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A já se ptám, kam zmizel mlíkař?

Než jsem dostal možnost studovat vysokou školu (bylo to v osmdesátých letech minulého
století), šel jsem se na rok zocelit k lopatě do pískovny ve Velkém Luhu. Kdybyste nevěděli,
kde to je, nebudu se divit – je to na konci světa i dnes, kdy hraniční pásmo je již minulostí,
natož tehdy. Nikdy jsem toho nelitoval, získal jsem tam spoustu zkušeností i přátel a na-
konec i více motivace ke studiu.

Obědy nám tehdy, za vrcholícího reálného socialismu, vařil v závodní jídelně tlustý
Maďar Míša. Jeho kuchařské výtvory byly většinou na hranici stravitelnosti a k nám do
pískovny se dostávaly pravidelně již vystydlé. Ale já se tehdy domníval, že jde o velkou
vymoženost pro nás dělníky – že máme možnost se stravovat bez starostí a že nám uvaří
fabrika. Když se pak po listopadu podniky zbavovaly závodních jídelen, měl jsem trochu obavy, zda nebudeme v práci jíst jen
namazaný chleba z domova. Zjevně byly liché, vznikly desítky lidových jídelen, které přes den vaří za rozumnou cenu v uspokojivé
kvalitě a kde se u jednoho stolu sejdou úředníci z města s dělníky ze stavby. Do jedné takové už řadu let chodíme také my z re-
dakce.

Před pár dny jsem se pozastavil nad tím, že zatím nemají novou „Babišovu“ elektronickou kasu. Vysloužil jsem si oběd ve
společnosti paní majitelky (což je zároveň i pomocná kuchařka a výčepní). Vyslechl jsem spoustu stesků. Byly o tom, že náš stát
ji preventivně pokládá za zloděje, buzeruje ji všemi možnými i nemožnými způsoby a hází klacky pod nohy. Končila tím, že už
toho má dost a nechce být za hlupáka, který nepochopil, že živnosti se již nenosí, jsou nežádoucí a že nejspíše raději skončí sama,
než aby ji zavřeli. Vzpomněl jsem si na svého dědečka, který byl tak hloupý, že zkoušel soukromě hospodařit tak dlouho, až ho
za to v 50. letech zavřeli (a bez soudu ho pustili, až když „dobrovolně“ daroval pole státu), a došlo mi, že má pravdu. A také mi
došlo, že zřejmě nebudu mít od 1. prosince kam chodit na jídlo.

A tak se, pane Andreji Babiši, ptám, kam zmizela moje jídelna?
Karel Vízner

Editorial
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Současný přístup k prevenci rekurence 
venózního tromboembolismu
Nové možnosti farmakoterapie

Martin Holý
Interní oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Holý, M. Současný přístup k prevenci rekurence venózního tromboembolismu. Nové možnosti farmakoterapie. Kazuistiky v angiolo-
gii 3, 3–4: 4–10, 2016.

Úvod
Venózní tromboembolismus (VTE) stále představuje jeden
z velkých problémů moderní medicíny. Žilní trombóza a plicní
embolie (PE) jsou častým a obvykle závažným onemocněním,
které patří mezi vedoucí příčiny úmrtí v rozvinutých zemích.
Život nemocného není potenciálně ohrožen pouze v akutní fázi
tromboembolie, ale překvapivě nepříznivá je i dlouhodobá pro-
gnóza těchto pacientů. Etiologie žilního tromboembolismu je
komplexní, patogeneze bývá typicky multifaktoriální, na jeho
vzniku se podílí celá řada rizikových faktorů. Strategie léčby
VTE v akutní fázi je všeobecně akceptovaná a účinná, tera-
peutické možnosti se rozšiřují a mortalita léčených pacientů
klesá. Velmi dobře jsou propracovány algoritmy primární pre-
vence VTE, které redukují riziko tromboembolických kom -
plikací zejména v chirurgických oborech.

Rekurence žilní trombózy/plicní embolie
Nejméně úspěšní jsme v dlouhodobé prevenci rekurence žilní
trombózy a plicní embolie, sklon k recidivě je charakteristic-
kým znakem mnoha těchto příhod. Kumulativní incidence je
natolik vysoká (více než 30 % během 10 let), že se stále více
mluví o VTE jako o „chronickém stavu“, což ale platí pouze
u části postižených. Frekvence recidiv se označuje jako „ne-
přijatelná“, a sílí hlasy, které proto doporučují trvalou léčbu.
Důvodem k sekundární prevenci však nemůže být pouze sní-
žení rizika recidiv epizod VTE. Primárním cílem musí být re-
dukce s VTE spojené, a především celkové mortality, tedy
zlepšení již zmíněné nedobré životní prognózy. Jelikož není
možné ani nezbytné a prospěšné indikovat u všech nemoc-
ných po prodělané epizodě VTE časově neomezenou (poten-
ciálně doživotní) antikoagulační, resp. antitrombotickou tera-
pii, je potřebná důsledná stratifikace těchto nemocných právě
z hlediska rizika rekurence. Z následujícího textu vyplyne, že
v každodenní klinické praxi bývá nezřídka problematické
a kontroverzní stanovit riziko rekurence u konkrétního paci-
enta. Určení délky antikoagulační/antitrombotické léčby
není závislé pouze na riziku rekurence VTE, ale zároveň a ne-
méně na riziku významných krvácivých komplikací terapie
a na přáních pacienta a jeho spolupráci. Více, než by se mohlo
zdát, je délka léčby ovlivněna zkušenostmi a preferencemi oše-
třujícího lékaře.

V současné době se rozšiřuje spektrum léčebných možností
i v oblasti sekundární trombotické profylaxe, kde kromě „plno-
hodnotné“ antikoagulace prokázaly svoji účinnost také kyse-
lina acetylsalicylová (ASA) a především sulodexid (Vessel Due
F cps.), antitrombotický lék spojený s mimořádně nízkým ri-
zikem závažných nežádoucích účinků.

Doporučené postupy
V rozhodování o délce a typu antitrombotické terapie VTE by
nám měly pomoci (alespoň v zásadních otázkách) doporučené
postupy. Podle poslední revize respektovaných doporučení
ACCP z letošního roku (2016) bychom měli postupovat násle-
dujícím způsobem:

1. Časově omezená léčba (sekundární prevence) je indiko-
vána u:
➢ flebotrombózy/embolie provokované velkým chirurgic-

kým výkonem
➢ flebotrombózy/embolie provokované přechodným ne-

chirurgickým rizikovým faktorem (RF)
➢ izolované distální flebotrombózy dolní končetiny (včetně

spontánní)
➢ izolované subsegmentální plicní embolie (včetně spon-

tánní)
➢ flebotrombózy horní končetiny
➢ jakékoliv žilní trombózy při současně vysokém riziku vel-

kého krvácení

Za „provokovanou“ (indukovanou) je flebotrombóza/embolie
považována tehdy, je-li vyvolána níže uvedenými rizikovými
faktory:

➢ velkým chirurgickým výkonem a/nebo traumatem
➢ neelastickou fixací dolní končetiny
➢ imobilitou/hospitalizací pro závažné onemocnění delší

než 4 dny
➢ letem delším než 8 hodin
➢ graviditou/šestinedělím nebo hormonální terapií
➢ aktivní malignitou

Základní délka léčby těchto trombóz a plicních embolií by měla
být 3 měsíce a tříměsíční terapii je dávána přednost před pro-
dlouženou léčbou na 6–12–24 měsíců. Vychází se z poznatku,
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že prodloužení léčby o 3–18 měsíců nevede k významnému po-
klesu recidiv VTE po jejím ukončení, a současně se zvyšuje ri-
ziko závažného krvácení (cca 2,5x).

Přestože se zdá, že jsou doporučení o léčbě „provokované“
trombózy/embolie jednoznačná, lze již zde zaznamenat celou
řadu nejasností.

Především neexistuje mezi lékaři shoda v tom, co je a co
není nechirurgický rizikový faktor. Ve smyslu výše uvedeného
výčtu by mělo jít hlavně o stavy/situace na 3.–6. místě.
Z mnoha studií i praxe ale víme, že existuje řada dalších rizi-
kových faktorů: systémová autoimunitní, resp. revmatologická
onemocnění, některé hematologické neonkologické choroby,
nespecifické střevní záněty, těžší stadia/formy kardiorespirační
insuficience, neurologická onemocnění omezující mobilitu,
chronická onemocnění ledvin – zejména nefrotický syndrom,
obezita, systémová i inhalační kortikoterapie a jiné. Za zřetelné
riziko se považuje především relaps, resp. exacerbace/dekom-
penzace těchto onemocnění, a to i tehdy, jsou-li léčena ambu-
lantně. Úplná shoda není ani u chirurgických RF – většina au-
torů považuje za „provokovanou“ takovou epizodu VTE, která
vznikne do 12 týdnů po velké operaci/traumatu, ale jiní autoři
jen takovou, která se objeví do 4 týdnů.

Problém s rizikovými faktory není vyřešen ani jejich rozdě-
lením na „velké“ a „malé“. Recidiva flebotrombózy/plicní em-
bolie vyvolané „malým“ RF se jeví až 5x častější než u poope-
račních příhod a nahlíží se na ně proto spíše jako na příhody
spontánní/neprovokované. Stejně tak je riziko recidivy u pří-
hod vyvolaných „interním“ RF 4–5x vyšší než u tromboembolií
spojených s graviditou/šestinedělím nebo užíváním kombino-
vané orální kontracepce. Mezi takzvanými „provokovanými“
trombózami/emboliemi se musí tedy dále rozlišovat.

Pro mnoho lékařů bude také stěží přijatelné doporučení léčit
provokované příhody pouze tři měsíce. V praxi se totiž délka
antikoagulační terapie řídí nezřídka více „závažností“, respek-
tive velikostí trombózy/embolie než jejich etiologií. Ileofemo-
rální trombózy a anatomicky rozsáhlé plicní embolie máme
sklon přece jen léčit déle.

2. Časově neomezená léčba (sekundární prevence) je navrho-
vána u:
➢ druhé neprovokované (spontánní) epizody flebotrom-

bózy/PE
➢ první neprovokované proximální flebotrombózy DK

a/nebo segmentální či větší plicní embolieA),B)

➢ flebotrombózy/embolie s trvale přítomným velkým RF
(malignitou)

➢ chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH)
A)doporučení kategorie 2B = „slabé“
B)při nízkém/středním riziku krvácení (viz níže)

Časově neomezená léčba neznamená ve smyslu těchto dopo-
ručení bezpodmínečně léčbu trvalou, respektive doživotní. Jde
o terapii, jejíž délka není primárně stanovena, není předem ča-
sově ohraničena a má být ukončena tehdy, když krvácivé ri-
ziko převáží potenciální prospěch. Pacient je dispenzarizován,
přínos/riziko antikoagulace se hodnotí v pravidelných inter-
valech (nejméně 1x ročně) a samozřejmě kdykoliv při kompli-

kacích/nežádoucích účincích terapie. V úvahu musíme vzít i to,
že riziko recidivy VTE časem klesá, kdežto riziko krvácení se
s pokračováním terapie nemění nebo dokonce roste. Dlouho-
dobá léčba (tzn. léčba v trvání více než tři měsíce) se doporu-
čuje jen u pacientů s nízkým a středním rizikem velkého krvá-
cení, u vysokého rizika krvácení se navrhuje léčba po dobu tří
měsíců. Není dostatečně prokázané, že všichni nemocní
s první spontánní proximální trombózou dolní končetiny
(DK) a/nebo plicní embolií profitují z časově neomezené/dlou-
hodobé terapie. V této skupině pacientů je vhodná dodatečná
stratifikace rizika rekurence podle pohlaví a hodnoty D-di-
merů (stanovené cca 1 měsíc po ukončení antikoagulace). Epi-
zoda VTE se opakuje asi 2x častěji u mužů a nejméně 2x častěji
u osob s „pozitivní“ hodnotou D-dimerů po vysazení antikoa-
gulace, proti těm, jejichž hodnota je „negativní“. Jako určující
se doporučuje použít horní hranici normálních hodnot D-di-
merů v příslušné laboratoři. Adjustace hodnot na věk se
v tomto případě nemá provádět (studie v tomto směru probí-
hají). D-dimery nedokáží samy o sobě předpovědět absolutní
riziko rekurence, ale musí být hodnoceny v kontextu příslušné
klinické situace.

Na našem pracovišti obvykle nerespektujeme sporné dopo-
ručení, že každá opakovaná neprovokovaná flebotrom -
bóza/embolie je indikována k dlouhodobé terapii. K dispozici
nejsou žádné relevantní údaje o významnosti opakované izo-
lované distální flebotrombózy DK nebo subsegmentální
plicní embolie. Riziko rekurence je u tohoto typu trombóz/em-
bolií malé (asi 2–2,5x nižší než u trombóz proximálních a em-
bolií segmentálních a rozsáhlejších), ale zejména klinická zá-
važnost takových příhod bývá nízká. Proto u naprosté většiny
nemocných s 2. epizodou bércové flebotrombózy volíme léčbu
tříměsíční. Situaci, kdy jedna ze dvou spontánních trombóz
DK byla proximální a druhá distální, považujeme za hraniční,
zde se rozhodujeme podle preferencí pacienta.

Úskalí v rozhodování o způsobu terapie přináší také návrh
léčit dlouhodobě trombózy/embolie při trvajícím velkém ri-
zikovém faktoru. Jako nezpochybnitelný velký RF se uvádí
jen aktivní malignita. V praxi ovšem pokračujeme v anti-
koagulaci nezřídka také u trombóz/embolií indukovaných 
relapsem nebo exacerbací shora uvedených „interních“ 
onemocnění, dokud není dosaženo jejich remise, resp. kom-
penzace, což se považuje za „odstranění“ velkého rizikového
faktoru.

Flebotrombózy v atypických lokalizacích
Ještě jiná je situace u takzvaných „atypických“ trombóz (trom-
bóz v neobvyklých lokalizacích). Myslí se především trombózy
splanchnických, renálních nebo jaterních žil a také trombózy
mozkových žilních splavů. Pokud jsou tyto trombózy sympto-
matické, je obvykle doporučena šestiměsíční antikoagulační
léčba s tím, že má být individuálně upravena podle okolností.
Abdominální žilní trombózy (portální, jaterní, slezinné žíly)
jsou relativně často asociovány s myeloproliferativními nemo-
cemi (MPN) a paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH).
Vyšetření JAK2 mutace a testy na PNH se zde proto doporučují
rutinně, v případě průkazu MPN nebo PNH se má zvážit ča-
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sově neomezená antikoagulace. Rekurence renální žilní trom-
bózy je vzácná. Je-li příčinou trombózy ledvinné žíly nefrotický
syndrom, má dobrou prognózu.

Chronické následky flebotrombózy/plicní
embolie
Dalším faktorem, který musíme vzít v úvahu při volbě vhodné
sekundární profylaxe VTE, je přítomnost chronických ná-
sledků a komplikací trombóz/embolií. Průkaz CTEPH je vše-
obecně akceptovaným důvodem k pokračování antikoagulační
léčby, kdežto reziduální venózní obstrukce (RVO, sonogra-
ficky detekovatelný reziduální trombus větší než 4 mm) a/nebo
posttrombotický syndrom (PTS, stadium C ≥3 dle CEAP kla-
sifikace) všeobecně přijatým důvodem není. Neexistuje žádné
závazné doporučení, abychom prolongovali antikoagulační te-
rapii jen proto, že nedošlo ke kompletní rekanalizaci flebo-
trombózy, nebo proto, že je přítomen trvalý otok nebo trofické
kožní změny na bérci jako následek. Osobně vidím RVO jako
slabý prediktor rekurence, naopak dlouhodobou antikoagulaci
u PTS ve stadiu trofických kožních změn považuji za důvod-
nou (zejména u mužů).

Dispozice k flebotrombóze/plicní embolii
Kontroverzní kapitolou je oblast trvalých/neodstranitelných
dispozic k flebotrombóze/PE, jako jsou laboratorně deteko-
vané vrozené/získané trombofilie nebo strukturální žilní ab-
normality a anomálie. V současnosti neexistuje u dospělých
žádná absolutní – nezpochybnitelná indikace k laboratornímu
vyšetření trombofilií, vyšetření není odůvodněné u osob věku
nad 45 let. V naprosté většině případů neovlivní nález labora-
torní trombofilie postup při léčbě v akutní fázi ani délku trvání
antikoagulace. Délka léčby se určuje přednostně podle klinic-
kých kritérií a charakteristik tromboembolické příhody, a to
bez ohledu na znalost/přítomnost laboratorních/genetických
rizikových faktorů. Nebylo prokázáno, že terapie se znalostí
„trombofilního profilu“ vede k lepším výsledkům, respektive
lepší prognóze nemocných. Přesto může být u správně selek-
tované skupiny pacientů vyšetření přínosné a může ovlivnit
rozhodnutí o léčbě. Jde zejména o osoby ve věku nižším než
45 let s první závažnou neprovokovanou (spontánní/idiopa-
tickou) atakou VTE.

Relativně nejméně věnujeme pozornost genetickému vy-
šetření mutace faktoru V Leiden (FVL) a protrombinu (PT)
G20210A. Heterozygotní formy těchto mutací jsou slabým –
nejistým prediktorem recidivy VTE. Dokonce ani homozy-
gotní formy nebo kombinace obou defektů v heterozygotní
formě nebyly shledány dostatečně silným předpovědním
faktorem dlouhodobé rekurence. Proto někteří autoři a do-
poručené postupy význam molekulárně genetického vyše-
tření mutace FVL a PT pro určení délky léčby zcela zpo -
chybňují. Jiní naopak nález homozygotních forem nebo
kombinovaného postižení považují za důvod k časově ne-
omezené antikoagulaci. Osobně se přikláním spíše k prvním
z nich, silné doporučení (kategorie 1A–B) pro tuto situaci ne-
máme.

Pominu-li již popsanou indikaci k vyšetření D-dimerů jako
„trombofilního ukazatele“, považujeme za prospěšné u mla-
dých nemocných se spontánní proximální trombózou/embolií
provést vyšetření antifosfolipidových protilátek (APA) –
hlavně v přítomnosti známého onemocnění indukujícího APA,
při nejasném prodloužení APTT nebo trombocytopenii, u žen
s anamnézou spontánního potratu, také v případě součas -
né/anamnestické arteriální trombózy. Jsou-li splněna dia -
gnostická kritéria antifosfolipidového syndromu, ponechá-
váme pacienty s první neprovokovanou proximální
trombózou DK nebo plicní embolií na dlouhodobé terapii war-
farinem (cílové INR 2,5, resp. rozmezí 2–3). Není dostatečná
evidence k zavedení trvalé antikoagulace u osob s žilní trom-
bózou/embolií provokovanou přechodným rizikovým fakto-
rem, přestože jsme prokázali APA.

Při stratifikaci pacientů se středním rizikem rekurence VTE
také spolu s D-dimery můžeme stanovit hladinu koagulač-
ního faktoru VIII, významně protrombogenní se ukazuje její
trvalé (opakovaně stanovené) zvýšení nad 150–200 % normál-
ních hodnot.

Další oblastí nejistoty je přítomnost anatomických žilních
abnormalit/anomálií. Fixované žilní stenózy a hemodynamicky
významné komprese žil jsou považovány za disponující faktor
po trombózu. Nejčastěji se setkáváme s kompresí levostranné
společné pánevní žíly v místě křížení s pravostrannou společ-
nou pánevní tepnou (Mayův-Thurnerův syndrom) nebo kom-
presí/stenózou subklaviální žíly v místě kostoklavikulárního
křížení (TIS – thoracic inlet syndrom). V obou případech se
jedná o odstranitelnou dispozici, při pánevní kompresi implan-
tací žilního stentu, při TIS cílenou rehabilitací, nebo méně často
operačním výkonem. Nejasný je přístup k pacientům s proxi-
mální trombózou DK a neodstranitelnou anomálií typu apla-
zie/hypoplazie dolní duté žíly (DDŽ) nebo pánevních žil. Do-
stupná data naznačují vysoké procento recidiv flebotrombóz při
chybění DDŽ, tedy i smysluplnost ponechání trvalé antikoa-
gulace. Zvýšené procento recidiv trombóz DK je spojeno také
s trvale implantovaným kaválním filtrem (KF), ale samotná
přítomnost KF není důvodem k prolongování terapie.

