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Editorial
Nad kolébkou, výzva autorům
Náš časopis je stále ještě velmi mladý, zatím má za sebou pouze několik
vydaných čísel. Idea vytvořit kazuistický časopis není nijak nová a nepřišla
s tímto časopisem. Kazuistiky v angiologii vznikly podle vzoru dalších časopisů věnovaných výlučně kazuistikám, které vydává naše nakladatelství
– ať již v oboru diabetologie nebo alergologie a pneumologie. Takový typ
časopisu vydává v České republice pouze nakladatelství GEUM a ve svých
oborech patří k nejčtenějším periodikům.
Zatímco ostatní naše časopisy již mají téměř desetiletou tradici mezi
českými a slovenskými čtenáři a aktuálně se připravují na vstup do databáze Scopus a dalších mezinárodních databází, řada interních procesů Kazuistik v angiologii se teprve vytváří.
Již se nám podařilo definitivně ustálit počet letošních čísel na 4 vydání,
články časopisu budou zařazeny do databáze Bibliographia medica Czechoslovaca (BMČ) a aktuálně se formuje redakční rada.
Jsem potěšen, že členství v redakční radě přijala řada předních osobností české a slovenské angiologie. Vzhledem k tomu, že tento
proces ještě není definitivně uzavřen, dovolím si představit kompletní redakční radu na stránkách podzimního vydání Kazuistik.
O úspěchu časopisu však rozhodne především zájem čtenářů a ten je závislý na ochotě budoucích autorů rozdělit se o své
pracovní a medicínské zkušenosti. Časopis je otevřen všem typům kazuistik – raritním, chybovým, srovnávacím, mapujícím
nové postupy v diagnostice a léčbě nebo naopak dokládající stávající praxi atd. Na našich internetových stránkách naleznete autorské pokyny s doporučenou strukturou kazuistiky, ale redakce uvítá i další druhy článků – krátká sdělení z praxe (tedy stručné
minikazuistiky), komentáře, diskusi a polemiku.
Rád bych vyzval Vás – všechny naše čtenáře z klinické i terénní praxe – pokud máte ve své praxi zajímavý případ, podělte
se o něj ve formě kazuistiky také s ostatními vašimi kolegy. Budeme se těšit na Vaše náměty, připomínky a především autorské
příspěvky pro Kazuistiky v angiologii.
s přráním hezkého léta
Karel Vízner
šéfredaktor
PS: těším se na osobní setkání s Vámi v jihomoravském Mikulově, na našem prezentačním stánku
v rámci 20. česko-slovenského angiologického sympozia.
Stále ještě je k dispozici (nyní již jen v omezeném počtu) možnost zajistit si bezplatné zasílání Kazuistik v angiologii v rámci edukačního grantu, který má redakce k dispozici pro lékaře oboru angiologie v praxi s doručovací
adresou v České republice. Podrobnosti naleznete v inzerátu na stranách 11 a 32 tohoto čísla a na našich internetových stránkách www.geum.org
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Novinky v léčbě ANCA-asociovaných
vaskulitid
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Souhrn:

Klíčová slova:

ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou relativně vzácná, ale potenciálně život
ohrožující onemocnění. Terapie AAV se dělí na léčbu indukční s cílem navození remise a terapii udržovací s cílem jejího dlouhodobého udržení. Základem léčby AAV je
stále kombinovaná konvenční imunosupresivní terapie sestávající se z kortikosteroidů
a imunosupresivního preparátu (např. cyklofosfamidu, azathioprinu nebo methotrexátu). Mezi novější alternativy patří terapie mykofenolát-mofetilem nebo gusperimem.
Pro závažné formy je využívána terapie plazmaferézami. V posledních letech roste význam biologické léčby, zejména rituximabu, který je vhodný především u relabujících
nebo refrakterních pacientů a nachází využití v léčbě indukční i udržovací.

Summary:
News in the treatment of ANCA-associated vasculitides
ANCA-associated vasculitides (AAV) are relatively rare but potentially lifethreatening diseases. Treatment of AAV can be divided into the induction phase with
the aim to induce remission, and the maintenance phase aiming to maintain remission.
The AAV treatment is still based on combined conventional immunosuppressive
therapy consisting of corticosteroids and another immunosuppressive drug (e.g.
cyclophosphamide, azathioprine or methotrexate). Newer alternatives may include
mycophenolate-mofetil or gusperimus. In severe vasculitis, plasma exchange
is commonly used. In recent years, the importance of biological treatment has
increased, particularly of rituximab that may be successfully used in both induction
and maintenance therapy.

Úvod

ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou relativně vzácná
(udávaná incidence v Evropě činí 10–20 nových případů/milión
obyvatel/rok), ale potenciálně velmi závažná až život ohrožující
onemocnění. Jak již název napovídá, ve většině (90–95 %) případů jsou spojeny s pozitivitou tzv. ANCA protilátek (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies – protilátky proti cytoplazmě
neutrofilů). Mezi AAV řadíme tři klinicko-patologické jednotky, a to granulomatózu s polyangiitidou (GPA, dříve známou
pod názvem Wegenerova granulomatóza), mikroskopickou polyangiitidu (MPA) a eozinofilní granulomatózu s polyangiitidou
(EGPA, dříve syndrom Churg-Straussové) (Jennette et al. 2013).
V posledních desetiletích se charakter původně potenciálně smrtelného onemocnění (neléčené systémové vaskulitidy
měly roční přežití jen asi 10–20 %) změnil v onemocnění chronické, s relabo-remitujícím průběhem – remisi se dnes podaří
navodit až u 90 % pacientů. S lepším přežíváním ale narostl
význam dlouhodobých komplikací jak samotného onemocnění (např. chronické renální selhání, plicní fibróza apod.),

 vaskulitida
 ANCA
 granulomatóza
s polyangiitidou
 imunosupresiva
 rituximab
 terapie

Key words:
 vasculitis
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 granulomatosis with
polyangiitis
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 treatment

tak podávané terapie (infekční komplikace, osteoporóza nebo
steroidní diabetes, riziko malignit aj.). Optimálním výsledkem
našich léčebných (i diagnostických) postupů by tedy mělo být
nejen zvládnout aktivitu onemocnění, ale také předejít či minimalizovat riziko vzniku zmíněných komplikací.
Doporučení pro léčbu AAV se liší podle závažnosti a aktivity onemocnění. U nově diagnostikovaných pacientů nebo
při relapsu onemocnění je na 3–6 měsíců volena agresivnější terapie s cílem navození zklidnění (remise) onemocnění
(indukční terapie), která je následována terapií udržovací
s cílem dlouhodobého udržení remise. Udržovací terapie by
měla být podávána nejméně 1,5–2 roky (Holle et Gross 2013).
V roce 2009 byla Evropskou ligou proti revmatismu vydána
(European League Against Rheumatism, EULAR) doporučení pro léčbu vaskulitid malých a středních cév (Mukhtyar
et al. 2009), která jsou v tomto textu částečně komentována
a doplněna o některé novější poznatky a výsledky nedávno
publikovaných studií.
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Obecná doporučení pro léčbu AAV

Z doporučení EULAR (Mukhtyar et al. 2009) vybíráme:
Vzhledem k vzácnému výskytu AAV (i ostatních primárních
vaskulitid malých a středních cév) se doporučuje, aby pacienti
byli sledováni ve spolupráci s centry, nebo přímo v expertních
centrech s dostatečnými zkušenostmi s touto problematikou.
Komentář: I když není ČR velká země, dle naší zkušenosti je ideální spolupráce specializovaného centra s pracovištěm
v místě bydliště pacienta, které může u pacientů v remisi provést ambulantní kontrolu v mezidobí, vyřešit běžné akutní
zdravotní problémy, nekomplikované infekční komplikace
a podobně, a které v případě pochybností či zhoršení stavu neprodleně kontaktuje dané centrum.
Stanovení ANCA protilátek (zahrnující jak metodu nepřímé
imunofluorescence, tak metodu ELISA) by mělo být prováděno
ve vhodném klinickém kontextu.
Komentář: Jako u jiných laboratorních výsledků, i zde platí,
že léčíme pacienta, nikoli laboratorní nález. Samotná pozitivita
ANCA protilátek neznamená přítomnost vaskulitidy a naopak
existují ANCA negativní pacienti s AAV. Také korelace hladiny
ANCA protilátek s aktivitou onemocnění není úplně jednoznačná (Finkielman et al. 2007).
Pozitivní bioptický nález silně podpoří diagnózu vaskulitidy. Doporučujeme, aby byla biopsie u pacientů se suspekcí na vaskulitidu prováděna k usnadnění diagnózy i dalšího hodnocení.
Komentář: Diagnózu AAV lze mnohdy správně určit i bez
znalosti biopsie, ale jak je uvedeno v doporučeních, biopsie
diagnózu jednak jednoznačně potvrdí a jednak pomůže určit
i prognózu pacienta. V nedávné době byla vytvořena nová poměrně jednoduchá patologická klasifikace ANCA asociované
glomerulonefritidy se čtyřmi kategoriemi s prognostickým významem stran renálního přežití pacientů (Berden et al. 2010).
Existuje třída fokální (více než 50 % glomerulů v biopsii je
normálních) s nejlepší prognózou, sklerotická (více než 50 %

zaniklých glomerulů) s prognózou nejhorší, a třídy srpkovitá (více než 50 % glomerulů s epitelovými srpky) a smíšená
(ostatní nálezy nezařazené jinam), které mají prognózu zhruba
uprostřed mezi dvěma výše zmíněnými třídami – v některých
souborech vychází lépe třída srpkovitá, v jiných naopak smíšená, nebo jsou obě tyto třídy shodné.
Při každé návštěvě pacienta s vaskulitidou doporučujeme použití strukturovaného klinického hodnocení stavu, vyšetření
moče a další základní laboratorní testy.
Komentář: Je důležité připomenout, že i u pacientů s manifestací vaskulitidy v jednom orgánu (např. ORL oblasti) je
vhodné pátrat po méně vyjádřených projevech vaskulitidy
v orgánech jiných (plíce, ledviny). Naprosto rutinní součástí vyšetření pacienta s AAV by měla být i kontrola renálních
funkcí a močového nálezu minimálně 1x ročně. Aktivitu
vaskulitidy lze hodnotit pomocí mezinárodně používaného
skóre BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score) (Suppiah
et al. 2011). Naopak míru chronického poškození, které vznikne po diagnóze vaskulitidy, standardizovaně hodnotí index
VDI (Vasculitis Damage Index) (Suppiah et al. 2011).
Doporučujeme, aby k usnadnění rozhodnutí o terapeutickém
postupu byli pacienti s ANCA-asociovanou vaskulitidou zařazeni do kategorií podle různé úrovně závažnosti onemocnění.
Komentář: Podle klasifikace EUVAS (European Vasculitis
Society) lze na základě závažnosti projevů rozlišit pět kategorií
vaskulitidy – formu lokalizovanou, časnou systémovou, generalizovanou, závažnou a refrakterní (Jayne 2001). V následující
části textu bude podrobně zmíněna terapie jednotlivých forem.

