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Dnes podáte, zítra ztratíme

Chybu občas udělá každý. Pokud je člověk slušný, za chybu se omluví. A pokud je
i rozumný, z chyby se poučí. Vím to, omlouval jsem se mnohokrát. Mnohokrát mne
chyba pěkně bolela, protože bez nápravy to nejde…

Ale stejně jako opakovaný vtip, není vtipem, tak i chyba, pokud se opakuje, není
chybou, ale blbostí, jak říká lidové přísloví. V případě, že opakovaně chybuje člověk,
někdy jste bezmocní. Nic si nezastírejme, někteří lidé prostě hloupí jsou.

Stejně tak bezmocný si poslední dobou docela často připadám v případě České pošty.
Kdo někdy využíval poštovní služby v širším měřítku, ví, že prostě musí počítat s tím,
že část zásilek není doručena nebo se prostě ztratí. Co je však mnohonásobně horší než
tento fakt, je skutečnost, že Česká pošta prostě není schopna se ze svých chyb poučit
a své pracovní procesy napravit. Je to škoda, protože řada problémů, se kterými jsem
se poslední dobou setkal, je dána jen šlendriánem a nepořádkem a to by napravit šlo.

Za všechny snad jen dva lehce úsměvné příklady z posledních dní. Příklad první,
„Zlobivý adresát“. Poštovní doručovatelé neradi tahají těžké brašny. Najdou se i takoví,
kteří si zjednoduší život tím, že se s nimi prostě netahají a než aby nesli časopis do poštovní schránky adresáta, prostě jej vrátí
s poznámkou „adresát nepřevzal“. Nejde o doporučenou zásilku, takže chudák adresát ani „převzít“ (tedy dojít si pro něj na poštu)
nemůže, protože o něm neví… Stává se nám to opakovaně, a když takový časopis pošleme podruhé, většinou příslušný pošťák po-
chopí, že ho donést prostě musí a výtisk adresátovi dojde. Česká pošta dostane znovu zaplaceno, ale dělat se s tím nic nedá, protože
konkurence bohužel neexistuje. Bereme to jako výpalné a platíme.

Pokaždé, když rozesíláme nové číslo časopisu, jde o několik tisíc zásilek. Do adresáře se obvykle přidává jedna takzvaná „testovací
adresa“ na 1 000 adres předplatitelů. Jde o adresu naší redakce, domácí adresu některého z redaktorů apod. Máme tak možnost
zjistit, kdy a v jakém stavu jsou časopisy doručeny. S posledním číslem časopisu se České poště podařil opravdu mistrovský kousek.
Časopis poslaný na mou vlastní adresu se mi po třech týdnech od odeslání vrátil do nakladatelství s poznámkou, „adresát nepře -
vzal“. Jsem to ale zlobivý adresát.

Příklad druhý, „Balíček z Bali“. Objednali jsme zboží z e-shopu z daleké Asie, z ostrova Bali. Když po měsíci nic nedorazilo,
začal jsem pátrat. Zjistil jsem, že za týden doletěl z exotických krajů až do Prahy a tam zmizel v útrobách České pošty. Pátrání při-
pomínalo pohádku o kohoutkovi, který postupně hledá pomoc u všemožných zvířátek tak dlouho, až jeho milovaná slepička umře.
Moje pátrání skončilo telefonátem u anonymního pána z jakéhosi tajuplného oddělení, kterému volala vedoucí naší poštovní po-
bočky: 

„Pane kolego, klient pátrá po balíčku z Bali, prý by mohl být zatoulaný u vás. Je tomu tak?“
„No možné to je.“ 
„A mohl byste se podívat do počítače, zda jej tam nemáte?“
„Nejsem u počítače.“
„A nemohl byste si to napsat na papírek a podívat se až u něj budete?“
„Nemám tužku.“

V takových chvílích občas trochu ztrácím optimismus, že s Českou poštou bude někdy lépe. Ale někdy se můžete poučit i z chyb,
které nejsou vaše vlastní. Takže pokud Vám nedojde číslo časopisu, neváhejte a napište nám do redakce. Pošleme Vám bez ptaní
a účtování náhradní výtisk. A pokud chcete, aby Česká pošta lépe fungovala, věnujte jí, prosím, tužku.

S přáním krásného podzimu a babího léta

Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Emil Záhumenský
Angiologická ordinace, Zlín

Souhrn:
Ve dvou kazuistikách uvádím efekt komplexní léčby na dlouhodobě se nehojící smí-

šené bércové ulcerace. V první se jedná o pacientku s ulcerací na podkladě potrombo-
tickém a vaskulitickém. Ve druhé o diabetičku 2. typu s defektem po amputaci prstů
pro diabetickou gangrénu a nehojící se defekt bérce po revaskularizačním výkonu.

Summary:
The treatment of hardly healable crural ulcers of mixed etiology in polymorbid pa-
tients

The effect of a complex treatment of long lasting, unhealable, mixed crural ulcers is
presented in two case reports. The first one deals with a patient with postthrombotic
and vascular ulcers. And the second one is about a patient with the type 2 diabetes mel-
litus and a defect after the amputation of toes due to diabetic gangrene and a non hea-
ling crural defect after a revascularization procedure.

Záhumenský, E. Léčba obtížně hojitelných bércových ulcerací smíšené etiologie polymorbidních pacientů. Ka-
zuistiky v angiologii 2, 3: 4–6, 2015.

Klíčová slova: 
 bércový vřed
 sulodexid
 ozonoterapie
 Lyovis

Keywords:
 crural ulcer
 sulodexide
 ozone therapy
 Lyovis

Léčba obtížně hojitelných bércových ulcerací 
smíšené etiologie polymorbidních pacientů

Úvod
Bércový vřed, jako chronické a často recidivující onemoc-

nění, podstatným způsobem snižuje kvalitu života nemocných.
Zvláště to platí u polymorbidních pacientů ve vyšších věkových
skupinách nad 70 let, kde prevalence dosahuje až 5 %. Na zdra-
votní obtíže somatické navazují problémy psychické i ekono-
mické, které často vedou k depresím a sociální izolaci. Vzhle-
dem ke komorbiditám je pro úspěch léčby bércového vředu
nezbytné neřešit pouze vlastní ulceraci, ale zlepšit celkový –
somatický i psychický stav nemocného. Ovlivnit stav výživy,
hydratace, imunitní funkce, metabolické odchylky, optimali-
zovat celkovou léčbu z pohledu možných vedlejších účinků
a interakcí s potenciálem zhoršovat hojení. V rámci terapie vy-
užívat prostředků s co nejširším pozitivním působením na
všechny složky kardiovaskulárního systému. Příkladem může
být sulodexid, který svým komplexním účinkem významně
zlepšuje stav tepenného, žilního i kapilárního systému. Má po-
zitivní vliv nejen na vlastní hojení bércového vředu, ale i na
celkový stav a prognózu pacienta. U dlouhodobě se nehojících
smíšených bércových vředů a ran obecně je etické dát pacien-
tovi šanci i využitím vybraných prostředků adjuvantní terapie.
Jde o přípravky, u kterých sice nebyl efekt prokázán náklad-
nými, dvojitě zaslepenými, placebem kontrolovanými klinic-
kými studiemi, ale v jejich prospěch hovoří dlouholetá dobrá
klinická zkušenost. Příkladem jsou různé formy ozonoterapie,
zvláště při rezistenci bakterií na dostupná antibiotika, neřeši-
telné závažné ischemii, autoimunitních stavech.

Kazuistiky
První kazuistika se týká 74leté pacientky s anamnézou re-

cidivujícího smíšeného bércového defektu, která byla do naší
podiatrické ambulance odeslána pro rozsáhlou, neostře ohra-
ničenou, bércovou ulceraci.

Jde o polymorbidní pacientku a špatná hojivost je u ní mul-
tifaktoriální. V anamnéze má ischemickou chorobu srdeční,
chronickou fibrilací síní, kardiální insuficienci, ischemickou
chorobu dolních končetin, chronickou žilní insuficienci, po-
sttrombotický syndrom, diabetes mellitus 2. typu s obezitou lé-
čené dietou a perorálními antidiabetiky, hyperlipoproteinemii
léčenou statinem, v klinickém obraze je přítomna i složka vas-
kulitická s nekrózami kůže bérců.

V pravidelné medikaci pacientka užívá tramadol (Tramal),
glimepirid (Oltar), metformin (Siofor), atorvastatin (Atoris),
Detralex, perindopril (Prestarium Neo), warfarin, inzulín glar-
gin (Lantus), bisoprolol, digoxin, Ribomunyl. V minulosti byla
opakovaně léčena perorálními antibiotiky – léčba byla kompli-
kována rezistencí bakterií a limitována dyspeptickými obtí-
žemi, zvláště průjmy.

Lokálně si aplikovala obklady DebriEcaSan, Framykoin
zásyp, Bionect a kompresivní terapii elastickými obinadly.

Po provedení stěrů pro kultivační vyšetření byla provedena
lokální ozonoterapie vaky. V lokální terapii byl Bionect změněn
na Sorbalgon. Do celkové léčby zaveden cefprozil (Cefzil
500 mg) 1-0-1, sulfamethoxazol+trimethoprim (Biseptol 480)
2-0-2, k warfarinu přidán sulodexid (Vessel Due F) 1-0-1.
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Kultivačně u této pacientky dominuje Pseudomonas aerugi-
nosa. Převazy jsou prováděny v domácím prostředí denně
a v ordinaci 2x týdně podiatrickou sestrou.

Pro lepší toleranci antibiotik přechodně redukována pero-
rální terapie (Oltar, Siofor, Atoris), upravena dávka inzulínu,
zavedena efektivní probiotika a v průběhu léčby i další pod-
půrné prostředky ke zlepšení imunity a výživy (Lyovis, Colo-
strum, Allium sativum). Pacientka začala nosit pratelnou do-
mácí obuv Varomed, kterou jsme vybavili vkládací stélkou
k podpoře plantární žilní pumpy.

Přestože bylo hojení vzhledem k polymorbiditě, omezené
mobilitě a věku pacientky pomalé, defekt bérce se postupně
stále zlepšoval, stejně jako celkový stav pacientky.

Obr. 1: Bércový vřed první pacientky 17. října 2013

Obr. 2: Snímek téže pacientky z 6. srpna 2015

Druhou kazuistikou je případ 74leté pacientky s kritickou
ischemií pravé dolní končetiny (PDK), amputací I.–III. prstu
pro diabetickou gangrénu, rána po amputaci nemá tendenci ke
zhojení. V rámci pokusů o revaskularizaci zůstává po revizi ar-
teria tibialis posterior (ATP) vpravo nehojící se bércový defekt
s nekrotickou spodinou a zanícenou kůží v okolí rány. Další re-
vaskularizace již není možná, pacientka byla po několika mě-
sících neúspěšného hojení indikována k vysoké amputaci ve

stehně. Pro toto řešení není rozhodnuta, proto vyhledala naši
podiatrickou ambulanci.

Kromě kritické ischemie dolních končetin je léčena pro dia-
betes mellitus 2. typu kompenzovaný dietou a inzulínem, hy-
pertenzi a chronickou lymfatickou leukemii.

U pacientky byla zavedena kombinovaná terapie – kyselina
acetylsalicylová (Anopyrin) 100 mg na den, sulodexid (Vessel
Due F) v efektivní dávce 2-0-2 tbl na den, Detralex , antibio-
tická terapie roxithromycin 2x150 mg.

V celkové terapii byl zaměněn amlodipin za sartan, zave-
dena infuzní ozonoterapie.

Ke zlepšení výživy a podpoře imunitních funkcí užívala
Lyovis (lyofilizovaný brynzový protein, funkční potravina)
a Colostrum. Převazy byly realizovány ambulantně denně.
V rámci odlehčení poamputačního defektu nohy a žádoucího
dočasného omezení pohybu v hlezenním kloubu nosila paci-
entka bércovou Walker dlahu.

