let léčí pro diabetes mellitus. Zpočát-
ku byl léčen pouze dietou, nyní užívá perorální antidiabetika – 
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PACIENT S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNíCH KONČETIN A NEMOžNOSTí DALŠí REVASKULARIZAČNí LéČBY

metformin (Glucophage 850 mg) 2x denně. Před několika lety 
prodělal krvácení z vředu duodena, které bylo s vysokou prav-
děpodobností v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové 
(Anopyrin). Ta mu byla nasazena po prodělané angioplastice 
koronární tepny – ramus interventricularis anterior (RIA), kte-
rou musel podstoupit pro nestabilní anginu pectoris. Pacient se 
dále léčí s hypertenzí, již léta bere ACE inhibitor ramipril (Pira-
mil 5 mg) 2x denně a beta-blokátor metoprolol (Egilok 50 mg) 
2x denně. Po vysazení kyseliny acetylsalicylové mu byl doporu-
čen clopidogrel, ale byl ho nucen vysadit, protože po něm měl 
dyspeptické obtíže. Vzhledem k  jeho profesi a  rodinné zátěži 
má výrazné varixy na obou dolních končetinách.

Co se týká jeho rodinné anamnézy, otec byl diabetik a pro-
dělal opakovaný infarkt myokardu, při posledním skonal. 
Matka měla diabetes mellitus, hypertenzi a  varixy dolních 
končetin. Dcera pacienta má rovněž varikózní komplex na 
obou nohách. Nemocný se též nezříkal neřestí. Možná k tomu 
inklinovala i jeho profese. Když chodil do zaměstnání, kouřil 
okolo třiceti cigaret denně a vypil asi osm piv denně, výjimkou 
nebyla ani konzumace tvrdého alkoholu. V penzi počty zredu-
koval asi na dvě piva a deset cigaret denně. Odlivku destilátu si 
dal jen o víkendu s přáteli v restauraci.

Pacient náhle začal pozorovat klaudikační potíže. Bolesti se 
objevovaly v obou lýtkách po asi 150 m chůze. Nemocný se do-
mníval, že potíže jsou způsobené tím, že má ploché nohy a kře-
čové žíly, proto se na vyšetření nikam nedostavil. Při pravidelné 
kontrole na diabetologii se o potížích nezmínil. Problémy trvaly 
zhruba jeden rok, pak se začaly rapidně zhoršovat. Klaudikační 
interval se zkrátil asi na 20–30 m, v noci měl pacient občas i kli-
dové bolesti. Vyhledal proto ošetření u praktického lékaře. Ten 
nemocného po prohlídce ihned doporučil na vyšetření na naše 
pracoviště. Dle data na písemném odesílajícím doporučení bylo 
jasné, že pacient ještě několik dnů s návštěvou našeho pracoviště 
otálel. Zlom však nastal v okamžiku, kdy se mu na palci pravé 
nohy od otlaku boty objevil bolestivý, mokvající defekt, velikosti 
do jednoho centimetru, který se mu nedařilo zahojit.

Lékař naší ambulance v přijímací zprávě popsal v somatic-
kém nálezu obézního malého muže (165  cm a  87  kg – BMI 
32 kg/m2) s vysokým krevním tlakem (160/100 mmHg) a te-
povou frekvencí 66 pulzů/min. Nález na hlavě, krku a hrud-
níku byl v  mezích normy. Břicho bylo špatně vyšetřitelné 
vzhledem k obezitě typu jablka. Byla hmatná játra, která přesa-
hovala o dva prsty žeberní oblouk. Dolní končetiny byly již na 
první pohled bledé, při palpaci periferně chladné. Pulzace byly 

hmatné pouze v tříslech, kde nad tepnami byl slyšitelný šelest. 
V  průběhu vena saphena magna byl oboustranně na stehně 
a lýtku patrný varikózní komplex. Na bříšku palce vpravo, pod 
nehtem, byl defekt o velikosti asi sedm milimetrů, s mokvají-
cím středem a začernalým lemem v okolí. Palec měl do polo-
viny lividní zbarvení.

Ještě v ambulanci bylo provedeno dopplerovské vyšetření 
tepen dolních končetin. Ultrazvuk prokázal kritickou ischemii 
pravé nohy (kotníkový systolický tlak zde byl 40 mmHg). Na 
levé noze byl naměřen kotníkový tlak 55 mmHg. Pacientovi na 
základě tohoto vyšetření a klinického nálezu bylo ihned nabíd-
nuto přijetí do nemocnice.

K velkému překvapení však nemocný hospitalizaci odmítl. 
I  přes důkladné vysvětlení závažnosti stavu a  poučení o  ne-
zbytnosti invazivního vyšetření žádal podepsání reversu. Do-
slova se domníval, že mu k vyléčení musí stačit jen tabletky. Co 
nyní zbývalo ambulantnímu lékaři? Nasadil pacientovi nafti-
drofuryl (Enelbin retard) 3x2 tbl a  ticlopidin (Ticlid) 2x1 tbl 
a odeslal ho do péče ambulantního specialisty.

Stav nemocného se však radikálně horšil. Po několika 
dnech byl přivezen rychlou záchrannou službou pro výrazné 
klidové bolesti pravé nohy, horečky 38 ºC a třesavky. Defekt na 
palci se zvětšil, kolem bylo výrazné horké zarudnutí, které se 
šířilo na dorsum nohy. Rovněž se objevilo i cyanotické zbar-
vení druhého prstu. Přivolaný chirurg provedl lokální ošetře-
ní defektu a  vyslovil podezření na pravděpodobnou nutnost 
amputace palce. Před tím ale rovněž požadoval angiografické 
vyšetření. V  laboratorních výsledcích nemocného v krevním 
obrazu byla patrna výrazná leukocytóza (20x109/l) se znač-
ným posunem doleva v diferenciálním rozpočtu a mírná chu-
dokrevnost s hemoglobinem 113 g/l. Anemie měla charakter, 
který nacházíme při chronickém onemocnění. Biochemic-
ká stanovení prokazovala značně zvýšené CRP (236  mg/l), 
známky zhoršené funkce ledvin (kreatinin 161  µmol/l, urea  
15,2  mmol/l). Na těchto hodnotách se podílela  velkou mě-
rou i  dehydratace pacienta. Zvýšeny byly i  jaterní enzymy – 
AST 3,28 µkat/l, ALT 2,96 µkat/l, GMT 4,48 µkat/l, bilirubin 
35  µmol/l (zde nebylo možno jednoznačně odlišit, do jaké 
míry se na zvýšení podílel septický stav, a co bylo patologické 
již v předchorobí v souvislosti s abúzem alkoholu) a glykemie 
19,4 mmol/l.

Pacientovi byla podána antibiotika, Augmentin intrave-
nózně, infúze a  diabetes byl kompenzován inzulínem. Ur-
gentně byla provedena CT angiografie tepen obou dolních 
končetin. Toto vyšetření prokázalo významné stenózy arteria 
femoralis superficialis (AFS), arteria poplitea (AP) a obliteraci 
jedné z bércových tepen vpravo. Vlevo byla patrna významná 
stenóza arteria poplitea a difúzní sklerotické změny všech bér-
cových tepen. Na angiologicko-chirurgickém semináři byl pa-
cient indikován k angioplastice AFS a AP vpravo v první době, 
následně elektivně k plastice AP vlevo.

Při výše uvedené terapii došlo ke zlepšení stavu pacienta, 
klinicky i  laboratorně ustoupily známky zánětu, vylepšily se 
rovněž renální funkce. Pacient bez komplikací zvládnul angio-
plastiky na tepnách pravé dolní končetiny. Po nich a antibio-
tické léčbě došlo k regresi velikosti defektu na palci a ústupu 
lividního zbarvení druhého prstu. I přes tyto veškeré úspěchy 

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.