Lokalizovaná vaskulitida
Jedná se o pacienty bez projevů systémové vaskulitidy, s lokalizovaným postižením horních a/nebo dolních dýchacích
cest, často bez pozitivity ANCA protilátek. Tito pacienti mají
velmi dobrou dlouhodobou prognózu, ale perzistující postižení

Tab. č. 1: Přehled mezinárodních randomizovaných studií – indukční terapie AAV
název studie porovnávané léky

charakteristika a počet pacientů

hlavní výsledky

nežádoucí účinky
leukopenie častější u CYC,
hepatopatie častější u MTX

NORAM

CYC p.o. 2 mg/kg/den vs. MTX
p.o. 20–25 mg/týden

100 pacientů, nová dg. AAV, S-krea
pod 150, bez ohrožení vitálních funkcí

srovnatelné dosažení remise v 6 měsících,
vyšší počet relapsů v 18 měsících ve větvi
s MTX

CYCLOPS

CYC i.v. 15 mg/kg/pulz á 2–3
týdny vs. CYC p.o. 2 mg/kg/den

149 pacientů, nová dg. AAV, generalizovaná forma, renální postižení, bez
kritického ohrožení vitálních funkcí

stejná doba do remise i počet pacientů
v remisi v 9 měsících, výrazně nižší kumulativní dávka CYC při i.v. podání, vyšší
počet relapsů v dlouhodobém sledování
v i.v. větvi

nižší výskyt leukopenie při
i.v. podání

MYCYC

CYC i.v. pulzy 15 mg/kg/pulz vs.
MMF 2–3 g/den

140 pacientů, nová dg. AAV, generalizovaná forma, bez kritického ohrožení
vitálních funkcí

remise dosaženo u 67 % pacientů na MMF
a 69 % na CYC, nesplněna kritéria pro
non-inferioritu MMF, více relapsů v 18
měsících při MMF

nebyly významné rozdíly
v hlavních nežádoucích
účincích

RITUXVAS

CYC i.v. 15 mg/kg/pulz a následně
AZA p.o. vs. RTX 4x375 mg/m2
po týdnu (+ 2 pulzy CYC)

44 pacientů, nová dg. AAV, generalizo- nebyl rozdíl v dosažení remise (76 %
vaná forma, renální postižení
u RTX a 82 % u CYC)

RAVE

CYC p.o. 2 mg/kg/den, následně
AZA p.o. vs. 4x375 mg/m2 po
týdnu

197 pacientů, nová dg. AAV nebo relabující AAV, generalizovaná forma
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nebyly významné rozdíly v dosažení
remise ani následných relapsech, RTX
splnil kritéria pro non-inferioritu, u relabujících pacientů byl RTX účinnější

nebyly významné rozdíly
v závažných nežádoucích
účincích
nebyly významné rozdíly
v hlavních nežádoucích
účincích
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ORL oblasti může být terapeutickým problémem a značně
snižovat kvalitu života. Kvalitní data ze studií u této formy
vaskulitidy prakticky neexistují. V léčbě lokalizované formy se
doporučuje léčba cotrimoxazolem, popisovaný příznivý efekt
této terapie však může souviset také s jejím antimikrobiálním
působením (Langford 2012). I u části pacientů s lokalizovaným postižením bývá vzhledem k torpidnímu průběhu nutné
přidat klasickou imunosupresivní terapii, např. methotrexát
(Holle et Gross 2013).

Časná systémová a generalizovaná vaskulitida
Obě tyto formy jsou spojeny s projevy systémové vaskulitidy, obvykle doprovázené také nespecifickými celkovými příznaky jako febrilie, myalgie, artralgie nebo úbytek váhy, ANCA
již bývají většinou pozitivní. V případě časné systémové formy
není ohrožena funkce životně důležitého orgánu a sérový kreatinin (S-krea) je pod 120 µmol/l, u generalizované formy je
ohrožena orgánová funkce, ale nedochází k orgánovému selhání, S-krea je pod 500 µmol/l.
EULAR doporučení: V indukční terapii generalizované primární vaskulitidy malých a středních cév doporučujeme kombinaci cyklofosfamidu (intravenózního nebo perorálního)
a glukokortikoidů.
Základním terapeutickým postupem u těchto pacientů je
již téměř 50 let kombinovaná terapie cyklofosfamidem (CYC)
a kortikosteroidy. Je známo, že tato terapie je poměrně účinná (remisi se podaří navodit u asi 90 % pacientů), ale je také
(zvláště při dlouhodobém podávání) spojena s vysokou toxicitou a četnými nežádoucími účinky. Snahou studií provedených
v posledních dvou desetiletích tak bylo snížit kumulativní dávku cyklofosfamidu a/nebo jej nahradit jiným preparátem (přehled vybraných studií je uveden v tabulce č. 1).
EULAR doporučení: V indukční terapii méně závažné, životní
funkce neohrožující, ANCA-asociované vaskulitidy doporučujeme kombinaci methotrexátu (perorálního nebo parenterálního) a glukokortikoidů jako méně toxickou alternativu k cyklofosfamidu.
V indukční léčbě časné systémové vaskulitidy s normální
nebo jen mírně sníženou renální funkcí může být alternativou k CYC methotrexát (MTX). Přestože ve studii NORAM
porovnávající účinnost MTX a perorálního CYC v indukční
terapii (viz tab. č. 1) bylo dosaženo remise u přibližně stejného počtu pacientů, nástup remise ve větvi léčené MTX byl pomalejší u některých podskupin pacientů (např. s plicním nebo
extenzivnějším víceorgánovým postižením) a procento relapsů
v 18 měsících bylo také vyšší ve skupině pacientů léčených MTX
(69,5 % vs. 46,5 %) (De Groot et al. 2005). Je třeba podotknout,
že na vysokém procentu relapsů v obou větvích se podílel fakt,
že pacienti byli v obou větvích léčeni pouze 12 měsíců a dále
ponecháni bez terapie, což se již dnes nedoporučuje.
Dalším způsobem, kterým lze snížit kumulativní dávku
CYC, je použití intravenózních pulzů místo perorální terapie.
Významná mezinárodní studie CYCLOPS (De Groot et al.
2009) prokázala stejnou účinnost pulzního CYC (v dávce 15

mg/kg zpočátku každé dva týdny, později tři týdny, s redukcí
dávky s ohledem na věk a úroveň renálních funkcí – viz tab.
č. 2) a standardního denně podávaného perorálního CYC v navození remise, při významném snížení kumulativní dávky CYC
i sníženém výskytu leukopenie při pulzním podávání (De Groot et al. 2009). Závažné nežádoucí účinky byly v obou větvích
studie stejné. Původní design studie a krátká doba sledování
nedovolily zodpovědět otázku frekvence výskytu relapsů, proto
bylo retrospektivně doplněno dlouhodobé sledování pacientů, jehož výsledky (Harper et al. 2012) sice potvrzují původní
obavy, že pulzní CYC je spojen s vyšším rizikem relapsu než
perorální CYC (39,5 vs. 20,8 % relabujících pacientů za více než
čtyři roky sledování), ale je třeba zdůraznit, že vyšší frekvence
relapsů neměla vliv ani na mortalitu pacientů, ani na renální
funkci na konci sledování – tyto parametry byly srovnatelné při
obou způsobech podávání CYC a oba způsoby tak lze stále považovat za standardní terapii generalizované AAV, i když v Evropě v posledních letech výrazně převládá i.v. podávání CYC.
U pacientů netolerujících CYC je jednou z alternativních
možností podání mykofenolát mofetilu (MMF) v indukční léčbě. V jedné menší studii (Stassen et al. 2007) bylo dosaženo
kompletní remise u 78 % (25/32) pacientů s aktivní vaskulitidou léčených MMF (v dávce 2x 1 g/den). Slibné výsledky menších studií ale nebyly úplně potvrzeny ve větší randomizované
studii MYCYC, porovnávající MMF s CYC v indukční terapii
generalizované vaskulitidy (tab. č. 1), ve které nebyla prokázána
noninferiorita mykofenolátu v dosažení remise (i když výsledky na první pohled nejsou významně rozdílné – 67 vs. 69 %)
a v 18 měsících bylo při terapii MMF zjištěno významně více
relapsů (36 vs. 20 % s alespoň 1 relapsem) (Jones et al. 2013).
Naproti tomu celkově pozitivně lze hodnotit výsledky studií s rituximabem (RTX), chimérickou monoklonální protilátkou proti molekule CD20. Kromě řady retrospektivních prací,
které potvrzovaly dobrou účinnost RTX (jak v dávkovacím
schématu 2x1 g po 14 dnech, tak podle „lymfomového protokolu“ 4x375 mg/m2 po týdnu) v navození remise zejména
u pacientů s refrakterní vaskulitidou (Jones et al. 2013), byly
provedeny dvě větší randomizované studie: evropský RITUXVAS (44 pacientů s nově diagnostikovanou renální GPA nebo
MPA) (Jones et al. 2010) a americká studie RAVE (197 pacientů
jak s nově diagnostikovanou, tak i relabující generalizovanou
AAV) (Stone et al. 2010; Specks et al. 2013). Obě studie porovnávaly účinnost RTX (v dávce 4x375 mg/m2 po týdnu) vůči
standardní terapii cyklofosfamidem/azathioprinem (AZA)
a prokázaly srovnatelnou účinnost obou větví v navození remise, poměrně překvapivě také při stejné frekvenci nežádoucích
účinků. Velmi podstatné bylo, že v subanalýze americké studie RAVE byla v léčbě relabující AAV terapie RTX v navození
Tab. č. 2: Redukce dávek pulzního cyklofosfamidu
s ohledem na věk a renální funkci (De Groot et al. 2009)
věk (roky)
<60
60–70
>70