V lokální terapii byla aplikována vaková ozonoterapie, 
použity obklady DebriEcaSanem, Framykoin zásyp, střídavě
s Hyiodine a gázou vlhčenou Olozolem (ozonizovaným olivo-
vým olejem).

Mikrobiologické vyšetření prokazuje rezistentní kmeny 
Escherichia coli (ESBL pozitivní), Klebsiella pneumoniae (ESBL
pozitivní) a Enterococcus faecalis.

Obr. 3: Rána po amputaci prstů (28. března 2014)

Obr. 4: Zhojená amputační rána po roce léčby (15. března
2015)
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Při zavedené komplexní terapii se v průběhu 12 měsíců de-
fekt bérce i nohy zhojil. Rovněž celkový stav se výrazně zlepšil,
pacientka udává vymizení klidových bolestí.

Obr. 5: Bércový defekt (28. března 2014)

Obr. 6: Zhojený defekt bérce po roce léčby (15. března 2015)

Vzhledem k vysokému stupni rizika recidivy neuroische-
mické diabetické ulcerace je nutné zhotovit individuální obuv,
která bude korigovat změněnou rizikovou biomechaniku nohy
a poskytovat zvýšenou ochranu před mechanickým poškoze-
ním. Do jejího zhotovení nutno trvale nosit odlehčovací bér-
covou dlahu.

Závěr
Problematika hojení bércových vředů smíšené etiologie

u polymorbidních pacientů vyžaduje komplexní mezioborový
přístup a zavedení farmakologických i obecně protektivních
opatření, které se vzájemně doplňují a potencují. Je vhodné
zvážit omezení preparátů s negativním dopadem na hojivost
a regeneraci tkáně (zhoršování otoku amlodipinem na terénu
vegetativní neuropatie), upravit vnitřní prostředí, výživu a me-
tabolické odchylky. Ve výše uvedených kazuistikách má velmi
příznivý efekt sulodexid (Vessel Due F). Působí na úrovni
tepen, žil, kapilár, ovlivní reologické vlastnosti krve a má pro-
tektivní účinky na endotel. Výrazným antitrombotickým a fi-

brinolytickým působením se uplatní v případě trombotizace
mikrocirkulace, což má význam při saturaci ischemické tkáně
kyslíkem a živinami. Je bezpečný i při kombinační terapii s ji-
nými léky s antiagregačním či antikoagulačním působením.

Hesperidin diosmin (Detralex) se účastní na zlepšení funkce
žilního a lymfatického systému. Ozonoterapie má přímý anti-
mikrobiální efekt bez ohledu na rezistenci k antibiotikům, zlep-
šení přenosu kyslíku erytrocyty, dodání energie ischemickým
buňkám a imunomodulační efekt. Lyovis – účinné probioti-
kum a funkční potravina, zlepšuje složení mikroflóry tlustého
střeva a tím imunitní funkce jeho stěny. Umožní dobrou tole-
ranci antibiotické léčby. Allium sativum má příznivé antimi-
krobiální působení, včetně antiparazitárního účinku. Colo-
strum přispívá k suplementaci vitamínů, stopových prvků
minerálů, růstových faktorů, imunoglobulinů, telomerázy
a dalších cenných látek, jejichž nedostatek zhoršuje hojení i cel-
kový stav. Kompresivní bandáž a vkládací stélka do obuvi me-
chanicky posílí žilní a lymfatickou drenáž, chrání nohu i bérec.
Univerzální obuv Varomed má poddajný svršek, přizpůsobí se
měnlivému objemu nohy při otoku, má široké prozutí, zapínání
na velcro pásky, při znečištění sekrecí z rány lze prát. Tato obuv
je proto velmi praktická, zvláště pro méně mobilního pacienta
s otokem a sekretující bércovou ulcerací.
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Angiologická a podiatrická ordinace
Kotěrova 5546
760 01 Zlín 
e-mail: zahumensky.emil@seznam.cz

Escherich Theodor (1857–1911) – rakousko-německý pediatr. 1881 získal
doktorát medicíny (studoval v Strassburgu, Kielu, Berlíně, Würzburgu
a Mnichově). V roce 1885 objevil bakterii Escherichia coli, která od roku
1919 nese jeho jméno. V roce 1890 se stal profesorem pediatrie na univer-
zitě Karla-Františka ve Štýrském Hradci, od roku 1902 pak pracoval ve
Vídni.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Alena Pospíšilová
Dermatovenerologická klinika, LF MU a FN Brno

Souhrn:
V tomto kazuistickém sdělení je popsán případ dvou pacientek s obtížně hojitelnými,

recidivujícími bércovými vředy žilní etiologie. Přesto, že léčba u obou nemocných měla
komplexní charakter, v místní terapii byly používány prostředky pro vlhký způsob ho-
jení ran, léčba zevní kompresí nebyla opomíjena a v rámci systémové terapie byla in-
dikována venofarmaka, hojení stagnovalo. Významný posun hojivého procesu byl za-
znamenán od doby, kdy do systémové léčby byl zaveden sulodexid.

Summary:
Crural ulcer of venous etiology 

The case report of two patients with hardly healable, recurrent crural ulcers of venous
etiology is described. Despite the complex character of the therapy that included locally
used products for a wet wound healing, the external compressive treatment and the
systemic treatment with venopharmaceutical agents in both patients, the healing stag-
nated. The significant improvement of the process of healing has been noticed since
the initiation of systemic sulodexide treatment.

Pospíšilová, A. Bércový vřed žilní etiologie. Kazuistiky v angiologii 2, 2: 7–9, 2015.

Klíčová slova: 
 chronická žilní 

insuficience
 bércový vřed
 sulodexid

Keywords:
 chronic venous 

insufficiency
 crural ulcer
 sulodexide

Bércový vřed žilní etiologie 

Úvod
Bércové vředy jsou onemocnění chronické a není-li odstra-

něna příčina, většinou recidivující. V procentuálním vyjádření
tvoří největší část etiologického spektra ulcerace žilního pů-
vodu, kde představují nejzávažnější komplikaci chronické žilní
insuficience. Jejich léčba je dlouhodobá, často spojená s dlou-
hou pracovní neschopností a s nemalými náklady vynalože-
nými ze zdravotního systému na jejich léčbu. Proto léčba bér-
cového vředu musí být racionální s využitím všech možností,
které přispívají ke zhojení.

Kazuistika č. 1
65letá žena, t.č. ve starobním důchodu, matka 2 dospělých

dětí, má od 25 roků na obou dolních končetinách varixy a 10
roků trpí recidivujícími bércovými vředy rovněž na obou dol-
ních končetinách.

Protože pracovala v minulosti jako administrativní síla, pře-
važovalo u ní sedavé zaměstnání. I když bylo zjevné, že se u ní
jedná o žilní onemocnění s postupující progresí, s řadou sub-
jektivních obtíží – bolesti, těžkých, neklidných nohou, které se
stupňovaly zejména v odpoledních a večerních hodinách, ne-
byla u ní v minulých letech vedena důsledná komplexní léčba,
která by měla i preventivní význam a zabránila rozvoji dalších
projevů chronického žilního onemocnění. Kompresivní pun-
čochy nenosila, venofarmaka neužívala. Pacientka udává, že

nikdy vážněji nemocna nebyla, záněty žil ani erysipel na dol-
ních končetinách neměla. Posledních pět roků se léčí s hyper-
tenzí a se srdeční arytmií. Dle anamnestických údajů sehrávala
v etiologii varixů významnou úlohu genetická dispozice, neboť
i její matka měla křečové žíly.

Pacientka přišla k vyšetření na klinické pracoviště v roce
2005 s bércovým vředem na vnitřní straně v dolní třetině bérce
levé dolní končetiny trvajícím několik týdnů. Bércový vřed se
tehdy objevil poprvé. Aplikací prostředků pro vlhké hojení ran,
důslednou zevní kompresí obinadly s krátkým tahem a systé-
movou léčbou mikronizované formy diosminu hesperidinu se
podařilo ulceraci během šesti následujících měsíců zcela zhojit.
Přesto, že léčba zevní kompresí a venofarmakem pokračovala,
o 4 roky později se objevila ve stejném místě recidiva ulcerace
na téže končetině. Intenzivní místní terapií, která respektovala
charakter spodiny v průběhu jednotlivých fází hojení a kom-
plexní péčí se ulcerace do čtyř měsíců zhojila. Období remise
se však v dalším průběhu zkracovaly a doba léčby se prodlu-
žovala. Navíc se u pacientky začaly objevovat ulcerace i na
pravé dolní končetině (PDK) v oblasti vnitřního kotníku.

V současné době má pacientka od února 2014 recidivu ul-
cerace na PDK na vnitřní straně bérce v krajině nad kotníkem,
zpočátku odpovídající velikosti 5x5 cm, povleklé spodiny s hy-
perkeratotickými okraji. Okolí ulcerace jeví již delší dobu
známky pokročilé chronické žilní insuficience s otoky v kraji-
nách kotníků, rozvinutou paraplantární žilní kresbou (corona
phlebectatica paraplantaris). Na obou DK se nacházejí varixy
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středního průsvitu v povodí vena saphena magna (VSM), bez
zánětlivých projevů, četné modrofialově zbarvené metličkovité
a retikulární varixy. Při duplexním sonografickém vyšetření
byla zjištěna insuficience ústí VSM oboustranně, hluboký žilní
systém bez prokazatelných patologických změn. Vzhledem
tomu, že spodina ulcerace byla povleklá, v místní terapii pře-
važovalo delší dobu hydrogelové krytí za současně probíhající
systémové terapie mikronizovaným diosmin hesperidem (De-
tralex) v dávce 2-0-0 tbl a neopomenutelnou zevní kompresí.
Ulcerace se pomalu zbavovala povlaků. V září 2014 byl paci-
entce k venofarmaku přiordinován sulodexid (Vesel Due F)
v dávce 1-0-1 tbl. Současně pacientka užívala metoprolol (Egi-
lok) v dávce 1-0-0 tbl. Od této doby nastal rychlý postup hojení
ulcerace, jak jsme pozorovali při pravidelných kontrolách.
V říjnu ulcerace odpovídala velikosti 3,5x1,5 cm, v lednu 2015
2x1 cm a při poslední kontrole 29. dubna 2015 měla rozměry
1,4x0,5 cm. Zavedená léčba zevní kompresí, lokální terapie pře-
vážně moderními krycími prostředky, jejichž volba byla indi-
kována podle vyvíjejícího se nálezu (t.č. pěnovým krytím s ob-
sahem Ag), Detralexem v dávce 2-0-0 tbl, Vesel Due F v dávce
1-0-0 tbl pokračuje (obr. 1, 2).

Kazuistika č. 2
Pacientka ve věku 59 let se léčí od roku 2010 na Dermato-

venerologické klinice LF MU a FN Brno s recidivující ulcerací
žilní etiologie v oblasti vnitřního kotníku na PDK na pod-
kladě dlouhotrvajících primárních varixů na PDK, které se
objevily po dvou brzy po sobě jdoucích graviditách. Podobně
jako u předcházející pacientky i v jejím případě se uplatnila
genetická dispozice ze strany matky. Námi sledovaná paci-
entka v minulosti vážněji nemocna nebyla, záněty žil neměla,
12 let se však léčí s koxartrózou na obou DK, na LDK byla
v roce 2013 provedena totální endoprotéza. Z těchto důvodů
má pacientka omezenou pohyblivost, což souvisí s postupně
rozvíjející se nadváhou. Před 10 roky byla u výše zmiňované
diagnostikována arteriální hypertenze, která při zavedené te-
rapii (betaxolol, losartan – Lokren tbl a Lozap tbl), je kom-
penzována, podobně jako hyperurikemie (alopurinol – Mi-
lurit tbl).