Naše mnohaleté zkušenosti ukazují na malý význam chro-
nických získaných (posttrombotických) uzávěrů pánevních
žil u žen po akutní flebotrombóze v průběhu gravidity/šesti-
nedělí. Ačkoliv tyto uzávěry vedou často k rozvoji posttrom-
botického syndromu, eventuálně pánevní kongesce, nebývají
spojeny se zvýšeným výskytem recidiv. Také chronická ob-
strukce subklaviálních žil nejeví tendenci zvyšovat riziko opa-
kování trombózy horních končetin. Dlouhodobá antikoagulace
je zde zbytečná.

Riziko krvácení při
antikoagulační/antitrombotické terapii
U pacientů, u kterých volíme delší než tříměsíční terapii, a přede-
vším u těch, které indikujeme k neomezené antikoagulaci, je
velmi důležité určit riziko velkého krvácení. Podle doporuče-
ných postupů nemá být nemocný s vysokým rizikem krvácení
dlouhodobě antikoagulován (jistě však najdeme takové, kterým
podáváme antikoagulancia i při vědomí vysokého rizika).
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Faktory spojené s krvácením při antikoagulační terapii:
➢ věk nad 65 let, zejména věk nad 75 let
➢ nespolupráce pacienta, špatná kontrola antikoagulace
➢ předchozí krvácení spontánní nebo při antikoagulační

terapii
➢ malignita, zejména metastatická
➢ anemie (Hb <100 g/l)
➢ trombocytopenie (<100 giga/l)
➢ gastrointestinální onemocnění (slizniční léze)
➢ kardiovaskulární onemocnění (cévní mozková příhoda

– CMP/tranzitorní ischemická ataka – TIA, ischemická
choroba dolních končetin – ICHDK, ischemická choroba
srdeční – ICHS, diabetes mellitus – DM)

➢ nefropatie/renální insuficience (chronické onemocnění
ledvin – CKD stadium >3, glomerulární filtrace – GF <60
ml/min)

➢ hepatopatie/jaterní insuficience
➢ alkoholismus
➢ riziková komedikace (nesteroidní antirevmatika – NSA,

protidestičkové terapie)
➢ polymorbidita/nízká funkční rezerva
➢ opakované pády

Nízké riziko velkého krvácení (kolem 1 % ročně) mají pouze
osoby mladší 65 let bez rizikových faktorů. Střední riziko
(méně než 2 % ročně) je v přítomnosti jednoho faktoru.

Všichni pacienti s dvěma a více faktory jsou vysoce rizi-
koví, riziko je dle různých zdrojů větší než 4–6 % ročně. Údaje
o četnosti krvácení pocházejí především ze studií s warfarinem.
Při dlouhodobé terapii přímými orálními antikoagulancii
(DOAC) nebo LMWH je nebezpečí krvácení nižší, ale ne na-
tolik, aby pro tato léčiva platila zásadně odlišná pravidla/do-
poručení. V úvahu je nutné brát také skutečnost, že mortalita
spojená s rekurentní akutní proximální trombózou DK je asi
2,5 %, s plicní embolií asi 5 % a s velkým krvácením při terapii
warfarinem dosahuje až 10 %.

Charakteristika pacienta
Rozhodnutí o způsobu terapie/sekundární prevence VTE bude
nemálo záviset na charakteristice pacienta. Význam pohlaví,
věku a celkového zdravotního stavu byl zmíněn výše. Zásadní
dopad má ovšem i postoj nemocného k navrženému léčeb-
nému postupu, jeho schopnost spolupráce, přání a preference.
Dlouhodobá antikoagulace znamená významný zásah do ži-
vota a pacient musí být s příslušnou léčbou srozuměn a ztotož-
něn. Nemocného musíme informovat, jakou formu/délku an-
titrombotické profylaxe navrhujeme a proč, pokud nesouhlasí,
hledáme společně přijatelnou alternativu.

Léčiva indikovaná k dlouhodobé
sekundární profylaxi VTE
V nedávné době se významně rozšířilo spektrum léků, které
můžeme v dlouhodobé prevenci rekurence venózního trom-
boembolismu použít, bohužel DOAC nejsou zatím v této in-
dikaci hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lékem volby proto zůstává warfarin, v některých situacích je
dokonce preferován – například u VTE spojeného s antifosfo-
lipidovým syndromem nebo u trombóz v atypických lokaliza-
cích (renálních, mozkových apod.). Dostupná antikoagulancia
(warfarin, LMWH, dabigatran, rivaroxaban, apixaban) mají
podobnou účinnost, všechna snižují relativní riziko recidivy
spontánní proximální trombózy DK a/nebo plicní embolie na
méně než 1/5 ve srovnání s placebem. ASA (100 mg/den) re-
dukuje toto riziko asi na 2/3 a sulodexid (Vessel Due F 2-0-2
cps.) na 1/2. Nízkomolekulární hepariny (LMWH) používáme
k léčbě/sekundární prevenci VTE v onkologii, u nemocných
s aktivní malignitou je efekt LMWH větší než warfarinu.

Výskyt velkého krvácení spojeného s antitrombotickou te-
rapií závisí na „rizikovém profilu“ pacienta, ale liší se vý-
znamně i u konkrétních preparátů. Roční riziko závažných he-
moragických komplikací je u warfarinu v průměru větší než
1 %, u LMWH podle dávky 0,4–0,7 %, dabigatranu 0,6 % (RE-
SONATE, REMEDY), rivaroxabanu 0,7 % (EINSTEIN-Exten-
sion), apixabanu 0,2 % (AMPLIFY-EXT) a u ASA asi 0,5 %.
Pouze sulodexid nevykazuje toto riziko prakticky vůbec (0 %
velkých krvácení během 24měsíční léčby ve studii SURVET).
Uvedená procenta pocházejí z klinických studií, ze kterých jsou
nemocní s vysokou pravděpodobností krvácení obvykle vylou-
čeni. Například při léčbě DOAC (včetně apixabanu) se setká-
váme u žen s nadměrným menstruačním krvácením, které vy-
žaduje ukončení terapie, přestože se hypermenorea ve studiích
významně často nevyskytovala.

Praktický přístup k prevenci 
rekurence VTE
Jak tedy můžeme prakticky přistupovat k volbě typu sekun-
dární prevence VTE? Musíme zhodnotit následující (také viz
obr.):

➢ charakter trombózy/plicní embolie (okolnosti vzniku/
anatomická lokalizace/rozsah)

➢ charakter provokujícího/rizikového faktoru (je-li identi-
fikován)

➢ charakter dispozice k trombóze/embolii (je-li známa)
➢ následky, které tromboembolická příhoda zanechala
➢ charakter pacienta

Pacienty lze na základě těchto charakteristik rozdělit do tří ka-
tegorií:
 „Nízké“ riziko rekurence = provokovaná příhoda, identi-

fikován velký přechodný/odstranitelný RF, který pominul.
Klinicky málo závažné epizody VTE, včetně spontánních
(izolovaná distální trombóza DK, izolovaná subsegmentální
PE, trombóza horní končetiny).
Indikována je časově omezená terapie, obvykle po dobu
3 měsíců.

 „Vysoké“ riziko rekurence = opakovaná neprovokova -
ná/spontánní proximální trombóza DK a/nebo segmentální
či větší plicní embolie, trvající velký RF – aktivní malignita,
ale i vysoká aktivita (relaps/exacerbace) trombózu/embolii
indukujících chorob, první spontánní ataka VTE při zá-
važné neodstranitelné dispozici (antifosfolipidový syndrom,
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vrozené chybění DDŽ apod.). Do této kategorie lze začlenit
nemocné s CTEPH nebo ty, u nichž byla tromboembolie
spontánní a současně život/končetinu ohrožující.
Indikována je časově neomezená terapie, pokud je krvácivé

riziko spojené s léčbou „únosné“.
 „Střední“ riziko rekurence = obecně všechny epizody

tromboembolie, které nespadají do dříve uvedených kate-
gorií. Patří sem především:
➢ první spontánní proximální flebotrombóza DK

a nebo/plicní embolie
➢ opakovaná spontánní izolovaná bércová trombóza
➢ opakovaná provokovaná proximální trombóza DK/HK

nebo plicní embolie (zejména s malými RF)
➢ trombóza/PE v přítomnosti indukující choroby, která je

v remisi
➢ trombóza/PE u pacienta s recidivující varikózní flebiti-

dou
➢ trombóza/PE u pacienta s nejistou anamnézou VTE

(anamnestická příhoda nebyla dostatečně dokumento-
vána)

➢ spontánní/symptomatická atypická žilní trombóza (ab-
dominální, mozková)

Zařazení do střední úrovně rizika je často problematické a dis-
kutabilní, jde o typickou „šedou zónu“. Rozhodnutí, má-li být
pacient léčen po omezenou dobu nebo potenciálně trvale, se
doporučuje učinit za základně dodatečné stratifikace na „vyšší
střední“ a „nižší střední“ riziko. Zásadní roli zde také hraje po-
souzení rizika krvácení, přístup pacienta a zkušenosti/postoj
lékaře. Ve vyšším riziku recidivy po první spontánní atace
VTE jsou nemocní:

➢ muži
➢ s pozitivními D-dimery a/nebo opakovaně výrazně zvý-

šenou hladinou FVIII po ukončení terapie

➢ se závažnou plicní embolií (oběhová nestabilita, akutní
cor pulmonale)

➢ s ileofemorální trombózou
➢ s posttrombotickým syndromem (stadium C4–C6 dle

CEAP)
➢ s homozygotní nebo kombinovanou mutací FV Leiden

a protrombinu (?)

Nové možnosti prevence rekurence
žilního tromboembolismu (VTE)

Dlouhodobá prevence rekurence VTE by měla být primárně
vedena antikoagulancii (warfarin/DOAC, v onkologii
LMWH). Alternativou antikoagulace je nově v první řadě su-
lodexid, který byl v této indikaci zkoušen ve studii SURVET.
Sulodexid představuje látku ze skupiny glykosaminoglykanů
s velmi komplexním vazoaktivním účinkem, především anti-
trombotickým, reologickým a endotelprotektivním. Při per -
orálním podání má biologickou dostupnost kolem 70 %, je uklá-
dán a poté pozvolna uvolňován endotelem, chová se jako „tělu
vlastní“ látka, jako přirozený modulátor trombogeneze. SUR-
VET je multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolo-
vaná mezinárodní studie, jejíž výsledky byly publikovány v roce
2015. Sulodexid v dávce 2x 500 LSU (2-0-2 kapsle) nebo pla-
cebo byly podávány 24 měsíců osobám po prodělané první ne-
provokované velké tromboembolické příhodě (proximální fle-
botrombóze DK a/nebo plicní embolii), která byla léčena po
dobu 3–12 měsíců standardním způsobem (obvykle warfari-
nem). Vyloučeni ze studie byli nemocní s aktivními maligni-
tami solidními i hematologickými, perzistující plicní hyper-
tenzí, závažným kardiorespiračním selháním, také se známým
antifosfolipidovým syndromem nebo těžkým vrozeným defi-
citem antitrombinu. Léčba sulodexidem redukovala ve srov-
nání s placebem riziko recidivy proximální trombózy DK
nebo plicní embolie na méně než polovinu (HR: 0,49), což
bylo statisticky vysoce významné. Během dvouletého sledování
se nevyskytlo žádné velké krvácení, méně závažná krvácení se
vyskytla shodně u dvou pacientů ve skupině sulodexidu i pla-
ceba. Terapie byla velmi dobře tolerována, compliance pacientů
vysoká. Limitací studie je zařazení malého počtu osob s plicní
embolií (pouze 7,6 %). V obou skupinách byla doporučena
dlouhodobá kompresivní terapie.

Z dlouhodobé léčby žilních trombóz DK sulodexidem ply-
nou některé další potenciální výhody – u posttrombotického
syndromu redukce otoku/symptomů (PTS ve stadiu C3–C5)
a podpora hojení bércové žilní ulcerace (stadium C6), antiklau-
dikační efekt u současné ICHDK (stadium II) a významná re-
dukce ischemických kardiovaskulárních příhod. Při volbě su-
lodexidu v této indikaci bychom měli respektovat platná
doporučení (kategorie 1A–B), zařazovací/vyřazovací kritéria
ve studii SURVET, poměr riziko rekurence/krvácení každého
konkrétního pacienta, potenciální prospěch plynoucí z kom-
plexního pozitivního efektu léku na cévní systém. Nejprve je
však třeba zmínit situace, ve kterých nemá být sulodexid po-
užíván:

➢ v primární prevenci VTE

Stratifikace rizika rekurence VTE
Charakter trombózy/plicní embolie

spontánní/neprovokovaná vs provokovaná
proximální HŽT/segmentální PE vs distální HŽT/subsegmentální PE

první vs opakovaná

Rizikový/provokující faktor
trvale přítomný vs přechodný/odstranitelný

velký vs malý
chirurgický vs nechirurgický

Dispozice
odstranitelné vs neodstranitelné

laboratorní trombofilie
strukturální žilní abnormality/anomálie

Následky/komplikace
chronická tromboembolická plicní hypertenze

posttrombotický syndrom (C >3 dle CEAP)
reziduální venózní obstrukce

Pacient
pohlaví, věk, spolupráce, přání/preference

Obr. 1: Stratifikace rizika rekurence VTE
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➢ v terapii akutní fáze tromboembolické příhody
➢ u většiny pacientů po plicní embolii
➢ u pacientů s aktivní malignitou, antifosfolipidovým syn-

dromem
➢ u pacientů s vysokým rizikem rekurence VTE a současně

nízkým/středním rizikem krvácení (přednost má anti-
koagulace, je-li pacientem akceptována)

➢ u pacientů s nízkým rizikem rekurence VTE (antikoagu-
lace je obvykle ukončena bez náhrady po 3 měsících)

Kdy a jak tedy můžeme sulodexid využít? Je potenciálně indi-
kován v následujících situacích/u pacientů:

➢ vždy po dokončení standardní antikoagulační terapie
žilní trombózy (plicní embolie)

➢ u pacientů se středním, resp. „nižším středním“ rizikem
rekurence (například po opakované spontánní bércové
trombóze, po první spontánní proximální trombóze DK
u žen, ve stejné situaci u mužů, kteří mají po ukončení
antikoagulace negativní D-dimery, u pacientů s trombó-
zou DK a recidivující varikózní flebitidou, po provoko-
vané flebotrombóze DK s přetrvávajícím malým riziko-
vým faktorem apod.)

➢ s vysokým/středním rizikem rekurence VTE a současně
vysokým rizikem krvácení (pacient vysokého věku, po-
lymorbidní – „křehký“)

➢ s vysokým/středním rizikem rekurence VTE, kteří od-
mítají antikoagulační terapii

➢ s posttrombotickým syndromem
➢ se současnou symptomatickou ICHDK – klaudikacemi,

vysokým KV rizikem

Závěr
Vysoká míra rekurence žilních trombóz/plicních embolií a zá-
važná dlouhodobá prognóza postižených osob představuje
hlavní výzvu v oblasti terapie venózního tromboembolismu.
Jedinou reálnou možností, jak v dlouhodobém horizontu brá-
nit recidivám VTE, se v mnoha případech ukazuje časově ne-
omezená antitrombotická terapie. Naším úkolem je pečlivě se-
lektovat pacienty, kteří mohou z potenciálně trvalé léčby
profitovat.

Novou alternativou ke stávajícím možnostem se stává sulo-
dexid. Hlavní předností sulodexidu v prolongované antitrom-
botické terapii žilního tromboembolismu je, kromě jeho velmi
dobré účinnosti, vynikající snášenlivost, mimořádně nízké ri-
ziko závažných krvácivých komplikací a výborná adherence
pacientů k léčbě. Sulodexid tak rozšiřuje paletu léků, které lze
použít v indikaci prevence rekurence venózního tromboem-
bolismu. Pole působnosti bude mít především tam, kde se jeví
plnohodnotná antikoagulační léčba jako riziková, nedostatečně
odůvodněná, nebo je pacientem odmítána.
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Jak (ne)léčit familiární 
hypercholesterolemii

Robin Urbánek
Lipidová a obezitologická ambulance, Obezita-Ormiga s.r.o., Zlín

Souhrn:
54letá pacientka s těžkou aterosklerózou věnčitých tepen a postižením aorty byla po-
slána do lipidové ambulance pro nedostatečně léčenou hypercholesterolemii. Klinický
i laboratorní nález je typický pro familiární hypercholesterolemii. Pacientka přitom
byla více než 20 let „léčena“ ve specializované metabolické poradně. K dosavadní kom-
binaci atorvastatin + ezetimib byl přidán inhibitor PCSK9 evolokumab a bylo téměř
dosaženo požadovaných cílových hodnot LDL-cholesterolu. Kazuistika je o tom, jak
by pacient s familiární hypercholesterolemií neměl být léčen.

Summary:
How the familiar hypercholesterolemia should(not) be treated
54 years old patient with a severe coronary disease and aortal atherosclerotic impair-
ment was referred to the lipid metabolism specialized outpatient department for in-
adequately controlled hypercholesterolemia. Both clinical and laboratory finding were
typical for familiar hypercholesterolemia. However, the patient had been “treated” in
another specialized metabolic outpatient department for more than 20 years. The re-
quested targeted levels of LDL-cholesterol were almost reached after adding PCSK9
inhibitor evolocumab to the current combined treatment with atorvastatin + ezetimib.
The case report points out the pitfalls of the treatment of patients with familiar hy-
percholesterolemia.

Urbánek, R. Jak (ne)léčit familiární hypercholesterolemii. Kazuistiky v angiologii 3, 3–4: 11–14, 2016.
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Úvod
Familiární hypercholesterolemie (FH) je autozomálně domi-
nantně přenášené onemocnění. Jeho příčinou je snížení počtu
LDL receptorů (heterozygotní forma s frekvencí 1 : 200–500),
nebo úplná absence LDL receptorů (vzácná, homozygotní
forma s frekvencí 1 : 1 000 000). Pro FH je typický laboratorní
nález izolovaného zvýšení cholesterolu (CHOL) při normální
nebo lehce zvýšené koncentraci triglyceridů (Tg). Hladiny
CHOL se u dospělých heterozygotů pohybují průměrně mezi
7–10 mmol/l, u homozygotů mezi 15–30 mmol/l. Ischemická
choroba srdeční (ICHS) se manifestuje u heterozygotů ve věku
30–50 let. Před objevením statinů byla mortalita nemocných
s FH stonásobně vyšší než u ostatní populace. Až u 30 % paci-
entů je typickým nálezem aortální stenóza. Díky statinům
a nyní i nové skupině léků (tzv. inhibitory PCSK9) se prognóza
pacientů s FH zásadně změnila. K tomu navíc přispívá u nás
od roku 1998 projekt MedPed (Make early diagnoses to Pre-
vent early deaths in Medical Pedigrees), který pomáhá aktivně
vyhledávat pacienty s FH.1 Přesto se setkáváme v praxi s pří-
pady, kdy i přes výše uvedené možnosti se pacient dostává do
specializované péče pozdě. O jednom takovém „nedostateč-
ném“ přístupu k pacientovi s FH pojednává i následující text.

Kazuistika
Z rodinné anamnézy pacientky: matka utrpěla cévní mozko-
vou příhodu ve 38 letech, zemřela v 50 letech na infarkt myo-
kardu (IM). Otec zemřel na IM v 56 letech. Otec matky měl
IM v 70 letech, sestra matky CABG (coronary artery bypass
grafting) v 74 letech. V osobní anamnéze pacientky se nachází
primární hypotyreóza (diagnostikována v roce 2004) a hyper-
tenze (diagnóza v roce 2007). Antropometrické údaje paci-
entky: výška 165 cm, hmotnost 79 kg, obvod pasu 93 cm,
krevní tlak 144/74 mmHg.