kreatinin (µmol/l)
<300

300–500

15 mg/kg/pulz

12,5 mg/kg/pulz

12,5 mg/kg/pulz

10 mg/kg/pulz

10 mg/kg/pulz

7,5 mg/kg/pulz
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remise dokonce účinnější než CYC (remise u 67 % vs. 42 %).
Na základě dat z těchto studií byl RTX schválen regulatorními
úřady pro indukční léčbu GPA a MPA a je využíván zejména
u refrakterních a opakovaně relabujících pacientů s vysokou
kumulativní dávkou CYC, či s jeho nežádoucími účinky. V případech, kdy je žádoucí se terapii CYC vyhnout (např. mladé
ženy) by mohl být využit i jako terapie první volby.
Dle současných doporučení (Guerry et al. 2012) není nutné při terapii RTX podávat zároveň další indukční terapii, 1
až 2 pulzy CYC v úvodu mohou být zváženy při závažnějších
formách onemocnění. Je třeba říci, že zkušenost s využitím
RTX u fulminantních forem onemocnění, např. u pacientů
vyžadujících umělou plicní ventilaci, jsou ale zatím velmi limitované.
EULAR doporučení: Doporučujeme použití vysoce dávkovaných glukokortikoidů jako důležitou součást indukční terapie.
Vysokodávkované kortikosteroidy jsou nedílnou součástí
indukční terapie renální AAV. Ve většině studií z posledních let
(De Groot et al. 2009) byla použita iniciální dávka 1 mg prednisonu/kg/den s postupnou redukcí. Pokud je vyžadován rychlý efekt terapie, je doporučováno v prvních (většinou třech)
dnech terapii ještě posílit o pulsy metylprednisolonu v celkové dávce 1–3 g (Mukhtyar et al. 2009). Uvádí se, že v prvních
třech měsících by ale dávka neměla být snížena pod 15 mg/
den, protože nižší dávky jsou spojeny s vyšším rizikem relapsu
(Mukhtyar et al. 2009).
Na druhou stranu vzhledem k tomu, že v několika výše
zmíněných studiích nebyl pozorován menší výskyt nežádoucích účinků při léčbě potenciálně méně toxickými preparáty, než je CYC, je možné, že právě vysokodávkované
kortikoidy jsou spoluviníky vysoké toxicity indukční terapie a v současnosti probíhá studie (PEXIVAS) ověřující
účinnost a bezpečnost nižší (rychleji detrahované) dávky
kortikosteroidů.
V udržovací terapii doporučujeme kombinaci nízké dávky glukokortikoidů a buď azathioprinu, leflunomidu, nebo methotrexátu.
Také v udržovací terapii AAV (po navození remise) je snaha redukovat toxicitu CYC jeho náhradou méně toxickými
léky. V další studii od skupiny EUVAS nazvané CYCAZAREM
(randomizovaná studie porovnávající cyklofosfamid a azathioprin v remisi AAV, viz tab. č. 3) se nelišilo celkové přežití pacientů, počet relapsů po 18 měsících ani doba bez aktivity onemocnění (Jayne et al. 2003). S ohledem na známou bezpečnost
dlouhodobého podávání azathioprinu se proto zdá výhodné
pacienty s generalizovanou vaskulitidou časně převést na udržovací terapii AZA, jehož účinnost je srovnatelná s dlouhodobě podávaným CYC. Je však pravdou, že v retrospektivních
studiích s dlouhodobým sledováním (Sanders et al. 2003) byla
doba do relapsu onemocnění u pacientů léčených AZA o něco
kratší než u pacientů léčených CYC. Proto je třeba pacienty po
převedení na udržovací terapii pozorně sledovat – ve vyšším
riziku relapsu jsou zejména pacienti, u nichž v době převedení
na udržovací terapii přetrvává pozitivita anti-PR3 ANCA protilátek (Slot et al. 2004).
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Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války
v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentračních táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala.
Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině.
V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do
USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V rámci svého výzkumu spolupracoval
s Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. Podílel se také na
výzkumu Wegenerovy granulomatózy, někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger syndrom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uveřejnil
více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických učebnic.
Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v Německu.
Doktorát získala v Itálii. V roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věnovala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala
působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkopnici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou patologii. Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších
patologů. Ve spolupráci s Jákobem Churgem zkoumala a pojmenovala syndrom
Churga-Straussové.
(zdroj informací: archiv redakce)

Kromě AZA byl v poslední době v udržovací terapii generalizované vaskulitidy zkoušen také mykofenolát mofetil (MMF)
nebo MTX. Zatímco někteří autoři potvrzují dobrou účinnost
terapie MMF (Nowack et al. 1999), jiní pozorovali vyšší procento relapsů (Langford et al. 2004). Výsledky randomizované studie skupiny EUVAS nazvané IMPROVE (mezinárodní studie
porovnávající MMF a AZA v udržovací terapii AAV, viz tab. č.
3) prokázaly vyšší frekvenci relapsů u pacientů léčených MMF
ve srovnání s terapií AZA (hazard ratio 1,69) (Hiemstra et al.
2010), a přestože je MMF u generalizované vaskulitidy možnou
alternativou udržovací léčby u pacientů, kteří AZA z různých
důvodů netolerují, nebo u nichž není terapie AZA vhodná, nemělo by se v současné době jednat o terapii první volby.
Francouzští autoři ve své randomizované studii porovnávající AZA s MTX v udržovací terapii (Mahr et al. 2005) prokázali stejnou účinnost MTX a AZA v udržení remise. Nežádoucí účinky byly sice o něco častější u pacientů léčených MTX,
ale tento rozdíl nebyl statisticky významný.
Leflunomid, pyrimidinový antagonista používaný např.
u revmatoidní artritidy, byl s povzbudivými výsledky testován
také v udržovací terapii AAV (Metzler et al. 2004). Následná
multicentrická randomizovaná studie porovnávající terapii leflunomidem v dávce 30 mg denně a MTX v dávce 20 mg týdně musela být předčasně ukončena pro značně vyšší incidenci
velkých relapsů ve skupině pacientů léčených MTX (Metzler et
al. 2007). Leflunomid by tedy mohl být efektivní v prevenci relapsů u generalizované vaskulitidy, jeho podání je však spojeno
s častými nežádoucími účinky.
Při již zmíněných povzbudivých výsledcích indukční léčby
AAV rituximabem je tento preparát stále více využíván také
v léčbě udržovací. Dle současných poznatků nejsou k dispozici dostatečně senzitivní biomarkery, které by umožňovaly
načasovat opakovanou terapii RTX, a využíváno je proto tzv.
preemptivní opakované podání RTX např. ve schématu á 1 g
v intervalu 6 měsíců do celkové doby léčby dva roky. Toto dávkování se osvědčilo v retrospektivních studiích (Smith et al.
2012) a není při něm většinou (kromě malé dávky kortikosteroidů) nutná další imunosuprese.
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Ve francouzské randomizované studii MAINRITSAN (viz
tab. č. 3) byl po indukční terapii CYC podáván jako udržovací léčba buď standardní AZA nebo RTX (500 mg v úvodu po
14 dnech, a dále 500 mg á 6 měsíců do doby 18 měsíců). Předběžné výsledky studie (Guillevin et al. 2013) jsou velmi slibné,
ve větvi s RTX byl zaznamenán významně nižší počet relapsů
než ve větvi s AZA (5,2 vs. 28,8 %). Vzhledem k relativně krátké době používání RTX je jistě stále vhodná určitá opatrnost,
byť se terapie zatím zdá i při opakované léčbě dobře tolerovaná.
Hlavními riziky opakovaného podání jsou tvorba tzv. lidských
anti-chimerických protilátek (human anti-chimeric antibodies,
HACA) a protrahovaná hypogamaglobulinemie (Jayne 2006).

Závažné formy onemocnění
Ke zlepšení renálního přežití doporučujeme u vybraných pacientů s rychle progredujícím těžkým renálním postižením plazmaferézy.
U pacientů se závažnou formou vaskulitidy, s ohrožením
života nebo funkce životně důležitých orgánů, jsou výsledky
standardní terapie bohužel neuspokojivé. Udává se, že pouze
polovina pacientů přicházejících s renálním selháním (s těžkou renální vaskulitidou) je po jednom roce terapie nezávislá
na dialyzační léčbě (Booth et al. 2003). Možný přínos doplnění terapie o pulzy metylprednisolonu a/nebo plazmaferézy byl
diskutován v několika studiích.
Ve studii MEPEX (randomizovaná studie porovnávající přidání plazmaferézy vůči přidání intravenózního metylprednisolonu ke standardní terapii těžké renální formy AAV),
organizované opět skupinou EUVAS, byla ve srovnání s metylprednisolonem prokázána vyšší účinnost plazmaferéz pro
obnovení renální funkce (69 % vs. 49 % po třech měsících, snížení rizika renálního selhání v jednom roce o 24 %) (Jayne et
al. 2007). I ze studie MEPEX jsou ale nyní k dispozici výsledky
dlouhodobého sledování (Walsh et al. 2013). Po mediánu sledování čtyři roky již nebylo možné prokázat prospěch terapie
plazmaferézou (ve srovnání s pulzy metylprednisolonu) na výskyt renálního selhání či mortalitu. Přestože tato data mohou
být na první pohled zklamáním, lepší renální přežití pacientů
v jednom roce je jistě významné pro kvalitu jejich života.
Na základě několika menších publikovaných prací by
plazmaferézy mohly být přínosné také v terapii pacientů s krvácením do plic (Klemmer et al. 2003), přesvědčivé důkazy
z randomizovaných studií však zatím chybí. V současné době

probíhá dosud největší randomizovaná studie u AAV PEXIVAS porovnávající účinnost přidání terapie plazmaferézami ke
standardní terapii s terapií bez plazmaferézy u pacientů s renální insuficiencí s GFR pod 50 ml/min a/nebo s plicním krvácením. Studie by měla zahrnout 500 pacientů a poskytnout tak
dostatečně silná data, ale na výsledky si zřejmě budeme muset
několik let počkat.