Fontaine René (1899–1979) – francouzský chirurg. Studoval medicínu ve Štrasburku. 
Byl žákem Reného Leriche, po němž převzal v roce 1941 katedru klinické chirurgie na 
štrasburské univerzitě. S jeho jménem je spojena funkční klasifikace chronické formy 
ischemické choroby dolních končetin; spolu se spolupracovníky ji publikoval v roce 
1954. Na ni navazují novější varianty, jako je klasifikace Rutherfordova.

(zdroj informací: archiv redakce)
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se ale defekt palce zcela nezhojil a proto byl nemocný nucen 
podstoupit amputaci palce.

Po propuštění z  chirurgie se cítil dobře, bolesti v  pravé 
končetině ustaly, rána se zhojila per primam. S odstupem času 
byla úspěšně provedena angioplastika tepny na druhé noze. 
Do medikace byly pacientovi přidány statiny – atorvastatin 
40 mg 1x denně. Byla provedena i změna beta-blokátoru, mís-
to metoprololu byl podán bisoprolol (Concor) 5 mg denně 
a  vzhledem k  vyššímu krevnímu tlaku byl nasazen blokátor 
kalciových kanálů amlodipin (Agen) 5 mg denně.

Při laboratorních kontrolách se však nečekaně u nemocné-
ho vyvinula leukopenie a  trombocytopenie. Nález s vysokou 
pravděpodobností souvisel s terapií ticlopidinem. Po jeho vy-
sazení došlo k úplné normalizaci krevního obrazu a hematolo-
gické vyšetření neprokázalo jiné onemocnění. Při následných 
ambulantních kontrolách v  ordinaci angiologa měl pacient 
jen malé obtíže. Pozoroval klaudikace pouze při rychlé chůzi 
do kopce. Krevní tlak měl zcela v normě. Zároveň však bylo 
patrné, že mu evidentně otrnulo. Opět více kouřil a s dietou 
se rozhodně nezatěžoval. Hladina celkového cholesterolu byla 
i přes terapii statinem 5,7 mmol/l, LDL-cholesterolu 3,8 mmo-
l/l a HDL-cholesterolu 0,9 mmol/l. Zvýšeny byly i triglyceridy 
– 2,5 mmol/l. Ani diabetolog nemohl být spokojen, glykemie 
se pravidelně pohybovaly kolem 10 mmol/l.

Výsledky nezodpovědného chování nemocného na sebe 
nedaly dlouho čekat. Klaudikace vpravo se začaly výrazně 
zhoršovat, významně limitovaly pacienta, objevovaly se i  při 
pomalém přecházení po bytě. Nepomáhalo ani opětovné nasa-
zení naftidrofurylu (Enelbin retard). Kontrolní angiografické 
vyšetření pravé dolní končetiny bylo nesmlouvavé – oblitera-
ce obou bércových tepen a difúzní aterosklerotické postižení 
třetí artérie – nález zcela nevhodný k  rekonstrukčnímu zá-
kroku. Nyní bylo problematické i léčebné rozhodování. U pa-
cienta nebylo možno podat antiagregační léčbu, ze které by 
jistě profitoval. Proto jsme přistoupili k  nasazení sulodexidu 
(Vessel Due F) v dávce 2-0-2. Po několika týdnech léčby došlo 
k prodloužení klaudikačního intervalu na asi 50 m. Nemocný 
pochopil závažnost situace a začal mnohem lépe spolupraco-
vat. Přestal kouřit a dodržoval dietní opatření. Při ústupu klau-
dikací opatrně zahájil intervalový svalový trénink. Při léčbě 
docházelo k dalšímu zlepšení stavu, klaudikace se nyní obje-
vovaly až po 100 m. Výrazně se vylepšily i hodnoty glykemie 
a parametry lipidového spektra. Nasazené léky pacient dobře 
snášel. Jak se u něj vylepšily tělesné potíže, došlo i ke zlepšení 
jeho psychického stavu.

Diskuse
Naše kazuistika prezentuje pacienta, u  kterého význam-

né nakupení rizikových faktorů aterosklerózy vedlo ke vzni-
ku manifestního kardiovaskulárního onemocnění. Nejprve 
v  podobě akutní formy ischemické choroby srdeční. Teprve 
následně a  s  odstupem času se klinicky projevila obliterující 
ateroskleróza končetinových tepen. Případ nás upozorňuje na 
fakt, že rizikoví pacienti, kteří již prodělali kardiovaskulární 
onemocnění v kterékoliv lokalizaci cévního systému, mohou 
mít latentní postižení tepen i v jiné části těla. Proto je nutné po 

doposud skrytém postižení cíleně pátrat a při jeho nálezu ho 
adekvátně sledovat a léčit.

Klinický případ dále popisuje pacienta, u  kterého již ne-
bylo možno provést žádný revaskularizační zákrok. Při běžné 
konzervativní léčbě byly jeho potíže výrazné a málo ovlivni-
telné. Navíc nežádoucí efekty vyloučily z podávané medikace 
antiagregační léky. V této situaci se osvědčilo podání preparátu 
sulodexidu (Vessel Due F).

Sulodexid patří mezi látky ovlivňující krevní srážlivost. 
Chemicky se řadí do skupiny glykosaminoglykanů. Jsou v něm 
zastoupeny dvě složky – 80 % středně molekulárního heparinu 
a 20 % dermatansulfátu. Látka má afinitu k antitrombinu III 
a heparin kofaktoru II. Vede k inhibici aktivovaného faktoru X 
a  trombinu. Rovněž způsobuje snížení hladiny fibrinogenu 
a  ovlivňuje tkáňový aktivátor plasminogenu (t-PA). Má i  re-
parační a ochranný vliv na endotelie (Strojil 2006; Harenberg 
1998).

Příznivý vliv sulodexidu v  léčbě ICHDK prokázaly různé 
studie. Nejznámější je zřejmě sledování, které provedl Coccheri 
a jeho spolupracovníci (Coccheri et al. 2002). Jednalo se o ran-
domizovanou, multicentrickou, placebem kontrolovanou stu-
dii, která probíhala ve 28 centrech po dobu dvou let. V aktivně 
léčené skupině bylo pacientům nejprve zahájeno intravenózní 
podávání sulodexidu po dvacet dnů, následně byli převedeni 
na tabletovou formu. Zde dostávali 100 mg sulodexidu denně, 
rozděleně do dvou dávek. Sledovaným primárním end-poin-
tem bylo zdvojnásobení bezbolestné klaudikační vzdálenosti. 
Tohoto cíle dosáhlo 23,8  % pacientů léčených sulodexidem 
oproti 9,1 % nemocných v placebové větvi. Dalším sledovaným 
cílem bylo zdvojnásobení maximální klaudikační vzdálenosti. 
I zde byly výsledky podobné (25,9 % pacientů léčených versus 
6,3 % na placebu). Studie nebyla primárně nastavená, aby hod-
notila výskyt, respektive ovlivnění závažných kardiovaskulár-
ních příhod. Ukázalo se však, že u pacientů léčených sulodexi-
dem byl jejich výskyt dvakrát nižší než ve skupině placebové.

Zajímavé výsledky přinesla i meta-analýza dříve provádě-
ných studií se sulodexidem (Gaddi et al. 1996). V  této práci 
byly zahrnuty výsledky celkem 19  klinických randomizova-
ných studií, které sledovaly vliv sulodexidu na léčbu ICHDK. 
Z nich především vyplynulo, že u pacientů s obliterujícím ate-
rosklerotickým onemocněním dolních končetin a klaudikace-
mi po 70 dnech aktivní léčby došlo k prodloužení klaudikační-
ho intervalu o 36 % proti nemocným, kterým bylo podáváno 
placebo. Rovněž ve skupině nemocných, léčených sulodexi-
dem, bylo prokázáno signifikantně méně případů zhoršení 
symptomů ICHDK. Analýza dále prokázala, že u léčených ne-
mocných dochází i k pozitivním metabolickým změnám. Byla 
zjištěna změna koncentrace fibrinogenu, který poklesl o 13 %. 
Dále došlo ke snížení hladiny triglyceridů o  28  % a  zvýšení 
HDL-cholesterolu o 24 %.