První ataka ulcerace na LDK v oblasti vnitřního kotníku
se objevila v roce 1994. V roce 2006 bylo pro neúspěch kon-
zervativní terapie téměř 12 roků trvajícího defektu, doporu-
čeno chirurgicko-plastické řešení dermoepidermálními au-
toštěpy dle Thierscheho. Přesto, že došlo ke zdárnému
přihojení kožních štěpů, za rok se objevila ve stejném místě
recidiva bércového vředu, neboť etiologie přetrvávala. Od té
doby je pacientka léčena konzervativně, posledních 5 roků na
našem pracovišti v Centru léčby chronických ran, převážně
prostředky, které zajišťují vlhký způsob hojení ran. V první
fázi hojení, kdy bylo třeba spodinu rány o velikosti 12x7 cm
zbavit povlaků se používala hydrogelová krytí, enzymatické
prostředky, postupně pak krytí pěnová, alginátová, často s ob-
sahem stříbra, krytí s aktivním uhlím, podle charakteru spo-
diny a intenzity sekrece, jak se jevily při pravidelných kon-
trolách.

Vzhledem k etiologii ulcerace byla nedílnou součástí léčby
zevní komprese. Kromě zavedené interní medikace kardiál-
ního onemocnění a hyperurikemie, pacientka dlouhodobě
užívala Detralex 2-0-0 tbl/den. Ulcerace však jevila známky
velmi pomalého hojení. V říjnu 2014 byl k výše zavedené sy-
stémové terapii přidán preparát sulodexid (Vesel Due F)
v dávce 1-0-1 tbl/den. Od té doby lze pozorovat zrychlení ho-
jení, jak je patrno z přiložené fotodokumentace. Při poslední
kontrole byla epitelizačním procesem vycházejícím z horního
okraje ulcerace zmenšena na velikost 6x3 cm (obr. 3, 4, 5).

Diskuse
Chronická žilní insuficience je patofyziologický stav, při kte-

rém jsou porušeny mechanismy návratu žilní krve. Výsledkem
těchto poruch je stagnace žilní krve v dolních končetinách, což
může vést až ke vzniku bércového vředu.

Zvýšený žilní tlak v oblasti makrocirkulace se promítá do
mikrocirkulace – do kapilár, do intersticia a do lymfatických
kapilár. Kapiláry jsou dilatované, elongované, v počtu reduko-
vané, se zvýšenou permeabilitou. Zvýšený filtrační tlak, poru-
cha rovnováhy mezi filtračním a koloidně osmotickým tlakem,
vedou ke vzniku edému s bohatým obsahem mukopolysacha-

8

Obr. 1: Pacientka č. 1 – Klinický obraz ulcerace před zahá-
jením léčby

Obr. 2: Pacientka č. 1 – Klinický obraz ulcerace v současnosti
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ridů a bílkovin, jako je albumin a fibrinogen. Fibrinogen je po-
stupně polymerizován v intersticiu na fibrin, který se ukládá
v podobě manžet kolem kapilár. Intersticiální mikroedém,
patrný zejména v části papily koria, tvoří tzv. „halo“ formace
kolem kapilár, místa, ve kterých je narušena výživa tkáně. Zvý-
šeně propustnými kapilárami dochází také k extravazaci ery-
trocytů a železo z nich uvolněné je příčinou hemosiderinových
pigmentací. Žilní hypertenze snižuje tlakový gradient v kapi-
lárách, snižuje kapilární perfuzní tlak a tím i průtok krve v ka-

pilárách. Leukocyty při zpomaleném krevním toku se pohybují
podél vnitřní stěny kapilár mnohem menší rychlostí nežli os-
tatní krevní buňky a posléze působením adhezivních molekul
exprimovaných leukocyty a endoteliálními buňkami adherují
k poškozeného endotelu. Při kontaktu s cévním endotelem se
aktivují, nastává jejich degranulace s uvolňováním proteolytic-
kých enzymů a reaktivních forem kyslíku. Vazbou adhezivních
molekul migrují leukocyty skrz endotelium do intersticiální
tkáně, kde působí destruktivně na lipidy buněčných membrán,
na proteiny a na další složky vazivové tkáně. Aktivované leu-
kocyty a endoteliální buňky produkují toxicky účinné volné ra-
dikály, způsobují peroxidaci lipidů, apoptózu buněk, nekrózu
a destrukci vazivové tkáně. Shlukující se leukocyty v kapilárách
mohou být příčinou jejich okluze a z toho vyplývající hypoxie
tkáně. Průvodním jevem těchto změn je shlukování erytrocytů
v luminu kapilár a tvorba mikrotrombóz, které přispívají v pří-
slušné oblasti k ischemii. Takto navozená zánětlivá reakce,
navíc provázená poruchou fibrinolýzy, dále poškozuje pod-
kožní tkáň, případně vede k jejímu úplnému zničení a tvorbě
bércového vředu, mnohdy se špatnou hojivou tendencí.

Na základě těchto etiopatogenetických poznatků uplatňují-
cích se při vzniku chronické žilní insuficience, je indikován
v léčbě bércových vředů žilní příčiny sulodexid, jak prokázala
hemodynamická vyšetření a výsledky sledování jeho efektu
u pacientů s touto diagnózou.

Vesel Due F je přípravek s endoteliálně protektivním účin-
kem, chrání a obnovuje funkci endotelu, působí proti srážení
krve, zvyšuje fibrinolýzu a současně má hemoreologický úči-
nek, neboť snižuje hladinu fibrinogenu.

Závěr
U výše prezentovaných pacientek se jednalo o bércový vřed

žilní etiologie – terminálního projevu chronické žilní insufici-
ence dle CEAP klasifikace C6s, u kterých do rámce komplexní
léčby byla indikována léčba sulodexidem. U obou pacientek po
zavedení tohoto přípravku jsme pozorovali rychlejší postup ho-
jení.
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Obr. 3: Pacientka č.  2 – Klinický nález před zahájením
léčby

Obr. 4: Pacientka č. 2 – Klinický nález po dvou měsících
léčby

Obr. 5: Pacientka č. 2 – Klinický obraz ulcerace v součas-
nosti
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Zajímavé angiologické nálezy – 2. díl

Stenóza proximální části podklíčkové tepny, 
ovlivňující tok ve vertebrální tepně
Milan Cholt
Cholt, M. Zajímavé angiologické nálezy – Stenóza proximální části podklíčkové tepny, ovlivňující tok ve vertebrální tepně. 
Kazuistiky v angiologii 2, 3: 10–13, 2015.

Šestasedmdesátiletý muž s opakovanými transitorními is-
chemickými atakami s vertebrobazilární symptomatologií byl
odeslán na  sonografické vyšetření karotid a vertebrálních
tepen k vyloučení hemodynamicky významné stenózy. V ka-
rotickém řečišti byly difúzní, převážně cirkulární sklerotické
změny s významnými stenózami v zevních karotidách. V hy-

poplastické levostranné vertebrální tepně byla zřetelně defor-
movaná spektrální rychlostní křivka. Proto bylo vyšetření do-
plněno i o sonografii podklíčkových tepen. 

Následuje popis obrazové dokumentace, pořízené v průběhu
sonografického vyšetření.

Obr. 2: Podélný řez pravostrannou společnou karotidou
s barevným mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Ve stěně jsou ploché sklerotické plaky (šipky), ale ani vpravo
není zúžení lumen tepny hemodynamicky významné (PSV je
67 cm/s).

Obr. 1: Podélný řez levostrannou společnou karotidou s ba-
revným mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Ve stěně jsou ploché sklerotické plaky (šipky), zúžení lumen
tepny však není hemodynamicky významné (PSV je 86 cm/s).
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Obr. 3: Podélný řez levostrannou vnitřní karotidou s barevným
mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Ve stěně nejsou sklerotické plaky a tepna je přiměřeně široká  (PSV
je 51 cm/s, poměr k PSV společné karotidy je 0,6).

Obr. 5: Podélný řez levostrannou zevní karotidou s barevným
mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Ve stěně je velký sklerotický plak (šipka), který lumen tepny vý-
znamně zužuje (PSV je 191 cm/s, poměr k PSV společné karotidy
je 2,2).

Obr. 6: Podélný řez pravostrannou zevní karotidou
s barevným mapováním a spektrální rychlostní křiv-
kou
Ve stěně je velký sklerotický plak (šipky), který lumen
tepny závažně zužuje (PSV je 350 cm/s, poměr k PSV
společné karotidy je 5,2).

Obr. 4: Podélný řez pravostrannou vnitřní karotidou
s barevným mapováním a spektrální rychlostní křiv-
kou
Ve stěně nejsou sklerotické plaky a tepna je přiměřeně
široká  (PSV je 68 cm/s, poměr k PSV společné karotidy
je 1).

zd
ro

j o
br

áz
ku

: z
 ar

ch
iv

u 
au

to
ra

zd
ro

j o
br

áz
ku

: z
 ar

ch
iv

u 
au

to
ra



12 KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 3/2015

zd
ro

j o
br

áz
ku

: z
 ar

ch
iv

u 
au

to
ra

zd
ro

j o
br

áz
ku

: z
 ar

ch
iv

u 
au

to
ra

Obr. 7: Podélný řez proximální etáží levostranné podklíčkové
tepny s barevným mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Vysoká PSV (257 cm/s) svědčí pro významné zúžení lumen.

Obr. 9: Podélný řez levostrannou vertebrální tepnou s barevným
mapováním a spektrální rychlostní křivkou
Tepna je hypoplastická (široká jen 2,3 mm). Spektrální křivka má
atypický tvar s nápadně zúženou systolickou vlnou (žlutá šipka),
která je následovaná širší rozeklanou vlnou v diastolické složce cyklu
(zelená šipka). PSV (necelých 26 cm/s) je poměrně nízká, rychlost
toku v následné atypické vlně 16 cm/s) je poměrně vysoká.

Obr. 10: Podélný řez pravostrannou vertebrální tepnou
s barevným mapováním a spektrální rychlostní křiv-
kou
Tepna je proti levé straně kompenzatorně rozšířená (téměř
až na 5 mm), spektrální křivka má obvyklý tvar se širší
systolickou vlnou. PSV (36,3 cm/s) je přiměřená a v dias-
tolické složce je pomalý (8 cm/s) kontinuální tok.

Obr. 8: Podélný řez proximální etáží pravostranné pod-
klíčkové tepny s barevným mapováním a spektrální
rychlostní křivkou
PSV je přiměřená (78 cm/s), lumen tepny není zúženo.

ZAJÍMAVÉ ANGIOLOGICKÉ NÁLEZY
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Diagnostický závěr
Sklerotické změny hlavně ve společných a zevních karotidách

se závažnou stenózou pravostranné a významným zúžením le-
vostranné ECA. Významné zúžení je také v proximální části le-
vostranné podklíčkové tepny. Jeho důsledkem je nepravidelný
tok typu „bunny wave form“ v ipsilaterální hypoplastické ver-
tebrální tepně. Odpovídá to neúplnému subklaviovertebrálnímu
steal fenomenu při zhruba 50% zúžení podklíčkové tepny.

doc. MUDr. Milan Cholt, CSc.
e-mail: milan.cholt@fnmotol.cz

Anotace
Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Marek Mechl et al.

Protokoly MR zobrazování
Pokročilé techniky
Tato publikace navazuje na přecházející titul Protokoly MR zobrazování, který rozšiřuje
o dalších třicet vyšetřovacích MR protokolů použitelných na různých MR přístrojích bez
ohledu na konkrétní model či výrobce. Jsou zde zpracovány protokoly technicky nároč-
nější na správné provedení a protokoly méně běžných druhů MR vyšetření, jako je napří-
klad MR srdce, hrudníku, prsů, orgánů malé pánve, plodu nebo MR angiografie s použitím
kontrastní látky.