„Příběh“ pacientky začal v roce 1992. V tomto roce zemřela
její matka v 50 letech na infarkt myokardu a praktický lékař
doporučil pacientce na základě vysokého cholesterolu (13,6
mmol/l) sledování v metabolické poradně. Pacientka později
uvedla, že již v 15 letech měla CHOL 13,0 mmol/l. Od roku
1992 byla tedy v péči poradny specializované zejména na po-
ruchy metabolismu lipidů. Až do roku 2002 chybí jakýkoli zá-
znam v dokumentaci, a tak byla většina údajů získána poho-
vorem. Pacientka si vše dobře pamatovala a udávala, že byla
postupně léčena fibráty a kolem roku 1996 dostala první statin
(lovastatin – Lovacard). Až do roku 2002 pak měla střídavě
v léčbě fibrát či lovastatin. První záznam z dokumentace je
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z roku 2002, kdy při hodnotě CHOL 10,7 mmol/l jí poprvé oše-
třující specialista nasadil simvastatin 40 mg. Další záznam je
až z roku 2004 – CHOL 9,7 mmol/l, terapie beze změny. Takto
byla léčena až do roku 2007, kdy při hodnotách celkového cho-
lesterolu 9,7 mmol/l, LDL-cholesterolu 7,6 mmol/l, HDL-cho-
lesterolu 1,4 mmol/l a Tg 1,7 mmol/l (poprvé byly vyšetřeny
i jednotlivé frakce cholesterolu) byla nasazena kombinace sim-
vastatin 20 mg/ezetimib 10 mg.

Další záznam z dokumentace, který stojí určitě za uvedení,
je z roku 2010. Pacientka měla CHOL 10,2 mmol/l, LDL-cho-
lesterol 8,2 mmol/l a léčba byla od roku 2007 stejná. V komen-
táři lékaře metabolické poradny čteme, že „laboratorní vyše-
tření cholesterolu je stabilizované v patologických
hodnotách kolem 10 mmol/l, jinak bez vedlejšího nálezu“.

Podobný záznam nacházíme i v roce 2012, CHOL 9,7
mmol/l, LDL-cholesterol 7,6 mmol/l a opět lékař poradny kon-
statoval, že laboratorní vyšetření cholesterolu je stabilizované
v patologických hodnotách. V léčbě nenastala žádná změna,
simvastastin 20 mg/ezetimib 10 mg. V témže roce byla paci-
entka vyšetřena i geneticky, nikoli však v centrech MedPed
(Brno, Praha), ale v laboratoři specializující se na kostní meta-
bolismus. Tato laboratoř vyšetřuje jen defekty v apolipopro-
teinu B a tento zde prokázán nebyl. Sama pacientka pak uvedla,
že jí lékař na základě tohoto vyšetření řekl: „genetika je nega-
tivní, s tím se nedá nic dělat a vyšší dávky hypolipidemik jsou
pro vás nebezpečné“.

Od roku 2007 byla pacientka léčena také pro hypertenzi
a opakovaně vyšetřena i kardiology. V roce 2007 byla vyšetřena
kardiologem v místě bydliště, echokardiografie (ECHO) byla
negativní a v závěru zprávy kardiolog píše s vykřičníkem „tor-
pidní hypercholesterolemie“. V roce 2010 byla pacientka vyše-
třena kardiologem z jiného okresního města. Ten jí změnil hy-
potenzivní terapii, ECHO bylo opět v normě a v závěru zprávy
kardiolog poznamenal: „pozor hypercholesterolemie“. Poslední
vyšetření třetím kardiologem z třetího okresního města je
z roku 2012. ECHO je stále negativní a kardiolog v závěru své
zprávy píše „hypercholesterolemie 9,7 mmol/l“ se čtyřmi vy-
křičníky.

V roce 2013 měla pacientka CHOL 10,5 mmol/l, její léčba
byla již šest let stejná a rovněž tak konstatování ošetřujícího lé-
kaře, že vyšetření cholesterolu je zvýšené – stabilizované.

Ze vstupních i dalších hodnot lipidového spektra a při tak
závažné rodinné anamnéze je zcela jisté, že se jedná o paci-

entku s familiární hypercholesterolemií. Průběh onemocnění
pacientky s FH, která byla 20 let takto „léčena“, nemohl dopad-
nout jinak, než koronární příhodou.

V listopadu 2013 (ve věku 51 let) byla pacientka hospitali-
zována pro stenokardie. Koronarografie ukázala 95% kalcifi-
kované stenózy ostia a proximální a. coronaria dextra (ACD),
obojí bylo řešeno perkutánní koronární intervencí (PCI) s im -
plantací dvou lékových stentů, trvalo 50% difuzní postižení
střední ramus interventricularis anterior (RIA) a dále byl po-
psán obraz porcelánové aorty. V březnu roku 2014 udávala pa-
cientka znovu stenokardie a při rekoronarografii bylo vyslo-
veno podezření na 50–60% kalcifikovanou stenózu a. coronaria
sinistra (ACS) a pacientka byla prezentována kardiochirurgické
indikační komisi na vyšším klinickém pracovišti. Zde po zátě-
žovém SPECT vyšetření myokardu (negativní nález) a intra-
vaskulárním ultrazvuku ACS bylo zatím od kardiochirurgic-
kého výkonu upuštěno. Jako vedlejší a prognosticky stejně
závažný se jevil nález počínající aortální stenózy s nutností ná-
hrady aortální chlopně (AVR) v budoucnu.

Pacientka se dostala do trvalé péče ambulantního kardio-
loga, který změnil hypolipidemickou terapii na kombinaci ro-
suvastatin 40 mg a ezetimib 10 mg, dále byla v terapii kyselina
acetylsalicylová 100 mg, bisoprolol/hydrochlorothiazid
(Lodoz) 2,5 mg, klopidogrel (Trombex) 75 mg. Při této terapii
bylo dosaženo 50% snížení LDL-cholesterolu (CHOL 6,1
mmol/l, LDL-cholesterol 4,2 mmol/l, HDL-cholestrol 1,3
mmol/l a Tg 1,1 mmol/l). Současně však pacientka udávala my-
algie s nutností redukce dávky statinu. Vzhledem k této situaci
i váhovému přírůstku 5 kg za poslední dva roky byla poslána
do naší ambulance.

Ze vstupního vyšetření: HDL-cholesterol 1,3 mmol/l, LDL-
cholesterol 4,4 mmol/l, CHOL 6,4 mmol/l, Tg 1,1 mmol/l,
hmotnost 84 kg, BMI 30,7 kg/m2, obvod pasu 93 cm. Pacientka
byla v dalším období sledována v nutriční ambulanci, byl upra-
ven stravovací režim, doporučen adekvátní pohybový režim
a byla převedena na kombinaci atorvastatin 40 mg + ezetimib
10 mg, kterou tolerovala. I přes tato opatření se však nedařilo
dosahovat cílové hodnoty LDL-cholesterolu, která by měla být
pod 1,8 mmol/l. Zvýšení dávky atorvastatinu by vzhledem
k předchozím svalovým potížím bylo rizikové. Uvažovali jsme
i o zařazení pacientky do probíhajících studií s inhibitory
PCSK9, ale všechny studie už měly ukončen nábor pacientů.
Vzhledem k tomu, že oba registrované inhibitory PCSKA9,

Tab. 1: Laboratorní hodnoty

CHOL (mmol/l) 10,7 9,7 9,7 10,2 9,7 10,5 6,1 6,4 4,3
LDL-cholesterol (mmol/l) 7,58 8,16 7,75 8,25 4,2 4,4 2,38
HDL-cholesterol (mmol/l) 1,36 1,31 1,4 1,47 1,3 1,3 1,11
Tg (mmol/l) 1,68 1,6 1,22 1,72 1,1 1,1 1,07
non-HDL-cholesterol (mmol/l) 8,9 8,3 3,2
index CHOL/HDL-cholesterol 6,93 7,14 3,87
apolipoprotein A1 (g/l) 1,67 1,29
apolipoprotein B (g/l) 1,88 1,85

únor květen červen červenec únor únor září listopad 2015 únor
2002 2004 2007 2010 2012 2013 2015 (vstupní Ormiga) 2016
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evolokumab (Repatha) a alirokumab (Praluent) zatím nemají
stanovenou úhradu, rozhodli jsme se oslovit obě firmy s žádostí
o vzorky. Podařilo se nám získat a zajistit dlouhodobě léčbu
evolokumabem. Od počátku roku 2016 si pacientka aplikuje
2x měsíčně 140 mg s.c. Již během prvního měsíce léčby bylo
dosaženo snížení hladiny LDL-cholesterolu na hodnotu 2,38
mmol/l a i během dalších měsíců se průměrná hodnota LDL-
cholesterolu pohybovala v rozmezí 2,2–2,8 mmol/l. U paci-

entky se nevyskytly žádné vedlejší účinky kombinované terapie
evolokumab + atorvastastin + ezetimib. Po mnoha letech ne-
úspěšné terapie se pacientka při této trojkombinaci přiblížila
k cílové hodnotě LDL-cholesterolu.

Jednání o úhradě a vůbec celá strategie a indikace léčby in-
hibitory PCSK9 proběhne počátkem roku 2017. Nám se zatím
podařilo zabezpečit pacientku vzorky evolokumabu minimálně
do tohoto období a věříme, že v roce 2017 budeme dále v této
léčbě pokračovat.

Závěr
FH je autozomálně dominantně dědičné onemocnění, charak-
terizované výrazně zvýšenými hodnotami CHOL a LDL-cho-
lesterolu. Poslední populační screeningy (Dánsko, Holandsko)
prokázaly prevalenci onemocnění mezi 1 : 200–250 osobami
v běžné populaci. FH tak představuje vůbec nejčastější dědič-
nou poruchu metabolismu. Postižení jedinci mají zvýšené hod-
noty cholesterolu od narození a již od nízkého věku se u nich
rozvíjí předčasná ateroskleróza. Nejčastějším klinickým proje-
vem je akutní koronární příhoda, končící až ve třetině případů
fatálně. U mužů dochází ke vzniku infarktu myokardu před 55.
a u žen před 60. rokem věku. Hlavní podmínkou je kumula-
tivní expozice LDL-cholesterolu (dlouhodobá průměrná kon-
centrace LDL-cholesterolu násobená počtem let). Při dosažení
hladiny 160 mmol/l vzniká předpoklad manifestace ICHS. Ne-
léčený heterozygot FH dosahuje této kumulativní expozice již
ve věku 35 let, při zahájení terapie v 18 letech je to přibližně ve
věku 48 let. Riziko rozvoje ICHS u pacientů s FH významně
zvyšuje i současně zvýšená hodnota lipoproteinu (a) – Lp(a).2
Pro fenotyp FH je typická akcelerovaná ateroskleróza v oblasti
kořene aorty, častým nálezem zejména u homozygotů FH je
aortální stenóza.

Pacient s diagnózou FH patří do rukou specialisty, nejlépe
lipidologa. U naší pacientky se bezpochyby jedná o FH, labo-
ratorní a klinické nálezy jsou typické (výsledek genetického
vyšetření nebyl v době psaní tohoto textu ještě znám). Její pra-
videlná dispenzarizace a léčba začala v roce 1992. Předepiso-
ván byl stále stejný statin ve střední dávce v sólo terapii do
roku 2007, v následujících letech pak navíc i ezetimib. Z do-
stupné dokumentace lze odhadovat průměrnou hodnotu
LDL-cholesterolu při této léčbě kolem 8 mmol/l. Podle našeho
odhadu činila kumulativní expozice LDL-cholesterolu v době
koronární příhody minimálně 240 mmol/l, (spíše však více).
Nelze se pak divit těžkému koronárnímu postižení s nálezem
porcelánové aorty s prognózou pravděpodobného operačního
řešení v budoucnosti. Pacientka má nyní moderní kombinační
léčbu FH, její stav je stabilizovaný a kvalitu svého života hod-
notí nyní jako velmi dobrou. Přesto je její prognóza vzhledem
k výše uvedeným nálezům na koronárním řečišti a aortě velmi
nejistá.

Nabízí se zde několik otázek k zamyšlení. Pacientka byla ri-
gidně léčena lékařem metabolické poradny. V portfoliu hypo-
lipidemické terapie byly již od roku 2005 k dispozici postupně
modernější statiny (atorvastatin a rosuvastatin), studie s inhi-
bitory PCSK9 běží na území České republiky již několik let.
Zajímavé je, že před koronární příhodou viděli pacientku také

Obr. 1, 2: Vybrané ukázky lékařských zpráv z předchozí
léčby
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tři kardiologové a nijak se k možnostem další léčby FH nevy-
jádřili. Nedělám si vůbec právo na to být arbitrem v tomto pří-
padě. Čtenář této kazuistiky si jistě vytvoří svůj názor. Nevím,
jak by se situace vyvíjela, kdyby pacientka byla léčena
v opravdu specializovaném centru na poruchy metabolismu li-
pidů a bylo využito všech výše uvedených (a případně dalších
– LDL-aferéza) možností. Nicméně mám takový vnitřní pocit,
že výsledný zdravotní stav pacientky po 25 letech léčení mohl
být jiný, pokud by léčba nebyla spíše neléčbou. A na úplný
závěr si dovolím poznámku. Výraz „hodnoty patologicky zvý-
šené, stabilizované“ by mohl být dobrým vtipem k zasmání
a příspěvkem do tak již bohaté sbírky lékařských bonmotů,
kdyby tady bohužel nešlo o život.

Literatura
1. Češka, R. Familiární hypercholesterolemie. Praha: Triton, 2015 (s. 73–80)
2. Vrablík, M., Rašlová, K., Freiberger, T. et al. Co je nejdůležitější pro pacienty

s familiární hypercholesterolemií? Atheroreview 1, 1: 28–33, 2016.

MUDr. Robin Urbánek
Obezitologická a lipidová ambulance
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Případová studie komplexní terapie diabetické 
ulcerace smíšené etiologie

Jan Stryja
Salvatella s.r.o., Třinec

Souhrn:
Klinická praxe i závěry mezinárodních guidelines se shodují na tom, že pro úspěšnou
léčbu pacientů se syndromem diabetické nohy je nezbytná kauzální komplexní terapie
založená na včasné diagnostice příčiny vzniku ulcerace, její efektivní léčbě a adekvát-
ním lokálním ošetření ulcerace, jehož součástí je odlehčení chodidla. Správný
holistický přístup k léčbě syndromu diabetické nohy tak může vést nejen k urychlení
reparace tkáně a uzávěru kožního defektu, ale i záchraně končetiny diabetika. Prezen-
tované kazuistické sdělení demonstruje léčbu 51leté diabetičky 2. typu s ulcerací
smíšené etiologie na pravé patě komplikovanou rannou infekcí a následnou poruchou
hojení, která vedla ke vzniku typické nehojící se ulcerace. Anamnesticky se jednalo
o druhou lézi postiženého chodidla (první ulcerace v oblasti dorsa vzniklá před třemi
lety se zhojila po provedení angioplastiky arteria tibialis posterior a anterior s násled-
nou vlhkou terapií ulcerace ssmotné). V lokální terapii ulcerace na patě jsme prováděli
opakovaný chirurgický débridement včetně larvoterapie, aplikovali tzv. krytí vlhké
terapie, pacientka končetinu důsledně odlehčovala. I přes kauzální léčbu doplněnou
antiagregační medikací a podáváním vazodilatancií však hojení dále nepostupovalo
(i při uspokojivém dopplerovském nálezu na bércových tepnách). V této fázi léčby
jsme pacientce nasadili sulodexid (Vessel Due) v dávce 1-0-1 tbl. Po čtyřech měsících
došlo ke zhojení ulcerace na chodidle a k prodloužení klaudikačního intervalu z 10
na 50 m.

Summary:
A case report of a complex treatment of a diabetic ulceration of a mixed etiology
The clinical practice as well as conclusions of international guidelines concur that
a successful treatment of patients with the diabetic foot syndrome is impossible with -
out a causal complex treatment based on the early diagnosis of the cause of the ulce-
ration, its effective treatment and the adequate local treatment of the ulceration in-
cluding reducing a load on the affected foot. The correct holistic approach to the
diabetic foot syndrome can result not only in an acceleration of tissue reparation and
closure of a skin defect, but also to a salvage of a leg in a patient with diabetes. The
presented case report demonstrates the treatment in a 51 years old patient with the
type 2 diabetes mellitus and the ulceration of a mixed etiology on the right heel com-
plicated by a wound infection and consequent impaired healing leading to a typical
non-healing ulceration. The repeated surgical débridement including maggot therapy
was applied as a part of a local treatment of the ulceration as well as so called covering
of the wet therapy, and the patient consistently reduced the load on her feet. Despite
the causal therapy (and good crural arteries patency) augmented by anti-platelet me-
dication and vasodilating agents the healing did not proceed. The patient initiated the
treatment with sulodexide (Vessel Due F) in a dose of 1 pill twice daily in this phase
of therapy. The ulceration on the sole was healed and the claudication interval increa-
sed from 10 to 50 metres after four months.

Stryja, J. Případová studie komplexní terapie diabetické ulcerace smíšené etiologie. Kazuistiky v angiologii 3,
3–4: 15–17, 2016.

Klíčová slova
 diabetes mellitus 2. typu
 syndrom diabetické nohy
 hojení rány
 débridement
 sulodexid
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 type 2 diabetes mellitus
 diabetic foot syndrome
 wound healing
 débridement
 sulodexid
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Kazuistika
Případová studie demonstruje efekt léčby sulodexidem na uzá-
věr diabetické ulcerace chodidla 51leté diabetičky 2. typu, pra-
cující jako úřednice. Osobní anamnéza pacientky vykazovala
typické rysy kohorty diabetiků středního věku – diabetes dia -
gnostikovaný před deseti lety, obezita, hypercholesterolemie,
arteriální hypertenze. Medikace: metformin (Metfirex)
1 000 mg 2x1, inzulíny aspart (NovoRapid) s.c. 12-14-12 U
a glargin (Lantus) s.c. 0-0-0-12 U, imidapril (Tanatril 10 mg
tbl) 2x1, amilorid HCl a hydrochlorothiazid (Moduretic 5 mg
tbl) 1-0-0, naftidrofuryl (Enelbin 100 mg) 1-1-1, fenofibrát (Li-
panthyl 267 mg tbl) 1x1, metoprolol (Betaloc SR 200 mg tbl)
½-0-0, kyselina acetylsalicylová (Godasal 100 mg tbl) 1x1, tra-
madol (Tralgit tbl 50 mg) 1-1-1. Pacientka z důvodu koinci-
dence syndromu diabetické nohy a ischemické choroby dol-
ních končetin (absces dorsa levého chodidla v terénu kritické
končetinové ischemie s gangrénou malíčku a nehojící se ránou
po incizi abscesu) podstoupila před třemi roky perkutánní
transluminární angioplastiku (PTA) povrchní stehenní tepny
vlevo a následně amputaci pátého prstu levého chodidla pro
diabetickou gangrénu. Pro krátký klaudikační interval byl pro-
veden endovaskulární výkon i na pravé dolní končetině – PTA
přední a zadní tibiální arterie. Dle kontrolního dopplerovského
vyšetření tepen dolních končetin po endovaskulárních výko-
nech přetrvávají na tepnách dolních končetin vyhovující he-
modynamické poměry (ABI 0,9, TcpO2 45 mmHg) a přítomné
atypické klaudikace po cca 40–50 m si vysvětlujeme podílem
přítomné gonartrózy a obezity. Neurologické vyšetření odhalilo
distální senzitivní symetrickou polyneuropatii dolních konče-
tin axonálního typu.