Refrakterní a opakovaně relabující pacienti
EULAR doporučení: U pacientů, kteří nedosáhnou remise
nebo relabují na maximálních dávkách standardní terapie, by
měla být zvážena alternativní imunomodulační terapie. Tito
pacienti by měli být k další léčbě a zařazení do klinických studií odesláni do expertních center.
U pacientů s refrakterní vaskulitidou nebo u těch netolerujících standardní imunosupresivní terapii byla hledána
a zkoušena řada alternativních terapeutických možností,
včetně biologické terapie. Výše zmíněný rituximab se dnes
ale již téměř dostává na místo standardní terapie, kde byl
také zmíněn.
Mezi mechanismy účinku jednoho z dalších testovaných
preparátů, 15-deoxyspergualinu (DSG, gusperimus), patří inhibice syntézy IL-1 (interleukinu-1) a antiproliferativní efekt.
DSG se zdá být účinným (70 % pacientů alespoň částečně odpovědělo na terapii) a bezpečným lékem u pacientů s refrakterní vaskulitidou nebo u pacientů s kontraindikací podání
standardní imunosuprese (Birck et al. 2003), a to i při dlouhodobém podávání (Schmitt et al. 2005). V jiné studii byla odpověď na terapii dokonce až 91 % (Flossmann et Jayne 2010).
V obou studiích byl nejčastějším nežádoucím účinkem útlum
kostní dřeně, který byl většinou pouze přechodný. Zkušenosti
s tímto lékem jsou však zatím poměrně limitované.
Z biologik byly kromě rituximabu v terapii AAV využívány
nebo zkoušeny intravenózní imunoglobuliny, anti-tymocytární globulin, alemtuzumab, anti-TNFα (tumor-nekrotizující
faktor) léčba, tj. infliximab a etanercept, dále abatacept či nově
také belimumab. Přestože některé z těchto možností jsou velmi účinné (např. alemtuzumab, anti-CD52 monoklonální protilátka), problémem je vysoké množství nežádoucích účinků
a indikace k terapii tak musí být pečlivě vážena.

Tab. č. 3: Přehled mezinárodních randomizovaných studií – udržovací terapie AAV
název studie

porovnávané léky

CYCAZAREM

po indukční th. p.o. CYC nadále
p.o. CYC 1,5 mg/kg/den vs. AZA
2 mg/kg/den

IMPROVE

MAINRITSAN

charakteristika a počet pacientů hlavní výsledky

nežádoucí účinky

155 pacientů, 144 randomizováno,
generalizovaná AAV, S-krea pod 500

stejný výskyt relapsů v 18
měsících v obou větvích (13,7 %
CYC, 15,5 % AZA)

nebyl významný rozdíl v závažných nežádoucích účincích

po indukční th. i.v. CYC p.o. AZA
2 mg/kg/den vs. MMF 2 g/den

156 pacientů randomizováno, generalizovaná AAV

více relapsů ve větvi s MMF než
ve větvi s AZA (42/76 vs. 30/80,
hazard ratio 1,69)

nebyly významné rozdíly v závažných nežádoucích účincích

po indukční th. i.v. CYC p.o. AZA
2 mg/kg/den vs. RTX 500mg 2x
po 14 dnech a dále 500 mg á 6
měsíců 3x

117 pacientů, nová dg. AAV i relabující pacienti, generalizovaná forma

po 28 měsících více velkých
relapsů ve větvi s AZA (28,8 %)
než s RTX (5,2 %)

nebyly významné rozdíly v hlavních nežádoucích účincích
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Závěr

ANCA-asociovaná vaskulitida je závažným systémovým
onemocněním vyžadujícím dlouhodobou, většinou doživotní,
dispenzarizaci pacienta. Naším cílem je péči o tyto pacienty
stále zlepšovat tak, aby byla zlepšena i kvalita jejich života,
s minimem nežádoucích účinků podané terapie.
Přestože si cyklofosfamid spolu s kortikosteroidy ponechává
důležité postavení v léčbě AAV, jasným trendem poslední doby
je snaha o snížení kumulativní dávky podávání cytotoxických
preparátů, při zachování dostatečné účinnosti. Velmi slibné výsledky přináší moderní biologická léčba, zejména rituximab.
Přesné pochopení patogeneze onemocnění je základním
předpokladem pro odhalení nových, cílených, terapeutických
možností. Lze doufat, že v budoucnosti bude stále méně nutné
podávat v léčbě AAV cytotoxické léky. I v současnosti je však
již možné redukovat mortalitu i morbiditu uzpůsobením imunosupresivní terapie každému pacientovi „na míru“ a využitím
novějších terapeutických postupů a možností.
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Souhrn:

Klíčová slova:

V kazuistice prezentujeme případ velmi vzácného systémového onemocnění p-ANCA pozitivní nekrotizující vaskulitidy u 11letého dítěte. Jedná se o polyangiitis microscopica, která patří do skupiny ANCA vaskulitid. Onemocnění je vedle přítomnosti nespecifických příznaků charakterizované orgánovým postižením nejen ledvin s typickým
histologickým obrazem, ale i plic. Současné postižení plic (tzv. pulmorenální syndrom)
je prognosticky velmi závažné. V léčbě progresivního onemocnění se nejčastěji používá
imunosuprese kortikoidy (prednison, metylprednisolon) nejčastěji v kombinaci s cytotoxickými léky (cyklofosfamid, azathioprin). Plazmaferéza je indikovaná v akutní fázi
a při pulmorenálním syndromu. Kombinace rituximab+kortikoidy byla v roce 2011
schválena FDA v léčbě dospělých pacientů. Léčba je dlouhodobá vzhledem k častým relapsům onemocnění.

 p-ANCA pozitivní
nekrotizující vaskulitidy
 polyangiitis microscopica
 pulmorenální syndrom
 segmentální nekrotizující
glomerulonefritida

Summary:

Key words:

Polyangiitis microscopica – a rare necrotizing vasculitis
We present a very rare case of systemic disease p-ANCA positive necrotizing
vasculitis in an 11-year-old child. Polyangiitis microscopica belongs to the group
of ANCA vasculitis. The disease is characterized beside presence of non-specific
symptoms with typical kidney involvement based on characteristic histological finding.
Coincident lung and kidney involvement, the so called pulmorenal syndrome has much
more poor prognosis.
The most common treatment of progressive forms of the disease is based on immunosuppressants: corticosteroids (prednisolon, methylprednisolon) in combination
with cytotoxic drugs (cyclophosphamide, azathioprine). Plasmapheresis is indicated
in an acute progressive phase of the disease resistant to the immunosuppression and
in case of pulmorenal syndrome. Combination of rituximab+corticosteroids has been
proved by FDA in 2011 in the treatment in adulthood. The treatment should be longlasting because of frequent relapses of the disease.

Úvod

Polyangiitis microscopica (mikroskopická polyarteritis nodosa) je autoimunitní onemocnění charakterizované systémovou, pauci-imunní, nekrotizující vaskulitidou, která postihuje
malé cévy bez přítomnosti granulomatózního zánětu (klinicky
i mikroskopicky). Polyangiitis microscopica patří do skupiny
ANCA pozitivních (protilátky proti cytoplazmě neutrofilů)
vaskulitid (Falk et Jennette 2002).
Patogeneze vzniku mikroskopické polyangiitidy není dosud zcela objasněna. Autoimunitní proces nejasné etiologie
aktivuje produkci p-ANCA v nízkých titrech.

 p-ANCA positive
necrotizing vasculitis
 polyangiitis microscopica
 pulmorenal syndrome
 segmental necrotizing
glomerulonephritis

Zánět, malignita a léky vedou k nadprodukci p-ANCA s vazbou na neutrofilní granulocyty. Následná degranulace s uvolněním toxinů pak má za následek poškození endotelií a rozvoj
glomerulonefritidy (GN). Ale i samotné p-ANCA protilátky
mohou způsobit nekrotizující GN (Falk et Jennette 2002).
K nespecifickým klinickým projevům patří horečka, nechutenství, ztráta na váze, únava, purpura, rash. Typické je
orgánové postižení ledvin, které se projevuje hematurií, proteinurií, rychle progredující glomerulonefritidou (RPGN)
pod obrazem segmentální nekrotizující glomerulonefritidy
se srpky. Charakteristická je diskrepance mezi významným
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okluzní srpek, global
zánětlivá infiltrace

Obr. č. 1: Rychle progredující ANCA pozitivní
pauci-imunní glomerulonefritida se srpky