Publikace je doplněna kapitolami o bezpečnosti MR diagnostiky, zobrazování difuze,
funkční MR, spektroskopii a problematice zobrazování na přístrojích 3 Tesla. Tato pří-
ručka pro správnou klinickou praxi je určena radiologickým asistentům a lékařům zabý-
vajícím se problematikou MR zobrazování.

Galén, Praha, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7
1. vydání, 163 stran, barevně
Doporučená cena 600 Kč
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.galen.cz
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Souhrn:
Sulodexid je glykosaminoglykan s pleiotropními účinky – antitrombotickým, en-

dotelprotektivním, reologickým a lipolytickým. Z jeho užívání mohou profitovat pa-
cienti s ischemickou chorobou dolních končetin, s chronickým žilním onemocněním
včetně bércových vředů (je indikován k léčbě post-trombotického syndromu), cévními
komplikacemi diabetu, naděje se vkládají do jeho účinku v sekundární prevenci žilní
trombózy (jsou očekávány výsledky studie SURVET). Ovlivnění a modulace hemos-
tázy je podmíněna několika mechanismy – inhibicí faktoru Xa, profibrinolytickým
působením a snížením nadměrné hladiny fibrinogenu. Po orálním podání však nebyly
zaznamenány změny v globálních testech koagulace. Při kombinaci s jinými léky ovliv-
ňujícími hemostázu se doporučuje opatrnost. Krvácivé komplikace nebyly v klinických
studiích popsány jako časté (hematom v místě vpichu 1/10 000–1 000, žaludeční krvá-
cení méně než 1/10 000). Je uvedeno několik případů z angiologické praxe, kdy byl
sulodexid podáván v kombinaci s antiagregancii či antikoagulancii, aniž by došlo ke
krvácivým projevům. Sulodexid se jeví jako lék s výborným bezpečnostním profilem
a nízkým rizikem krvácení.

Summary:
Sulodexide and its antithrombotic effect – the use in a clinical practice, and com-
bined treatment with other drugs affecting hemostasis

Sulodexide is a glycosaminoglycan with pleiotropic effect – antithrombotic, en-
dotelprotective, rheologic, and lipolytic. The use of sulodexide might be beneficial
for the patients with periphery artery disease, chronic venous disease including leg
ulcer (sulodexide is approved for the treatment of posttrombotic syndrome), vascular
complications of diabetes; it looks promising also in the secondary prophylaxis of
venous thrombosis. The influence on and modulation of haemostasis consists of se-
veral mechanisms – inhibition of factor Xa, profibrinolytic effect, reduction of ex-
cessive fibrinogen level. However, no changes in global coagulation tests were men-
tioned after oral administration of sulodexide. Caution is recommended for
combining sulodexide with other drugs influencing haemostasis. Nevertheless, blee-
ding complications in clinical studies with sulodexide were not documented as fre-
quent (haematoma in the injection site 1/10 000–1/1 000, stomach bleeding less than
1/10 000). Several case reports from angiologic practice are mentioned demonstrating
concomitant use of sulodexide with antiplatelets or anticoagulants without haemor-
rhagic events. Sulodexide seems to be an agent with excellent safety profile and low
bleeding risk.

Hirmerová, J., Suchý, D. Sulodexid a jeho antitrombotický účinek – využití v klinické praxi, kombinace s jinými
léky ovlivňujícími hemostázu. Kazuistiky v angiologii 2, 3: 14–17, 2015.

Klíčová slova:
 antitrombotický účinek
 krvácivé komplikace
 lékové interakce

Keywords:
 antithrombotic effect
 bleeding complications
 drug interactions

Sulodexid a jeho antitrombotický účinek – využití 
v klinické praxi, kombinace s jinými léky 
ovlivňujícími hemostázu
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Úvod
V poslední době dochází k obnovení zájmu o sulodexid –

sulfonovaný glykosaminoglykan s polyfarmakologickým pro-
filem. Je složen ze dvou složek, středněmolekulárního heparinu
a dermatansulfátu.

Mezi jeho účinky patří efekt antitrombotický, endotelpro-
tektivní, reologický (redukce plazmatické viskozity), lipolytický
– viz tab. 1(1–4). Snižuje tvorbu trombů a podporuje přirozenou
fibrinolytickou aktivitu organismu. Účinkem na hladinu fibri-
nogenu a lipolytickým působením rovněž snižuje viskozitu
krve s výsledným zlepšením tkáňové perfuze. V poslední době
jsou diskutovány možnosti uplatnění jeho nově dokumentova-
ných mechanismů účinku. Je zdůrazňován protektivní vliv su-
lodexidu na endotel působením na endoteliální glykokalyx.
V klinické praxi v ČR je používán od 90. let zejména u pacientů
s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) a s chro-
nickým žilním onemocněním(5).

Chemické vlastnosti
Jedná se o vysoce purifikovanou směs glykosaminoglykanů

(GAG). Glykosaminoglykany jsou složeny z disacharidových
podjednotek, které obsahují uronové kyseliny (glukuronovu
nebo iduronovou kyselinu). Sulodexid je přírodní směs látek zís-
kávaná ze střevní mukózy štěpením enzymatickou hydrolýzou.
Obsahuje 80 % středněmolekulárního heparinu a 20 % derma-
tanové složky. Středněmolekulární heparin je složen ve srovnání
s nefrakcionovaným heparinem ze stejné dimerické složky, ale
vykazuje menší míru sulfatace a jeho polysacharidový řetězec je
kratší. Jeho molekulární hmotnost je nižší, pohybuje se mezi
6 000 až 8 000 daltony. Dermatan obsahuje místo glukosaminu
galaktosamin a liší se i počtem vazeb mezi disacharidy řetězce.

Farmakokinetika
Sulodexid lze aplikovat perorálně i parenterálně. Po pero-

rálním podání se léčivo dobře vstřebává, biologická dostupnost
se blíží 100 %. Sulodexid se jako přirozený GAG ukládá pred-
ilekčně v endotelu cév, játrech a ledvinách a z nich se posléze
uvolňuje do krevního oběhu. Po opakovaném podání sulode-
xidu je dosaženo ustálených hladin za cca 96–144 hodin. Su-
lodexid je metabolizován v játrech, kde dochází k jeho bio-
transformaci, následně je vylučován ledvinami a méně žlučí.
Biologický poločas eliminace t1/2 je 25,8±1,9 hodin(6).

Antitrombotický účinek sulodexidu
Sulodexid ovlivňuje a moduluje hemostázu několika me-

chanismy:
● obě jeho složky vykazují antikoagulační působení svou

interakcí s inhibitory tzv. serinových proteáz (aktivova-
ných koagulačních faktorů) – heparinová frakce účinkuje
díky své afinitě k antitrombinu (AT, dříve ATIII), derma-
tan sulfát díky afinitě k heparinovému kofaktoru II
(HCII). Obě složky působí synergicky a vedou především
k inhibici aktivovaného faktoru X (FXa).

● sulodexid má i vlastnosti profibrinolytické – jeho půso-
bením dochází k uvolnění tkáňového aktivátoru plazmi-
nogenu (tPA) a snížení hladiny inhibitoru aktivátoru
plazminogenu (PAI).

● sulodexid rovněž způsobuje snížení nadměrné hladiny
fibrinogenu(1,3,4,7).

Sulodexid se odlišuje od jiných glykosaminoglykanů méně
výrazným ovlivněním koagulační kaskády a nižším rizikem
krvácení. Z rutinních koagulačních testů lze zaznamenat jeho
účinek po parenterálním podání prodloužením APTT a trom-
binového času (TT), avšak méně výrazným než po heparinu.
Po orálním podání dávky 100 či 200 mg (tedy 1 000–2 000 jed-
notek LSU, což odpovídá 4–8 tobolkám po 250 LSU) nebyly
zaznamenány změny v globálních testech koagulace, TT ani
APTT, což podporuje domněnku, že po orálním podání se su-
lodexid akumuluje v endoteliálních buňkách a nezpůsobuje sy-
stémové ovlivnění hemostázy(1,3).

V pokusech na zvířatech s indukovanou trombózou byla
prokázána účinnost sulodexidu v redukci tvorby trombu, ve
srovnání s heparinem však sulodexid vykazoval nižší systémo-
vou antikoagulační aktivitu a v žádném z těchto experimentů
nevedl ke krvácivým komplikacím(1,3,4,8).

Možné klinické využití
Vzhledem k pleiotropním účinkům může angiolog či flebo-

log sulodexid použít ve více indikacích:
● mezi tradiční indikace patří ICHDK, resp. intermitentní

klaudikace;
● sulodexid se řadí mezi venofarmaka doporučovaná

u chronického žilního onemocnění, byl prokázán i jeho
příznivý účinek na hojení bércových vředů (je indikován
k léčbě post-trombotického syndromu);

● jeví se nadějně také v sekundární prevenci hluboké žilní
trombózy (HŽT). V této indikaci jsou očekávány vý-
sledky studie SURVET (https://www.clinicaltrialsregister.
eu/ctr-search/trial/2009-016923-77/IT);

● dalšími možnými indikacemi jsou cévní komplikace dia-
betu, tinnitus, vertigo(1,9).

Tab. 1: Pleiotropní účinky sulodexidu
Antitrombotický
● Zvýšení inhibičního účinku antitrombinu tedy AT -  FXa
● Inhibice HCII

Profibrinolytický
● Aktivací tkáňového aktivátoru plazminogenu tPA -  plazminogenu
● Potlačení inhibitoru aktivátoru plazminogenu PAI -  plazminogenu

Reologický účinek
● Snížení hladiny fibrinogenu

Ochrana a obnovení integrity cévní stěny
● Ochranný a reparační vliv na cévní endotel

Hypolipidemický účinek
● Aktivací lipoproteinové lipázy

AT – antitrombin, PG – prostaglandin, HC – heparin kofaktor, TG – triglyceridy, 
MMP – matrix metaloproteináza
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Bezpečnost sulodexidu, 
kombinace s jinými léky

Výsledky klinických studií potvrzují výbornou toleranci su-
lodexidu i vysokou adherenci pacientů k léčbě. Výskyt nežá-
doucích účinků byl nízký a většinou se jednalo jen o krátko-
dobé problémy – bolesti břicha či hlavy, průjem, vyrážku,
svědění. Krvácivé komplikace nebyly v klinických studiích po-
psány jako časté (hematom v místě vpichu 1/10 000–1 000, ža-
ludeční krvácení méně než 1/10 000).

Z výčtu možných klinických indikací sulodexidu je zřejmé,
že mnozí z pacientů, potenciálně vhodných k jeho podávání,
budou polymorbidní jedinci, dlouhodobě užívající i jiné léky.
Může tedy vzniknout obava z lékových interakcí, a to zejména,
pokud je u pacienta indikován některý z dalších léků ovlivňu-
jících hemostázu. Studie neprokázaly interakce sulodexidu
s diuretiky, antihypertenzivy, perorálními antidiabetiky, bron-
chodilatačními léky, expektorancii, anxiolytiky, antibiotiky, he-
patoprotektivy, inzulínem. Zvýšené opatrnosti je třeba u paci-
entů užívajících antikoagulancia, protidestičkové léky
a nesteroidní antirevmatika. V některých studiích se sulodexi-
dem byli vyloučeni pacienti užívající jiný antitrombotický
lék(10), v jiných byla veškerá konkomitantní medikace pone-
chána. Např. ve studii zaměřené na diabetickou nefropatii
a prokazující redukci albuminurie vlivem sulodexidu (v dávce
50 mg orálně denně) užívali zařazení pacienti zavedenou ko-
medikaci včetně antiagregancií či antikoagulancií a k žádným
krvácivým projevům nedošlo(11). Studie u nemocných
s ICHDK prokázala prodloužení klaudikačního intervalu po
sulodexidu (podávaném zprvu intramuskulárně 60 mg denně,
poté orálně 100 mg denně) ve srovnání s placebem. Jak v sulo-
dexidové, tak i v placebové skupině byla většina pacientů na
protidestičkové léčbě (67,8 %, resp. 62,9 %). Krvácivé kompli-
kace v sulodexidové skupině se nevyskytly(12). V menší studii
u diabetiků s kritickou končetinovou ischemií byl efekt sulo-
dexidu (v dávce 25 mg 2x denně per os) ve spojení s perkutánní
transluminální angioplastikou (PTA) a standardní antiagre-
gační léčbou porovnáván s historickou kontrolní skupinou lé-
čenou PTA a antiagregancii, ale nikoli sulodexidem. Nebyl po-
psán rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků mezi oběma
skupinami(13).