V únoru 2014 se pacientka dostavila k ošetření na podia-
trickou ambulanci s povrchní ulcerací (Wagner I) o velikosti
5x5 mm smíšené etiologie v oblasti pravé paty. I přes adekvátní
lokální terapii došlo v průběhu tří měsíců k progresi ulcerace
měkkých tkání s následnou rannou infekcí a vlhkou gangrénou
(obr. 1). Pacientce byla cíleně nasazena antibiotika a opakovaně

prováděn chirurgický débridement, včetně larvoterapie, na
ránu jsme aplikovali tzv. krytí vlhké terapie a pacientka kon-
četinu důsledně odlehčovala. Přesto se po zvládnutí ranné in-
fekce u pacientky projevila porucha hojení, která vedla ke
vzniku typické nehojící se ulcerace paty. I přes suficientní cévní
zásobení potvrzené provedeným dopplerovským vyšetřením
končetinových tepen a nasazenou antiagregační medikací s va-
zodilatancii hojení dále nepostupovalo. Spodina ulcerace byla
atonická, okraje pokryté hyperkeratózami, ranná sekrece byla
spíše slabší intenzity bez zápachu (obr. 2). Pacientka dodržo-
vala režimová opatření a končetinu odlehčovala (invalidní
vozík, podpažní berle, odlehčovací obuv). V této fázi léčby jsme
pacientce nasadili sulodexid (Vessel Due 250 mg tbl) v dávce
1-0-1, antiagregační terapie kyselinou acetylsalicylovou pokra-
čovala i nadále, zatímco vazodilatační terapie naftidrofurylem
byla ukončena. Po dvou měsících došlo ke stabilizaci rány (obr.
3). Farmakoterapie byla pacientkou dobře tolerována a v sou-
vislosti s jejím podáváním jsme nezaznamenali žádné nežá-
doucí účinky. Po čtyřech měsících došlo ke zhojení ulcerace na
chodidle a k prodloužení klaudikačního intervalu z 10 na 50 m
(obr. 4).

Diskuse
Sulodexid je preparát, který vykazuje endotelprotektivní, anti-
trombotický a hemoreologický účinek. Z dosavadních výsledků

Obr. 1: Ulcerace v oblasti paty po opakovaném débride-
mentu (chirurgický débridement, larvoterapie), spodina je
povleklá, bez nekróz, okolí klidné

Obr. 2: Stagnující ulcerace v oblasti paty po zvládnutí ranné
infekce, v této fázi nasazen sulodexid tbl

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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klinických studií vyplývá, že u pacientů s ischemickou choro-
bou dolních končetin významně prodlužuje klaudikační vzdá-
lenost. Je indikován mimo jiné i u pacientů s diabetickou ma-
kroangiopatií a mikroangiopatií, polyneuropatií a syndromem
diabetické nohy. V prezentované kazuistice se po nasazení su-
lodexidu reaktivovalo hojení ulcerace v oblasti pravé paty a po-
sléze bylo dosaženo kompletního uzávěru ulcerace, která i po
dvanácti měsících sledování zůstává zhojena. Vzhledem
k tomu, že v závěrečné fázi hojení diabetické ulcerace (mimo
nasazení sulodexidu) již nebyla systémová ani lokální terapie
žádným zásadním způsobem modifikována, připisujeme zho-
jení rány nasazení výše uvedeného preparátu.

Závěr
Nasazení sulodexidu se v případové studii osvědčilo a přispělo
ke zhojení nehojící se diabetické ulcerace v oblasti paty. Sulo-
dexid byl pacientkou dobře tolerován, s ohledem na dobrý kli-
nický efekt v léčbě pokračujeme i nadále.

Literatura
1. Coccheri, S., Scondotto, G., Agnelli, G. et al. Sulodexide in the treatment

of intermittent claudication. Results of a randomized, double-blind, mul-
ticentre, placebo-controlled study. Eur Heart J 23, 13: 1057–1065, 2002.

2. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consen-
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Prevention of the Diabetic Foot 2011. The Nedherlands, 2011. (iwgdf.org)
[cit. 21. 5. 2013].
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Obr. 3: Ulcerace po dvou měsících terapie sulodexidem Obr. 4: Zhojená ulcerace po čtyřech měsících terapie sulo-
dexidem
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Známe naše limity k záchraně končetin u pacientů 
s chronickou kritickou končetinovou ischemií, 
zvláště pak v kombinaci s diabetem?

Hana Poláková
Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice, Pardubice

Souhrn:
Touto kazuistikou bych chtěla poukázat na problematiku chronické končetinové ische-
mie především u pacientů diabetiků. Na otázku, zda znám limity záchrany končetin
svých pacientů, si s pokorou musím odpovědět NE. Řešení těchto trofických defektů je
multioborová problematika. A je vždy ovlivněna komplexem různých faktorů a použi-
tých ucelených terapeutických přístupů (systémově i lokálně). Někdy se původně velmi
závažný lokální nález podaří úspěšně zvládnout. A naopak – úvodem nezávažný defekt
může vést ke konečnému amputačnímu řešení nad kotníkem s následnou invaliditou
pacienta.

Summary:
Do we know our limits of limb salvage in patients with a chronic critical limb is-
chemia, especially when it is combined with diabetes mellitus?
In my case report I would like to point out the problems of a chronic limb ischemia,
especially in patients with diabetes. When questioned if I know limits of limb salvage
in my patients, I must humbly respond “NO” to myself. The management of such tro -
phic defects is a multidisciplinary problem. And it is always influenced by a complex
of various factors and used coherent therapeutical approaches (both systemically and
locally). Sometimes, a local defect that is initially considered very severe, may be ma-
nageable. And contrariwise, initially insignificant defect may lead to the final solution
which is the above-ankle amputation with a following disability of the patient.

Poláková, H. Známe naše limity k záchraně končetin u pacientů s chronickou kritickou končetinovou ischemií,
zvláště pak v kombinaci s diabetem? Kazuistiky v angiologii 3, 3–4, 18–20, 2016.

Klíčová slova
 chronická kritická 

končetinová ischemie
 instilace
 porucha mikrocirkulace
 amputace
 multioborová 
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Úvod
Péče o pacienty s chronickou končetinovou ischemií je závaž -
nou a multioborovou problematikou. Zahrnuje možnosti re-
vaskularizace (endovaskulárně nebo chirurgicky), řešení dal-
ších komorbidit pacienta (diabetes mellitus, hyperlipidemie,
stav kardiální kompenzace, nutrice…), řešení infekčních
komplikací (osteomyelitidy, ranné infekce, přítomnosti multi-
rezistentních bakteriálních kmenů). Komplexní celková terapie
pak umožňuje využití intenzivní lokální léčby. I přes neustále
se rozšiřující možnosti celkových a lokálních intervencí často
nelze konečný výsledek predikovat.

Kazuistika
Jedná se o 70letého pacienta, diabetika s mnohočetnými kom -
plikacemi – neuropatie, mikro- a makroangiopatie, nefropatie
s chronickou renální insuficiencí, kdy je pacient zařazen v pra-

videlném hemodialyzačním programu. Dále je sledován pro ar-
teriální hypertenzi a hyperlipidemii. Do srpna 2015 žil i přes
pravidelnou hemodialýzu aktivním životem, 3x týdně pomáhal
s řízením rodinné stavební firmy. 10. srpna 2015 byl poprvé vy-
šetřen v cévní poradně pro otlakové nekrózy v oblasti distálních
článků obou palců na dolních končetinách (DK). Diagnostiko-
vána byla ischemická choroba DK s projevy chronické kritické
končetinové ischemie v oblasti levé dolní končetiny (LDK). 27.
srpna 2015 byla provedena angiografie s úspěšnou perkutánní
transluminární angioplastikou (PTA) v oblasti a. dorsalis pedis
vlevo. Přesto postupně došlo k progresi nálezu na LDK s roz-
vojem vlhké gangrény palce a flegmóny levé nohy. Stav si i přes
úspěšnou revaskularizaci a terapii antibiotiky vyžádal amputaci
palce 2. října 2015 a hned následně 7. října 2015 transmetatar-
zální amputaci LDK s dalším sekundárním hojením amputač-
ního pahýlu. Na spodině rány byla obnažena torza všech pěti
metatarzů a byl přítomen nekrotický plantární lalok, kdy ne-
krózy zasahovaly hluboko na plosku (obr. 1).
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Zároveň na palci pravé dolní končetiny (PDK) byla suchá
nekróza 2x1 cm, zatím bez průkazu závažnější poruchy pro-
krvení. Nález na LDK vyžadoval nejen systémovou terapii an-
tibiotiky, hyperbarickou oxygenoterapii, ale i velmi intenzivní
lokální léčbu. Vzhledem k závažnosti nálezu, obnaženému ske-
letu, naštěstí bez průkazu osteomyelitidy, a přítomnosti masiv-
ních nekróz plantárně byla volena instilační podtlaková terapie.
Nejdříve s využitím bílé pěny (zajišťující masivní zaplavení rány
instilačním roztokem a tím umocnění čistícího efektu) v kom-
binaci s černou. Přesto efekt této kombinace pěn nebyl dosta-
tečný a stav si vyžádal přechod k terapii šedou čistící pěnou
(obr. 2). Právě díky využití tohoto materiálu po několika pře-
vazech, kdy byly opakovaně prováděny i nekrektomie v oblasti
planty, došlo postupně k částečné stabilizaci nálezu (obr. 3)
a možnosti přechodu na instilační terapii s využitím pouze
černé pěny (obr. 4).

Nález v oblasti postamputačního pahýlu nadále regredoval
– na plosce přetrvávaly dvě píštěle směřující směrem k patě
a skelet v oblasti pahýlu postupně přegranuloval. V této situaci
bylo možno přejít na terapii moderními obvazovými materiály
(antiseptické krytí a alginát se stříbrem). Přesto obě píštěle
přetrvávaly, byly nepřehledné, 6 cm hluboké, s nekrotickým
obsahem. V této situaci se téměř jako zázrakem podařilo pře-
svědčit chirurgy i přes původně opakovaně negativní stano-
visko s návrhy dalšího amputačního řešení k provedení revize
rány v celkové anestezii. Ta byla provedena 25. února 2016
s incizí v oblasti plosky a nekrektomií (obr. 5). Poté opět vy-
užití podtlakové terapie – první převazy s instilací a následně
klasická NPWT s pěnou se stříbrem – umožnilo efektivní pře-
chod na terapii alginátem se stříbrem (obr. 6) a v závěrečné
fázi polyuretanovým krytím s plným dohojením pahýlu
v srpnu 2016.

Mezitím byly prováděny i převazy defektu v oblasti palce
PDK, který byl od počátku relativně méně závažný a angiogra-
ficky nebyla v srpnu 2015 prokázána porucha prokrvení PDK.
Nález však i přes terapii stagnoval. Proto byla 7. ledna 2016
provedena angiografie PDK s diagnostikovanou stenózou
v distálním povodí a. tibialis anterior, která opět s pomocí
úspěšně provedené PTA byla zprůchodněna. I přesto se nález
nelepšil, ale progredoval – došlo k obnažení distálního článku
palce. Počátkem května byla proto provedena amputace distál-

Obr. 1: Defekt LDK 21. 10. 2015 před nasazením NPWTi
s kombinací bílé a černé pěny

Obr. 2: Defekt LDK 5. 11. 2015 před nasazením šedé čistící
pěny

Obr. 3: Defekt LDK 13. 11. 2015, postupné vyčištění defektu
s demarkací nekróz při použití šedé pěny

Obr. 4: Defekt LDK 23. 11. 2015 s možností přechodu na čer-
nou granulační pěnu při NPWTi

Obr. 5: Defekt LDK 26. 2. 2016 po revizi píštělí provedenou
s incizí plantárně a nekrektomii
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ZNÁME NAŠE LIMITY K ZÁCHRANĚ KONČETIN U PACIENTŮ S CHRONICKOU KRITICKOU …

ního článku a zpočátku se jevilo, že se rána zhojí per primam.
Během týdne však došlo k rozvoji flegmóny palce a byla nutná
jeho amputace (obr. 7).

Ani po tomto zákroku nedošlo ke stabilizaci stavu pro těž-
kou poruchu mikrocirkulace. Ta byla umocněna výraznými vý-
kyvy systémového tlaku v krevním řečišti pacienta při pravi-
delných hemodialýzách. Po nich se hodnoty krevního tlaku
běžně pohybovaly okolo 80/60 mmHg. Rána velmi rychle pro-
gredovala (obr. 8).

Situace si tak vyžádala ještě 31. května 2016 resekci 1. me-
tatarzu, kdy se během amputačního zákroku okolní tkáně zdály
zcela vitální. Během následujících dnů pak došlo opět k nekro-
tizaci měkkých tkání nohy, MRSA pozitivitě, přítomnosti mul-
tirezistentních enterokoků a rozvoji septického stavu (obr. 9).
Ten vyústil v amputaci PDK pod kolenem 24. června 2016,
které se cévní chirurg původně bránil.

Závěr
Výše uvedenou kazuistikou jsem chtěla poukázat na to, že v ně-
kterých případech i velmi závažné a kritické postižení konče-
tiny u pacientů s ischemickou chorobou DK, zvláště v kombi-
naci s diabetem, může mít při komplexním přístupu řešení.

A to i přesto, že se jedná o mnoho měsíců trvající intenzivní
terapii s naprosto nejistým a zpočátku nepředvídatelným efek-
tem. A naopak původně velmi málo závažné trofické defekty
DK mohou vést v konečném důsledku k vysoké amputaci kon-
četiny. Jedná se vždy o komplex různých faktorů a ucelených
dostupných terapeutických přístupů. Limitující faktory se
v průběhu onemocnění mohou měnit a nemusí být zpočátku
zcela zřejmé. Patří mezi ně především ostatní komorbidity, zá-
važnost jejich komplikací zvláště v případě diabetu, přítomnost
infekčních komplikací, důvěra pacienta v lékaře, jeho souhlas
s léčebným postupem a ochota ke spolupráci. Vždy se jedná
o multioborovou problematiku.

MUDr. Hana Poláková
Geriatrické centrum
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
530 02 Pardubice
e-mail: hana.polakova@nemocnice-pardubice.cz

Obr. 6: Defekt LDK 27. 4. 2016, v terapii alginátem se stříbrem

Obr. 7: Stav po amputaci palce PDK 20. 5. 2016

Obr. 8: 25. 5. 2016 – progrese ischemických změn na PDK
vedoucí k resekci 1. metatarzu

Obr. 9: Stav defektu PDK 24. 6. 2016 – v den amputace kon-
četiny pod kolenem
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Sulodexid – cesta k individualizované prevenci 
rekurence žilního tromboembolismu

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

Matuška, J. Sulodexid – cesta k individualizované prevenci rekurence žilního tromboembolismu. 
Kazuistiky v angiologii 3, 3–4: 21–24, 2016.

Úvod
Žilní tromboembolická nemoc představuje svou incidencí
a možnými komplikacemi jedno z nejzávažnějších onemocnění
oběhového systému. V současnosti je plicní embolie třetí nej-
častější příčinou smrti po akutním infarktu myokardu a cévní
mozkové příhodě.1 Svými projevy a průběhem akutního stadia
představuje žilní trombóza onemocnění laické veřejnosti dosti
známé, ovšem opředené mnoha mýty. Kombinace incidence
tromboembolismu a rizik jeho komplikací samozřejmě akcen-
tuje dlouhodobou snahu o co nejefektivnější terapii akutních
stadií hluboké žilní trombózy. Přes dlouhodobé velké úsilí však
po dlouhou dobu zůstávaly základem terapie pouze nízkomo-
lekulární hepariny a antagonisté vitamínu K (warfarin). Vý-
zkum nových, bezpečnějších antikoagulancií, dlouho nepřiná-
šel očekávané výsledky. Byl vyvinut syntetický pentasacharid
– fondaparinux. Ten je v některých indikacích o něco účinnější
než nízkomolekulární hepariny, ale stále se jedná o parenterální
preparát. Zřejmými nevýhodami po desetiletí používaného
warfarinu jsou jeho relativně úzká terapeutická šíře, nutnost
monitorace antikoagulačního efektu, riziko krvácení a značné
množství interakcí. Udržení efektivního rozmezí INR je často
zásadním problémem. Výzkum proto dlouhodobě směřoval
k přímému ovlivnění koagulační kaskády. Výsledky vývoje
v současnosti známe. Jsou jimi nová orální antikoagulancia
(NOAC) s přímým působením na koagulační kaskádu (faktory
IIa nebo Xa). I zde ale byly slepé uličky. Již registrovaný xime-
lagatran byl v roce 2006 stažen z trhu pro hepatotoxicitu.

První indikací NOAC byla prevence embolizace u fibrilace
síní. V současnosti se stále více prosazují v terapii akutní žilní
trombózy a plicní embolie (DVT/PE). Jejich podávání je ověřeno
rozsáhlými klinickými studiemi, přičemž jejich efektivita i bez-
pečnost při podávání po limitovanou dobu terapie je zřejmá.

Snaha o nalezení a nasazení nových antikoagulancií v terapii
akutní žilní trombózy ovšem donedávna výrazně odsouvala do
ústraní problematiku ovlivnění rekurence DVT/PE. Přitom ri-
ziko rekurence po první idiopatické epizodě DVT/PE plynule
roste a po šesti letech je až 50%.2 Rekurentní žilní trombóza sa-
mozřejmě může vést k plicní embolii (i fatální). Stejně tak je
dlouhodobě opomíjeno související riziko rozvoje posttrombo-
tického syndromu se všemi jeho zdravotními i socioekonomic-
kými dopady.

Právě těmto onemocněním v minulosti nebyla věnována
dostatečná pozornost. Větší zájem o tuto problematiku lze po-
zorovat až v posledním desetiletí, po schválení preskripce

NOAC pro rutinní terapii DVT ze strany amerického FDA
a evropské EMA. Z dosavadního vývoje je evidentní snaha
o nalezení dalších terapeutických možností pro NOAC a z ní
vyplývající provádění návazných klinických studií v prevenci
recidivy DVT/PE. Část provedených klinických studií probí-
hala jako různě dlouhá extenze léčby stejným preparátem, kte-
rým byla léčena akutní žilní trombóza, část byla koncipována
jako léčba jiným preparátem, navazující na ukončenou před-
chozí terapii DVT/PE. Různá koncepce jednotlivých studií je
jedním z důvodů různé délky podávání medikace ve studiích,
což zčásti limituje možnosti komparace výsledků. Extenze
délky studií sledujících riziko rekurence DVT/PE by tedy byla
žádoucí.

Zhruba ve stejné době jako výše zmíněné studie s NOAC
proběhly i studie se „starými“ účinnými látkami, zaměřené
čistě na sekundární prevenci DVT/PE. Nešlo tedy o extenze
nebo pokračování předchozích terapeutických studií. Publiko-
vány byly klinické studie s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)
se sulodexidem.

Současná situace je dále zajímavější tím, že dlouhodobé
podávání warfarinu v profylaxi recidivy DVT/PE bylo v ne-
dávné době zpochybněno. Při hodnocení kumulovaného rizika
DVT/PE a velkého krvácení ve studii PADIS-PE došlo po 42
měsících sledování k faktickému vyrovnání rizika mezi warfa-
rinovou a placebovou skupinou.3

Sulodexid svým pleiotropním účinkem poněkud vybočuje
z řady čistě antikoagulačních (a jednoho protidestičkového)
preparátu.

Studie SURVET
Efektivita sulodexidu v prevenci recidivy DVT/PE byla hod-
nocena v klinické studii SURVET (SUlodexide in Secondary
Prevention of Recurrent Deep VEin Thrombosis)4. Jednalo se
o multicentrickou, randomizovanou, dvojitě slepou, placebem
kontrolovanou studii, zaměřenou na prevenci rekurence DVT
u pacientů po ukončení standardní antikoagulační terapie
první epizody nevyprovokované hluboké žilní trombózy.

Hodnoceno bylo jednak samotné riziko rekurence žilní
trombózy anebo plicní embolie, jednak riziko nežádoucích
účinků, především krvácivých. Do studie bylo zařazeno celkem
629 subjektů, randomizovaných rovnoměrně do skupiny se su-
lodexidem nebo s placebem. Sledování probíhalo po dobu
dvou let od randomizace. Studie prokázala v primárním hod-
noceném parametru, rekurenci DVT/PE, relativní riziko 0,45.