Za snižování hladiny triglyceridů je zřejmě odpovědná ak-
tivace lipoproteinové lipázy (Strojil 2006). Vzhledem k tomu, 
že ICHDK se velmi často vyskytuje u pacientů s diabetes mel-
litus, je jasné, že se výzkum zaměřil i tímto směrem. U diabe-
tiků dochází k výraznému urychlení aterosklerotického proce-
su, a to jak makroangiopatie, tak i mikroangiopatie. Na rozvoji 
vaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus se často 
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podílí endotelová dysfunkce, zvýšená agregabilita trombocy-
tů a hyperkoagulační stav (na podkladě zvýšení faktoru VIII,  
fibrinogenu a  snížení fibrinolytické aktivity krve). Diabetes 
bývá často provázen dyslipidemií, kdy nemusí být zvýšena 
pouze hladina cholesterolu, ale mnohdy nacházíme i zvýšení 
hladin triglyceridů a  snížení HDL-cholesterolu (tzv. atero-
genní dyslipidemie) (Rosolová et al. 2013). Provedené studie 
u diabetiků s ICHDK sledovaly jednak klinickou symptomato-
logii, jednak laboratorní změny. V jedné z nich byl sulodexid 
podáván pacientům s diabetes mellitus a ICHDK II.–III. stadia 
klasifikace dle  Fontaina. Kromě klinického zlepšení nemoc-
ných u nich došlo i ke snížení hladiny celkového cholestero-
lu a  triglyceridů (Piva et al. 1985). Další studie prokazovaly 
obdobné výsledky, některé navíc zjistily i  pokles fibrinogenu  
(Lasierra-Cirujeda et al. 2010).

U diabetiků má sulodexid značný vliv i na mikroangiopatii. 
Ta vede často ke vzniku nefropatie, která se zpočátku manifes-
tuje mikroalbuminurií, posléze pak proteinurií. Při podávání 
sulodexidu dochází ke snížení mikroalbuminurie. Ve studii Di.
N.A.S. sulodexid v maximální dávce 200 mg denně po čtyřech 
měsících podávání snížil mikroalbuminurii o 40 % a makroa-
lbuminurii o 45 % (Gambaro et al. 2002). Výsledky vycházely 
obdobně u diabetiků 1. i 2. typu. Efekt léčby byl přídatný k po-
dávání inhibitorů ACE a sartanů.

V  České republice bylo provedeno sledování, které hod-
notilo ovlivnění tuhosti cévní stěny u diabetiků při podávání 
preparátu Vessel Due F. Tuhost cévní stěny byla zvolena jako 
rizikový faktor makro- i  mikroangiopatie. Hodnocena byla 
pomocí indexu kotník-paže a CAVI (cardio-ankle vascular in-
dex). Sulodexid statisticky významně snížil parametry tuhosti 
cévní stěny (Matuška 2010).

Nepopiratelný vliv sulodexidu je i v léčbě diabetické retino-
patie, samostatně u lehkých forem, nebo jako podpůrná léčba 
při ošetření sítnice laserem (Strojil 2006).

Prezentovaná kazuistika se zaměřila na postižení v oblasti 
tepenného systému. Nesmíme rozhodně opomenout i další lé-
čebné indikace sulodexidu, které se týkají použití v oblasti lé-
čení chronické žilní insuficience, bércových vředů, žilní trom-
bózy a ICHS (Roztočil 2013).

Závěr
V  dnešní široké paletě antitrombotických léků sulodexid 

zaujímá zvláštní pozici, která je dána jeho kombinovaným 
složením a působením na různých etážích koagulační kaská-
dy. Jeho výjimečnost spočívá i v tom, že však nepůsobí pouze 
antikoagulačně. Svým komplexním efektem vede k pozitivní-
mu ovlivnění endotelií a regresi endotelové dysfunkce, což se 
zvláště pozitivně projevuje u diabetiků při zlepšování hlavně 
mikroangiopatických komplikací. Na tomto jevu se jistě podílí 
i příznivé ovlivnění lipidogramu snížením hladiny celkového 
cholesterolu, triglyceridů a zvýšení HDL-cholesterolu. Sulode-
xid je lékem, jehož podávání nevyžaduje laboratorní kontroly. 
Při léčbě je pacienty dobře snášen, případné nežádoucí účin-
ky bývají mírné nebo přechodné. V případě sulodexidu máme 
k dispozici preparát, který je možno užít v široké škále vasku-
lárních klinických indikací pro naše pacienty.
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Seznam zkratek
ICHDK – ischemická choroba dolních končetin
ICHS – ischemická choroba srdeční
RIA – ramus interventricularis anterior
ACE – angiotenzin konvertující enzym
BMI – body mass index
AST – aspartátaminotransferáza
ALT – alaninaminotransferáza
GMT – gamaglutamyltransferáza
AFS – arteria femoralis superficialis
AP – arteria poplitea
t-PA – tkáňový aktivátor plasminogenu
CAVI – cardio-ankle vascular index
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Léčba poruchy mikrocirkulace  
u sekundárního Raynaudova syndromu  
při systémové sklerodermii

Jan Zeman, Patricie Zuntová
Centrum preventivní medicíny, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn:
Kazuistika se zabývá možnostmi léčby závažných periferních akrosyndromů. 

Uvádí na příkladu pacientky se sekundárním Raynaudovým syndromem v  pokro-
čilém stadiu limitované systémové sklerodermie s postižením jícnu a plic možnost 
příznivého ovlivnění zhoršující se poruchy periferní mikrocirkulace přidáním sulo-
dexidu ke stabilní rozsáhlé zavedené medikaci.

Summary:
The treatment of the impairment of microcirculation in the secondary 
Raynaud’s syndrome in the systemic sclerodermia

The case report is focused on the options of the treatment of significant peripheral 
acral syndromes. It presents the case of a  female patient with the secondary 
Raynaud’s syndrome in an advanced stage of the limited systemic sclerodermia with 
the impairment of esophagus and lungs and the option of a favourable influence of 
the increasingly impaired peripheral microcirculation by the addition of sulodexide 
to a stable established extensive medication.
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Úvod
Již 10 let se zabýváme v Centru preventivní medicíny na 

Bulovce, v naší mikrocirkulační ambulanci, diferenciální dia-
gnostikou, sledováním a léčbou pacientů s různými akrosyn-
dromy. Prakticky všichni tito pacienti jsou na úvod vyšetře-
ni podrobně klinicky, jsou jim provedeny laboratorní testy 
v  rozsahu nutném pro upřesnění diagnózy, následuje kapila-
roskopické vyšetření a  fotopletysmografické vyšetření průto-
ků u všech prstů horních končetin. Rutinně jsou angiologičtí 
pacienti vyšetřováni ultrazvukovým duplexním zobrazovacím 
systémem, provádí se dopplerovské vyšetření periferních te-
penných toků a  měření distálních tlaků na tepnách horních 
i dolních končetin. Uvedenými vyšetřeními je také stanovena 
nejpříhodnější oblast a konkrétní nejvhodnější místo pro vy-
šetření nemocného laserovým průtokoměrem (LDF), které se 
provádí standardním testováním polohovým (VAR test, hod-
notící venoarteriolární reflex) testováním na chlad (Cold test) 
a měřením reakce na ohřev (Rewarming test). Dle potřeby je 
pacientovi indikována angiografie nebo nukleární magnetická 
rezonance.