Kazuistiky
Použití sulodexidu v kombinaci s jinými antitrombotickými

léky demonstruje několik příkladů z klinické praxe:
I. 56letý kuřák, léčený pro hypertenzi a chronickou ob-

strukční plicní chorobu, se dostavil pro asi roční anam-

nézu klaudikací v levé dolní končetině. Byla doporučena
kyselina acetylsalicylová (ASA) 100 mg denně a sulodexid
– v prvních 2 týdnech 2x2 tobolky po 250 LSU (tj. po 25
mg), poté 2x1 tobolka. Došlo sice k prodloužení klaudi-
kačního intervalu, avšak pacient vynechal ASA pro dy-
spepsie. Ta byla poté nahrazena clopidogrelem 75 mg
denně, avšak i ten nakonec nemocný přestal užívat z dů-
vodů intolerance. Sulodexid byl pacientem dobře snášen
a nevedl ke krvácivým komplikacím ani v kombinaci
s ASA, ani s clopidogrelem.

II. 71letá diabetička na inzulínu, s letitou anamnézou ICHDK
a po nedávno prodělaném infarktu myokardu typu non-
STEMI (bez elevací ST) s následnou perkutánní koronární
intervencí (PCI), na duální antiagregační léčbě (ASA
100 mg denně + clopidogrel 75 mg denně), navštívila cévní
ambulanci pro klaudikace i klidové bolesti v dolních kon-
četinách. K léčbě byl přidán sulodexid (v dávce 2x1 to-
bolka á 250 LSU), s dobrým efektem na potíže. Při duální
antiagregační léčbě v kombinaci se sulodexidem neměla
pacientka krvácivé projevy i přesto, že u ní došlo ještě
k další závažné interkurentní komplikaci, a to urosepsi. Po
uplynutí 12 měsíců od PCI byl clopidogrel vynechán a ne-
mocná pokračuje v kombinaci ASA se sulodexidem.

III. 72letá pacientka, s dlouholetou anamnézou varixů a žilní
insuficience, antikoagulačně léčena pro HŽT a plicní em-
bolii. Vzápětí po tromboembolické příhodě u ní byl diag-
nostikován karcinom pravého prsu. S odstupem tří měsíců
od příhody byla provedena ablace prsu. Před operací a pe-
rioperačně byla nemocná převedena na nízkomolekulární
heparin, poté preferovala opět warfarin a dobře jej tolero-
vala. Pro zhoršené projevy žilní nedostatečnosti a po-
sttrombotického syndromu byla zavedena léčba sulodexi-
dem (v dávce 2x1 tobolka po 250 LSU). Došlo k výrazné
úlevě od potíží a i přes kombinaci s warfarinem se krvácivé
projevy nevyskytly.

IV. 69letá nemocná s pokročilou žilní insuficiencí, odmítající
operační řešení měla v anamnéze opakované varikotrom-
boflebitidy, dále se léčila s arteriální hypertenzí a chronic-
kou obstrukční plicní nemocí. Pro trombózu svalové žíly
pravého lýtka u ní byla zahájena antikoagulační léčba ri-
varoxabanem. I přes tuto léčbu se však vyvinulo ještě nové
ložisko povrchové žilní trombózy na pravém bérci. Kromě
lokální a kompresní léčby byl přidán sulodexid (v dávce
2x1 tobolka á 250 LSU). Došlo k částečnému zlepšení sub-
jektivních potíží a lokálního i ultrazvukového nálezu, aniž
by se vyskytly krvácivé komplikace.

Závěr
Výsledky klinických studií i zkušenosti z klinické praxe pro-

kazují, že sulodexid je lék s výborným bezpečnostním profilem.
I když kombinace s jinými antitrombotickými léky jistě vyža-
duje opatrnost, riziko krvácivých komplikací je nízké.
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Praktická monografie radí odborníkům, kteří se věnují hojení ran, jak vyčistit ránu rychle a efektivně. Autor publikace,
MUDr. Jan Stryja, Ph.D., cévní chirurg a odborník v oblasti hojení ran, nahlíží na débridement z různých úhlů pohledu – teore-
tického (druhy a postupy débridementu), praktického (techniky débridementu, materiály a technologie použitelné pro débridement
rány), ekonomického i právního.

Předností publikace je její praktické zaměření a obrovské osobní zkušenosti autora s hojením ran, které dokládá praktickými
ukázkami v podobě řady kazuistik. Kniha zachycuje poslední pokroky v problematice hojení ran a dá se předpokládat, že se –
stejně jako poslední autorova publikace Repetitorium hojení ran – stane učebnicí pro všechny lékaře a sestry, kteří se věnují nebo
chtějí věnovat ve své praxi hojení ran.

Débridement 
a jeho úloha 
v managementu rány
Jak vyčistit ránu rychle 
a efektivně

MUDr. Jan  Stryja, Ph.D.

Débridement 
a  jeho  úloha 
v  managementu  rány

Jak  vyčistit  ránu  rychle  a  efektivně

7.4  SDN – hluboká infekce chodidla

65letý diabetik 2. typu na kombinované terapii přichází do podiatrické ambulance
k ošetření zánětu chodidla. Podle anamnézy asi čtrnáct dní pozoruje otok a mírné
zarudnutí plosky chodidla vpravo. Lékaře vyhledal až nyní, je subfebrilní. Před třemi
měsíci na našem pracovišti absolvoval kombinovaný revaskularizační výkon (stent-
PTA zevní pánevní tepny vpravo a desobliteraci společní stehenní tepny vpravo)
a amputaci II. prstu pravé dolní končetiny. Doma si dělal převazy sám. Přijat na chi-
rurgické oddělení k provedení incize, kontraincize a drenáže abscesu pravého cho-
didla a zvážení možností revaskularizace.

Při přijetí je ve střední části pravého chodidla patrný absces, který spontánně
perforuje kůži a z píštěle vytéká řídký hnis. Další hnisavá kolekce je v místě rány
po amputaci II. prstu, tato rána má nekrotické okraje. Na mediální straně haluxu
vznikla nová povleklá ulcerace s hnisavou sekrecí (viz obrázek 59). Po nezbytné
předoperační přípravě provedena discize planty s excizí nekrotických částí kůže,
podkoží a hluboké plantární fascie. Ve stěru z rány odhalena Escherichia coli a Pro-
teus mirabilis, pacientovi nasazena po domluvě s antibiotickým centrem antibiotika.
Lokálně převazujeme denně s antiseptickým hydrogelem a plošným alginátovým
krytím se stříbrem. S ohledem na chronickou okluzi povrchní stehenní tepny indi-
kováno a realizováno našití distálního femoropopliteálního žilního bypassu. Týden
po přijetí je spodina rány po revizi chodidla nadále povleklá, nekrotická s hnisavou
sekrecí (viz obrázek 60). S ohledem na stupeň postižení I. paprsku jsme indikovali
jeho chirurgické snesení a hydrochirurgický débridement zbývající části spodiny
rány. Lokální terapie byla realizována beze změn. Po čtrnácti dnech od přijetí us-
toupily laboratorní známky zánětu, hnisavá sekrece a lokální nález na spodině rány
se stabilizuje (obrázek 61), výrazně ubylo nekróz, které nahrazuje granulační tkáň.
Po měsíci intenzivní lokální, systémové a cévně-chirurgické terapie je pacient pro-
puštěn do domácího ošetřování. Pozitivní trend v hojení je patrný také na klinickém
nálezu z ambulantní kontroly po šesti týdnech od zahájení terapie (obrázek 62).
I přes adekvátní lokální vlhkou terapii, funkční bypass a odlehčení chodidla je re-
parace tkáně velmi pomalá: obrázek 63 – stav hojení po čtyřech měsících, obrázek
64 – po 11 měsících od zahájení terapie (čistící fáze hojení je již ukončena).

Doporučení pro praxi: alternativou topické vlhké antiseptické terapie infikovaných
ulcerací je larvální débridement a instalační podtlaková terapie rány, která snižuje
mikrobiální osídlení, kontrahuje okraje rány a urychluje tvorbu granulační tkáně.

MUDr. JAN STRYJA, Ph.D.

120

Nekróza (odumřelá tkáň) se na po-
vrchu rány vyskytuje v různých for-
mách. Její vzhled závisí na vlhkosti
okolního prostředí. V suchém prostředí
má nekróza většinou charakter eschary
(příškvaru) – tj. suché černé tuhé tkáně;
má kožovitou až rigidní strukturu. Es-
chara vzniká postupnou ztrátou vody
(odpařováním tekutiny z odumřelé
tkáně). Suchou gangrénu nacházíme
často u pacientů s chronickou ischemic-
kou chorobou dolních končetin (viz 
obrázek 1) nebo u diabetiků s neurois-
chemickým vředem (viz obrázek 2 a 3).

Fyziologicky dochází k přeměně
suché nekrózy ve vlhkou procesem zva-
ným autolýza. Podílejí se na ni tělu

vlastní enzymy – metaloproteinázy matrix, které pocházejí z leukocytů chemotak-
ticky nakupených na spodině rány. Podmínkou toho, aby autolýza probíhala, je
vlhké prostředí na spodině vředu(168) a adekvátní perfuze postižené oblasti. Klinicky
můžeme na ráně nalézt dva důsledky probíhající autolýzy: demarkaci nekrózy vůči

MUDr. JAN STRYJA, Ph.D.
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Obr. 2: Suchá gangréna v oblasti paty diabe-
tika vzniklá v terénu chronické končetinové is-
chemie*

Obr. 3: Lokální nález u téhož pacienta po pro-
vedení ostrého débridementu v linii demar-
kace nekrózy**

Obr. 1: Suchá gangréna apikální části II. prstu
u pacienta s chronickou kritickou končetino-
vou ischemií. Lem demarkace nekrózy vůči
zdravé tkáni zatím není vytvořen.

* Na dorsomediálním okraji ulcerace je patrná pozvolná spontánní demarkace nekrózy. Okolí rány je
vitální, bez projevů infekce.
** Na spodině ulcerace je patrná vitální granulační tkáň a podkožní vazivo.
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Vychází v červnu 2015 v Nakladatelství GEUM, s.r.o.
ISBN 978-80-87969-13-7, A5, vázaná, 168 stran, barevné obrázky, 330 Kč
Bez placení poštovného a balného je možné ji objednat v e-shopu nakladatele (http://eshop.geum.org/)
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Předkládaná monografie je na vysoké odborné úrovni, je inovativní a nepostrádá invenci.  Svým komplexním zamě-
řením, množstvím kvalitní obrazové dokumentace a díky velmi názorně a čtivě poskytnutým informacím si kniha 
nepochybně získá čtenáře v široké lékařské obci.

Z recenzního posudku prof. MUDr. Roberta Staffy, Ph.D. 
(Centrum cévních onemocnění, II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Stryja, Ph.D. v přátelské diskusi s šéfredaktorem Nakladatesltví GEUM, Mgr. Karlem Víznerem

Křest knihy proběhl za účasti prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc. a zástupců Nakladatelství GEUM na letošní konferenci
Rány a Defekty.
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Výživa ve zdraví i nemoci
Ovoce

Karolína Hlavatá
OB klinika, Praha

Úvod
Ovoce představuje spolu se zeleninou důležitou součást jí-

delníčku, jednak vzhledem k obsahu vitaminů, minerálních
látek, vlákniny, ale především je ceněna přítomnost řady bi-
oaktivních látek, které se podílejí na udržování dobrého zdraví.
Za zvlášť projektivní jsou považovány borůvky, višně, avokádo,
jablka, granátová jablka a mandle.