SULODEXID – CESTA K INDIVIDUALIZOVANÉ PREVENCI REKURENCE ŽILNÍHO TROMBOEMBOLISMU

22 KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 3–4/2016

Lze tedy konstatovat, že sulodexid snížil o 55 % riziko reku-
rence DVT/PE.

V obou skupinách terapie nebylo popsáno žádné velké život
ohrožující krvácení, jen po dvou klinicky signifikantních život
neohrožujících krváceních v obou skupinách.

Srovnání klinických studií
Tabulky 1 a 2 shrnují výsledky recentních studií v prevenci re-
cidivy DVT/PE hodnocených parametrech.

Z tabulky 1 je dobře patrno, že preparáty z kategorie NOAC
jsou velmi efektivní z hlediska redukce rizika rekurence
DVT/PE. Malým překvapením je i efekt ASA. I když je ze všech
srovnávaných studií nejmenší. Efekt sulodexidu byl popsán
výše. Zmíněn již byl parametr délky sledování v klinických stu-
diích.

Tabulka 2 pak shrnuje sekundární hodnocené parametry
těch to studií – tedy riziko velkých či závažných krvácení. Srov-
návání těchto parametrů mezi studiemi není vždy zcela jedno-
duché pro mírně odlišné definice jednotlivých typů závažných

krvácení. Přesto je z tabulky jasně patrno, že všechny NOAC
do určité míry zvyšovaly riziko závažných krvácení v průběhu
klinického sledování. Nejmenší nárůst rizika (jen 1,2x vůči pla-
cebu) vykazuje apixaban v malé dávce 2,5 mg. Naopak nejvíce
krvácivých komplikací vykazovala ASA, což po desetiletích
praxe s tímto preparátem není žádným překvapením. Zcela od-
lišná je situace u sulodexidu. Ten ve studii SURVET nevykázal
žádný rozdíl v krvácení vůči placebu.

Všechny studie s NOAC byly relativně krátké. Jak by vý-
sledky ovlivnilo dlouholeté podávání nelze jasně predikovat.

Data z výše uvedených tabulek tedy lze s jistou mírou licence
shrnout takto:
1. ASA částečně redukuje riziko rekurence žilní trombózy, ale

za cenu zvýšeného rizika krvácení. Pokud je již ASA nasa-
zena v rámci terapie aterosklerózy, je její efekt vlivu na žilní
systém benefitem.

2. Apixaban v nízkých dávkách je velmi efektivní, ale riziko
krvácení zvyšuje.

3. Apixaban v dávce 5 mg a ostatní NOAC jsou velmi efektivní,
ovšem riziko krvácení je signifikantně zvýšeno.

SURVET4 sulodexid 24 0,49 p=0,02[0,27–0,92]

ASPIRE+WARFASA11 kys. acetylsalicylová 24 (48) 0,68 p=0,008[0,51–0,90]

RE-SONATE12 dabigatran 6 0,08 p<0,001[0,02–0,25]

EINSTEIN-EXT13 rivaroxaban 12 0,18 p<0,001[0,09–0,39]

AMPLIFY-EXT 214 apixaban (2,5 mg) 12 0,19 –[0,11–0,33]

AMPLIFY-EXT 214 apixaban (5 mg) 12 0,20 –[0,11–0,34]

studie účinná látka trvání terapie riziko rekurence vůči komparátoru*
(měsíce) (HR [95 % CI])

Tab. 1

Tab. 2

*vysvětlení logiky tohoto čísla: 1 nezvyšuje ani nesnižuje riziko; <1 snižuje riziko (např. 0,75 snižuje riziko o 25 %); 
>1 zvyšuje riziko (např. 1,40 zvyšuje riziko o 40 %)

SURVET4 sulodexid 24 0 0,97 p=0,98
[0,14–6,88]

ASPIRE+WARFASA11 kys. acetylsalicylová 24 (48) 8 1,50 p=0,28
[0,72–3,14]

RE-SONATE12 dabigatran 6 2 2,92 p=0,001
[1,52–5,60]

EINSTEIN-EXT13 rivaroxaban 12 4 5,19 p<0,001
[2,13–11,7]

AMPLIFY-EXT 214 apixaban (2.5 mg) 12 2 1,20 –
[0,69–2,10]

AMPLIFY-EXT 214 apixaban (5 mg) 12 1 1,62 –
[0,96–2,73]

trvání terapie velké krvácivé riziko klinicky relevantního krvácení 
studie terapie (měsíce) příhody vůči komparátoru* 

(HR [95 % CI])

*vysvětlení logiky tohoto čísla: 1 nezvyšuje ani nesnižuje riziko; <1 snižuje riziko (např. 0,75 snižuje riziko o 25 %); 
>1 zvyšuje riziko (např. 1,40 zvyšuje riziko o 40 %)
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4. Sulodexid dosahuje značné redukce rizika rekurence, bez
nárůstu rizika krvácení.

Stratifikace rizik farmakologické
prevence rekurence DVT/PE
Rozhodování, zda vůbec zahájit preventivní podávání jakékoliv
medikace k zabránění recidivy žilního tromboembolismu, leží
samozřejmě na ošetřujícím lékaři. Limitem může také být
ochota pacienta dlouhodobě užívat medikaci, někdy i s jistými
riziky. Při rozhodování o nasazení takovéto terapie je vhodné
si uvědomit, že co je dobré pro terapii, nemusí být dobré pro
dlouhodobou prevenci. Je proto potřeba důsledně vážit bene-
fity a rizika pro pacienta. Snížení rizika rekurence DVT/PE je
velmi žádoucí. Nárůst rizika krvácení může být problémem,
zvláště při dlouhodobém podávání. Je nutno si uvědomit, že
běžný pacient v klinické praxi není laboratorní subjekt, ale člo-
věk v běžném životě, se všemi riziky z toho vyplývajícími. Zej-
ména aktivní jedince nelze limitovat v jejich někdy rizikových
zaměstnáních nebo sportovních aktivitách.

Stratifikace rizika a velmi uvážlivá volba terapie je proto žá-
doucí. Pro hodnocení rizik rekurence lze použít různá sché-
mata (Vienna nomogram5, DASH6), případně lze postupovat
i podle hladiny D-dimerů po ukončení antikoagulace7. Pro
běžnou praxi použitelné jednoduché schéma je uvedeno v ta-
bulce 3.

Riziko krvácení lze samozřejmě dobře odhadnout i běžnou
klinickou zkušeností.

Volba adekvátního preparátu
S uplatněním parametrů uvedených v tab. 3 a tab. 4 lze lépe
volit preventivní medikaci. Tab. 5 reflektuje aktuální rizika
a benefity jednotlivých preparátů.

Kdy nasadit sulodexid
S přihlédnutím k výše uvedenému je možno definovat jednot-
livé kategorie pacientů, u kterých je vhodnou volbou sulodexid
– tab. 6.

vysoké
nevyprovokované 2 nebo více epizod
ileofemorální DVT
aktivní karcinom
závažná trombofilie
elevace D-dimerů 1–3 měsíce po ukončení antikoagulace
život ohrožující PE
zánětlivé onemocnění střevní
střední
nevyprovokovaná izolovaná distální DVT
muži
obezita
nízké ( jeden přechodný rizikový faktor )
velký chirurgický výkon nebo více než 4 dny v lůžku
po velkém traumatu
po estrogenové terapii
po graviditě

Riziko rekurence DVT/PE po první epizodě

Tab. 3: Riziko rekurence DVT/PE15

vysoké rivaroxaban apixaban sulodexid sulodexid
apixaban

střední rivaroxaban apixaban sulodexid sulodexid
apixaban sulodexid
sulodexid sulodexid

nízké kys. acetyl- sulodexid sulodexid kys. acetyl-
salicylová salicylová

riziko krvácení kontraindikace 
riziko NOAC
rekurence nízké střední vysoké odmítání 

NOAC pac.

Tab 5: Volba vhodné prevence recidivy DVT/PE dle rizik 
pacienta17

vysoké
historie velkého krvácení  
vrozená krvácivá porucha
trombocyty <50 000 
potřeba duální antiagregace 
portální hypertenze/jícnové varixy   
historie CMP nebo mozkové změny
renální insuficience
jaterní selhání
diabetes 
věk >75
střední
historie klinicky relevantního ne velkého krvácení
jeden protidestičkový preparát
trombocyty <100 000
věk 65–75
nízké
negativní historie krvácení
žádné krvácení během předchozí antikoagulační terapie 
žádné další prokrvácivé léky

Riziko krvácení během antikoagulační terapie

Tab. 4: Riziko krvácení16,17

střední riziko rekurence
vysoké riziko rekurence + střední/vysoké riziko krvácení
vysoké riziko rekurence + odmítání užívání antikoagulace
nízké riziko + preference protekce efektivní a bezpečnou terapií
pacienti starší 70 let věku 
rekurentní distální DVT
sport s potenciálem velkého traumatu

Tab. 6: Možné kategorie pacientů vhodných pro terapii 
sulodexidem

DVT – hluboká žilní trombóza, PE – plicní embolie

CMP – cévní mozková příhoda
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Závěr
Prevenci rekurence DVT/PE se v posledních letech dostává
více pozornosti. Lze očekávat další validní data z nových kli-
nických studií či extenzí studií již proběhlých. Stejně tak je jen
otázkou času nástup dalších perorálních antitrombotických
preparátů. Incidence DVT/PE neustále roste18, přičemž rizi-
kové faktory DVT/PE jsou ovlivnitelné jen částečně (hormo-
nální kontracepce, prevence peri- a postoperační trombózy).
Vliv některých rizikových faktorů naopak roste (incidence on-
kologických onemocnění, rostoucí průměrný věk populace,
obezita, výskyt systémových onemocnění). Téma prevence re-
cidivy DVT/PE tak zřejmě bude dále nabývat na významu. Zá-
sadní otázkou pak nadále zůstane, zda je vhodné při dlouho-
dobém až 50% riziku rekurence po první idiopatické žilní
trombóze doporučovat 100 % pacientů extendovanou per -
orální terapii antikoagulační preparátem, nebo zda raději zvolit
alternativní preparát bez rizika krvácení.

Sulodexid – „boxík“
Sulodexid je glykosaminoglykan, skládající se z 80 % z rychle
pohyblivé heparinové složky a z 20 % z dermatan sulfátu. Jeho
antitrombotický efekt je pleiomorfní. Je dán kombinací efektů
antitrombotických (inhibice generace trombu, profibrinoly-
tický efekt), hemoreologických a endotelprotektivních. To vše
na více úrovních.

Vliv sulodexidu na celou kaskádu parametrů hemostázy
může souviset i s jeho protizánětlivým působením, s ohledem
na pravděpodobnou roli aktivovaných lymfocytů na tvorbě
trombu8.

V poslední době je věnována pozornost vlivu sulodexidu na
endoteliální glykokalyx.9 Tato jemná vláknitá vrstva složená
převážně z proteoglykanů a glykosaminoglykanů navazuje ko-
tevními molekulami na endoteliální buňky a je zodpovědná
mimo jiné i za nesmáčivost a integritu endotelu („endothelial
gatekeeper“). Tím výrazně ovlivňuje i parametry adheze trombu
na stěnu cévní a pronikání dalších substancí do endotelu a su-
bendotelového prostoru. U preklinického poškození stěny cévní
(diabetes, kouření, hypertenze) se síla endoteliální glykokalyx
snižuje, což může korelovat s rizikem rozvoje jak tepenných, tak
žilních onemocnění. Již bylo zmíněno, že struktura endoteliální
glykokalyx obsahuje v hojné míře glykosaminoglykany (GAG).
Je tak možno usuzovat, že aplikací exogenních GAG je možno
ovlivnit parametry této struktury, což bylo in vitro prokázáno.
V souvislosti s výzkumem endoteliální glykokalyx a jejím ovliv-
něním sulodexidem se objevil i návrh na definici nové skupiny
preparátů, ovlivňujících trombotický proces – tzv. wall anti-
thrombotics (SURVET Study Group, Palermo, 2015).
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Dabigatran a specifické antidotum 
idarucizumab v kazuistikách
Zpráva ze sympozia Boehringer Ingelheim 
v rámci 22. česko-slovenského angiologického sympozia 
v Lednici

Zkušenosti s dabigatranem 
u pacientů s TEN
Žilní trombóza (DVT) a plicní embolie (PE) významně snižuje
perspektivy přežití pacientů.1 Možnosti léčby tromboembo-
lismu jsou dnes široké. Každý z řady dostupných preparátů má
své výhody a nevýhody a léčbu je třeba volit u každého paci-
enta individuálně na základě kombinace řady faktorů. K dispo-
zici je řada studií, které prokazují efektivitu a bezpečnost
NOAC v akutní i dlouhodobé terapii TEN. Jde například o stu-
die RE-COVER/REC II, REMEDY, RE-SONATE (s dabigatra-
nem), APLIFY/AMPLIFY EXT (s apixabanem), EINSTEIN
DVT/PE, EINSTEIN EXT (s rivaroxabanem).2–8

Dabigatran versus warfarin – kazuistika
MUDr. Jiří Matuška prezentoval zajímavou kazuistiku ze své
ambulance, ilustrující možnosti užití dabigatranu v reálné
praxi.9 Jednalo se o relativně mladého pacienta (53 let), spor-
tovce a nekuřáka, povoláním řidiče autobusu. V osobní anam-
néze byla zaznamenána coxartróza, gonartróza, tyreopatie
a především hereditární trombofilie FV Leiden (homozygot).
Bratr pacienta je po ileo-femoro-popliteální trombóze.

Pět dnů před návštěvou u angiologa byl pacient na balneaci
pro gonartrózu, která zahrnula řadu úkonů rehabilitační péče.
Záhy došlo k progresi bolestí končetiny následovaných rozvo-
jem dušnosti. Ortoped následně provedl punkci kolene (bez
efektu) a poté odeslal pacienta k angiologovi.

Fyzikální vyšetření zaznamenalo BMI 30,49 kg/m2, krevní
tlak 144/103 mmHg a puls 92/min. Saturace kyslíkem byla
98 %. Pravá dolní končetina měla výrazný otok stehna i bérce.

Sonografické vyšetření prokázalo parciální obstrukci vena
poplitea vpravo s klasickým obrazem žilní trombózy. Nemoc-
nému byl aplikován bemiparin (Zibor) a byl odeslán do místní
nemocnice k provedení CT angiografii plicnice. Vyšetření pro-
kázalo pravostrannou plicní embolii (v oblasti bifurkace trom-
bus 25x30 mm, zasahující i do větve A10).

Následně byl pacient hospitalizován na Interním oddělení
Nemocnice TGM v Hodoníně. Za hospitalizace bylo prove-
deno echokardiografické vyšetření, které neprokázalo obraz cor
pulmonale. D-dimery byly elevované. Trombolýza nebyla in-
dikována. Hospitalizace byla komplikována pleurálním syn-
dromem s hodnotou C-reaktivního proteinu 57 mg/l, který si
však nevyžádal léčbu antibiotiky. Následně byl pacient propuš-
těn do domácí péče a zajištěn warfarinem.

Na kontrolu k angiologovi se dostavil 23 dnů od hospitali-
zace. Byl bez námahové dušnosti a bez otoku končetiny, ale
končetina byla nadále bolestivá s typickými námahovými klau-

dikacemi. Sonografické vyšetření prokázalo přetrvávání ob-
strukce vena poplitea bez známek rekanalizace, došlo i k další
extenzi trombu do periferie.

Dosavadní antikoagulační léčbu je možné označit za stan-
dardní a vycházející ze zavedené praxe nemocnice. Otázkou
ale je, zda v této situaci nebylo výhodnější zvolit namísto war-
farinu NOAC, dabigatran (Pradaxa). Důvodů by pro tento po-
stup bylo hned několik. Především bylo v úvodu nutné zvolit
LMWH a následně zajistit stabilní léčbu pro delší období (min.
6–12 měsíců). V úvahu je třeba vzít i skutečnost, že pacient je
homozygot FV Leiden, i to, že prodělal symptomatickou plicní
embolii. Ve prospěch dabigatranu v tomto případě hovoří také
nižší riziko krvácení oproti warfarinu a nyní i dostupnost an-
tidota.

Klinické studie (RE-COVER a RE-COVER II)3 prokazují
vůči warfarinu non-inferioritu dabigatranu (Pradaxa) pro
ovlivnění výskytu hluboké žilní trombózy a plicní embolie
nebo úmrtí z těchto příčin a nižší riziko krvácení po iniciální
parenterální léčbě. V případě pacientů s trombofilií se užití da-
bigatranu také jasně ukazuje jako významně výhodnější, pro-
tože účinnost a bezpečnost se významně neliší od celkových
výsledků těchto studií.10

Z jiného pohledu je možné zhodnotit také některé důvody,
proč v tomto případě nenasadit warfarin. Pacient je aktivní
sportovec, což přináší riziko úrazu s možností krvácení, a také
práce řidiče autobusu (a tím i nepravidelný denní režim) ztě-
žuje terapii warfarinem a nezbytnou monitoraci INR při léčbě
tímto přípravkem.

Dabigatran by v tomto případě byl jednoznačně lepší volbou
nejen z hlediska bezpečnosti, má důkazy o účinnosti a vyšší
bezpečnosti u pacientů s akutní TEN, u kterých byla léčba za-
hájena parenterálním antikoagulanciem, důkazy o účinnosti
a bezpečnosti z dlouhodobé léčby proti warfarinu (až 3 roky)
a v neposlední řadě dostupnost specifického antidota poskytuje
jistotu i aktivním nebo fragilním pacientů v případě úrazu či
pádu a následné nutnosti urgentního zákroku.

Idarucizumab – antidotum dabigatranu
Idarucizumab (Praxbind) je fragment humanizované mono-
klonální protilátky (Fab), který má přibližně 300x vyšší afinitu
k trombinu  než dabigatran a je tak účinným specifickým an-
tidotem dabigatranu. Má okamžitý nástup účinku a krátký po-
ločas působení a je bez vnitřního prokoagulačního nebo anti-
koagulačního účinku.11–13 Účinnost idarucizumabu v hlavních
indikacích, tedy situacích vyžadujících akutní operaci či zákrok
nebo při nekontrolovaném krvácení , prokázala studie RE-
VERSE AD14.
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Velké registry pacientů z reálné klinické praxe15–18 doku-
mentují a potvrzují příznivý bezpečnostní profil obou dávek
dabigatranu vůči warfarinu z klinických studií. Nicméně v řadě
situací je výhodou dostupnost účinného antidota, potřebu jeho
existence potvrdila i řada odborných a regulačních autorit
(např. komise FDA).19–21

V České republice je idarucizumab (Praxbind) dostupný od
ledna 2016 a k dispozici je aktuálně v 93 nemocnicích ve všech
regionech. Za první čtyři měsíce dostupnosti u nás byl užit
v patnácti případech, přibližně v 60 % se jednalo o užití v si-
tuaci vyžadující u pacienta léčeného dabigatranem akutní zá-
krok, resp. krvácení po traumatu.

Praxbind je k dispozici v balení o dvou lahvičkách, z nichž
každá obsahuje 2,5 g idarucizumabu v 50 ml roztoku připra-
veného k infuzi a dohromady představují jednu dávku antidota
(5 g). Lze jej podat v podobě intravenózní infuze jako dvě po
sobě následující infuze, každá v délce 5–10 minut, ev. v podobě
bolusových intravenózních injekcí. Kdykoliv po podání pří-
pravku Praxbind je možné zahájit jinou antitrombotickou te-
rapii (např. nízkomolekulárním heparinem), pokud je pacient
klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Da-
bigatran je pak možné znovu nasadit již po 24 hodinách po
podání idarucizumabu.23

Idarucizumab – první kazuistiky
reálného podávání
Pacient s masivní enteroragií
Kazuistiky z reálné praxe prezentoval na sympoziu MUDr. Petr
Janský.22

Prvním představeným pacientem byl muž ve věku 81 let, kte-
rému byl dabigatran medikován v dávce 2x150 mg (tedy vzhle-
dem k věku v dávce vyšší než schválené) pro paroxysmální fibri-
laci síní. Jednalo se o pacienta s řadou onemocnění v anamnéze
(sick sinus syndrom, levostranná srdeční insuficience, diabetes
mellitus a arteriální hypertenze) a rozsáhlou polypragmazií (pro-
pafenon, losartan, nitrendipin, atorvastatin, pentoxifylin, alopu-
rinol, furosemid, metformin, inzulín glulisin).