Hlavní léčba většiny těchto pacientů je kauzální nebo sym-
ptomatická na příslušných odděleních podle základního one-

mocnění. Například u níže popsané pacientky to byla a je te-
rapie revmatologická. Nicméně často jsme konzultováni jako 
angiologické pracoviště ohledně možností léčby mikrocirku-
lační poruchy se snahou zachovat co nejdéle uspokojivou tro-
fiku periferních tkání.

Kazuistika
Pacientka (ročník 1942) ve věku 70 let, je u nás sledována 

od září 2012 pro limitovanou formu systémové sklerodermie, 
u  které je orgánová manifestace v  plicích a  horní části zaží-
vacího traktu. Tímto onemocněním trpí prakticky od roku 
1980, kdy se objevily poprvé příznaky Raynaudova fenoménu. 
První malé digitání ulcerace na prstech rukou se anamnesticky 
přechodně objevily již v  roce 1987. V  únoru 2011 prodělala 
nemocná autoamputaci čtvrtého prstu na pravé ruce nad pro-
ximálním interfalangeálním skloubením. Léta má drápovité 
prsty u obou rukou díky retrakci tkání a deformované nehty, 
jsou patrné jizvičky po opakovaných vředech na prstech rukou 
obou horních končetin. Postižení orgánů (plic a jícnu) je evi-
dováno od roku 2002, kdy byla vzata do soustavné revmatolo-
gické péče v Thomayerově nemocnici, Praha. Plicním vyšetře-
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ním byla prokázána lehčí fibróza, která je dle poslední kontroly 
zřejmě stacionární, na posledním RTG plic v Nemocnici Na 
Bulovce 21. srpna 2013 byla popisována jen zhrubělá broncho-
vaskulární kresba bilaterálně bazálně a  difúzní kapacita plic 
byla toho času středně snížená, 9. května 2013 byly hodnoty 
TLCO 49 % NH, KCO 70 % NH. Postižení jícnu bylo zjištěno, jak 
uvedeno výše, též roku 2002, při polykacím aktu popisována 
hypotonie, obraz městnání v jícnu a vymizelý slizniční reliéf. 
Recentní kontrola u nás nebyla provedena, nicméně pacientka 
po této stránce je bez větších obtíží a  zhoršení v  posledních 
letech popírá. Váží 54 kg při výšce 149 cm. Je alergická na pe-
nicilinovou řadu, Cotrimoxazol, Ciprinol, Dalacin, z potravin 
na žampiony.

Na EKG byl patrný sinusový rytmus a obraz bifascikulární 
blokády, tedy bloku pravého raménka Tawarova a současně le-
vého předního hemibloku. Při kontrolním EKG byly u pacientky 
zachyceny četné supraventrikulární extrasystoly, občas pacient-
kou nepříjemně vnímané. Proto byla přidána antiarytmická léč-
ba, propafenon tbl v dávce 3x150 mg, a to s dobrým efektem.

Echokardiograficky byla zjištěna jen lehčí insuficience 
mitrální chlopně při diskrétních, v.s. incipientních degenera-
tivních změnách struktur ústí. Jedná se o  regurgitace úzkou 
tryskou, zpod zadního cípu, časně systolickou, dosahem dle 
obvyklé klasifikace 3/4. Během vyšetření bez přesvědčivých 
známek přetlaku v plicnici klidově (PASP 30 mmHg).

Hematologické laboratorní hodnoty vstupně (dne 12. října 
2012) vykazovaly leukocytózu (14,6x109)/l a diferenciální roz-
počet leukocytů signalizoval stejně jako vyšší CRP (70 mg/l) 
zánětlivou reakci organismu. Jen tyto uvedené hodnoty se po 
devíti měsících léčby u nás změnily k lepšímu.

Ostatní hodnoty byly buď normální, nebo s lehkou odchyl-
kou bez významného vývoje přetrvávaly. Např. z biochemické 
laboratoře: glykemie 4,9  mmol/l, urea 7,7  mmol/l, kreatinin 
99 µmol/l, při léčbě atorvastatinem v dávce 20 mg hladina cho-
lesterolu zůstávala příznivá: celkový cholesterol 4,46 mmol/l, 
HDL-cholesterol 1,6  mmol/l a  LDL-cholesterol 1,95  mmol/l. 
Hodnoty jaterních testů jsou prakticky v  mezích, lehce vyš-
ší je kyselina močová, 371  mmol/l. Vyšetření moče bylo bez 
významnějšího patologického nálezu, kromě lehce zvýšeného 
výskytu epitelií v sedimentu.

Stav pacientky v období sledování na našem oddělení
V létě 2012 se u pacientky při dlouhodobě nastavené léčbě 

(methylprednisolon – Medrol 4 mg 1-0-0, pentoxifylin – Pen-
tomer 400 mg 1-0-1, penicilamin – Metalcaptase 150 mg 1-0-
1, amlodipin – Zorem 5 mg 0-0-1, atorvastatin – Atoris 20 mg 
0-0-1, omeprazol – Helicid 20 mg 0-0-1, kyselina listová 10 mg 
1-0-0, ibuprofen 400 mg 1-0-1, loratadin 10 mg 1-0-0, calcium 
500 mg 1-0-0) objevily opět nehojící se, aktivní ulcerace. Jed-
nak na 3. prstě vlevo, kde se objevila menší ulcerace již v červ-
nu 2012, a dále pak na 5. prstě vpravo (pacientka je pravák a na 
pravé ruce má již amputovaný jeden prst jak výše uvedeno), 
kde se defekt objevil v srpnu 2012. U pacientky se na počátku 
roku 2013 ještě objevil malý defekt na patě pravé nohy. Mě-
řením distálních kotníkových tlaků byl zjištěn pokles průtoku 
vpravo, kde byly zjištěny hodnoty tlaku krve (TK) na arteria ti-

bialis posterior (ATP) i arteria dorsalis pedis (ADP) 80 mmHg, 
zatím co vlevo činily 160 mmHg na ATP i ADP při TK na pa-
žích 120/80 mmHg.

Kapilaroskopický obraz signifikantní rarefikace kapilár 
stejně jako fotopletysmografické vyšetření průtoků jednotlivý-
mi prsty byly v korelaci s klinickým nálezem. Laser dopplerov-
ské vyšetření potvrzovalo postižení periferního prokrvení na 
úrovni tepének horních končetin.

Vzhledem k  velké bolestivosti výše popsaných a  horší-
cích se digitálních ulcerací, které značně limitovaly pacient-
ku v běžných aktivitách života, jsme požádali revizního lékaře 
jedné ze zdravotních pojišťoven o  laskavé povolení a úhradu 
omezeného množství bosentanu (preparát Tracleer), který se 
nám v minulosti u těchto případů jako ultimum refugium vel-
mi osvědčil. Bohužel však pojišťovna opakovaně naši prosbu 
zamítla.

V této těžké situaci jsme u pacientky přidali v lednu 2013 
k  výše uvedené medikaci preparát Vessel Due  F (sulodexid) 
v dávce 2x2. Tobolka obsahuje 250 IU účinné látky. Pacientka 
byla vyzvána k úzkostlivé opatrnosti ohledně případného po-
ranění akrálních partií, včetně maximální ochrany proti chla-
du a teplotním výkyvům. Lokální léčbě defektů byla věnována 
maximální péče v ambulanci plastické chirurgie FN Královské 
Vinohrady, Praha, tj. pravidelné kontroly, převazy, koupele 
v řepíkové lázni, užití černé masti a lokálních antibiotik.