Ovocem se rozumí jedlé plody, plodenství a semena rů-
zných vytrvalých dřevin a rostlin. Při členění ovoce na skupiny
se vychází z botanické podstaty daného plodu.

Jednou z možných kategorizací je tato:
● jádrové ovoce (jablka, hrušky, kdoule)
● peckové ovoce

● se slupkou neojíněnou (třešně, nektarinky)
● s ojíněnou slupkou (švestky, ryngle)
● s plstnatou slupkou (broskve, meruňky)

● drobné ovoce (jahody, bobuloviny, složené peckovice,
lesní plody)

● skořápkové ovoce (ořechy, mandle)
● tropické ovoce
● hrozny vinné révy

Ovoce je až na výjimky charakteristické vysokým podílem
vody, obecně nižším obsahem základních živin a relativně níz-
kým energetickým obsahem. Vyšší obsah sacharidů je typický
pro hrozny, banány, fíky, datle, tuky jsou bohatě zastoupeny
v ořeších. Názor, že je ovoce prakticky nekalorické a je možné
jej jíst bez omezení, byl rozšířený poměrně dlouho. Není to
však pravda, ovoce mnohdy obsahuje až 20 % sacharidů a vý-
znamnou měrou tak přispívá k příjmu jednoduchých sacha-
ridů. Ještě zrádnější jsou džusy a ovocné nápoje. Energetická
hodnota je prakticky srovnatelná s Coca-Colou, navíc energie
přijatá v tekuté formě příliš nezasytí. Vysoká konzumace ovoce,
byť míněná v dobré víře, co vše neděláme pro zdraví, znamená
i metabolické riziko, protože nadbytečný příjem cukrů je spo-
jen se vzestupem krevních tuků (triacylglycerolů).

Ovoce je bohatým zdrojem látek, které příznivě působí na
člověka. Jedná se o vitaminy, karotenoidy, pektin, flavonoidy,
fytoncidy, apod. U ovoce bývá vyzdvihován především obsah
vitaminů, ale minerální látky a zejména pak látky bioaktivní
(mezi bioaktivní látky nebo také sekundární rostlinné látky se
řadí karotenoidy, polyfenoly, fenolické kyseliny, glukosinoláty,
fytoestreogeny, sulfidy, saponiny, fytosteroly, monoterpeny
a inhibitory proteáz) bývají opomíjeny. Studie z posledních let
ukazují na velkou důležitost bioaktivních látek, které jsou je-
dinečné jak širokým spektrem pozitivních účinků, tak tím, že
je nelze nahradit vitaminovými přípravky.

Z minerálních látek jsou zastoupeny především zásado-
tvorné prvky, které napomáhají udržovat acidobazickou rov-
nováhu v těle. Ovoce (především banány, meruňky) je bohaté
na draslík, který je potřebný pro udržování stálého vnitřního
prostředí, spolu se sodíkem upravuje rovnováhu tekutin v or-
ganismu. Dále přispívá k normální činnosti nervové soustavy
(zajišťuje přenos nervových impulzů) a svalů, včetně srdce. Ne-
dostatek draslíku se projevuje bolestmi hlavy, únavou, svalovou
slabostí, celkovou tělesnou ochablostí, svalovými křečemi a na-
rušením srdeční činnosti. Draslík se také podílí na udržování
normálního krevního tlaku, přičemž význam dostatečného pří-
jmu draslíku stoupá zejména v okamžiku, kdy je ve stravě nad-
bytek sodíku. Strava bohatá na draslík pomáhá krevní tlak sni-
žovat, proto je důležité zajistit jeho dostatečný příjem.

Ovoce je bohatým zdrojem rozpustné vlákniny, která se vy-
značuje schopností zvětšovat mnohonásobně svůj objem. Roz-
pustná vláknina se uplatňuje jednak svým objemem, kdy na-
vozuje rychlejší pocit nasycení, jednak svým metabolickým
efektem (snížení hladiny cholesterolu, snížené vstřebávání sa-
charidů a pozitivní ovlivnění glykemie, preventivní kardiovas-
kulární efekt). Rozpustná vláknina je fermentovatelná bakte-
riemi tlustého střeva, které ji metabolizují na mastné kyseliny
s krátkým řetězcem (kyselina máselná, propionová, octová),
jež jsou energetickým substrátem pro enterocyty tlustého
střeva. Na rozpustnou vlákninu jsou zvlášť bohaté banány, ja-
blka, citrusy a rybíz. V banánech (dále v cibuli, česneku, topi-
namburech, čekance) se nachází i inulin, který funguje v tlus-
tém střevě jako prebiotikum. To znamená, že vytváří vhodné
podmínky pro střevní bakteriální mikroflóru (bifidobakterie
a laktobacily), podporuje jejich růst a dělení a nepřímo tak
brání nežádoucímu pomnožení ostatních (nepřátelských) bak-
terií. Obsah vlákniny v ovoci není v porovnání s obilovinami
velký, pohybuje se mezi 1–3,5 g/100 g.

Tab. 1: Obsah draslíku v ovoci 
(upraveno podle www.viscojis.cz)

avokádo 485
banán 388
meruňky čerstvé/meruňky sušené 274/1 162
broskve 207
pomeranč 199
jablka 137
mandle 785
vlašské ořechy 571

Potravina Draslík (mg/100 g)
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Vysokou biologickou hodnotu má především ovoce v syro-
vém stavu, dlouhodobým skladováním a nevhodnou tepelnou
úpravou se snižuje nejen jejich obsah, ale klesá i obsah senzo-
ricky významných látek.

Denně bychom měli sníst 2 až 3 porce ovoce (v případě re-
dukčních diet je doporučována příjem ovoce snížit na 1 porci
denně), např. jablko, mističku drobného ovoce, hrst meruněk.
Ovoce se dobře kombinuje i s jinými potravinami, zejména
s bílkovinami, jako je jogurt, tvaroh a obilovinami, např. jáhly,
ovesné, kukuřičné vločky, krupice. Ovoce se zpracovává na ši-
rokou škálu produktů, jako jsou např. džemy, marmelády
(pozn. marmeláda je ovocná pomazánka stejného charakteru
jako džem, ale vyrobená pouze ze surovin získaných z citruso-
vých plodů), rosoly, protlaky, kompoty či povidla.

Ovoce bývá nejčastěji uchováváno sterilováním, sušením
a zamrazováním. Některé druhy lze po delší dobu uskladnit ve
sklepě. Samozřejmostí je uchovávání v chladničce, ale ne každý
druh ovoce snáší nízké teploty. Např. tropické ovoce (přede-
vším banány, mango nebo avokádo) se nemají skladovat při te-
plotách nižších než 10 °C. Stejně tak nedozrálé plody nedávejte
do chladničky, ale nechte je dozrát při pokojové teplotě. Zpra-
cováním se ztrácí většina vitaminu C, klesá i obsah polyfenolů,
obsah vlákniny, karotenů, sacharidů a minerálních látek se vý-
razněji nemění. Nevýhodou bývá vyšší obsah přidaného cukru,
což se týká především proslazovaného ovoce, které je považo-
váno spíše za cukrovinku než zdroj zdraví prospěšných látek.
Zajímavostí je, že zmrazením se zvýší využitelnost železa až
o 50 %. Opět platí pravidlo, že pro zachování vysokého obsahu
vitaminů a minerálních látek je důležité plodiny zpracovávat
rychle a zbytečně je neskladovat, oloupané nevystavovat vzduš-
nému kyslíku a teplotě, nelouhovat a pracovat rychle. Pro
uchovávání potravin ve sklepních prostorách je nutné zajistit
optimální podmínky. Jablka nebo jiné jádroviny je dobré ucho-
vávat na suchém, tmavém, dobře větraném místě při teplotách
kolem 4 °C. V průběhu skladování se rozhodně vyplatí prů-
běžná kontrola, zda některé plody nejsou nahnilé nebo jinak
poškozené.

Mýty spojené s ovocem
Stejně jako je tomu u jiných skupin potravin, i ovoce je opře-

deno řadou mýtů. Jedním z nich je např. tvrzení, že bychom
neměli konzumovat plodiny cizokrajného původu. Nicméně
zaměření se výhradně na tuzemské ovoce znamená výrazné
ochuzení ve výběru. Z celkového počtu 20 druhů ovoce, které
v Evropě zdomácnělo, jsou více než 2/3 převzaty z ostatních
světadílů. V praxi bychom si např. vůbec nepochutnali na bro-
skvích a veškerém ovoci tropů a subtropů. Na druhou stranu
je pravda, že bychom měli přednostně jíst ovoce tuzemské, už
z toho důvodu, že ovoce je sklízeno zralé a není vystaveno zá-
těži dlouhého transportu a skladování. Důležité je respektovat
sezónnost a podle toho i ovoce vybírat.

Na co si dávat pozor
● nejezte plesnivé ovoce nebo ovocné výrobky, stejně tak

se vyhýbejte i nahnilému ovoci. Přestože např. na po-
vrchu džemu je jen malá tečka plísně, je znehodnocen
celý obsah, jelikož plíseň je schopna prorůstat celým ob-
sahem. Sklenici poté důkladně vypláchněte vroucí vodou.
K plísním bývají náchylné především ořechy, které se

Tab. 2: Průměrný obsah vybraných vitaminů a minerálních látek v ovoci (upraveno podle Horan et al. 2007)

angrešt 197 12,4 186 32 29 0,48 68 25
borůvky 270 7,5 76 18 15 0,85 31 11
broskve 190 11 242 16 23 1,49 201 5
meruňky 210 11 242 15 21 0,78 733 3
hrušky 237 9,4 114 12 13 0,63 8 1,8
jablka 220 5,7 124 7 9 0,58 22 2,6
jahody 162 17,5 151 28 29 0,84 30 50
maliny 230 24,8 181 39 29 1 42 12,2
rybíz červený 240 9 252 26 33 1,14 28 33
rybíz černý 317 19,6 294 38 31 1,14 10 150
švestky 249 12 210 15 19 0,92 165 3
ananas 160 10,4 115,13 5 0,4 25 15 15
banány 220 19,3 220 5 5 0,18 47 5
pomeranče 160 12,5 186 34 18 1,09 30 44

Druh Energie Hořčík Draslík Vápník Fosfor Železo Vitamin A Vitamin C 
ovoce (kJ) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (μg) (mg)
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proto vyplatí uchovávat ve vakuovaných nádobách nebo
v mrazáku.

● ovoce před jídlem důkladně omyjte vodou a to včetně
„domácího“ ovoce. Odstraníte tak 70–80 % povrchového
znečištění, včetně těžkých kovů.

● citrusové plody před a po oloupání omyjte horkou vodou,
pokud potřebujete citrusovou kůru, volte plody v bio
kvalitě. Omývání horkou vodou se týká i melounů,
mohlo by při krájení dojít ke kontaminaci.

● nejezte nezralé ovoce, působí zažívací obtíže a může ob-
sahovat i antinutriční látky.

Suché skořápkové plody
Suché skořápkové plody zahrnují širokou paletu produktů.