Pro masivní enteroragii byl přijat k hospitalizaci. Ještě v den
přijetí k hospitalizaci (3. dubna 2016 ráno) si vzal poslední
dávku dabigatranu (Pradaxa) (tedy 150 mg).

Laboratorní vyšetření při přijetí ukázalo pokles hemoglo-
binu a prodloužení koagulačních parametrů (aPTT 89,2; dTT
nad 500 ng/ml; GF-MDRD 0,48).

Na základě hematologického konzilia byl indikován Prax-
bind, který byl podán kolem 17. hodiny. Enteroragie ustoupila
do několika hodin a následně mohlo být provedeno endosko-
pické ošetření a 8. dubna 2016 byla provedena polypektomie
zjištěného polypu Bauhinské chlopně.

11. dubna 2016 mohla být obnovena léčba dabigatranem
(Pradaxa) ve správné dávce 2x110 mg a pacient propuštěn do
domácí péče.

Pacientka s náhlou příhodou břišní
Dalším pacientem s potřebou užít Praxbind byla 82letá žena,
léčená dabigatranem v dávce 2x110 mg pro permanentní fibri-

laci síní. Šlo o nemocnou s ischemickou chorobou srdeční a ar-
teriální hypertenzí, u které se vyskytly náhlé bolesti břicha,
zvracení a ileózní stav a byla tudíž indikována akutní chirur-
gická revize břicha.

V den výkonu ráno užila poslední dávku dabigatranu (Pra-
daxa) v dávce 110 mg. Při přijetí k hospitalizaci měla prodlou-
žený aPTT (119,8 s), normální hladinu hemoglobinu a zvýšený
kreatinin a hodnotu C-reaktivního proteinu (325 mg/l). V 17
hodin téhož dne bylo aplikováno antidotum (Praxbind) a ve
22 hodin byla provedena chirurgická operace k zajištění per-
forace tenkého střeva. Zákrok proběhl bez známek perioperač-
ního nebo pooperačního krvácení.

Pacientka s traumatickým hemotoraxem
Jako poslední případ prezentoval MUDr. Janský kazuistiku
70leté ženy léčené dabigatranem v dávce 2x150 mg pro paro-
xysmální fibrilaci síní. Žena upadla, udeřila se do hrudníku
a způsobila si rozsáhlý traumatický hemotorax vpravo, byla in-
dikována k chirurgickému ošetření.

Poslední dávku (150 mg) dabigatranu (Pradaxa) užila ráno,
dva dny před úrazem. Při přijetí k ošetření byla anemická (Hb
89 g/l), měla prodloužený aPTT (79,9 s) i dTT (290 ng/m), GF-
MDRD byla 0,63.

Antidotum bylo podáno v 14.50 hodin a v 19 hodin mohla
být provedena operace – evakuace hemotoraxu. Operace pro-
běhla zcela bez komplikací. Antikoagulační léčba (LMWH)
byla následně podávána od 3. dne po operaci, pacientka ná-
sledně podstoupila dlouhodobou hospitalizaci.

Autor shrnul, že data z klinických studií i z reálné praxe uka-
zují na bezpečnost obou užívaných dávek dabigatranu (Pra-
daxa) a upozornil, že je nutné dodržovat správné indikace dáv-
kování a průběžně sledovat klinický stav pacienta. Každý
antikoagulovaný pacient může kdykoliv potřebovat antidotum
a proto dostupnost účinného specifického antidota (Praxbind)
dále zvyšuje bezpečnost léčby dabigatranem a zvyšuje jistotu
lékařů i pacientů. Antikoagulační léčba NOAC se tak dostává
na novou kvalitativní úroveň.
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Výživa ve zdraví i nemoci
Luštěniny

Karolína Hlavatá
OB klinika, Praha

Luštěniny představují důležitou, zdravou, byť značně opomí-
jenou skupinu potravin. Je to velká škoda, protože luštěniny
mohou člověku poskytnout celou řadu hodnotných živin, vi-
taminů a minerálních látek.

Mezi nejběžnější luštěniny pěstované v evropských zemích
patří:
 bob obecný
 cizrna beraní (římský hrách)
 čočka jedlá
 fazol obecný
 fazol měsíční (lima boby)
 hrachor setý
 hrách setý
 fazole mungo
 podzemnice olejná
 sója luštinatá 

Luštěniny jsou výborným zdrojem bílkovin rostlinného pů-
vodu, 100 g luštěnin obsahuje v průměru 22 g bílkovin (sójové
boby dokonce 40 g bílkovin/100 g). Ale pozor, uvedených 22 g
bílkovin se vztahuje k luštěninám za syrova, ve vařeném stavu
je obsah bílkovin na 100 g přibližně 3x nižší. Využitelnost rost -
linných, resp. luštěninových bílkovin je přibližně o 40 % sní-
žena přítomností inhibitorů proteáz (omezují činnost trávicích
enzymů pro bílkoviny), které patří mezi tzv. látky antinutriční.
Antinutriční účinky inhibitorů proteáz lze částečně snížit do-
statečnou tepelnou úpravou luštěnin, popř. naklíčením. V luš-
těninách se nachází i lektiny, které mohou vyvolat zažívací po-
tíže. Oproti inhibitorům proteáz jsou tepelně stabilnější, jejich
obsah však efektivně snižuje dostatečně dlouhé máčení před
tepelnou úpravou. Každopádně vodu z výluhu se nedoporučuje
používat, luštěniny po máčení vždy vaříme v čisté vodě. Z an-
tinutričních látek je namístě zmínit ještě kyselinu fytovou, která
váže minerální látky do nevyužitelných komplexů. Luštěniny
bývají často zatracovány za nadýmavý efekt po jejich konzu-
maci, což je dáno poměrně vysokým obsahem oligosacharidů.
Oligosacharidy lze snadno snížit namáčením, popř. naklíče-
ním, dobře se uplatňuje i vaření luštěnin společně s protinadý-
mavými bylinkami (majoránka, saturejka, tymián, fenykl).

Z uvedeného výčtu to skoro vypadá, že luštěniny jsou více
nebezpečné než zdraví prospěšné, není to však pravda. V sou-
vislosti s přítomnými antinutričními látkami se hovoří i o jejich
blahodárném vlivu na organismus. Např. kyselina fytová sni-
žuje riziko rakoviny tlustého střeva a zřejmě i prsu, protinádo-
rové účinky mohou mít i lektiny a inhibitory proteáz. Vyloženě
pozitivní účinky na zdraví mají v luštěninách obsažené antio-
xidačně působící izoflavonoidy. Jejich významným zdrojem
jsou především červeně zbarvené druhy fazolí a sója. Luštěniny
jsou také poměrně dobrým zdrojem fytosterolů, což jsou látky

strukturně podobné cholesterolu. Při příjmu fytosterolů stra-
vou se sníží vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě, což má
za následek snížení jeho celkové hladiny v krvi. Fytosteroly se
tak uplatňují v prevenci nemocí srdce a cév.

Všeobecně známá je přítomnost fytoestrogenů, a to přede-
vším v semenech sóji. Fytoesterogeny mají podobné účinky
jako ženské pohlavní hormony, estrogeny. Pozitivní účinek fy-
toestrogenů se uplatňuje především u žen v období klimakteria,
kdy přirozeně klesá obsah estrogenů. Fytoestrogeny mohou
pomáhat zmírnit klimakterické potíže, včetně prevence osteo-
porózy. Sóju by neměly ve větší míře konzumovat muži (riziko
gynekomastie) a osoby obou pohlaví s hormonálně podmíně-
nými nádory (prs, vaječníky, prostata).

Luštěniny se vyznačují nízkým obsahem tuku (kolem 1,5
g/100 g), opět kromě sójových bobů (21 g tuku/100 g) a arašídů
(46 g tuku/100 g). Obsažené tuky mají převahu nenasycených
mastných kyselin. Plusem je také to, že luštěniny neobsahují
žádný cholesterol a jsou velmi dobrým zdrojem vlákniny. Ve
100 g luštěnin je v průměru 12 g vlákniny. Ale i zde pozor –
jedná se o údaj pro luštěniny syrové, obsah ve vařených luště-
ninách je o něco nižší. V luštěninách najdeme jak vlákninu roz-
pustnou, tak nerozpustnou.

Luštěniny poskytují i řadu vitaminů, především B skupiny,
zejména thiamin, riboflavin, dále kyselinu nikotinovou a ky-
selinu listovou, v luštěninách je i poměrně vysoký obsah vita-
minu A. Z minerálních látek je významný především obsah
vápníku a železa, draslíku, hořčíku, zinku, manganu a mědi.
Bohužel využitelnost vápníku a železa je s ohledem na přítom-
nost kyseliny fytové nízká, udává se v rozmezí 10–30 %.

Hrách – hrách patří k tradičním českým luštěninám, své místo
má i na velikonočním a vánočním stole. Pučálka se připravuje
z naklíčeného a opraženého hrachu, dochucuje se solí, česne-
kem a majoránkou. Jistě představuje zdravější variantu večer-
ních pamlsků nežli např. chipsy nebo solené buráky. Neotřelým
způsobem, jak začlenit hrách do jídla, jsou výrobky Hraška.
Jsou určené buď k obalování, nebo ještě lépe k zahušťování po-
krmů.
Cizrna – svou chutí připomíná oříšky, má tedy jemnou chuť
a široké kulinářské využití. Cizrna je bohatá na vlákninu, z vi-
taminů se vyznačuje vysokým obsahem vitaminů B skupiny
a kyseliny listové. Spektrum obsažených minerálních látek je
velmi široké, zahrnuje železo, hořčík, fosfor, draslík, zinek,
selen a mangan.
Čočka – podle velikosti zrna a barvy se rozlišuje mnoho druhů,
v Indii se prý pěstuje až 50 druhů. Za nejlépe stravitelnou se
považuje červená čočka. Červená čočka se velmi rychle rozváří,
není tedy nutné ji předem namáčet. Čočka je nutričně velice
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cenná, a to zejména pro vysoký obsah komplexních sacharidů,
bílkovin, vlákniny, vápníku, fosforu a zinku. Čočka je také bo-
hatým zdrojem selenu a vitaminu B1. Čočka má, stejně jako
hrách, sója a boby, nízký glykemický index, je proto vhodnou
potravinou pro ty, kteří chtějí hubnout nebo se léčí s cukrov-
kou.
Sója – díky svému složení zaujímá mezi ostatními luštěninami
výsadní postavení. Zpracovává se na celou řadu výrobků, pří-
kladem je sójový olej, mouka nebo tzv. texturované sójové bíl-
koviny, které slouží jako náhrada masa. Sójové „maso“ má re-
lativně nízkou energetickou hodnotu, minimální obsah tuku,
vysoký podíl vlákniny a postrádá cholesterol. Velké skupiny
tvoří fermentované a nefermentované výrobky ze sóji. Mezi ne-
fermentované výrobky patří sójové nápoje (nesprávně označo-
vané jako sójové mléko), tofu (sójový „tvaroh“), sojanézy, cu-
krovinky nebo sójové oříšky. K získání specifických
fermentovaných výrobků (sójová omáčka, zakysané sójové vý-
robky podobné jogurtům, tempeh a natto) se používá různých
mikroorganismů.
Natto – vařená sója fermentovaná kulturou Bacillus subtilis.
Sufu (čínský sýr) – tofu fermentované plísní Actinomucor ele-
gans.
Miso – sójová pasta vyráběná fermentací směsi obilovin a só-
jových bobů pomocí Aspergillus oryzeae s přídavkem mikroor-
ganismů produkujících kyselinu mléčnou.
Fazole – u nás se setkáváme především se semeny fazolu obec-
ného, který se pěstuje v mnoha odrůdách. Semena jednotlivých
odrůd se liší barvou, tvarem a velikostí. V cizině se využívá
i fazol měsíční (lima boby), které však vyžadují delší dobu va-
ření, aby byly odstraněny přítomné antinutriční látky, přede-
vším lektiny. Zvláštním druhem je fazole mungo (vigna zlatá),
která se nejčastěji používá k nakličování. Zajímavostí je, že na
rozdíl od jiných luštěnin nepůsobí nadýmavě.

Díky vláknině, poměrně vysokému obsahu dobře sytících bíl-
kovin, nízkému obsahu tuků a vysokému glykemickému in-
dexu, který také významně napomáhá zasycení, jsou luštěniny
skvělou potravinou i pro diabetiky a redukční diety.

Kulinářské využití luštěnin je velmi široké – luštěniny lze
podávat jako samostatný pokrm nebo jako součást polévek,
salátů, pomazánek či zapékaných jídel. K běžnému zelenino-

vému salátu stačí přidat několik lžic vařených nebo sterilova-
ných luštěnin a hned získáte po všech stránkách nutričně hod-
notné jídlo. Značnou výživovou hodnotu mají i naklíčené luš-
těniny.

Příčinou, proč lidé jedí málo luštěnin, bývá i chuťová fád-
nost připravovaných pokrmů a využívání pouze malého množ-
ství druhů.

RECEPT: Cizrna se špenátovými listy a kešu ořechy
400 g předem uvařené nebo konzervované cizrny, 200 g čer-
stvých špenátových listů (samozřejmě lze nahradit mraženými
špenátovými listy, dobře chutná také mangold), 1 kelímek sme-
tany na vaření, 1 balení sýru Mozzarella, podle chuti pikantní
koření (např. grilovaná zelenina, mexické koření) a sůl
Scezenou cizrnu dáme na pánev, dobře prohřejeme (mražený
špenát si předem rozehřejeme) a přidáme natrhané špenátové
listy. Osolíme, okořeníme, důkladně promícháme a přidáme
smetanu. Zmírníme zdroj tepla na minimum a zvolna dusíme,
až se část smetany vyvaří. Pak přidáme nasucho opražené a na-
hrubo nasekané kešu oříšky a na kousky nakrájený sýr. Vy-
pneme zdroj tepla a přiklopíme ještě poklicí, než se Mozzarella
roztaví. Podáváme s rozpečenou bagetou.

RECEPT: Hummus
300 g sterilované cizrny, 1 citrón, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce
pasty tahini (ze sezamových semínek), sůl, česnek
Cizrnu scedíme (šťávu z plechovky si ponecháme, budeme ji
potřebovat pro ředění v případě potřeby), opláchneme vodou
a zakápneme šťávou z citronu, olejem a pastou tahini. Dů-
kladně rozmixujeme. Podáváme s celozrnným pečivem a zele-
ninovou oblohou (okurka/mrkev).

RECEPT: Čočková paštika
hrnek čočky, 1 kostka bujónu, 1 cibule, 2–3 lžíce oleje nebo
máslo, 1 kostka droždí, provensálské koření
Čočku propláchneme a uvaříme doměkka s kostkou zelenino-
vého bujónu. Cibulku nakrájíme najemno a osmahneme na
oleji dozlatova. Přidáme droždí a provensálské koření. Čočku
slijeme a rozmixujeme dohladka s cibulovo-drožďovou směsí.

RECEPT: Fazolový salát
plechovka bílých fazolí nebo fazole doměkka vařené, asi 15 cm
pórku nebo 2 jarní cibulky, půlka červené papriky, 2 lžíce ma-
jonézy light, citrónová šťáva, sůl, pepř (namísto soli a pepře
můžeme využít salátové koření)
Fazole slijeme, propláchneme a necháme okapat. Přidáme na
malé kostičky nakrájenou zeleninu a ochutíme citrónovou šťá-
vou, majonézou a salátovým kořením nebo solí a pepřem.

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
OB Klinika, Praha
e-mail: karolina.hlavata@gmail.com

Tab. 1: Nutriční hodnoty vybraných druhů luštěnin a luště-
ninových výrobků

cizrna 1 524 6,0 19,3 60,6
cizrnová mouka 1 620 6,7 22,4 57,8
čočka 1 343 1,2 24,7 57,2
fazole 1 414 1,6 21,8 62,6
fazole mungo 1 026 1,0 22,0 35,6
hrách 1 331 1,4 21,8 59,4
sója 1 790 21,2 40,4 21,2
sójové boby naklíčené 511 6,7 13,1 9,6
sójový granulát (Bonavita) 1 179 2,0 45,0 20,0

druh luštěniny energie tuky bílkoviny sacharidy 
(kJ) (g) (g) (g)
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Revaskularizace při syndromu diabetické nohy – 
je entuziasmus na místě?

Miloslav Pirkl1, Filip Krampota1, Tomáš Daněk1, 
Jan Hájek2

1Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice
2Oddělení radiologie, Pardubická nemocnice

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) a ischemická choroba dolních
končetin (ICHDK) u diabetika je velice závažný zdravotní
problém s rozsáhlými socioekonomickými konsekvencemi.
U diabetiků je postižení periferního tepenného systému až še-
stkrát častější než u nediabetiků a diabetici jsou daleko více
ohroženi rozvojem kritické končetinové ischemie (CLI)
a symptomy aterosklerózy se u nich projevují o deset let dříve
než u nediabetické části populace. Riziko velké (v bérci nebo
ve stehnu) amputace je u diabetika desetkrát až patnáctkrát
vyšší a četnost malých amputací (pod hleznem) až několikset-
krát vyšší. Prognóza u pacienta po velké amputaci je přitom
přirovnatelná k některým prognosticky „horším“ malignitám.
Na našem pracovišti přistupujeme k pacientům s CLI, potažmo
se syndromem diabetické nohy v terénu ischemie, co nejagre-
sivněji. V našem „interním argotu“ jsme si pojem CLI rozšířili
na jakýkoliv trofický defekt ischemické etiologie nebo neuro-
patické etiologie v terénu ischemie (alterace pulzu v periferii).

Metoda
Za období leden 2010 až prosinec 2014 jsme retrospektivně
hodnotili soubory nemocných, kteří na Chirurgické klinice
Pardubické nemocnice podstoupili amputaci dolní končetiny
z makro- nebo mikroangiopatické příčiny. Dále jsme pak data
interpolovali na data o revaskularizacích z oddělení cévní
a plastické chirurgie a sledovali jsme v našem souboru vzá-
jemné vztahy mezi diabetem, letalitou, výškou amputace, pri-
márností amputace, revaskularizací a jejím typem (chirurgicky,
endovazálně, kombinovaně/hybridně).

Výsledky
Celkem bylo ve sledovaném období provedeno 580 amputač-
ních zákroků na 429 končetinách u 418 pacientů se syndro-
mem diabetické nohy, ischemií dolní končetiny a/nebo jejich
septickými komplikacemi.

Z následující tabulky se potvrzuje známý fakt, že narůstající
úroveň cévně-chirurgické a intervenční revaskularizační péče
nevede v absolutních číslech ke snížení počtu amputací a do-
konce ani ke snížení výšky amputačního zákroku.

30denní smrtnost je ve skupině amputovaných pacientů za
sledované období 13,9 % (58 pacientů) a absolutní většinu
úmrtí sledujeme ve skupině velkých amputací.

Na druhou stranu je patrné, že nemocní, u kterých nebyla
provedena předchozí revaskularizace, končí s vyšší pravděpo-
dobností velkou amputací. A tento fakt je patrný především
tam, kde k amputaci bylo přistoupeno primárně (tedy bez po-
kusu nebo možnosti revaskularizace).

U celkem 202 (47,8 %) končetin s výslednou indikací k am-
putaci bylo přistoupeno k pokusu o revaskularizaci (endova-
zálně, chirurgicky nebo kombinací/hybridně), která byla pro-
veditelná a průchodná, ve 160 případech (79,3 %). Z těchto 160
revaskularizovaných případů přesto u 72 (45 %) končetin ne-
došlo ke snížení hranice amputace a bylo nutno jako finální
provést amputaci velkou. Avšak ve skupině primárně amputo-
vaných 227 končetin je počet velkých amputací 162 (tedy 71,4
%), ve skupině 202 sekundárních amputací je 104 z nich ve vy-
soké úrovni (51,5 % ze sekundárně amputovaných) a ve sku-
pině 269 nerevaskularizovaných/telných končetin pak toto
číslo dosahuje 194 (72,1 % z nezrevaskularizovaných konče-
tin).