Postupně u pacientky začalo docházet ke zlepšování, jed-
nak subjektivnímu ve smyslu ústupu bolestí, pocitu teplejších 

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

Tawara Sunao (1873–1952) – japonský patolog. Tawara se narodil v Aki a studoval 
na Císařské univerzitě v Tokiu. V letech 1903–1906 studoval patologii v Marburgu 
u  Luwiga Aschoffa. Po návratu do Japonska pracoval na univerzitě Kyushu ve 
Fukuoce, zde získal v roce 1908 profesuru. Ve svých pracích se zabýval především stu-
diem stavby srdce. Jeho jméno nese Tawarovo raménko, součást převodního srdeč-
ního systému, které zajišťuje vznik a převod vzruchu po srdečních oddílech.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 1: Pacientka, ročník 1942, sklerodermie, stav po 
amputaci prstu a zhojení defektu (2013)
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rukou a nohou, ale také k objektivnímu velmi pomalému zlep-
šování, a to ve smyslu zajizvení a zhojení defektů, nejprve na 
prstech horních končetin, ale v  červenci (tj. po více než půl 
roce léčby preparátem Vessel Due  F) ke zhojení defektu na 
noze. U pacientky se také po 3/4 roce léčby preparátem Vessel 
Due F prodloužil klaudikační interval, stěžovala si původně na 
bolesti v  lýtku asi po 100 m chůze, nyní chodí prakticky bez 
limitu tj. jistě 400 m bez významnějších obtíží.

Z  laboratorních vyšetření bylo patrné lepšení celkového 
stavu pacientky a hojení defektů, došlo k poklesu hodnot leu-
kocytů ze 14,6x109/l (12. 10. 2012) na 11,0x109/l (11. 8. 2013) 
a odpovídajícímu zlepšení v diferenciálním rozpočtu krevního 
obrazu. Hodnoty CRP a FW se normalizovaly.

Diskuse
Naše příznivé zkušenosti s léčbou sulodexidem u různých 

poruch mikrocirkulace výše uvedený případ jen potvrzuje. Sa-
mozřejmě se jedná jen o kazuistické sdělení a my zůstáváme 
nadále opatrní v hodnocení jakéhokoliv preparátu u takových-
to onemocnění, vždyť systémová sklerodermie se vyznačuje 
značně kolísavým průběhem, kdy více méně dlouhé remise 
jsou střídány fázemi zhoršení. Vliv medikace na průběh toho-
to onemocnění je obtížně hodnotitelný. Stejně tak prodlouže-
ní klaudikačního intervalu lze u naší pacientky např. vysvětlit 
i  snížením bolestivosti nohy hojením defektu, což umožnilo 
dostatečný a jak známo velmi efektivní trénink chůzí s dalším 
příznivým efektem na periferní cirkulaci.

Na druhé straně však již existují způsoby jak hodnotit 
eventuelní funkční zlepšení stavu mikrocirkulačního řečiště 
a  tak se vyjádřit po aplikaci určité medikace k  její účinnosti. 
Přesto však zůstává pozoruhodná stabilizace a trend ke zlep-
šení kapilaroskopického obrazu. Dále pak objektivní zlepšení 
průtoku některými prsty na horních končetinách, a to jak při 
vyšetření fotopletysmografickém, tak při měření průtoků laser 
dopplerem, kdy důležitou známkou lepšení je zejména zkráce-
ní reakce na ohřev při funkčním testování.

V naší databázi však máme více pacientů s různými poru-
chami mikrocirkulace, u kterých lze doložit příznivou odezvu 
na léčbu sulodexidem. Tyto zkušenosti korelují s pozitivními 
zprávami oftalmologů a diabetologů.

Závěr
Průkaz efektu jakékoliv léčby u  relativně málo častých 

onemocnění s nejasnou etiologií, nepředvídatelnou či značně 
variabilní prognózou a neznámou kauzální léčbou, bude vždy 
velmi obtížný. Nicméně lze do jisté míry využít k ověření třeba 
i  jen krátkodobého zlepšení stavu těchto nemocných někte-
rých nových technik, umožňujících testování stavu mikrocir-
kulace. Např. objektivně měřitelná reakce na polohu končetiny, 
chlad a ohřev může pomoci při hodnocení efektu jednotlivých 
preparátů v léčbě akrosyndromů.

 Domníváme se, že i dočasné zlepšení stavu mikrocirkulace 
je u závažných pacientů přínosné. Přestože dlouhodobá pro-
gnóza základního onemocnění u systémové sklerodermie za-
tím zůstává vzhledem k neznámé etiologii nejistá, je vhodné ke 
zmírnění symptomatiky a zabránění časných závažných kom-
plikací základního onemocnění při zhroucení mikrocirkulač-
ního řečiště použít všech možných léčiv s ověřitelným efektem.

Vessel Due F se jeví jako jeden z mála preparátů s potenci-
álem příznivě ovlivnit stav mikrocirkulace. Optimální dávko-
vání preparátu se zdá zatím otevřenou otázkou, domníváme se 
však, že je vhodnější používat dávkování vyšší, např. minimál-
ně 2x2 kapsle denně.
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Sulodexid v terapii Raynaudova syndromu  
při kombinovaném systémovém onemocnění

Jiří Matuška
Cévní ambulance, MATMED s.r.o., Hodonín

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ pacientky s Raynaudovým fenoménem při kombinaci 

systémového lupus erythematodes a revmatoidní artritidy. Přidáním sulodexidu do 
terapie došlo k částečnému ústupu projevů akrocyanózy a k dlouhodobé stabilizaci 
stavu pacientky.

Summary:
Sulodexide in the treatment of Raynaud’s syndrome in combined systemic disease

This case review describes the patient suffernig from Raynaud´s  phenomenon 
secondary to systemic lupus erythematodes, combined with rheumatoid arthritis. 
Adding of the sulodexide to therapeutic pattern has led to decrease of the signs of 
acrocyanosis and to the long-term stability of the patient.

Matuška, J. Sulodexid v terapii Raynaudova syndromu při kombinovaném systémovém onemocnění. 
Kazuistiky v angiologii 1, 2: 18–20, 2013.
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Úvod
Vazomotorické fenomény prstců končetin představují 

v běžné angiologické praxi relativně častý a ne zcela jednoduše 
řešitelný problém. Jde o relativně nehomogenní skupinu sym-
ptomů i diagnóz, které lze na první pohled jen dosti obtížně 
odlišit. Přesná diagnostika je relativně obtížná i  s  ohledem 
na nutnost vyšetřovat mikrocirkulaci, což je stále pro většinu 
moderních angiologických praxí relativně limitní a  obtížně 
dostupná přístrojová metodika. Pestrost obrazu jednotlivých 
jednotek pak ještě zvětšuje případný nález autoprotilátek, kte-
rý bývá detekován u sekundárních vazomotorických projevů 
při autoimunitních onemocněních. Stanovení diagnózy se pak 
mnohdy táhne i několik let, přičemž klinický obraz se v prů-
běhu času může výrazně měnit a zasahuje tak do více noso-
logických jednotek autoimunitních onemocnění, včetně tzv. 
překryvných syndromů. Stanovení adekvátní diagnózy je jen 
začátkem. Terapie vazomotorických fenoménů právě pro jejich 
pestrost je značně nehomogenní. Jasný konsensus bychom hle-
dali marně. Ve značné části případů pak terapie stále probíhá 
spíše empiricky, s ne zcela jasnými výsledky.

Kazuistika
Pacientka byla v  angiologické ambulanci poprvé vyšetře-

na v  roce 2006 (ve věku 31  let), s projevy akrocyanózy prst-
ců horních i dolních končetin, bez rozvoje trofických defektů. 
Obtíže byly zřetelně provokovány expozicí chladu. Pacientka 
kouřila do 2 cigaret za den, byla bez hormonální kontracepce. 

Pozorovala váhový úbytek přes 20 kg za šest měsíců. Dále byly 
přítomny recidivující prekolapsové stavy, které byly již dříve 
diagnostikovány jako neurovegetativní dystonie s pozitivním 
HUT (Head Upright Tilt Table) testem. V lokálním nálezu byla 
mimo barevné změny prstců patrná ještě raritní koilonychie 
všech prstců rukou.