Obrázek: archiv autorů

11letý, dosud zcela zdravý chlapec byl přijat na spádové
dětské oddělení pro bolesti břicha v epigastriu, zvracení, nechutenství (během 12 dnů úbytek 3,5 kg tělesné hmotnosti),
měl tmavou moč, byl afebrilní. V laboratorních vyšetřeních
byla v krevním obraze (KO) přítomna mírná leukocytóza (Le)
13,2x109/l, sérový kreatinin (S-kr) 60 µmol/l, v močovém sedimentu byly přítomny erytrocyty (Ery) 250 elementů v zorném
poli, leukocyty jen mírně zvýšeny (25 j.). V rodinné anamnéze
u matky autoimunitní thyreoiditis, otec trpí schizofrenií.
S podezřením na glomerulonefritidu byl pacient přeložen
na naši kliniku. Při příjmu měl tlak krve (TK) 100/80 mmHg,
FW 47/101, v KO hemoglobin (Hb) 92 g/l, leukocyty (Le)
23,5x109/l. S-kr se zvýšil na 191 µmol/l, urea 27,7 mmol/l. Moč
s obrazem makroskopické hematurie, chemicky krev 3+, bílkovina 3+, Ery 1 200 elementů, kvantitativní proteinurie (PU)
3,3 g/24 hod (norma do 150 mg). Pro podezření na RPGN
bylo indikováno imunologické vyšetření s průkazem p-ANCA
(myeloperoxidáza) >200,00 U/ml (norma 0,00–20,00). Proteináza 3 (c-ANCA) <2,00 U/ml (norma 0,00–20,00).
Ultrazvukové vyšetření prokázalo zvýšenou echogenitu parenchymu ledvin. RTG plic s nálezem svědčícím pro miliární
rozsev v obou plicních křídlech s drobnými uzlíky, které lze
částečně diferencovat a částečně splývají. RTG obraz byl velmi
neobvyklý (rentgenolog popsal obraz jako velmi vzácný) a připomínal obraz při TBC plic. RTG vedlejších dutin nosních byl
bez patologie. Biopsie ledviny s reprezentativním vzorkem (30
glomerulů) ukázala převahu nekrotizujících změn trsů s četnými tromby a okluzními epiteliálními srpky. Stěna drobných
kapilár byla mírně ztluštělá. V imunofluorescenčním vyšetření byla pozitivita IgG+, C3++ a fibrinogenu na glomerulární
bazální membráně, slabě pozitivní pak IgA, IgM a C1q. Elektronmikroskopické vyšetření prokázalo sklerotické segmenty
s drobnými intramembranózními denzitami a velké fibrinové
tromby. Tento nález vedl k jednoznačnému závěru: nekrotizující fokálně segmentální GN při mikroskopické polyangiitidě
(obr. č. 1).
Vzhledem k současnému postižení ledvin (RPGN) a plic
(pulmorenální syndrom), jsme zvolili intenzivní imunosupresivní režim. Indukční fázi jsme zahájili pulzní léčbou
metylprednisolonem (MP) spolu s cyklofosfamidem v dávce
500 mg/m2. V pulzech MP jsme dále pokračovali následujících pět dnů s následnou dlouhodobou léčbou prednisonem.

ery v Bowmanském
prostoru a tubulech

Kazuistika

Od třetího dne pobytu na naší klinice jsme do terapie zařadili
plazmaferézu s čerstvou mraženou plazmou (celkem 7 výměn
dvou plazmatických objemů). Následující 2 pulzy cyklofosfamidu jsme podali v intervalu 28 dnů. Již během 14 dnů od
zahájení léčby poklesl sérový kreatinin z maximálních 241 na
137 µmol/l, vymizela makroskopická hematurie (obr. č. 2).
Nález na kontrolním RTG plic v porovnání se vstupní dokumentací výrazně ustoupil. Oboustranně přetrvávaly jen nevelké reziduální změny charakteru intersticiálních plicních změn.
Výraznější ložiskové změny v parenchymu nebyly patrné.
V porovnání s úpravou RTG změn plicního postižení a biochemických změn byla imunologická úprava pomalejší. K normalizaci hladiny p-ANCA protilátek došlo až po 40 dnech (obr. č.
3). Udržovací terapií prednisonem v dávce 5 mg v kombinaci
s cyklosporinem A (CyA) se dařilo dlouhodobě držet klinickou i laboratorní remisi. Proto jsme po dvou letech nahradili
CyA azathioprinem. Již po jednom měsíci jsme se pro incipientní laboratorní relaps a vedlejší účinky azathioprinu (pozitivita p-ANCA, makrocytární anemie, elevace transamináz)
vrátili k původní kombinované terapii prednison+CyA.

segmentální nekrotizující proces s celulárním srpkem

histologickým nálezem při optické mikroskopii (glomeruly
jsou různou měrou poškozené, sklerotické) a prakticky negativním (pauci-imunním) imunofluorescenčním vyšetřením.
Současné postižení plic (pulmorenální syndrom) je prognosticky velmi závažné. V laboratorní diagnostice je zvýšená sedimentace erytrocytů (FW) a hodnoty C-reaktivního proteinu
(CRP), anemie, přítomna bývá i mikro- nebo makrohematurie, proteinurie (až s obrazem nefrotického syndromu), různě vyjádřená oligoanurie, zvýšený sérový kreatinin, urea jako
obraz akutního postižení ledvin v rámci RPGN. Zásadní pro
diagnózu je průkaz p-ANCA protilátek.
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Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války
v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentračních táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala.
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Obr. č. 2: Vývoj sérového kreatininu v závislosti na léčbě
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Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v Německu.
Doktorát získala v Itálii. V roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věnovala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala
působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkopnici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou patologii. Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších
patologů. Ve spolupráci s Jákobem Churgem zkoumala a pojmenovala syndrom
Churga-Straussové.

Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative guidelines). V imunologickém vyšetření přetrvává slabá
pozitivita p-ANCA.

250

150

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

prednison
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Obr. č. 3: Vývoj p-ANCA v závislosti na léčbě
Při pokračující kombinované imunosupresi je pacient nadále v úplné klinické remisi, TK 136/79 mmHg, laboratorně
v KO bez leukocytózy a anemie (Hb 121 g/l), perzistující známky mírného renálního postižení jsou dlouhodobě bez progrese
(S-kr 144 µmol/l, glomerulární filtrace 55,8 ml/min/1,73m2 je
v pásmu III chronického onemocnění ledvin) (dle National

Pro stanovení diagnózy polyangiitis microscopica je typické
postižení ledvin (vedle dalších systémů – nejčastěji postižení
plic, tzv. pulmorenální syndrom, který je prognosticky velmi
závažný) pod obrazem segmentální nekrotizující glomerulonefritidy (GN) se srpky. Při histologickém vyšetření vzorku
ledvinné tkáně je charakterická diskrepance mezi významným
histologickým nálezem při optické mikroskopii (glomeruly
různou měrou poškozené, sklerotické) a prakticky negativním
imunofluorescenčním vyšetřením. Těmto GN se říká pauci-,
nebo oligoimunní GN. Do této skupiny vaskulitid s dominujícím renálním postižením patří zejména Wegenerova granulomatóza s pozitivitou c-ANCA protilátek proti proteináze-3
v cytoplazmě neutrofilů, dále polyangiitis microscopica, nekrotizující, rychle progredující glomerulonefritis (RPGN) se
srpky a Churg-Straussové syndrom s průkazem p-ANCA perinukleárních protilátek proti cytoplazmě neutrofilů. Protilátky p-ANCA mají specificitu k myeloperoxidáze (anti-MPO),
která je součástí neutrofilních granul. Klinické projevy re-
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Polyangiitis microscopica – vzácná nekrotizující vaskulitida

Bowmann William (1816–1892) – anglický chirurg, histolog a anatom. Během své
kariéry se ovšem stal i úspěšným oftalmologem. Je známý především pro svou snahu
využívat mikroskop při podrobném zkoumání lidských orgánů. Již ve svých 25 letech
identifikoval jeden z klíčových komponentů nefronu – Bowmanova kapsula. Jeho
jméno dále nese Bowmanova žláza, B. membrána a B. prostor. Za svou práci věnující
se pruhované svalovině byl přijat do Královské společnosti. Za své zásluhy pro vědu
byl v roce 1884 jmenován královnou Viktorií baronetem.
Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog. Vystudoval
lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát v roce 1922
a v roce 1928 nastoupil jako patolog v Uppsale. Je spoluautorem metody zjišťování FW(Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů. V roce 1966 mu byla
Mezinárodní hemoreologickou společností udělena Poiseuilleova medaile.
Westergren Alf Vilhelm Albertsson (1891–1968) – švédský internista. Lékař, který
v roce 1921 v článku o tuberkulóze představil svou metodu měření sedimentace červených krvinek. Jeho jméno (jako spoluautora) je obsaženo ve zkratce FW (Fåhræus
Westergren) – sedimentace erytrocytů. (zdroj informací: archiv redakce)
(zdroj informací: archiv redakce)

nálního postižení u vaskulitid jsou charakterizované projevy
akutního nefritického syndromu. Erytrocyturie je glomerulárního původu (trvalá mikroskopická, často makroskopická), proteinurie dosahuje až nefrotického rysu, jsou přítomny
válce v moči (cylindrurie). Postupně, někdy ve velmi krátkém
časovém intervalu (dny) v závislosti na míře a rozsahu glomerulárního poškození, se rozvíjí oligurie (pokles diurézy
pod 1 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu). Je přítomna závažná
hypertenze, otoky a dochází k rychlému poklesu glomerulární
filtrace (ve dnech, týdnech), hyperazotemii až s obrazem akutního selhání ledvin, které byly až dosud zdravé, nebo jen lehce
poškozené. Histologickým korelátem je nález extrakapilární
proliferace – srpků (různého stáří), vyplňujících Bowmanův
prostor u více než 50 % glomerulů v reprezentativním vzorku ledvinné biopsie. Tento histologický obraz charakterizuje
rychle progredující glomerulonefritidu (RPGN). Míra poškození vyjadřuje míru poruchy funkce glomerulární filtrace, jejímž vyjádřením je rychlý vzestup a progrese hyperazotemie
(RPGN), která neléčená může vyústit v konečné stadium ledvinného onemocnění (ledvinné „přežití“ je 60–80 % u nejtěžších průběhů). ANCA+ GN se podílejí 40–50 % na celkovém
počtu všech RPGN.
Klinický průběh onemocnění u našeho pacienta koreloval
s histologickým nálezem ve smyslu RPGN. Na počátku měl
významnou (nefrotickou) proteinurii, která vymizela při zvoleném intenzivním léčebném režimu stejně jako vysoký sérový
kreatinin a urea. Klinický nález byl ale chudý, nebyly vyjádřeny extrarenální příznaky onemocnění – hypertenze a otoky.
Pokud by však pacient zůstal neléčen, lze spekulovat, že by
postupně došlo i k rozvoji klinických známek RPGN a postižení dalších systémů. Je popisována i výjimečná asociace polyangiitis microscopica s diabetes mellitus (sami jsme měli jednu
takovou pacientku). Histologický obraz může „imitovat“ obraz
diabetické nefropatie i u pacienta bez diabetu.
V léčbě polyangiitis microscopica (a obecně ANCA+ GN)
založené na důkazech se používá kombinovaná imunosuprese.
Kortikosteroidy a cyklofosfamid. Iniciálně se podávají pulzy
metylprednisolonu v dávce 7–15 mg/kg/den (max. 1 g/den),
v terapii se dále pokračuje prednisonem v dávce 1 mg/kg/den
s postupným snižováním během 6–12 měsíců. Léčba cyklofosfamidem by měla trvat 6–12 měsíců. Intravenózně v dávce
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0,5 g/m2/měsíc s postupným zvyšováním o 0,25 g/měsíc do
maximální dávky 1 g/m2. Perorální dávka tvoří 2 mg/kg/den.
V iniciální léčbě lze použít i azathioprin. U plicního krvácení,
těžkého průběhu je indikovaná plazmaferéza. U onemocnění
refrakterního na léčbu je indikována plazmaferéza a monoklonální protilátky. Infliximab (anti-TNFα), kde se uvažuje patogenetická role TNFα u ANCA+ vaskulitid a rituximab (anti
CD 20).