Pacientů revaskularizovaných pro CLI je mnohem více než
těch, kteří dospěli k amputaci – v našem souboru jsme byli
schopni dosledovat pouze období let 2012–2014, kdy jsme pro-
vedli revaskularizačních zákrok (endovazálně 313, chirurgicky
124, hybridně/kombinovaně 34) u 471 končetin pro CLI.
V tom samém období jsme provedli amputaci 266 končetin
(nízce sekundárně 63). U 61 revaskularizací ke snížení hranice
amputace na malou nedošlo a dalších celkem 43 končetin se
zhojilo jako chodící (tedy s malou amputací) i bez předchozí
revaskularizace. Celkově jsme během tří let řešili kritickou
končetinovou ischemii v 612 případech, u kterých nakonec
zůstalo jako chodící (zcela bez amputace nebo po malé ampu-
taci) 464 končetin s CLI (75,8 % všech řešených CLI).

Vztáhneme-li předchozí data na diabetes, pak u diabetiků
bylo v letech 2010–2014 amputováno celkem 300 končetin
z celkového počtu 429 a distribuce diabetu je tak v našem sou-
boru 69,9 % a úzce kopíruje i distribuci diabetu u revaskulari-
zovných nemocných pro ischemickou chorobu dolních konče-
tin vůbec. Nízká amputace pak v tomto období byla provedena
celkem u 130 z nich (43 %), ale i přes tuto hodnotu, která ne-
dává zdánlivě důvod k optimismu, se zde diabetes jeví jako
spíše pozitivní prediktivní faktor, jelikož ve skupině nediabe-
tiků skončilo nízkou amputací pouze 25,6 % amputovaných
končetin (33 ze 129 amputovaných).

Užší vazby mezi diabetem a dalšími sledovanými parametry
sledujeme v našem souboru od roku 2013. Za období leden
2013 až prosinec 2014 pak můžeme konstatovat následující:
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HHHHHHHHHHHHHHHHHREVASKULARIZACE PŘI SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY – JE ENTUZIASMUS NA MÍSTĚ?

Ve skupině revaskularizovaných končetin u diabetiků jsme
dosáhli v tomto dvouletém období u 58 končetin nízké ampu-
tace v 56,9 % (33 končetin), kdežto v nediabetické části sou-
boru pouze 40 % skončilo nízkou amputací (10 z 25). Stejně
tak ve skupině primárně amputovaných jsme dosáhli v diabe-
tické části souboru 42,9 % nízkých amputací (27 z 63 konče-
tin), kdežto v nediabetické části populace se počet primárně
nízkých amputací pohybuje na 17,6 % (6 z 34 končetin). Tři-
cetidenní smrtnost v diabetické části souboru za sledované
dvouleté období je také nižší ve srovnání s nediabetiky (9,1 %
vs. 25,4 %).

Závěr
Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy vyžaduje 
multidisciplinární přístup, na jehož začátku jsou mnohdy dia-
betologové, podiatři a posléze se do procesu zapojují cévní chi-
rurgové, angiologové, radiologové, specialisté na léčbu chro-
nických ran, rehabilitační pracovníci a protetici. Cílem celé této
snahy je pak pacienta uchránit velké amputace. V přístupu
k pacientům se syndromem diabetické nohy lze vysledovat ur-
čité snahy o kauzalitu, které jsou ale dle dostupných literárních

poznatků spíše rozporuplné. Koncepce revaskularizovaného
cílového angiozomu se nám jeví jako diskutabilní (ostatně
u pacientů indikovaných k pedálnímu bypassu též revaskula-
rizujeme jakoukoliv nejvhodnější pedální tepnu bez ohledu na
angiozom, ve kterém se trofický/ischemický defekt nachází),
i když upřednostňujeme perfuzní tepnu pro daný cílový angio-
zom, pokud máme na výběr.

Literatura
Bláha, L. Co obnáší revaskularizace u diabetické nohy. Medical Tribune 5, 30:
C6–C7, 2009. (Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/15380-co-obnasi-re-
vaskularizace-u-diabeticke-nohy)
National Institute for Health and Care Excellence. Diabetic foot problems –
prevention and management. NICE guidline NG 19, 2015. (Dostupné 
z: https://www.nice.org.uk/guidance/ng19/resources/diabetic-foot-problems-
prevention-and-management-1837279828933)
Norgren, L., Hiatt, W. R., Dormandy, J. A. et al.; TASC II Working Group. Inter-
Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC
II). Eur J Vasc Endovasc Surg 33, 1: S1–S75, 2007. (Dostupné z: http://
www.ejves.com/article/S1078-5884(06)00535-1/fulltext)
Zvolský, M. Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013. Aktuální
informace ÚZIS 2, 2015. (Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/
cinnost-oboru-diabetologie-pece-diabetiky-roce-2013)

Tab. 2: Závislost výšky amputace na diabetu a na předchozí revaskularizaci

DM + DM - primární sekundární* zrevaskularizované nezrevaskularizované/telné

nízké 163 130 33 65 98 88 75

vysoké 266 170 96 162 104 72 194

celkem 429 300 129 227 202 160 269

* do skupiny sekundárních amputací jsou započítány ty amputace, kde byla provedena revaskularizace nebo pokus o ni

Tab. 1: Srovnání vývoje četností revaskularizačních výkonů na lůžkách oddělení cévní a plastické chirurgie a korelace s am-
putačními zákroky na Chirurgické klinice v letech 2010–2015

2010 2011 2012 2013 2014

vysoké 47 60 55 51 53
amputace nízké 35 21 31 32 44

celkem 111 110 123 114 122

amputovaných končetin 82 81 86 83 97

suprainguinální chirurgické revaskularizace 38 42 32 30 21

infrainguinální chirurgické revaskularizace 147 164 161 140 148

endovazální revaskularizace 177 272 364 361 297

upoutávka
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Dlouhodobé zkušenosti s autologní 
buněčnou terapií kritické 
končetinové ischemie u diabetiků

Michal Dubský1, Alexandra Jirkovská1, Robert Bém1,
Vladimíra Fejfarová1, Andrea Němcová1, 
Veronika Wosková1, Libuše Pagáčová1, Bedřich Sixta1, 
Kamil Navrátil1, Jaroslav Chlupáč1, Eva Syková2

1IKEM, Praha
2Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i., Praha

Úvod
Klasickými metodami revaskularizace (perkutánní translumi-
nální angioplastika – PTA nebo by-pass) lze obvykle léčit pouze
50 % pacientů s kritickou končetinovou ischemií (CLI) a u více
než poloviny z nich nemusíme dosáhnout žádoucího klinic-
kého efektu, u těchto pacientů bez možnosti standardní revas-
kularizace je indikována léčba pomocí autologních kmenových
buněk (KB). Cílem naší práce bylo zhodnotit dlouhodobý efekt
buněčné terapie na CLI u syndromu diabetické nohy a posou-
dit příčiny selhání autologní buněčné terapie.

Metody
V centru diabetologie IKEM bylo od ledna 2008 do srpna 2015
provedeno 83 aplikací autologních mononukleárních buněk
u 73 pacientů s diabetem a kritickou končetinovou ischemií
(transkutánním kyslíkem [TcPO2] pod 30 mmHg, gangrénou
nebo nehojícím se defektem po nízké amputaci) po standardní
revaskularizaci (PTA nebo cévní by-pass) ohrožených vysokou
amputací. Autologní mononukleární buňky získané z kostní
dřeně nebo stimulované periferní krve byly pacientům apliko-
vány intramuskulárně do svalů postižené končetiny. Efekt bu-
něčné terapie byl hodnocen výskytem vysokých amputací a vý-
vojem transkutánní tenze kyslíku.

Výsledky
Od ledna 2008 do srpna 2015 bylo v IKEM léčeno 73 pacientů
pomocí autologní buněčné terapie s průměrnou dobou sledo-

vání 21,3 měsíce. Opakovaná aplikace do stejné končetiny byla
provedena u 5 pacientů. Všichni pacienti byli dlouhodobě
komplexně léčeni a sledováni v podiatrické ambulanci. Vstupní
hodnoty TcPO2 byly 16,5±9 mmHg, po roce došlo u 51 paci-
entů k signifikantnímu vzestupu na 39,3±8,1 mmHg a po 2 le-
tech u 45 pacientů k signifikantnímu vzestupu na 35,2±7,4
mmHg. Za sledované období 7,5 roku zemřelo 16 (21,9 %) pa-
cientů, v průměru za 20,5 měsíce od aplikace buněčné terapie.
Nejčastější přičinou bylo dekompenzované srdeční selhání
a infarkt myokardu. Za stejné období byla provedena amputace
u 17 (29,8 %) pacientů v průměru za 9,1 měsíce od aplikace
buněčné terapie. Nejčastější příčinou vysoké amputace dolní
kočetiny byla těžká infekce končetiny – 10/17 amputací
(58,8 %), naopak progrese ischemie byla u 6/17 (35,3 %).

Závěr
Dle našich dlouhodobých zkušeností autologní buněčná tera-
pie kritické končetinové ischemie u pacientů se syndromem
diabetické nohy ohrožených amputací pro nemožnost revas-
kularizace vede k signifikantnímu vzestupu transkutánní tenze
kyslíku po roce i po dvou letech, u většiny pacinetů vede dlou-
hodobě k zachování funkční končetiny, amputace jsou způso-
beny převážně progresí infekce, proto je nutné léčit pacienty
komplexně a hodnotit buněčnou terapii pouze jako součást
komplexní léčby.

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) rozvoje vý-
zkumné organizace 00023001 (IKEM) – Institucionální podpora.
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Úvod
Ulcerace na lýtku u diabetika nepatří podle definice do syn-
dromu diabetické nohy, ale řada pacientů s tímto nálezem je
léčena v podiatrických ambulancích. Rozhodnout o etiologii
těchto defektů je v některých případech obtížné – může se jed-
nat o defekty na podkladě chronické žilní insuficience, roli
může hrát ischemie při ischemické chorobě dolních končetin
(ICHDK), často se přidává i infekce a nelze vyloučit ani jiná
kožní onemocnění (nekrobiózy, vaskulitidy apod.) Velmi vzác-
nou příčinou může být u diabetiků ve stadiu pokročilé renální
insuficience i tzv. kalcifikující uremická arteriolopatie (kalci-
fylaxe). Na podkladě obliterující kalcifikace malých a středně
velkých cév dochází k tkáňové ischemii a nekróze. Klinický
obraz ulcerace při kalcifylaxi je zaměnitelný s jinými typy ul-
cerací, charakteristickými znaky jsou bolestivé kožní léze, fia-
lové skvrny či podkožní uzly progredující v ulcerace a nekrózy
s nafialovělým lemem. Léčba kalcifylaxe zahrnuje korekci kal-
ciofosfátového metabolismu, lokální ošetřování defektů, anti-
biotickou léčbu k zabránění sepse a léčbu bolesti. Uvádíme pří-
klad obtížné diagnostiky dlouhodobě nehojícího se defektu na
lýtku u diabetičky léčené hemodialýzou, v diferenciální diag-
nostice etiologie tohoto defektu přicházela v úvahu i kalcify-
laxe.

Kazuistika
68letá pacientka s diabetes mellitus 2. typu s orgánovými
komplikacemi včetně selhání ledvin v pravidelném hemodia-
lyzačním programu, s ICHDK a syndromem diabetické nohy,
byla přijata pro flegmónu levé dolní končetiny (LDK). Paci-
entka v minulosti podstoupila opakované revaskularizační vý-

kony (by-passy oboustranně s postupnou okluzí femoro-po-
pliteálního by-passu LDK, aplikace kmenových buněk do LDK
s dobrým efektem na hojení defektů) a resekční výkony na
obou končetinách. Pacientka byla na naše pracoviště přijata
v septickém stavu (CRP 260 mg/l), s febriliemi, s ischemickými
defekty na prstech a patě LDK, s rozsáhlým defektem na lýtku
LDK a výraznými bolestmi. Za hospitalizace zahájena paren-
terální antibiotická léčba. Dále provedena chirurgická nekrek-
tomie defektu na lýtku, ovšem bez tendence k hojení. Byla zva-
žována bércová amputace LDK. Opakované měření
transkutánní tenze kyslíku (TcPO2) však neprokázalo ischemii
(LDK 63 mmHg, klíček 66 mmHg). Pro suspektní kalcifylaxi
byly po konzultaci nefrologů upraveny hemodialyzační para-
metry, vysazena hyperkalcemizující léčiva, pacientka byla ná-
sledně přeložena k další péči na specializované hemodialyzační
pracoviště. Během léčby na tomto pracovišti nebyla jedno-
značně kalcifylaxe potvrzena na základě thiosulfátového testu,
nadále se však defekt nehojí a pacientka je ohrožena vyšší am-
putací.

Závěr
Kalcifylaxe je zrádná svou rychlou progresí v nekrózu tkáně,
obtížným hojením a vysokým rizikem sekundární infekce,
která je nejčastější příčinou úmrtí při tomto onemocnění. V di-
agnostice kalcifylaxe se uplatňuje anamnéza renální insufici-
ence a klinické projevy, verifikace diagnózy pomocí kožní bi-
opsie je riziková z hlediska nehojení rány po biopsii a rozvoje
dalších ulcerací, proto se rutinně neprovádí. Uvedená kazuis-
tika ukazuje obtížnou diferenciální diagnostiku etiologie de-
fektu na lýtku u diabetiků, která je důležitá z hlediska optimální
terapie a rozhodnutí o případné vyšší amputaci.

Neobvyklá etiologie ulcerace na lýtku 
u pacientky s diabetem

Andrea Němcová, Alexandra Jirkovská, 
Michal Dubský, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, 
Veronika Wosková
Centrum diabetologie, IKEM

Mezioborová konference s mezinárodní účastí, věnovaná Syndromu diabetické nohy, je pravidelnou akcí Podiatrické sekce
České diabetologické společnosti a České chirurgické společnosti. Nakladatelství GEUM je pravidelně již řadu let mediálním
partnerem této akce. V tomto čísle Vám zprostředkováváme vybrané příspěvky (které se dotýkají problematiky angiologie)
z konference v roce 2015. V průběhu roku 2017 Vám představíme i vybrané příspěvky z právě uplynulé akce a současně Vás
zveme na příští ročník, který se uskuteční 24. listopadu 2017 v Praze.
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Rozsáhlý defekt nártu nohy vzniklý jako komplikace 
chirurgické revaskularizace a jeho zhojení komplexní 
léčbou včetně kožní transplantace pomocí 
dermoepidermálního štěpu u pacienta 
s diabetes mellitus – kazuistika

Johana Venerová, Libuše Fialová, V. Kocubová, 
Radka Kabelová, Jarmila Jirkovská, Vendula Havrlantová,
Lenka Vedralová, Svatopluk Solař, Miroslav Zavoral
Diabetologické centrum, Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Úvod
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK), u diabetiků
častá, postihuje nejen velké končetinové tepny, ale i drobné
tepny zásobující lýtko a nohu. Pro prognózu končetiny při ho-
jení ischemického defektu je zásadní revaskularizace (chirur-
gická nebo endovaskulární). Revaskularizační výkon není vždy
technicky možný a naopak někdy je třeba provádět ho opako-
vaně. Závažnost ischemie lze hodnotit pomocí transkutánní
oxymetrie, která umožní stanovit prognózu hojení defektu
a možnosti další léčby.

Kazuistika
67letý diabetik 2. typu byl chirurgem odeslán do podiatrické
ambulance v březnu 2013 pro závažný syndrom diabetické
nohy. Další komorbidity: ICHS, stav po Q infarktu myokardu,
11 let trvající diabetes mellitus (DM) 2. typu na inzulinoterapii,
HbA1c 60 mmol/mol, ICHDK, hypertenze, dyslipidemie, ver-
tebrogenní algický syndrom (VAS) krční páteře, rezistence na
ASA a clopidogrel, exkuřák.

V předchorobí se léčil pro ICHDK s chronickou oboustran-
nou obliterací a. femoralis superficialis. Po opakovaných endo-
vaskulárních revaskularizacích a po řadě chirurgických cévních
výkonů v jiné nemocnici došlo v září 2012 cca 3 týdny po cévní
operaci ke vzniku rozsáhlého nekrotického defektu (20x13 cm)
nártu pravé dolní končetiny (PDK). Při následné hospitalizaci
chirurg ošetřil spodinu defektu a současně provedl amputaci
nekrotického palce PDK. Ke zlepšení cévního zásobení PDK
byl pacientovi v listopadu 2012 proveden femoro-popliteální
(F-P) autovenózní by-pass.

Při vstupním vyšetření na podiatrii v březnu 2013 jsme po-
psali zhojený amputační defekt pravého palce a na zevní straně
pravého nártu plošný defekt 15x12 cm s granulující spodinou,
místy povleklou žlutou nekrózou, s klidným okolím. Neurote-
ziometrem jsme potvrdili těžkou neuropatii (necítí do 46 V).
Měření TcPO2 prokázalo kritickou končetinovou ischemii:
hodnota TcPO2 23 mmHg, po stimulaci 37 mmHg. Zahájili
jsme komplexní léčbu defektu – oplachovým desinfekčním

roztokem (Prontosan), antimikrobiálním krycím materiálem
s obsahem Manuka medu (Activon Tulle) a odlehčením PDK
pomocí podpažních berlí. Podle hodnot TcPO2 (23 mmHg, 37
mmHg po inhalaci 100% kyslíku) jsme pacienta zhodnotili
jako vhodného kandidáta k hyperbarické oxygenoterapii
(HBO). V rámci hospitalizace na rehabilitaci absolvoval 10 ex-
pozic HBO (tlak 0,25 MPa, délka expozice 120 minut). Léčba
proběhla bez komplikací s pozitivním vlivem na hojení de-
fektu. Kromě pravidelných kontrol na podiatrii docházel paci-
ent také na cévní kontroly a do ambulance plastické chirurgie
v jiných zařízeních. Zde zvažovali možnost transplantace kůže,
ale pro přetrvávající velkou sekreci z rány byl výkon odložen.
Hojení defektu probíhalo velmi pomalu. V jeho průběhu na-
stalo několik komplikací.

V říjnu 2013 na cévní kontrole byla zjištěna stenóza F-P by-
passu PDK a cévní chirurg zprůchodnil by-pass trombektomií.
V červnu 2014 došlo ke zhoršení lokálního nálezu v místě de-
fektu s rozvojem mikrobiálního ekzému celé končetiny. Paci-
enta jsme přeléčili antibiotiky s dobrým efektem. V té době měl
pacient svůj diabetes již těsně kompenzován (HbA1c 48
mmol/mol).

Pro urychlení hojení defektu jsme 2x zopakovali HBO léčbu
(16 sezení v únoru 2014 a 16 sezení v únoru 2015). V květnu
2015 už mohl pacient podstoupit plastickou operaci s krytím
defektu dermoepidermálním (DE) štěpem + MESH. Na pod-
iatrické kontrole v srpnu 2015 byl dermoepidermální štěp při-
hojen v celém rozsahu, pouze na okraji štěpu zůstal drobný de-
fekt 1,1x0,6 cm.

Závěr
Kazuistika popisuje průběh dlouhého (3 roky) a nakonec
úspěšného hojení rozsáhlého diabetického neuroischemického
defektu, při kterém dobře fungovala mezioborová spolupráce
cévních a plastických chirurgů a podiatrů. Hojení velkých is-
chemických defektů v nezatěžované oblasti nohy při dobré
kompenzaci diabetu, uspokojivé perfuzi končetiny a soustavné
podiatrické péči může urychlit kožní transplantace dermoepi-
dermálním štěpem.
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XLI. Flebologické dny

I v tomto roce uspořádala Česká flebologická společnost ČLS JEP konferenci s mezinárodní účastí – Flebologické dny. Akce se konala
ve dnech 4.–5. listopadu 2016 v kongresovém centru hotelu Angelo v Praze. Naše redakce se zúčastnila prvního dne jednání, ze kterého
přinášíme stručnou zprávu.