Při vstupním angiologickém vyšetření byla provedena du-
plexní sonografie tepen horních i dolních končetin, bez signi-
fikantní patologie. Byl zjištěn pokles ABI na 0,7 oboustranně, 
pletysmografie při záchvatu akrocyanózy s rozpadovými křiv-
kami. Provedeno bylo laboratorní vyšetření, včetně autoproti-
látek. Zjištěno: anti-Jo-1 hraniční hodnota, anti-Scl-70 hraniční 
hodnota, anti-Sm pozitivní, anti-Sm/RNP pozitivní, anti-histo-
ne negativní, ANA pozitivní 1:400 zrnitý typ, anti-DNP nega-
tivní, anti-dsDNA pozitivní, beta-2-GP negativní, p- i c-ANCA 
negativní. Jinak v laboratorním nálezu pouze hraniční normo-
cytární anemie, bez eventuelní tombocytopenie.

Kapilaroskopií byly detekovány četné dilatované megaka-
piláry, denzita kapilár přiměřená. Celkově byl klinický obraz 
hodnocen jako možný systémový lupus erythematodes, incipi-
entní sklerodermie či překryvný syndrom.

Nález byl konzultován s  revmatologem se závěrem: rozvoj 
systémového onemocnění pojiva (bude upřesněno průběhem) 
zatím zařazeno jako rozvoj revmatoidní artiritidy s projevy Ra-
ynaudova syndromu. Zahájena terapie hydroxychlorochinem 
(Plaquenil). Následně bylo v angiologické ambulanci provedeno 
kompletní interní vyšetření bez nálezu orgánového postižení. Vy-
loučena byla malignita jako případná příčina váhového úbytku.
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S  ohledem na četnost a  intenzitu atak akrocyanózy byly 
zvažovány možnosti farmakoterapie. Pacientka projevila 
v úvodu léčby zřejmou averzi k další famakoterapii, jako kom-
promis byl proto nasazen preparát se 40 mg ginkga.

Pacientka byla dále sledována v  angiologické ambulanci. 
S odstupem cca šesti měsíců bylo konstatováno, že stávající te-
rapie je zcela bez efektu na četné a intenzivní ataky akrocyanó-
zy. Při terapii Plaquenilem ale došlo k celkové stabilizaci stavu, 
zastavení poklesu tělesné hmotnosti, ústupu únavnosti paci-
entky. Revmatologická komponenta terapie (Plaquenil) proto 
byla hodnocena jako úspěšná. Pro trvající vazomotorické fe-
nomény prstců horních i dolních končetin v roce 2007 nasazen 
sulodexid (preparát Vessle Due F cps) v dávce 2x1.

V průběhu pravidelných kontrol v angiologické ambulanci 
bylo následně konstatováno snížení četnosti a  intenzity atak 
akrocyanózy, pacientka již byla schopna běžné denní činnosti.

Pacientka byla nadále sledována i  kontrolami revmato-
logickými, základní diagnóza posléze přehodnocena na sys-
témový lupus erytematodes v  kombinaci s  revmatoidní artri-

tidou, stabilní na terapii Plaquenilem. Z  dalších projevů jen 
s  rozvojem conjuctivitis sicca. V  průběhu roku 2008 byl stav 
komplikován rozvojem epilepsie.

 Postupně byla pacientce nastavena kombinovaná antiepi-
leptická terapie s velmi uspokojivým efektem. V průběhu roku 
2010 prokázalo laboratorní vyšetření známky renálního posti-
žení s incipientní retencí dusíkatých látek a malou proteinurií, 
do terapie byla proto přidána imunosuprese cyklosporinem 
a methylprednisolonem.

Preprarát Vessel Due F byl podáván prakticky bez přeruše-
ní od roku 2007 až do současnosti. Pozorována byla normali-
zace ABI oboustranně. Pletysmografické křivky byly opakova-
ně zcela normální klidové a jen s lehkou alterací při chladovém 
testu. Terapie sulodexidem proto zůstala nezměněna.

V  lednu 2013 byla pacientka vyšetřena nově dostupnou 
metodou FLPI (Full Field Laser Perfusion Imager, Moor In-
struments) (viz obrázky), s  překvapivě dobrými perfuzními 
parametry při klidovém záznamu i  při testu postokluzní re-
aktivní hyperemie. Právě postokluzní hyperemie je spojena 

Obr. č. 1: FLPI klidová křivka
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Obr. č. 2: FLPI postokluzivní reaktivní  hyperemie
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Obr. č. 3: FLPI flow křivky
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SULODEXID V TERAPII RAYNAUDOVA SYNDROMU PŘI KOMBINOVANéM SYSTéMOVéM ONEMOCNěNí
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SULODEXID V TERAPII RAYNAUDOVA SYNDROMU PŘI KOMBINOVANéM SYSTéMOVéM ONEMOCNěNí

MUDr. Jiří Matuška
Cévní ambulance, MATMED s.r.o.
Kollárova 8
695 01 Hodonín

e-mail: cevni@centrum.cz

s  krátkodobou akcentací syntézy endoteliálního NO. Reakce 
na tento stimul je dobře použitelným markerem endoteliální 
dysfunkce, jeho hodnocení laserovým zobrazením perfuze pak 
adekvátně citlivou metodou ke kvantifikaci změn perfuze.

Diskuse
Raynaudův syndrom zůstává jednou s  nejméně přehled-

ných jednotek v angiologii. Zvětšuje se sice paleta diagnostic-
kých možností, terapueticky jsme ale stále značně limitováni. 
Při sekundárním Raynaudově syndromu je doporučováno po-
užití ACE inhibitorů, inhibitorů kalciových kanálů, případně 
infuze s prostaglandiny. Bývá zmiňován i efekt fluoxetinu.

Použití sulodexidu v  této indikaci vycházelo zčásti z  em-
pirie, posléze podepřené úvahou o  možném mechanismu 
poruchy mikrocirkulace u  systémového onemocnění pojiva. 
Je velmi pravděpodobné, že v  důsledku autoimunitních dějů 
dochází v mikrocirkulaci k poškození endotelu, mechanismy 
tohoto poškození mohou být velmi pestré, zčásti i v závislosti 
na typu autoimunitního poškození. Preparát sulodexid prav-
děpodobně přispívá k obnovení endoteliální glykokalyx a tím 
i k reparaci funce endoteliální NOS (syntázy oxidu dusného) 
a tím k částečné k reparaci poškozené mikrocirkulace.

Závěr
V  tomto konkrétním případě kombinace antirevmatik 

a imunosuprese vedla k dlouhodobé relativní stabilizaci jinak 
velmi záludného systémového lupusu. Sulodexid pak velmi 

dobře upravil parametry mikrocirkulace i projevy vazomoto-
rické. Lze také odhadovat, že za relativně malou progresí zá-
kladního systémového onemocnění, bez rozvoje známých a ji-
nak časných ostatních systémových projevů, může pacientka 
děkovat právě sulodexidu.
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Dlouhodobé zkušenosti se sulodexidem 
(Vessel Due F)

Zdislava Kasalová
Angiologická ambulance, Poliklinika Budějovická, Medicon, a.s., Praha

Souhrn:
Na kazuistice našeho pacienta, diabetika s ischemickou chorobou dolních konče-

tin, je dokumentována dlouholetá zkušenost s lékem Vessel Due F, který stabilizuje 
sklerotické pláty.

Summary:
Long-term experiences with sulodexide (Vessel Due F)

We demonstrate our long-term experiences with Vessel Due F, used by the ischemic 
disease of lower extremities by the patient with diabetes mellitus. Stabilization effect 
on the sclerotic plates in significant way is proven by objective examination methods.

Kasalová, Z. Dlouhodobé zkušenosti se sulodexidem (Vessel Due F). Kazuistiky v angiologii 1, 2: 21–22, 2013.