Podle obecných charakteristik se pod pojmem suché skořáp-
kové plody rozumí:

● vlašské ořechy pro jádra plodů ořešáku vlašského
● lískové ořechy pro jádra suchých plodů lísky
● mandle pro jádra suchých plodů mandloně obecné
● kešu ořechy pro semena plodů ledvinovníku západního
● arašídy nebo burské oříšky pro plody odrůd podzemnice

olejné
● para ořechy pro semena juvie ztepilé
● piniové oříšky pro semena borovice pinie

Ořechy patří mezi důležitou součást výživy, často však opo-
míjenou. Ořechy se často řadí mezi „superpotraviny“, zejména
pro příznivé zastoupení mastných kyselin, přítomnost fytoste-
rolů a antioxidačně působících látek. Zapomínat nesmíme ani
na vysoký obsah řady vitaminů (riboflavin, thiamin, vitamin
E) a minerálních látek (hořčík, mangan, železo, fosfor, vápník).
Například mandle jsou ceněny pro vysoký obsah antioxidačně
působícího vitaminu E, obsahují i značné procento monone-
nasycených mastných kyselin. Z hlediska obsahu mononena-

sycených mastných kyselin jsou jasným favoritem makada-
mové ořechy, které však zároveň patří mezi nejtučnější ořechy
vůbec. Makadamové ořechy se také vyznačují dobrým pomě-
rem mezi n-6 a n-3 mastnými kyselinami. Na mononenasycené
mastné kyseliny jsou bohaté i lískové ořechy a para ořechy. Para
ořechy jsou výjimečné vysokým obsahem antioxidačně půso-
bícího selenu, kdy k pokrytí denní doporučené dávky selenu
stačí sníst 2 para ořechy. Ořechy jsou nezanedbatelným zdro-
jem vlákniny, průměrný obsah činí 9 g/100 g. Na druhou
stranu sníst 100 g ořechů znamená přijmout až 60 g tuku, což
je prakticky denní doporučená dávka. Přesto bychom měli oře-
chy do jídelníčku často zařazovat, podle doporučení je opti-
mální týdně sníst 100–150 g ořechů. Na jednu porci tak vychází
průměrně 25 g ořechů. Před konzumací je možné ořechy lehce
opražit, ale zbytečně je nevystavujte vysokým teplotám, více-
nenasycené mastné kyseliny snadno oxidují. Zcela určitě se vy-
hýbejte soleným ořechům, je to zbytečná zátěž pro organismus.

Literatura
Dostálová, J. et al. Technologie potravin. Potravinářské zbožíznalství. Praha:
KEY Publishing, 2014.
Horan, P. et al. Vaříme dětem chutně a zdravě. Praha: Nakladatelství Pavla
Momčilová, 2007.
Kasper, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada Publishing, 2015.
Prugar, J. et al. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Vý-
zkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008.

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
OB Klinika, Praha
e-mail: karolina.hlavata@gmail.com
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21. Česko-slovenské angiologické sympozium 
s postgraduální tematikou se konalo v červnu 
na novém místě a s programovými novinkami

Debora Karetová

V letošním roce Česká angiologická společnost ČLS JEP, ve
spolupráci se slovenskými kolegy, vybrala pro místo konání
tradiční červnové postgraduální akce Lednici. Již léta se akce
konají v této oblíbené části Moravy, po Valticích a Mikulově
nyní v nově zrekonstruovaném Multifunkčním centru přímo
na zámku Lednice. Sjelo se téměř 400 účastníků, kteří uvítali
moderní, přitom historicky citlivě rekonstruované prostory bý-
valé zámecké konírny, jízdárny a kočárovny. Předmětem pre-
stiže a bohatství bývaly v době baroka koně a jinak tomu nebylo
ani na zámku v Lednici, letním sídle knížecího rodu Liechten-
steinů.

Pýchou angiologů letos naopak byly tři dobře sestavené
přednáškové bloky, které uceleně podaly přehled o problema-
tice otoků končetin, o možnostech léčby aterosklerózy a jejích
komplikací, a zejména o novinkách v diagnostických metodách
užívaných v angiologii.

Na posledně jmenovanou sekci navázaly odpolední works-
hopy, které umožnily si vyšetřovací metody lépe zblízka pro-
hlédnout, případně samostatně provést nebo s lektory works-
hopů si předat zkušenosti.

Jako každoročně měly i sestry vlastní sekci (zúčastnilo se 72
sester!), které v 10 přednáškách prokázaly svoji vysokou pro-
fesionální úroveň. Konala se i firemní sympozia, zaměřená
především na novinky ve farmakoterapii – jak tepenných one-
mocnění (cilostazol), tak žilních trombóz (nová orální anti-
koagulancia). Zlatý partner akce – firma Servier ukázala, že ve-
nofarmakum Detralex propojuje v některých indikacích cévní
specialisty s gynekology nebo běžněji s dermatology.

Obr. 1: Zahájení konference (MUDr. Karel Roztočil, CSc.,
předseda České angiologické společnosti ČLS JEP,
MUDr.  Jiří Matuška, předseda místního organizačního 
výboru sympozia a  prof.  MUDr.  Viera Štvrtinová, CSc.,
předsedkyně Slovenské angiologické společnosti SLS)

Obr. 2: Diskuse u posterů

Obr. 4: Zámek Lednice

Obr. 3: MUDr. Jiří Matuška při oficiálním zahájení konfe-
rence
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21. ČESKO-SLOVENSKÉ ANGIOLOGICKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TEMATIKOU

Dvoudenní program měl i tradiční společenskou návaznost.
Neformální debaty se mohly odehrát ve čtvrtek dlouho do noci
u Mlýnského rybníka a v pátek odpoledne při cyklovýletě. Tak
již nyní se těšíme, že se v červnu 2016 znovu sejdeme v led-
nicko-valtickém areálu, který je právem součástí kulturního
dědictví UNESCO a je považován za nejrozsáhlejší člověkem
modelované území v Evropě. Již nyní se chystá, spolu se slo-
venskými kolegy, postgraduálně laděný program (o moderní
léčbě varixů, různých příčinách kožních defektů a tromboem-
bolické žilní nemoci), aby cévní medicína v Čechách i na Slo-
vensku vzkvétala. Na shledanou v Lednici příští rok v termínu
9.–10. 6. 2016!

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
vědecká sekretářka 
České angiologické společnosti ČLS JEP

Za laskavé poskytnutí vybraných fotografií a podkladů redakce
děkuje společnosti AMCA.

upoutávka

VI. Ostravské angiodny
22.–23. října 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava

Pořádá: Vítkovická nemocnice a.s.
ve spolupráci s Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL o.p.s.
a Českou angiologickou společností ČLS JEP

Předseda organizačního výboru:
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D.,MBA

Organizační a programový výbor:
P. Bartoš, V. Čížek, J. Kozák, D. Kučera, P. Liškář, D. Maděřič, 
M. Marsová, M. Mazur, K. Roztočil, M. Válka

Témata: Diagnostika kritické končetinové ischemie (CLI)
Chirurgická a endovaskulární terapie CLI
Hybridní výkony při CLI
Konzervativní léčba CLI
Komplexní program „diabetická noha“
Přihlášená sdělení na téma CLI a diabetická noha – původní práce
Sekce středně zdravotních pracovníků

Registrace: AMCA, spol. s.r.o., amca@amca.cz
Informace: www.angiology.cz www.angiology.cz
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3rd IUA Summer International Course for 
Young Vascular Specialists, Praha 2015

Po úspěšném průběhu XXV. Světového angiologického kon-
gresu v roce 2012 se Praha stala místem pořádání další mezi-
národní vaskulární akce. Jde o Letní kurzy pro mladé cévní
specialisty, organizované z iniciativy České angiologické spo-
lečnosti v průběhu letních prázdnin, jako jedna z odborných
aktivit IUA (International Union of Angiology). Ve dnech 18.–
22. 7. 2015 se konal již 3. ročník tohoto letního mezinárodního
kurzu a je zřejmé, že si našel už své místo mezi množstvím rů-
zných odborných setkání.

Mezinárodní angiologická unie je celosvětově působící or-
ganizace, sdružující cévní odborníky bez rozdílu jejich zá-
kladní odbornosti a usilující o jejich vzájemnou spolupráci.
V souladu s touto koncepcí, také letní kurzy IUA jsou určeny
lékařům do 35 let, kteří se zabývají problematikou cévních one-
mocnění, ať už z hlediska internistického, chirurgického nebo
kterékoliv jiné odbornosti. Tak jako v předchozích letech, mís-
tem konání kurzu bylo moderní zařízení Centrum Mariapoli,
patřící hnutí Fokolare a nacházející se v Praze-Vinoři. Pro se-
tkání tohoto typu vytvořilo výborné podmínky, vedle přednáš-
kových prostor poskytlo účastníkům akce i ubytování a stra-
vování.

Letní kurzy IUA jsou koncipovány jako edukační akce se
specifickým zaměřením. Vedle zvýšení a zkvalitnění znalostí,
je jejich cílem i výchova budoucích vědeckých a vedoucích pra-
covníků oboru angiologie v jednotlivých zemích, ale i příštích
představitelů Mezinárodní angiologické unie. Specifikem je i to,
že kurz nekončí samotným vyslechnutím nebo přednesením
přednášek, ale že účastníci i mezinárodní tým lektorů jsou po
celou dobu kurzu pohromadě a vytváří jednu skupinu, v níž
jsou podmínky pro neformální diskusi i vytváření vzájemných
přátelských vazeb, které mohou přetrvat a vést ke spolupráci
v budoucím období.

Počet účastníků je limitovaný na 30–35 osob, které jsou vy-
bírány podle doporučení angiologických společností jednotli-
vých zemí nebo na základě posouzení přihlášek zaslaných
přímo jednotlivými uchazeči. Pro letošní ročník bylo zařazeno
celkem 33 mladých cévních odborníků ze 17 zemí tří konti-
nentů. Zastoupeny byly tyto státy: Saudská Arábie, Maďarsko,
Irsko, Čína, Černá Hora, Ukrajina, Rusko, Slovensko, Singapur,
Rumunsko, USA, Polsko, Srbsko, Itálie, Chorvatsko, Švédsko
a Česká republika. Cestu do Prahy si účastníci zajišťovali
z vlastních prostředků, ostatní náklady akce byly pokryty or-
ganizátory. Významnou roli hrály granty, poskytnuté farma-
ceutickými společnostmi – v letošním roce hlavními partnery
byly Alfa Wassermann a Bayer. Ultrazvukové přístroje Toshiba
pro workshopy zapůjčila společnost Audioscan.

Karel Roztočil

Obr. 1: doc. Musil z FN Olomouc, vedoucí jednoho z hands-
on workshopů

Obr. 2: Společné foto účastníků

Obr. 3: Zakladatelé kurzu dr. Karel Roztočil a dr. Jan Piťha
z IKEM
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3rd IUA SUMMER INTERNATIONAL COURSE FOR YOUNG VASCULAR SPECIALISTS

Program kurzu byl certifikován UEMS (European Union of
Medical Specialists) a ohodnocen příslušným počtem evrop-
ských kreditů. Obsahoval jednak teoretické přednášky, jednak
praktické ukázky vyšetřovacích metod a workshopy, při kte-
rých posluchači měli možnost absolvovat praktický nácvik ul-
trazvukového vyšetřování tepen a žil. V rámci kurzu probíhaly
i různé soutěže účastníků. V testu znalostí problematiky cév-
ních onemocnění prokázal v letošním roce nejlepší výsledky
ze všech účastníků Dr. Jakub Dítě z pražského IKEM.

Přednáškový program vznikal pod vedením prof. Nicolai-
dese z Londýna a prof. Fareeda z Chicaga a jeho koordinátorem
byl doc. Piťha z pražského IKEM, který v současnosti zastává
funkci generálního sekretáře IUA. Vlastní organizaci kurzu za-
jišťovala agentura AMCA, jmenovitě p. Jakub Uher, který od

ledna letošního roku působí jako manažer sekretariátu IUA,
sídlícím v Praze. Mezinárodní tým cévních odborníků, kteří
přijali pozvání k přednáškám, zahrnoval osobnosti jako je
prof. Kalodiki z Londýna, prof. Biller a prof. Bouchard z Uni-
versity v Chicagu, prof. Antignani z University v Římě, prof. Ja-
wien z University v Bydgoszczi, prof. Jezovnik z University
v Ljubljani a prof. Thalhammer z Curychu. Domácí univerzitní
pracoviště byla zastoupena doc. Karetovou, doc. Kachlíkem,
dr. Hellerem a dr. Piťhovou z LF UK v Praze, dr. Kašparem
z University v Pardubicích, doc. Hirmerovou z LF v Plzni
a doc. Musilem z LF v Olomouci. Účast všech přednášejících
a jejich vystoupení byla jejich osobním příspěvkem k úspěš-
nému průběhu kurzu a patří jim za to mimořádný dík.