Úvodního slova se ujal prezident konference – prim.
MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. Součástí slavnostního zahájení
byla také vzpomínka na zesnulého prof. MUDr. Karla Bendu,
DrSc.

Odborný program zahájil host ze Slovenska – prof. Mazuch.
Přehledová přednáška s názvem Venózne aneuryzmy obsaho-
vala fotografiemi bohatě ilustrované zkušenosti kolektivu au-
torů s chirurgickou léčbou poměrně vzácných (na rozdíl od ar-
teriálních aneuryzmat) žilních výdutí.

Následně si prim. Strejček položil otázku, která byla zároveň
názvem jeho sdělení – Existují akutní stavy v dermatologické
angiologii? V úvodu shrnul, co pojem dermatologická angio-
logie (DA) zahrnuje – zabývá se prevencí, diagnostikou, kon-
zervativní a aktivní léčbou cévních onemocnění ve vztahu ke
kůži. Maximální pozornost věnuje onemocnění žil dolních
končetin, hemoroidálního plexu a poruchám mízního oběhu.
Dále autor seznámil s náplní DA podle Ministerstva zdravot-
nictví a přednesl přehled akutních stavů. Závěrem zazněla od-
pověď na otázku obsaženou v názvu prezentace: ano, akutní
stavy v DA jsou, ale není jich mnoho.

Následoval příspěvek dr. Spáčila – Vztah klinického stavu
u 500 pacientů s varixy s pletysmografickými nálezy a přítom-
ností refluxu při duplexní sonografii. Jak uvedl, u nemocných
s onemocněním žil na dolních končetinách (DK) jsou potíže
i objektivní nález velmi různorodé a mnohdy se nelze spoleh-
nout jen na klinický obraz. V příspěvku prezentoval výsledky
zpětného porovnání klinického stavu (podle CEAP klasifikace)
s nálezy při pletysmografii (To, Vo) a s nálezem refluxu při so-
nografii (>1 s). Na souboru pacientů s chronickým žilním one-
mocněním byly potvrzeny známé vztahy. Onemocnění je u žen
méně závažné než u mužů, je závažnější u osob starších, s vyšší
hmotností a při průkazu refluxu při duplexní sonografii a při
patologickém nálezu při pletysmografickém vyšetření.

Prof. Heinrich Ebner z Itálie představil italskou flebologic-
kou společnost – Societa Italiana di Flebologia. V diskusi měli
přítomní možnost porovnat péči v Itálii a v České republice.

Další zahraniční host, doc. Žernovický, se zamýšlel nad
problémem Čo s recidivujúcim venóznym vredom podkolenia?
Uvedl, že příčinou tohoto závažného problému je venózní in-
suficience se zvýšeným ambulantním venózním tlakem. Nej-
častěji jde o posttrombotický syndrom – velmi zřídka uzávěr,
většinou reflux z chlopňové inkompetence v rekanalizovaných
hlubokých vénách, poměrně často v mediálních perforátorech
holeně. Autor prezentoval soubor 381 pacientů, kde se s 89%
úspěšností podařilo zahojit venózní vředy správnou kompresní
léčbou. V dvouletém období poté došlo k recidivě u 6 % paci-
entů (5,2 % při léčbě pouze kompresí, 0,78 % kompresí a skle-

roterapií). Příčina recidiv je v přetrvávajícím vysokém venóz -
ním tlaku v končetině a nepřítomnosti (nebo nedostatečnosti)
komprese – ať již z důvodu špatné compliance pacienta či jeho
neschopnosti aplikovat kompresní materiál. Recidivující ulkus
je opět léčen kompresí, avšak je třeba eliminovat venózní hy-
pertenzi – chirurgickými výkony či u rizikových pacientů am-
bulantní kompresivní skleroterapií. Jak připomněl doc. Žerno-
vický, je třeba neopomíjet další opatření, jako jsou pohybové
aktivity, dechová cvičení, redukce hmotnosti.

Sdělení prim. Strejčka 2016 – nepříznivý rok pro dermatolo-
gickou angiologii informovalo posluchače o změnách ve vyka-
zování pletysmografických výkonů.

Další příspěvek s názvem S kompresí nebo bez komprese:
věčná otázka o významu komprese po endovenózních výkonech
přednesl opět prim. Strejček. Jak uvedl, obecně se soudí, že po-
operační komprese (POK) omezuje otok operované končetiny,
tvorbu hematomů a pooperační bolestivost. Tato tvrzení však
nejsou dostatečně doložena. Přednášející prezentoval několik
prací s touto tematikou. Studie dokumentují profit pacienta při
užití komprese po endovaskulárních výkonech, jejich slabinou
je však relativně malý počet hodnocených pacientů. Dále se
prim. Strejček zabýval rolí následné komprese u non-termál-
ních ablací (NTA). Propagátoři těchto metod používají pouze
krátkodobou lokální kompresi místa, kde byla zavedena endo-
vaskulární sonda pro aplikaci cyanoakrylátového lepidla (Al-
meida 2013 a 2015), současně doplňují, že tam, kde nedošlo
k perforaci ošetřené žíly, není další komprese potřebná. Existují
ale práce, kde autoři naopak kompresi doporučují ve všech pří-
padech ošetření (Eliasa, Boersma, Bootun). Studie sledující vý-
znam komprese po NTA se vyznačují značnou variabilitou ve
vztahu k použité kompresi i jejímu typu. Dosavadní vědecké
práce zatím nepřinesly dostatek poznatků pro vypracování
guide lines pro kompresi po endovaskulárních výkonech všeho
typu.

Prim. Strejček přehledně seznámil přítomné s používáním
komprese po endovaskulárních výkonech v Centru dermato-
logické angiologie a závěrem shrnul zkušenosti pracoviště. 
Po 341 endovaskulárních ošetřeních žilních kmenů meto-
dou radiofrekvenční bipolární indukční termoterapie Olym-
pus/Celon přinesla následná kompresní terapie celou řadu
výhod:
 minimalizaci vzniku pooperačních hematomů a zrychlení

jejich resorpce
 redukci bolestivosti operované oblasti i celé končetiny
 rychlejší průběh hojení
 eliminaci rizika vzniku pooperační žilní trombózy včetně

EHIT
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Typ komprese je nutno volit individuálně.
Následovalo obšírné sdělení Endovenous ablation of saphe-

nous vein – state of art, které přednesla dr. Schuller-Petrovic
z Rakouska.

Příspěvek Endovenózní termální terapie u warfarizovaných
pacientů, který přednesl dr. Julínek, obsahoval vlastní zkuše-
nosti autorů i výsledky jiných studií z oblasti problematiky
efektivity a rizik endovenózní laserové terapie u pacientů na
antikoagulační terapii (warfarin), jejichž počet ve vyspělých ze-
mích stoupá. Jako rizika endovenózního výkonu u warfarini-
zovaných pacientů dr. Julínek uvedl peroperační krvácení, he-
matomy, otázkou je účinnost obliterace a problematickou je
exstirpace větších větví kmenových žil. Co se týče peroperač-
ního krvácení – ve všech studiích nebyla zaznamenána velká
život ohrožující krvácení.

Dr. Julínek představil retrospektivní studii 25 pacientů, kteří
podstoupili endovenózní laserovou terapii v letech 2013–2016
na pracovišti Kliniky jednodenní chirurgie Palas Athena,
Praha. Indikačním kritériem byla insuficience kmenových žil
dle duplexního vyšetření. Hlavními sledovanými parametry
studie bylo peroperační krvácení a úspěšnost laserové terapie.
Pacienti s plánovanou exstirpací větví kmenových žil nebyli do
studie zařazeni. Podle očekávání byl u warfarinizovaných pa-
cientů zaznamenán nárůst počtu hematomů kůže a podkoží,
které se vytvořily po tumescentní anestézii nebo punkci kme-

nové žíly. Závažné krvácivé komplikace však nebyly zazname-
nány. Výsledky úspěšnosti uzavření kmenových žil byly pře-
kvapivě velmi dobré a po roce sledování byly kolem 88 %, což
odpovídá standardním výsledkům u newarfarizovaných paci-
entů. Závěrem dr. Julínek shrnul:
 Endovenózní termální metody u warfarinizovaných paci-

entů nebyly doprovázeny velkým život ohrožujícím krváce-
ním.

 Účinnost obliterace po roce sledování byla podobná jako
u pacientů bez warfarinu.

 Limitující je postup při nutnosti exstirpace varixů.
Následovala firemní přehledová přednáška 4 LIFE Pharma

– Léčba žilní hypertenze sonograficky navigovanou pěnovou skle-
roterapií, kterou prezentoval dr. Pleva ze Slovenska.

Další sdělení, Recurrent varicose veins – a manifold chalenge,
přednesl opět host z Itálie – dr. Ebner.

Dr. Hnátek se následně věnoval otázce Je vždy nutno řešit
varikózní větve v jedné době jako kmenovou insuficientní žílu?
V prezentaci s tímto názvem představil soubor 203 pacientů,
kteří byli léčeni v letech 2011–2014. Všichni podstoupili elimi-
naci kmenové žíly (VSM, VSP, VSMAA a kraniální extenze)
metodou RFITT (Radiofrequent Induced Thermo-Therapy).
Zákrok byl realizován na celkem 291 kmenových žilách 273
končetin. U žádného z těchto pacientů nebylo uskutečněno od-
stranění varikózních větví výše zmíněných kmenových žil
v jedné době, jejich eliminace byla realizována v odstupu šesti
měsíců od primárního zákroku.

Úspěšnost RFITT dosahovala 95,19 %. U kmenových žil na
12 končetinách došlo k rekanalizaci již v průběhu prvního roku
od zákroku. Tyto případy byly vyřazeny ze souboru a dalšího
hodnocení. V 11,11 % případů došlo ke kompletnímu zániku
epifasciálních varikózních větví v období šesti měsíců od pri-
márního zákroku. U dalších 17,62 % případů ve stejném časo-
vém intervalu byly epifasciální varikozity natolik redukovány,
že pacienti byli s daným výsledkem spokojeni a nechtěli usku-
tečnit jejich eliminaci ve druhé době. Redukce maximálního
průměru varikózních větví byla pozorována na dalších 166
končetinách v průběhu šesti měsíců od primární intervence.
Tyto varikozity byly řešeny pomocí pěnové skleroterapie. Jako
selhání metodiky byli označeni ti pacienti, u kterých nedošlo
na epifasciálních varikozitách k žádným změnám i přes fakt,
že reflux z kmenové žíly byl úspěšně eliminován. Tato situace
byla dokumentována na 20 končetinách.

Závěrem dr. Hnátek shrnul, že eliminace zdrojů refluxu vede
k signifikantní redukci jejich insuficientních větví. Nebyla nut-
nost řešit inkompetentní přítoky kmenových žil v celkových
28,73 % případů. Ambulantní léčba křečových žil s využitím
pouze endovaskulárních postupů ve dvou dobách je spojena
s minimální zátěží pacienta.

Příspěvek obsáhle ilustrovaný schématy a fotografickou do-
kumentací Příčiny recidivy varixů po endovenózní termální
ablaci přednesl dr. Kašpar. Pacienti s recidivujícími varixy po
laserovém a radiofrekvenčním ošetření byli v odstupu 1–8 let
vyšetřeni duplexním barevným ultrazvukem. Nejčastějším ná-
lezem byl nově zjištěný reflux v anterolaterální akcesorní saféně
nebo ve vena saphena parva, nepřítomný v době původní ope-
race, dále pak rekanalizace léčeného segmentu safény a insufi-

Obr.: Kresba cévního systému z perského rukopisu – 19. sto-
letí
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cience stehenních nebo bércových perforátorů. Neovaskulari-
zace v místě junkcí jako příčina recidivy byla zcela výjimečná.
Závěrem dr. Kašpar uvedl, že příčina recidivy varixů po ter-
mální ablaci kmenových žil je z větší části odlišná od příčiny
rekurence po klasické otevřené operaci. Pokud se vyloučí tech-
nická či taktická chyba operatéra, pak u endovenózní léčby se
jedná nejčastěji o nový reflux v jiných kmenových žilách, za-
tímco neovaskularizace je zde velmi vzácná.

Sdělení Zmenšení objemu krve a její diluce v žíle před sklero-
terapií přednesl dr. Pecháček. Jednalo se o testování efektu opa-
tření, které se skládá
a) z mechanické zábrany přítoku krve
b) ze zmenšení diametru žíly pomocí spasmu vyvolaného skle-

rotizační látkou
c) z proplachu fyziologickým roztokem

Žilní přístup byl zajištěn kanylami. K objektivizaci efektu
bylo použito srovnání koncentrace glukózy v žíle nativně a po
provedení uvedených úkonů. Na souboru 18 pacientů bylo vy-
hodnoceno celkem 49 vzorků v různém časovém odstupu.
V časné fázi došlo k signifikantnímu mediánovému poklesu
koncentrace glukózy o 62 %, resp. 66 % (dle uspořádání kanyl).
Efekt trval minimálně dalších 10 s. Práce ukázala, že je možné
vytvořit lokální podmínky pro vyšší účinek sklerotizační látky.
Jak uvedl dr. Pecháček, do budoucna bude nutné ověřit, zda se
teoretický předpoklad projeví i klinicky – snížením počtu re-
kanalizací.

Program prvního dne konference zakončil dr. Kašpar svými
Postřehy z žilního programu 27. Světového kongresu Meziná-
rodní angiologické unie v Lyonu.

Daniela Hozdová

upoutávka

Česká angiologická společnost ČLS JEP,  
II. interní klinika kardiologie 
a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze 
a Nadační fond VFN 
pořádají tradiční konferenci:

PragueAngio 2017
17. ledna 2017
Autoklub, Praha

Informace dostupné na: 
www.pragueangio.cz
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Kapitoly z historie

John Abernethy
3. 4. 1764 – 20. 4. 1831

Anglický lékař John Abernethy se zapsal do historie světové me-
dicíny především jako vynikající anatom, chirurg a internista.

Narodil se v Londýně v rodině obchodníka (jeho dědeček
byl známý duchovní – John Abernethy). Vzdělání získal ve
Wolverhamptonu, od patnácti let na jeho medicínskou pří-
pravu dohlížel Sir Charles Blick (1745–1815), známý chirurg
z Nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně. V londýnské nemoc-
nici také navštěvoval přednášky z anatomie Williama Blizarda,
kterému pomáhal i s praktickými ukázkami.

Podílel se také na činnosti známého anglického lékaře Sira
Percivalla Potta (1714–1788) v Nemocnici sv. Bartoloměje
a jeho učitelem byl i slavný skotský chirurg John Hunter
(1728–1793). Po rezignaci Percivalla Potta byl na jeho místo
jmenován výše uvedený Charles Blick a John Abernethy se stal
v roce 1787 jeho asistentem.

John Abernethy začal přednášet a jeho přednášky se brzy tě-
šily značné oblibě; navštěvovalo je mnoho studentů. Ředitel
Nemocnice sv. Bartoloměje nechal postavit nový velký před-
náškový sál a Abernethy se stal zakladatelem lékařské školy při
této nemocnici. Ve funkci hlavního chirurga tu působil dalších
28 let (až do roku 1815). O rok dříve (v roce 1814) byl jmeno-
ván profesorem pro anatomii a chirurgii na Královské chirur-
gické koleji.

Doktor John Abernethy se jako první odvážil podvázat krční
tepnu při krvácení v oblasti krku a ilickou tepnu v břiše při
aneurysmatu. Před ním si to dosud nikdo netroufl. V době
před anestezií a antisepsí „bylo břicho právě tak nepřístupné
jako klenutá sklepení Anglické banky“, říkalo se tehdy. Časopis
Edinburgh Medical Journal ve svém článku složil Abernethymu
velkou poklonu, když napsal, že „znamená novou epochu v his-
torii svého povolání“.

Byl považován za vynikajícího lékaře, z čehož pramenila
jeho zcela mimořádná popularita (způsobená možná částečně
i jeho sklonem k výstřednosti – dokázal velmi tvrdě obchodně
vyjednávat – třeba i se svými pacienty). Ve své odborné čin-
nosti však byl často arogantní a ke svým pacientům se choval
mnohdy se značnou nadřazeností. Vyprávělo se o něm množ-
ství anekdot a humorných příběhů.

Rozhodně stylová je příhoda, která se váže k seznámení
s jeho budoucí manželkou. Jednou v sobotu večer si vzal stra-
nou dívku, která se obětavě starala o svou ovdovělou matku –
Abernethyho pacientku, a řekl jí: „Povšiml jsem si obětavosti
a oddanosti, s jakou jste pečovala o matku. Potřebuji ženu a mys-
lím, že byste mi vyhovovala. Jsem prakticky trvale zaneprázdněn
a nemám čas na dvoření. Přemýšlejte o tom, dávám vám lhůtu
do pondělka“. A měl úspěch, ona dívka se stala jeho ženou.

Jednou z nejpopulárnějších knih se ve své době stala jeho
publikace nazvaná Chirurgické připomínky týkající se příčin
a léčby interních chorob, která vyšla poprvé v roce 1809 a se zá-
jmem ji četli nejen odborníci, ale i běžní pacienti (byla známá

pod názvem Moje kniha, z čehož pramenila i Abernethyho pře-
zdívka „doktor Moje kniha“). Abernethy v této knize mj. tvrdil,
že interní choroby jsou často způsobovány poruchami trávení
a mohou být léčeny správnou dietou.

Známý anglický spisovatel Richard Gordon ve své knize Po-
divuhodné dějiny lékařství píše v této souvislosti: „... John Aber-
nethy byl hulvát. Když se stal chirurgem u sv. Bartoloměje po
Pot tovi, doporučoval tlustým obecním radním: „Žijte denně ze
sixpence, kterou si vyděláte rukama“. Jejich manželkám s nad-
váhou radil: „Madam, kupte si švihadlo“. A ohledně zácpy jejich
v korzetech ušněrovaných dcerušek: „Ale madam, víte vůbec, že
pod šněrovačkou mají vaše dcery třicet yardů střev? Jděte domů
a přeřízněte jim ta šněrovadla, popřejte přírodě volnost a nebu-
dete potřebovat mou radu“.

V roce 1796 byl zvolen za člena prestižní londýnské Králov-
ské společnosti. V roce 1827 rezignoval na své místo v Nemoc-
nici sv. Bartoloměje. Zemřel ve svém domě v Enfieldu. Aber-
nethyho sebrané spisy byly vydány v roce 1830. Jeho biografie
od George Macilwaina, nazvaná Memoáry Johna Abernethyho,
vyšla v roce 1853.

Dejme ještě jednou slovo výše uvedenému Richardu Gor-
donovi, který připomíná ve své zmíněné knize: „Byl to chirurg,
který operování nenáviděl. Co Abernethy nemohl operovat, to
léčil univerzální rtuťovou „modrou pilulkou“ k zrychlení peri -
staltiky střev. Jednou ho jeho asistent zastihl v odpočívárně po
těžké operaci, v očích slzy nad tím, že možná udělal chybu, byť
z holé nutnosti, a protože to předepisují pravidla chirurgie.

Měl ještě jinou slabost. V Confessions of an English Opium
Eater napsal de Quincy o Johnu Abernethym: „Setkal jsem se
s člověkem, který byl živým dokladem síly opia, takže i mne pře-
svědčil; byl to totiž chirurg a sám opium hojně užíval.“. Pokračuje
citací Abernethyho samého: „Vím, že mluvím nesmysly,“ řekl, „ale
trvám na tom, že nemluvím nesmysly schválně nebo s úmyslem
získat nějaký prospěch, ale pouze a výhradně (opakoval to tři-
krát), protože jsem pod vlivem opia, a to každodenně ...“.

Mgr. Josef Švejnoha
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