Závěr
Důležité pro osud pacienta s onemocněním ANCA+ vaskulitidou je časné stanovení diagnózy. Podle typu vaskulitidy, rozsahu postižených orgánů, podle míry jejich postižení a klinického
průběhu je nutno volit intenzitu imunosuprese, která by v případě mikroskopické polyangiitidy měla být vždy kombinovaná
a vždy by měla být dlouhodobá. Protože onemocnění je charakterizované tendencí k relapsům, je nezbytné trvalé sledování nemocného klinicky, renálními funkčními testy, ANCA protilátkami. Léčba relapsu by měla být identická s iniciální léčbou.
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Pacient s kritickou ischemií
levé dolní končetiny
Jarmila Indráková

II. chirurgická klinika, FN Olomouc

Souhrn:

Klíčová slova:

Kazuistika popisuje případ pacienta s anamnézou několikadenní kritické ischemie
levé dolní končetiny (chladná akra, mramorovaná kůže, hybnost prstů omezena, klidové
bolesti) při příchodu do cévní ambulance. Nemocný podstoupil trombolytickou terapii
a aspirační trombektomii bércových tepen, vzhledem k dlouhé delay bez úspěchu, následně amputaci v noze, terapii systémem V.A.C. a krytí defektu dermoepidermálním autotransplantátem. Hojení rány bylo podpořeno přidáním sulodexidu do farmakoterapie.

Summary:

 ischemická choroba
dolních končetin
 trombóza
 embolie
 revaskularizace

Key words:

A patient with critical ischemia of the lower leg
The case report describes a patient who came to the department of outpatient vascular care with a history of several days lasting critical ischemia of his left leg (cold
periphery, marbled skin, decreased mobility of fingers, and pain at rest). The patient
underwent thrombolytic therapy and aspiration thrombectomy of crural arteries that
were due to long delay ineffective; then the amputation of the leg, V.A.C. system therapy
and covering of the defect with dermoepidermal autotransplantation followed. Wound
healing was supported by adding sulodexide to the medication.

 ischemic disease of lower
extremities
 thrombosis
 embolism
 revascularization

Indráková, J. Pacient s kritickou ischemií levé dolní končetiny. Kazuistiky v angiologii 2, 3: 13–15, 2014.

Úvod

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) patří mezi
velmi častá onemocnění. Je způsobena omezením průtoku krve
v periferní tepně jejím zúžením nebo uzávěrem nejčastěji na
podkladu aterosklerózy. Touto chorobou trpí cca 3–10 % lidí ve
věku nad 50 let s nárůstem k 15–20 % v populaci starší 70 let. Za
rok po stanovení diagnózy chronické kritické ischemie dolních
končetin prodělá 25 % nemocných amputaci nad kolenem.

Kazuistika
57letý pacient s anamnézou IgA nefropatie se sekundární
hypertenzí, vředovou chorobou gastroduodena, hyperlipoproteinemií, vertebrogenním algickým syndromem, po intervenci na spojivce levého oka a operaci inguinální hernie vpravo
byl vyšetřen v cévní ambulanci FN Olomouc pro sedmidenní
bolest levé dolní končetiny v noze. Bolesti vznikly náhle, byly
klidové, pacient musel nohu v noci svěšovat, byla nevýkonná,
prsty byly špatně pohyblivé, ale ještě částečně citlivé, noha byla
mramorovaná a chladná.
Pacient byl nekuřák s negativní rodinnou anamnézou stran
kardiovaskulárních onemocnění.
Nemocný pracuje jako učitel a zástupce ředitele na základní škole. Pro své obtíže nemohl chodit do práce a vykonávat
běžné činnosti.

Dlouhodobě užíval quinapril 10 mg 1-0-0, losartan 50 mg
½-0-0, acidum ascorbicum (100 mg)/rutosidum trihydricum
(20 mg) 1-0-0 a magnesium.
Při vyšetření měl pacient tlak krve (TK) 130/70 mmHg,
tepovou frekvenci 70/minutu, body mass index (BMI) 32 kg/
m2, pulzace vpravo i vlevo hmatné v třísle a v podkolenní
jamce, na arteria dorsalis pedis (ADP) i arteria tibialis posterior (ATP) oboustranně absence pulzací, ankle-brachial index
(ABI) oboustranně 0. Bylo provedeno ultrazvukové vyšetření
levé dolní končetiny (LDK), kde na arteria femoralis communis
(AFC), arteria femoralis superficialis (AFS), arteria profunda
femoris (APF) a arteria poplitea (AP) byl normální nález, ADP
uzavřena a ATP jen s poststenotickými křivkami a minimálními rychlostmi. Proto byla doplněna MR angiografie. Na levé
dolní končetině AFC, AFS, APF a AP průchodné, bez stenózy. Uzávěr arteria tibialis anterior (ATA) v distální polovině,
uzávěr tractus tibiofibularis, ATP, arteria fibularis (AFib) – stav
po embolizaci? Pravá dolní končetina – AFC, AFS a APF průchodné, bez stenózy, AP distálně uzavřena, bez aneurysmatu
(AAP). Uzávěr trifurkace, uzávěr tractus tibiofibularis, uzávěr
proximální části ATP, AFib, pod uzávěrem se plní přes kolaterály. ATA byla uzavřena v proximálních dvou třetinách, distálně se plnila přes kolaterály – stav po embolizaci?
V laboratorních výsledcích byl zvýšený CRP na 12,5 mg/l,
celkový cholesterol 5,82 mmol/l, LDL-cholesterol 3,88 mmol/l,
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Obrázek: archiv autorky

Obr. č. 3: Povleklý defekt – pahýl (červenec 2013)

Foto: archiv autorky

Obr. č. 1: MR angiografie tepen dolních končetin – AFC,
AFS, APF bez stenóz

Obrázek: archiv autorky

Obr. č. 4: Čistý defekt s počínajícími granulacemi (srpen 2013)

Obr. č. 2: MR angiografie tepen dolních končetin
PDK: AP distálně uzavřena, bez AAP. Uzávěr trifurkace,
uzávěr tractus tibiofibularis, uzávěr proximální části ATP,
AFib, pod uzávěrem se plní přes kolaterály. ATA uzavřena
proximálně ve dvou třetinách, distálně se plní přes kolaterály
– možnost jak trombózy, tak embolizace do bércového řečiště
LDK: uzávěr ATA v distální polovině, uzávěr tractus
tibiofibularis, ATP, Afib – možnost jak trombózy, tak
embolizace do bércového řečiště
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leukocyty 16,71.109/l, ostatní laboratorní výsledky byly v době
příjmu nemocného v normě.
Vzhledem k několikadenní anamnéze potíží byla pacientovi indikována aspirační trombectomie a lokální trombolýza. Po
24 hodinách nedošlo ke zlepšení nálezu, navíc bylo velké krvácení kolem zaváděcího pouzdra, proto byla trombolýza ukončena. Zároveň dostával nemocný kapací kúru s prostaglandiny.
I přes neúspěch této léčby, verifikovaný kontrolní angiografií,
se končetina klinicky zlepšila – byla teplejší, bolesti ustoupily, ale také začalo otékat lýtko – compartment syndrom. Byla
provedena dermofasciotomie. Po šesti dnech byla provedena
sutura dermofasciotomie, na spodině byly svaly vitální, hybnost v kyčli a koleni LDK plná, v hleznu mírně vázla, citlivost
včetně hlezna byla plně zachována. Na prstech byly nekrózy,
které přestupovaly na plantu a dorzum nohy.
Po 14 dnech léčby byl nemocný dimitován, kontrolován
ambulantně do doby demarkace nekróz na noze. Po 26 dnech
byla provedena amputace demarkované části levé nohy a indikován V.A.C. systém. Během jeho výměn byly patrné čisté
granulující plochy pahýlu s počínající okrajovou epitelizací.
Byla doplněna transtorakální echokardiografie a arytmologic-
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Foto: archiv autorky

ký holter. Echokardiografie byla bez nálezu intrakardiálních
trombů a holter nezachytil arytmii.
K podpoře léčby pahýlu byl nasazen sulodexid v dávce 2-22, po celou dobu užíval nemocný nadroparin 1,0 ml s.c. 1-01. Za další dva měsíce byl defekt překryt dermoepidermálním
štěpem – autotransplantátem ze stehna. Za 4,5 měsíce došlo ke
kompletnímu zhojení pahýlu. V hleznu je hybnost a citlivost
plně zachována, po rehabilitaci je nemocný schopen chůze bez
většího omezení. V medikaci byl ponechán sulodexid v dávce
2-0-2, rosuvastatin 0-0-1, ostatní medikace beze změn.

Diskuse a závěr
Ne u všech pacientů je možné provézt revaskularizaci. Proto je kladen důraz na maximalizaci farmakoterapie a v případě
přítomnosti defektů na důkladně prováděné převazy a ošetřování ran. Důležitá je dobrá spolupráce pacienta. Sulodexid je
důležitou součástí léčby nemocných s ischemickou chorobou
dolních končetin, především v symptomatických stadiích a to
i u nemocných, kde již revaskularizace není možná a to nejen
u diabetiků.