Klíčová slova: 
 �  ischemická choroba 

dolních končetin
 � diabetes mellitus 2. typu
 � sulodexid

Key words: 
 � ischemic disease of lower 

extremities
 � type 2 diabetes mellitus
 � sulodexide

Úvod
Vessel Due F – sulodexid je u nás užíván od 90. let minulé-

ho století. Od té doby tento lék indikujeme v naší angiologic-
ké ambulanci především u  pacientů s  ischemickou chorobou 
dolních končetin (ICHDK), a  to zejména u  diabetiků. Dále 
nachází své užití i u pacientů s vaskulitidami. Ordinujeme jej 
především tam, kde i přes běžnou léčbu kyselinou acetylosali-
cylovou, statiny a naftidrofurylem nedochází ke zpomalení ate-
rosklerotického procesu. Právě v  těchto případech přidáváme 
do kombinace sulodexid, který podle našich zkušeností u mno-
hých pacientů vede ke stabilizaci stavu. Dochází k prodloužení 
klaudikační vzdálenosti a toe-brachial index (TBI) již dále ne-
klesá, což je základním ukazatelem stabilizace aterosklerotic-
kého plátu. Jakými mechanismy tedy sulodexid působí? Jednak 
svým antitrombotickým a  reologickým účinkem v  krevním 
toku, neboť degraduje fibrinogen a působí proti agregaci krev-
ních destiček. Dalším místem jeho působení je pak cévní stěna, 
kde inhibuje zánět a má tedy endotelprotektivní účinek.

Účinek léku lze doložit kazuistikou našeho pacienta, dia-
betika s ICHDK, kterého jsme sledovali celkem po dobu 5 let, 
u něhož během dvou let postupně docházelo k nárůstu hemody-
namicky významných aterosklerotických změn v bércovém ře-
čišti. Během následujících tří let, v průběhu léčby sulodexidem, 
se progrese aterosklerotických změn významně zpomalila.

Kazuistika
69letý pacient, důchodce, dříve úředník, je v  posledních 

10 letech léčen pro diabetes mellitus 2. typu, arteriální hyper-
tenzi a dyslipidemii. Je bývalý kuřák, již 10 let nekouří, dříve 
10 cigaret denně. V rodinné anamnéze je významné, že matka 

měla diabetes mellitus 2.  typu, jinak bez zajímavostí. Dlou-
hodobě je léčen kyselinou acetylsalicylovou, simvastatinem, 
amlodipinem, perindoprilem a glimepiridem. Při této terapii 
je arteriální hypertenze, diabetes mellitus i lipidové spektrum 
plně kompenzováno. Pacient je velice ukázněný, dodržuje die-
tu i režimová opatření, rekreačně sportuje.

Do naší ambulance poprvé přišel v březnu 2008 pro bolesti 
dolních končetin, které mají typický neuropatický charakter, 
klaudikace neudával. Fyzikální vyšetření bylo se zcela normál-
ním nálezem včetně pulzací dobře hmatných až do periferie. 
TBI na obou dolních končetinách je 1,0. ICHDK jsme tedy vy-
loučili, následně byla naopak neurologickým vyšetřením včet-
ně EMG prokázána diagnóza diabetické neuropatie.

Další vyšetření proběhlo v  říjnu 2008, kdy subjektivně 
nedošlo ke zhoršení obtíží, fyzikální vyšetření bylo v normě, 
ale TBI byl snížen na hodnoty 0,85 na pravé dolní končetině 
(PDK) a 0,84 na levé dolní končetině (LDK), tedy k hodnotám 
na dolní hranici normy.

K dalšímu vyšetření pacient dorazil až v březnu 2011, kdy 
byl stále bez klaudikací, ale při fyzikálním vyšetření již byly 
nehmatné periferní pulzace (a. dorzalis pedis i a. tibialis poste-
rior) na obou DK. Při vyšetření duplexní sonografií potvrzeny 
difuzní stenotické změny bércových tepen. TBI dále klesl na 
0,66, resp. 0,69. Dosavadní léčba byla posílena o sulodexid, též 
byla změněna hypolipidemická léčba – simvastatin zaměněn 
za rosuvastatin.

Při dalších kontrolách každých šest měsíců se neměnily 
subjektivní obtíže – pacient měl stále jen neuropatické bolesti, 
i fyzikální nález nehmatných periferních pulzací zůstal stejný. 
TBI se pohybuje v hodnotách 0,57–0,66 na PDK a 0,68–0,78 
na LDK, významněji tedy již neklesá.
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DLOUHODOBé ZKUŠENOSTI SE SULODEXIDEM (VESSEL DUE F)

MUDr. Jana Pecová
II. interní klinika, FN u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno

e-mail: jana.pecova@fnusa.cz

Závěr
U našeho pacienta-diabetika s dalšími rizikovými faktory 

aterosklerózy došlo k rozvoji asymptomatické ICHDK s rela-
tivně rychlou progresí aterosklerotických změn. Přidáním su-
lodexidu ke standardní léčbě došlo k významnému zpomalení 
této progrese, které bylo potvrzeno stabilizací hodnot TBI.

Lze říci, že sulodexid má své pevné místo v léčbě ICHDK, 
a to zejména u diabetiků.
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Popište případ v odborné kazuistice, text zašlete 
do naší redakce, my jej připravíme k vydání  
a otiskneme v časopise Kazuistiky v diabetologii 
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Marcello Malpighi
(10. 3. 1628–29. 11. 1694)

Kapitoly z historie
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Italský lékař a biolog Marcello Malpighi je ve světové medicíně 
nejčastěji uváděn jako zakladatel mikroskopické anatomie.

Narodil se v Crevalcuoru u Bologně. Vychodil církevní školu 
v rodném městečku a v roce 1645 začal studovat na lékařské fakultě 
univerzity v Bologni (nejstarší univerzity na světě, založené v roce 
1088), kde v  roce 1653 také získal doktorát filozofie a  medicíny. 
Při studiu byl žákem slavného anatoma Massariho. Pokračoval 
ještě ve studiu logiky na filozofické fakultě. Následně působil jako 
profesor na lékařské fakultě a současně jako praktický lékař v Pise. 
Tady navázal pracovní i osobní přátelství s významným anatomem 
a fyziologem Giovannim Alfonsom Borellim (1608–1679), který 
patřil k zakladatelům nového materialistického směru v medicíně, 
tzv. mechanistického (tento směr vycházel z  názoru, že tělo člo-
věka je v podstatě jakýmsi strojem a celou jeho činnost je možné 
vysvětlit na základě pouhých matematických výpočtů a důkazů). 
Malpighiho zaujal především Borelliho výzkum krevního oběhu.

Spolupráce obou vědců pokračovala i po návratu Malpighiho 
do Bologni (poměrně ostré přímořské podnebí v Pise nevyhovo-
valo jeho choulostivému zdraví). V Bologni Malpighi dostal místo 
profesora anatomie na lékařské fakultě. Jeho oblíbeným tématem 
při výuce bylo čtení a  vysvětlování základního díla „otce medi-
cíny“ Hippokrata (460–377 př. n. l.). Kromě přednášek se však 
pilně věnoval také vědeckému bádání. Vlastnoručně si zhotovil 
mikroskop, v němž uplatnil silně vypouklé čočky a tím dosáhl té-
měř 180násobného zvětšení. Za pomoci tohoto přístroje potom 
dospěl ke svým průkopnickým objevům zaměřeným na složení 
lidských orgánů.