V závěrečné části kurzu měli účastníci možnost vystoupit se
svými vlastními sděleními a mezinárodní odborná porota, slo-
žená z přítomných lektorů kurzu, posuzovala jejich odbornou
stránku, dokumentaci a prezentaci. Většina příspěvků měla
velmi dobrou úroveň a v tomto mezinárodním srovnání, jako
nejlepší byla označena přednáška dr. Pavly Bernardové z Ne-
mocnice ve Frýdlantě, která referovala zajímavý případ paci-
entky se salmonelovou aortitidou. Odměnou pro autorku 
vítězné práce se stala volná registrace na Světovém angiologic-
kém kongresu v říjnu 2016 v Lyonu a event. publikace kazuis-
tiky v časopise International Angiology.

Všichni absolventi kurzu, vedle obdrženého certifikátu,
budou profitovat od 1. ledna 2016 z jednoročního bezplatného
členství v Mezinárodní angiologické unii, spojené s přístupem
do elektronické verze časopisu International Angiology.

V souhrnu je možné říci, že třetí ročník letních kurzů IUA
pokračoval v tradici předchozích setkání a byl opět velmi
úspěšnou událostí. Měl velmi pozitivní ohlas a při schůzi ve-
dení IUA v září 2015 v Budapešti byly kurzy oceněny jako
jedna z hlavních aktivit této společnosti. Letní kurzy nepo-
chybně dělají dobré jméno všem, kteří se na nich jakýmkoliv
způsobem podílejí. Již nyní byly zahájeny přípravy na další roč-
ník, který se bude konat opět v Praze v červenci 2016 a na
adresu sekretariátu IUA je možné zasílat přihlášky k účasti.

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
IKEM, Praha

Obr. 4: Účastníci kurzu v přednáškovém sálu Centra Maria-
poli v Praze-Vinoři

Obr. 5: Vyučující prof. Arkadiusz Jawien z Bydgoszczi (pre-
zident European Society for Vascular Surgery)
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Kapitoly z historie

Jean Nicolas Corvisart
15. 2. 1755 – 18. 9. 1821

Francouzský lékař Jean Nicolas Corvisart je v historii svě-
tové medicíny považován za zakladatele kardiologie.

Narodil se v Dricourtu u Vousieres v rodině státního pro-
kurátora. Otec předpokládal, že syn se bude rovněž věnovat
právnickému povolání. Ale čilému mladíkovi se kancelářské
zaměstnání zdálo příliš suchopárné. Začal proto navštěvovat
lékařské přednášky a nacházel v nich stále větší zalíbení.

Po dobu svého studia medicíny pracoval ve slavné pařížské
nemocnici Hôtel-Dieu. Na lékařské fakultě univerzity v Paříži
získal roku 1782 diplom lékaře. Několik následujících let
potom pracoval v nemocnici Charité, kde získal místo vedou-
cího lékaře (přednosty). Za jeho vedení se k výuce využívali jak
živí pacienti v nemocnicích, tak mrtví v pitevnách. Nově pří-
chozí student se dostal okamžitě na obě pracoviště. Výuka pak
probíhala podle zásad, jež by se daly shrnout jako: „Čti málo,
hodně se koukej a hodně udělej!“.

Když byla na College de France v Paříži v roce 1794 i jeho
přičiněním zřízena lékařská fakulta, stal se Corvisart v roce
1797 vedoucím a profesorem na její katedře vnitřních chorob
(v této funkci působil až do roku 1817). Byl velmi oblíben
u svých posluchačů i pacientů.

Jeho žákem byl pozdější slavný francouzský lékař René Thé-
ophile Hyacinthe Laënnec (1781–1826), který sestrojil první
stetoskop a zavedl vyšetřování poslechem. Laënnec svou dok-
torskou disertační práci pojednávající o vztahu mezi Hippo-
kratovými doktrínami a praktickou medicínou obhajoval
v roce 1804 před komisí tvořenou třemi profesory; jedním
z nich byl tehdy již slavný a uznávaný Corvisart. K určitým ku-
riozitám jistě patří, že Laënnecův učitel Corvisart zamítl uži-
tečnost poslechových nálezů a vyšetřování stetoskopem v krát-
kém komentáři ve své knize o onemocněních srdce. Jak vidno
– „i mistr tesař se někdy utne“.

Připomeňme ještě, že v roce 1807 byl Corvisart osobním lé-
kařem francouzského císaře Napoleona I. (1769–1821),
u něhož požíval značné důvěry a obliby. Jeho praxe byla velmi
rozsáhlá, ale nezbývalo mu již mnoho času na vědeckou práci.
Po abdikaci a odjezdu císaře Napoleona I. se uchýlil do ústraní.
Nebyl již způsobilý věnovat se své lékařské praxi, protože byl
postižen mrtvicí. Zemřel ve stejném roce (1821) jako císař Na-
poleon I. na ostrově Svaté Heleny.

Jak uvádí ve své publikaci Průkopníci medicíny slovenský
historik doc. MUDr. Ján Junas, chtěl se Corvisart původně vě-
novat patologicko-anatomickému výzkumu. Zaujaly jej však
především otázky chorob srdce a velkých cév. Jejich studiu vě-
noval potom celý svůj život. Jeho kniha Úvahy o chorobách a or-
ganických poškozeních srdce a velkých cév z roku 1806 podává
poprvé v medicíně ucelený systém chorob srdce a cév, jejich
diagnostiku a léčení. V díle se uvádějí chorobné změny chlopní,
myokardu, podrobně se popisuje aneurysma srdce, jehož etio-

logii Corvisart vysvětluje vlivem určitých profesionálních zá-
těží. Vytvořil tak jedno ze základních děl kardiologie, při čemž
tuto práci sám označil jako „práci založenou čistě na pozorování
a zkušenostech“. Na zdi posluchárny, v níž přednášel, bylo na-
psáno následující varování: „Nikdy nedělej nic důležitého na zá-
kladě pouhé hypotézy nebo jednotlivého názoru“.

Nebyl jen nadaným lékařem, ale byl také patologem. Fran-
couzští lékaři tehdy kladli enormní důraz na diagnostickou
přesnost založenou poprvé od dob Hippokratových na pří-
mém, detailním pozorování nemocného. Měli k tomu dobré
podmínky, neboť mezi výsledky Francouzské revoluce z roku
1789 lze počítat uzavření starých lékařských fakult a uvolnění
nového ducha zvídavosti, používajícího kritéria pečlivého po-
zorování a nezaujaté interpretace výsledků.

Corvisart se stal skutečným zakladatelem tzv. francouzské
školy, podle níž se každý nemocný stal částí široké trojdílné
studie: za prvé identifikovat způsoby působící, že se určité sku-
piny příznaků neustále vyskytují společně a vytvářejí určitou
specifickou nemoc, jíž lze zařadit do obecné kategorie nemocí.
Potom nalézt anatomické změny odpovědné za zjištěné pří-
znaky a nakonec přidat ke každému popisu nemoci seznam
těch nálezů, které lékař dokázal zjistit pečlivým fyzikálním vy-
šetřením. Corvisart se tak aktivně podílel na zrodu moderní
klinické medicíny.

Díky tomu zahraniční návštěvníci francouzských nemocnic
psali v oněch dnech svým kolegům domů, že celá pařížská
škola byla „senzualistická“ (tj. „rozumářská“) – v medicínské
hantýrce té doby to představovalo výraz nejvyššího uznání.
Znamenalo to, že pařížští lékaři zavrhli domněnky a spekulace
a chopili se viditelné, hmatatelné, slyšitelné a občas dokonce
i ochutnatelné nebo čichem zjistitelné skutečnosti, jež dokázali
postihnout svými pěti smysly.

Corvisart studoval nejprve zevrubně anatomii a potom se
obrátil ke klinickým vědám. Učil se bystře pozorovat a samo-
statně jednat. Diagnóza byla v případě úmrtí pacienta ověřo-
vána pitvou. Chystal se vydat veliké dílo o příčinách a místních
podkladech lidských chorob, zjištěných diagnostickými meto-
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dami. Sledoval pilně odbornou literaturu a jeho pozornost
upoutaly zejména spisy slavného italského lékaře Giovanniho
Battisty Morgagniho (1682–1771), zakladatele patologické
anatomie, které chtěl dále rozvinout.

Věnoval se i rozpracování perkuse a v roce 1808 přeložil do
francouzštiny práci známého rakouského lékaře Josepha Leo-
polda Auenbruggera (1722–1809), vynálezce vyšetření pokle-
pem, pod názvem Nová metoda zjišťování vnitřních chorob
hrudníku a doplnil ji vlastním komentářem. Připomeňme
v této souvislosti, že se říká, že mladý Auenbrugger, syn hos-
tinského, učinil svůj geniální objev, když se snažil poklepem
zjistit, kolik toho ještě zbylo v tatínkových pivních sudech. Jeho
nález však bohužel zapadl a nalezl jej znovu vlastně až po 50
letech právě Corvisart.

Podrobně o tom píše český historik medicíny Josef Vinař
ve své knize Zachránci lidstva. Corvisart zopakoval a mnoho-
násobně přezkoušel vývody vídeňského mistra Auenbruggera
a shledal je správnými. Starý překlad do jazyka francouzského
mu nevyhovoval, neboť tehdejší překladatel nebyl znalý věci
a sám jistě vyšetřování poklepem nikdy neprováděl. Corvisart
byl na rozpacích, jak by své zkušenosti nejlépe uplatnil. Mohl
o perkusi napsat samostatné dílo a podat v něm lékařskému
světu mnoho původních poznatků, ale rozhodl se pro jiný po-
stup.

Přeložil knížku ještě jednou srozumitelným způsobem a vy-
tříbeným vědeckým jazykem a opatřil ji poznámkami, takže se
její obsah zvýšil pětinásobně (!). Ukazoval, kolika různými způ-
soby je možné Auenbruggerův objev využít. A tak si teprve

nyní vědecký svět uvědomil dalekosáhlý význam Auenbrugge-
rova učení a pochopil jeho důležitost, když se vahou své osob-
nosti za ně postavil Corvisart, osobní lékař francouzského cí-
saře Napoleona I. Auenbrugger rok poté (v roce 1809) zemřel,
když dosáhl plného uznání své práce. Mohl si gratulovat, že
v Corvisartovi našel nezištného pomocníka, který jeho objevu
úspěšně razil cestu do světa.

Corvisartovo vystoupení je v dějinách světové medicíny je-
dinečným úkazem. Uznal velikost svého předchůdce, nijak ne-
snížil význam svého díla a zajistil si čestné místo v dějinách lé-
kařských vyšetřovacích metod. Americký historik medicíny
Sherwin B. Nuland ve své knize Lékařství v průběhu staletí při-
pomíná, že vzhledem k tomu, že Auenbruggerovo dílo bylo
prakticky ztraceno, bývalo by bylo pro Corvisarta snadné je
prohlásit za vlastní vynález. On to však odmítl učinit a řekl
o svém předchůdci tehdy doslova: „Co bych doopravdy rád
znovu vzkřísil k životu, je on a jeho báječný vynález“. Corvisart
byl právem považován za jednoho z nejlepších diagnostiků,
především v oblasti prsních, srdečních a jaterních chorob.
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