Obr. č. 5: Čistý defekt s epitelizací (září 2013)
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Obr. č. 6: Téměř dohojený pahýl po pokrytí
dermoepidermálním autotransplantátem (říjen 2013)
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Využití sulodexidu při léčbě
bércové ulcerace
Andrea Zechmeisterová

Angiologická ambulance, ANGIO AZ, s.r.o., Brno

Souhrn:

Klíčová slova:

Ve dvou kazuistikách uvádím možnosti využití sulodexidu při hojení bércových ulcerací. V první kazuistice se jedná o pacientku s onkologickým onemocněním s opakujícími se záněty žil a nehojícím se defektem bérce. Druhá kazuistika představuje pacientku
s diabetes mellitus 2. typu s bércovými ulceracemi v terénu diabetické mikroangiopatie
a s projevy žilní nedostatečnosti. V obou případech je poukázáno na možnost využití
sulodexidu při hojení bércových ulcerací a zlepšení symptomů žilní insuficience a předcházení komplikací.

 bércové vředy
 sulodexid

Key words:

Summary:
The use of sulodexide in the treatment of crural ulceration
There is presented two case studies concerning the possibility of the use of sulodexide in healing venous leg ulcers. In the first case report is of a patient with cancer
with recurrent inflammation of the veins and healing leg ulcer. The second case report
presents a patient with type 2 diabetes mellitus with leg ulcers on the terrain diabetic
microangiopathy and manifestations of venous insufficiency. In both cases, attention
is paid to the possible use sulodexide in the healing of venous ulcers and venous insufficiency improvement in symptoms and prevent complications.

 leg ulcers
 sulodexide

Zechmeisterová, A. Využití sulodexidu při léčbě bércové ulcerace. Kazuistiky v angiologii 2, 3: 16–18, 2014.

Úvod

Bércový vřed lze definovat jako ztrátu kožní substance, zasahující různě hluboko do podkoží. Je to porucha anatomické struktury a funkce kůže. Hojení bércového vředu probíhá
per secundam – výstavbou nové tkáně.
Bércový vřed je onemocnění chronické, často recidivující,
zpravidla spojené s dlouhou dobou hojení a s vysokými náklady na léčbu. Prevalence bércového vředu v populaci dospělého
věku se pohybuje mezi 0,3–1 %, ve věkových skupinách nad
70 roků se zvyšuje až na 5 %. V každé věkové skupině bércový
vřed s sebou přináší problémy zdravotní, ekonomické, sociální
a psychologické, neboť významně snižuje kvalitu života nemocného.
Příčina bércového vředu může být rozmanitá. Převážná
část bércových vředů 57–85 % má příčinu žilní, přibližně 10 %
je původu arteriálního, zbývající část má příčinu jinou.
Prognóza onemocnění je proto ve většině případů podmíněna patologicko-anatomickým a funkčním stavem žilního
a arteriálního systému. Kromě těchto ukazatelů ovlivňuje hojení bércového vředu řada faktorů místních a celkových.
Jako slibné se jeví využití sulodexidu v terapii bércových
ulcerací. Pozitivní výsledky byly ověřeny ve studii SUAVIS (Sulodexide Arterial Venous Italian Study), která byla publikována v roce 2002.
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Sulodexid je přírodní glykosaminoglykan složený ze středně molekulárního heparinu (80 %) a dermatanové složky
(20 %). Mechanismus účinku sulodexidu je komplexní a je dán
především vlastnostmi jeho jednotlivých složek. Mechanismus
antitrombotického účinku spočívá v inhibici aktivovaného
plazmatického faktoru X (faktor Xa) cestou aktivace inhibitoru
serinových proteáz – antitrombinu III (AT III). Výsledkem je
snížení pohotovosti ke krevnímu srážení v plazmatickém systému, rovněž však i v procesu primární homeostázy a zábrana
narůstání trombu. Fibrinolýza je pozitivně ovlivněna stimulací
uvolňování tkáňového aktivátoru plasminogenu (t-PA) a inhibicí inverzně působícího inhibitoru aktivátoru (PAI). Uvedené
účinky jsou vyvolány především působením heparinové složky, zatímco dermatan vede zejména k ovlivnění uvolňování
prostacyklinu a k inhibici dalšího inhibitoru srážení – heparin-kofaktoru II (HCII). Dermatan navíc zřejmě stimuluje fibrinolytické mechanismy podobným způsobem jako heparinová složka, tedy stimulací uvolňování t-PA a inhibicí PAI.
Hypofibrinogenemické účinky souvisí s největší pravděpodobností s profibrinolytickým působením sulodexidu, který se
zřejmě neuplatňuje při fyziologických hladinách fibrinogenu,
nýbrž pouze při hladinách patologicky zvýšených. Lipolytické
účinky jsou způsobeny aktivací lipoproteinové lipázy, čehož se
využívá i pro určení dávkování léčivého přípravku. Prokazova-
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né snížení viskozity plazmy je způsobeno hlavně tímto lipolytickým, ale zřejmě také hypofibrinogenemickým působením.
V poslední době se dostává stále více do popředí protektivní
a reparační působení na endotel, které vede k zábraně zvýšené adheze trombocytů, lymfocytů, monocytů a neutrofilů na
stěnu cévní, aktivuje lokální tvorbu a uvolňování t-PA, působí
tlumivě na růstové faktory, podporuje neoangiogenezi a zvyšuje přirozené antitrombotické vlastnosti endotelu.

Kazuistiky
První případ

Pacientka (62 let) s recidivujícími ulceracemi na pravé
dolní končetině od roku 2004, stav po erysipelu pravé dolní
končetiny 2001, stav po operaci varixů obou dolních končetin
v roce 1984. Od roku 1978 opakované záněty žil 5–10krát do
roka bez následné antikoagulační terapie či hospitalizace. Léčena od roku 2010.
Z rodinné anamnézy: varixy u matky, u babičky varixy
a bércová ulcerace, u otce mozková příhoda v 60 letech.
Z osobní anamnézy: léčena 19 let pro hypertenzi, léčena
pro dyslipidemii statinem, 2001 zjištěn tumor levého prsu
s následnou exstirpací tumoru s radioterapií i chemoterapií,
pacientka dispenzarizována na onkologii. Artróza obou kolenních kloubů v péči ortopeda. V roce 2005 plastická operace po
popálenině hrudníku.
Pacientka byla odeslána z kožní ambulance, kde byla léčena
pro recidivující bércové ulcerace žilní etiologie na pravé dolní
končetině a také k vyloučení trombózy pro progredující otok
levé dolní končetiny.
Duplexní ultrasonografie (DUS) levé dolní končetiny
(LDK) prokázala posttrombotické změny staršího data v oblasti vena femoralis s patrnou kolateralizací oběhu a dále v oblasti bérce v povodí vena saphena parva známky akutní trombotizace varixu s postižením hlubokého žilního systému bérce
v oblasti mediální svalové větve. Prokázány refluxy na úrovni
vena tibialis posterior (VTP), vena poplitea (VP) i vena femoralis (VF). DUS PDK ukázala v oblasti bérce posttrombotické
změny staršího data. Při dopplerovském vyšetření tepen DKK
byly zjištěny známky lehké periferní angiopatie, při dopplerovském vyšetření žil dolních končetin na PDK refluxy na vena
tibialis posterior (VTP) a vena poplitea (VP), na LDK refluxy
vena tibialis posterior (VTP), vena poplitea (VP) a krátký reflux
vena femoralis (VF) s omezením toků. ABI byl oboustranně
v normě. Fotopletysmografie (PPG) bez dikrotického zářezu
bilaterálně. SpO2 oboustranně 98 %. D-PPG: byla zjištěna insuficience žilně svalové pumpy ve stadiu III oboustranně.
Laboratorní vyšetření ukázalo následující hodnoty: celkový cholesterol 7,06 mmol/l, HDL-cholesterol 1,43 mmol/l,
LDL-cholesterol 5,2 mmol/l; triacylglyceroly, kyselina močová,
jaterní soubor a glykemie byly v normě.
Pacientka je v péči angiologické ambulance od roku 2010,
kam byla odeslána z kožní ambulance, kde byla léčena s nehojícím se bércovým vředem PDK. Při vstupním vyšetření byla
zjištěna varikoflebitida oblasti bérce LDK s přechodem do mediální svalové větvě, dále byly zjištěny posttrombotické změny

na úrovni vena femoralis (VF) LDK a posttrombotické změny
v oblasti bérce PDK, byla léčena warfarinem po dobu půl roku
a nasazena současně dlouhodobě mikronizovaná flavonoidní
frakce a bylo pokračováno v již zavedené kompresivní terapii.
Na PDK v oblasti bérce byl defekt zhojen do dvou měsíců. Měsíc před vysazením warfarinu se objevil nový defekt v oblasti
bérce PDK po drobném poranění a pacientka byla odeslána
do péče kožní ambulance. Po vysazení antikoagulační terapie
byla pacientka převedena na sulodexid (Vessel Due F) k trvalé
medikaci za paralelně probíhající lokální terapie.
Vzhledem k pozitivní rodinné anamnéze, opakovaným
zánětům žil obou DKK, nehojícím se ulceracím PDK a s přihlédnutím k onkologickému onemocnění v anamnéze byla
pacientka vyšetřena na hematologii k vyloučení trombofilního
stavu, dále byla odeslána ke kontrole na onkologii. Nebyl prokázán významný hematologický rizikový faktor pro trombózu a byla prokázána jen lehce zvýšená hladina homocysteinu.
Byla zahájena terapie kyselinou listovou. Onkologická kontrola neprokázala recidivu základního onemocnění a během
dalšího sledování v cévní ambulanci byl zjištěn metabolický
syndrom a pro perzistující neuspokojivé hodnoty lipidového
souboru byla provedena záměna statinu s dobrým terapeutickým efektem. Pacientka byla opakovaně edukována stran racionální úpravy stravy.
Po nasazení sulodexidu došlo k postupnému hojení defektu
s úplným vyhojením do dvou měsíců s jednou recidivou v roce
2012 v souvislosti s poraněním PDK. Od té doby je pacientka
bez další recidivy jak bércového vředu žilní etiologie na PDK,
tak bez dalších recidiv zánětu žil na obou dolních končetinách
a došlo také ke zmírnění otoků DKK a ke zmírnění parestezií
v okolí zhojeného defektu na PDK.