V roce 1661 objevil alveolární skladbu plic, o čtyři roky pozdě-
ji našel erytrocyty v lidské krvi. Velkou pozornost věnoval cévám, 
v  nichž hledal odpovědi na otázky nastolené objevem krevního 
oběhu anglickým lékařem Williamem Harweyem (1578–1657). 
Objektem jeho pokusů byly žáby. Český historik medicíny Josef Vi-
nař ve své knize „Zachránci lidstva“ zaníceně popisuje Malpighiho 
skloněného nad mikroskopem a pozorujícího, jak v břišní předstěře 
žáby drobná tepna přivádí krev, jak se dělí na vlásečnice, jak se vlá-
sečnice spojují a jak přecházejí do žíly. Viděl krevní tělíska (krvin-
ky), jak přecházejí z tepen, jak se protlačují vlásečnicemi. Při tom 
správně zjistil, že v  těchto krevních cestách není vzduch. Popsal, 
že tyto vlásečnice mají velmi tenké stěny, kyslík jimi velmi snad-
no proniká ke tkáňovým buňkám a odkysličená krev jde potom ze 
tkání zpět k srdci. Právě podrobným zkoumáním cév a žil objevil 
v roce 1661 vlásečnice (kapiláry) a tím doplnil Harweyovo učení.

Rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své knize „Obje-
vitelé člověka“ cituje obšírně z nadšeného dopisu Marcella Malpi-
ghiho kolegovi a příteli Borellimu, v němž mu popisuje svůj vý-
znamný objev plicních sklípků: „... Při pitvách, jimž jsem se den 
ode dne oddával se stále větší horlivostí, jsem v poslední době vě-
noval pozornost obzvláště stavbě a funkci plic, o nichž podle mého 
mínění dosud panovala velká nejasnost. Soustavným vyšetřováním 

jsem zjistil, že celá masa plic, která leží na cévách vycházejících ze 
srdce, se skládá z velmi jemných blanek. Tyto blanky, které se hned 
roztahují, hned zase smršťují, tvoří váčky, nápadně se podobající 
buňkám v medové plástvi. Každá polovina plic se u člověka rozpadá 
ve dva, u zvířat ve více laloků. Sám jsem našel podivuhodné a velmi 
komplikované rozdělení. Hlavní masa plic je složena z malých váč-
ků, které jsou obklopeny zvláštní membránou. Váčky mají vlastní 
cévy a jsou vlastně výběžky průdušek“.

Na jiném místě téhož dopisu se Malpighi vyjadřuje i k pro-
blematice složení krve ve vztahu k plicím a srdci: „... Co se týče 
vlastní funkce plic, vím, že ještě mnohé není rozřešeno, ani to, co 
před námi už platilo za jisté. Mám na mysli hlavně ochlazování 
krve, které podle dřívějších předpokladů bylo hlavním úkolem plic: 
v srdci prý vzniká teplo a uniká z něho ven. Já se ovšem domnívám, 
jak dále ještě zdůrazním, že plíce jsou přírodou předurčeny k tomu, 
aby se v  nich krev mísila. Co se pak krve samé týče, nevěřím, že 
by se skládala ze čtyř domnělých tekutin: ze dvou látek žlučových, 
z vlastní krve a ze slin. Naopak jsem toho názoru, že krev, proudící 
neustále v artériích a vénách, je složena z malých částeček a ze dvou 
druhů tekutin: z bělavé, všeobecně nazývané sérum, a z načervenalé 
tekutiny...“.

Mezi jeho další objevy patří rozvrstvení kůže, ledvinová klu-
bíčka nebo vylučovací ústrojí hmyzu (nazvané po něm „Malpi-
ghiho trubicí“). Věnoval se i mikroskopickému výzkumu rostlin 
a dospěl velmi blízko k objevu jejich buněčného složení. Rovněž 
zkoumal embrya u zvířat. V roce 1669 byl za své objevy jmenován 
členem Královské společnosti v  Londýně, ale doma se setkával 
velmi často s nepochopením a útoky.

Jeho nejvýznamnějšími díly jsou „Listy o  plicích“ (vydané 
v Bologni v roce 1661), dále „Anatomické bádání o složení útrob“, 
jež vyšlo v Londýně v roce 1659 (a následně ve 12 vydáních v řadě 
evropských zemí), „Anatomie rostlin“ (1675) a  práce nazvaná 
„O tvoření kuřete z vejce“ (1666). Malpighi je rovněž považován 
za zakladatele nauky o tkáních (histologie), je tvůrcem rostlinné 
anatomie, poznal sklípkovitou stavbu plic a strukturu žláz všeho 
druhu. Vychoval v rámci své vysokoškolské učitelské dráhy řadu 
svých žáků, z nichž asi nejznámější byl pozdější slavný anatom 
Antonio Maria Valsalva (1666–1723).
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Malpighiho objevy vyvolaly závist jeho kolegů na univerzitě 
v Bologni – ti doporučovali studentům, aby nechodili na anato-
mické přednášky, ani na pitevní cvičení, neboť prý lékař anatomii 
nepotřebuje, protože mu stačí jen podrobné studium spisů slav-
ného starověkého lékaře Galéna (129–200). Při Malpighiho před-
náškách na něj odpůrci pokřikovali a vyvolávali nedůstojné scény. 
Proto mu přítel Borelli, aby jej zbavil přímých útoků, nabídl místo 
profesora na univerzitě v Messině na ostrově Sicílie. Odešel tam 
v roce 1662 a zdržel se tady čtyři roky. Bohužel je nutné pozna-
menat, že i  v  Messině měl Malpighi řadu odpůrců. Ke zdejšímu 
pobytu se váží další Malpighiho objevy – v  roce 1665 zde obje-
vil červené krvinky v lidské krvi, které však pokládal za částečky 
tuku. Pro pořádek připomeňme, že červené krvinky – ale v žabí 
krvi – popsal jako první v roce 1658 holandský lékař a přírodo-
vědec Jan Swammerdam (1637–1680), a že Malpighiho objev byl 
brzy nato potvrzen také jiným holandským vědcem Antonym van 
Leuwenhoekem (1632–1723). Při dalším zkoumání pak Marcello 
Malpighi popsal vrstvy mozku, chuťové pohárky na jazyku a spod-
ní vrstvu pokožky (po něm nazvanou „stratum Malpighi“).

Byl to také on, kdo objevil cévní klubíčka v  ledvinách (na-
zvaných po něm „glomeruli Malpighi“) a  uzliny ve slezině (rov-
něž nesoucí jeho jméno – „noduli lymphatici Malpighi“). V  této 
souvislosti je třeba připomenout, že Malpighi své mikroskopické 
objevy prováděl bez barvení preparátů, což je dnes rozhodující 
při rozlišování pozorovaných detailů. Tehdejší vědci rovněž ještě 

neuměli pořizovat jemné řezy ze tkání, aby byly průsvitné. Pod 
drobnohledem se tedy Malpighimu jevilo všechno bílé, jen více 
nebo méně průsvitné.

V  roce 1666 se Malpighi potřetí vrátil na lékařskou fakultu 
univerzity v  Bologni. Za uplynulé čtyři roky však závist kolegů 
nezeslábla, ba naopak ještě zesílila poté, kdy byl jmenován členem 
Královské společnosti v Londýně. Tento odpor jeho kolegů vyvr-
cholil tím, že jedné noci zamaskovaní muži přepadli Malpighiho 
v  jeho vlastním domě, ten vydrancovali, knihy a  zápisky spálili 
a samotného vědce málem ubili k smrti. Záchranou se proto pro 
něj stalo v roce 1691 pozvání do Říma, kde se stal osobním léka-
řem papeže Inocence XII. Jeho utýraný organismus však po pře-
konání dvou srdečních záchvatů nevydržel třetí infarkt. Malpighi 
zemřel v Římě v roce 1694.

Slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své knize „Prů-
kopníci medicíny“ zdůrazňuje, že hlavní význam Malpighiho tkví 
v podání uceleného obrazu do té doby neznámých mikroskopic-
kých struktur těl živé přírody a ve smělé obhajobě vědecké pravdy 
získané poznáváním nových forem hmoty.
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