Druhý případ
Pacientka (77 let) s nehojícími se bércovými ulceracemi na
obou dolních končetinách od roku 2009, stav po opakovaných
zánětech žil na obou dolních končetinách bez následné antikoagulační terapie či hospitalizace (celkem 4x). Poslední zánět žil
na LDK v oblasti stehna byl zaznamenán v roce 1985. Léčena
je od roku 2010.
Z rodinné anamnézy: výskyt cévních onemocnění
v anamnéze neudává.
Z osobní anamnézy: léčena pro diabetes mellitus 2. typu od
roku 1990 a od roku 2010 užívá perorální antidiabetika, prokázána hypertenze. V roce 2008 prodělala operaci strumy pro
benigní tumor (na substituci), dispenzarizována na endokrinologii.
Pacientka byla odeslána z kožní ambulance, kde byla přes
půl roku léčena pro nehojící se ulcerace na obou DKK a pro
pozitivní bakteriologický nález ve stěrech ze secernujících ran
byla přeléčena antibiotiky v posledních 14 dnech.
DUS PDK i LDK prokázala oboustranně v oblasti bérců
posttrombotické změny. V oblasti hlubokého i povrchového žilního systému obou DKK bez známek akutního zánětu.
Oboustranně prokázány insuficientní Cockettovy perforátory.
Dopplerovské vyšetření tepen ukázalo oboustranně magistrální tepny průchodné do periferie, a. tibialis anterior (ATA)
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Cockett Frank Bernard (1916–2014) – britský chirurg. Pracoval více než 30 let
v St. Thomas Hospital v Londýně a stal se známý svou prací v terapii venózních ulcerací, varixů a aneurysmatu aorty. Je spoluautorem významné monografie Pathology
and Surgery of the Veins of the Lower Limps. Jeho jméno nese např. C. syndrom,
C. operace nebo C. perforátory. V roce 1963 byl požádán britskou vládou o cestu
na Zanzibar s cílem zachránit život místnímu sultánovi. Byl vášnivým a vynikajícím
jachtařem, jména jeho jachet (Saphena, Varix) jasně vypovídají o majitelově povolání.
(zdroj informací: archiv redakce)

i a. tibialis posterior (ATP) – dvoufázové křivky na obou DKK.
Dopplerovské vyšetření žil pak ukázalo na PDK refluxy na
vena poplitea (VP) a vena femoralis (VF) a na LDK refluxy na
vena tibialis posterior (VTP), vena poplitea (VP) i vena femoralis (VF). PPG bez dikrotického zářezu bilaterálně. SpO2 oboustranně 97 %. D-PPG – oboustranně zjištěna insuficience žilně
svalové pumpy ve stadiu III. Hodnota ABI vpravo 0,90 a vlevo
v normě.
Z laboratorních vyšetření – glykemie v séru 8,1 mmol/l,
leukocyty, kreatinin, urea, jaterní soubor, glykovaný hemoglobin, minerály v séru, albuminy i celková bílkovina byly v normě. Stěry z defektů na bakteriologii oboustranně negativní.
Pacientka byla poprvé vyšetřena v cévní ambulanci v roce
2010 pro rok nehojící se ulcerace na obou DKK i přes intenzivní lokální terapii v kožní ambulanci. Při vstupním vyšetření
byly u pacientky zjevné rozsáhlé silně secernující defekty na
předních částech bérců zasahující i mediálně. Provedená kontrola na diabetologii potvrdila dobrou kompenzaci diabetu
a opakovaně provedené stěry z obou defektů na bakteriologii,
po přeléčení antibiotiky, byly negativní.
Ke stávající terapii lokální i celkové byl přidán sulodexid
v dávce 2-0-2 a byla navýšena dávka venofarmaka. I nadále
byla pacientka v péči kožní ambulance. Po 3 měsících při kontrole byla zřejmá tendence k lehkému zmenšování defektů. Po
dobu hojení defektů DKK byly výsledky stěrů na bakteriologii
opakovaně negativní a cukrovka byla dobře kompenzována.
Kontrola na endokrinologii prokázala dobrou substituci po
úplné strumektomii provedené v roce 2008. K úplnému vy-

hojení rozsáhlých defektů obou bérců došlo po osmi měsících
a od té doby je pacientka léčena sulodexidem (Vessel Due F)
v dávce 1-0-1. V dubnu 2013 byla pacientka hospitalizována
s cévní mozkovou příhodou ischemické etiologie s pravostrannou symptomatologií.
Od vyhojení lézí obou bérců pacientka aplikuje na obě dolní končetiny kompresivní terapii, dodržuje doporučená režimová opatření a do poslední kontroly provedené v dubnu 2014
je bez recidivy bércových ulcerací a záněty žil se již od nasazení
sulodexidu v roce 2010 neopakovaly.

Závěr
Z doložených kazuistik vyplývá, že sulodexid kromě lokální terapie bércového vředu, vzhledem ke škále svých účinků
– endotelprotektivního, antitrombotického a hemoreologického, chrání cévní stěnu, zlepšuje symptomy žilní insuficience
a předchází komplikacím.
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Kombinovaná terapia u pacienta
so syndrómom diabetickej nohy
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Kľúčové slová:

Súhrn:
Kazuistika dokumentuje pozitívny efekt kombinovanej liečby syndrómu diabetickej nohy. Syndróm diabetickej nohy je definovaný ako ulcerácia alebo deštrukcia
tkanív nohy (distálne od členka vrátane členka) asociovaný s neuropatiou, ischémiou
a (alebo) s infekciou. Infekcia je najčastejšou komplikáciou u diabetikov s chronickými ranami. Títo jedinci s diabetom sú náchylný k infekciám nôh pretože majú sekundárne porušené cievne zásobenie, ktoré limituje fagocytujúce bunky a znižuje koncentráciu antibiotík v infikovanom tkanive. Riziko amputácie je 15–40-krát vyššie
ako v bežnej populácii (u nediabetikov). Riziko amputácie podľa viacerých zdrojov
môže byť znížené o 40–85 %. Vyčistenie rany je základom pre naštartovanie procesu
hojenia chronických rán. V tejto kazuistike by sme chceli poukázať na to, že okrem
klasických možností liečby (optimalizácia metabolickej kontroly, liečba neuropatie,
liečba infekcie, úprava prekrvenia, lokálna liečba a moderné preväzové materiály)
máme niekoľko metód (liečba riadeným podtlakom, dermoepidermálna plastika),
ktoré môžeme použiť ľahko a efektívne.

Key words:

Summary:
A combined therapy in a patient with diabetic foot syndrome
The case report documents a positive effect of a combined therapy diabetic foot
syndrome. Diabetic foot ulcers are defined as an ulceration or a tissue destruction
(distally from the ankle and including the ankle) associated with neuropathy, ischemia
and (or) infection. Infections are the most common complication in diabetics with
chronic wounds. These persons with a diabetes mellitus are predisposed to foot
infections because of a compromised vascular supply secondary, which limits the
function of phagocytis cells and reduced concentration of antibiotics in the infected
tissues. Risk of diabetic foot amputation is 15–40 times higher than in general
population (a population without diabetes mellitus). The risk of amputation could by
reduced by up to 40–85 % according to the various sources. Debridement is essential
for the start of the process of chronic wound healing. With this case report we would
like to point out that in addition to traditional pillars of treatment (optimalisation
of metabolic control, treatment of neuropathy, treatment of infection, treatment of
blood circulations, local therapy and modern dressing materials) we have a several
methods (treatment with controlled vacuum, dermoepidermal skin grafts) which we
could use very easily and effectively.

Úvod

Pri neustále sa zvyšujúcej prevalencii diabetes mellitus
narastá aj množstvo chronických komplikácií diabetu. Jednou z najzávažnejších je aj syndróm diabetickej nohy, ktorý
sa môže rozvinúť až u 15 % diabetikov. Prevalencia syndrómu
diabetickej nohy podľa viacerých zdrojov sa pohybuje medzi
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3–10 % všetkých pacientov s diabetes mellitus, ročná incidencia je stále medzi 2–11 %. Jedná sa väčšinou o defekty neuropatické, menej časté defekty ischemické, alebo defekty zmiešanej
etiológie. Ide o chronické rany (trvanie defektu minimálne 6 týždňov), ktoré sa dlho hoja približne 11–14 týždňov.
Z viacerých príčin (v závislosti od hĺbky a rozsahu defektu,
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bakteriálneho osídlenia rany, nutrície a pridružených ochorení
pacienta atď.). Rekurencia znovuobnovenia defektu sa objavuje v 50–70 % prípadov. V prípade infekcie chronického defektu
môžu prejsť do pokročilých štádií (gangréna, flegmóna alebo
osteomyelitída) až u 2,2–4 % pacientov, ktoré priamo ohrozujú
život pacienta, pretože môže vzniknúť sepsa a dôjsť ku smrti.
Syndróm diabetickej nohy patrí stále ku najčastejšej príčine
netraumatických amputácií, riziko amputácie je u diabetikov
o 15–40-krát vyššie ako v bežnej zdravej populácii. Syndróm
diabetickej nohy predchádza amputácii až v 85 % prípadov.
Syndróm diabetickej nohy patrí nielen ku závažným zdravotným problémom (do 5 rokov od amputácie zomiera 39–68 %
pacientov), ale je aj ku sociálno-ekonomickým problémom,
ktorý výrazným spôsobom zhoršuje kvalitu života pacienta
(imobilizácia pacienta, strata zamestnania, psychické problémy). Preto kladieme dôraz na prevenciu vzniku defektov,
správnu edukáciou diabetikov. V prípade vzniku syndrómu
diabetickej nohy je hlavným cieľom včasnej a komplexnej liečby dosiahnuť trvalé uzatvorenie defektu. Pretože sa väčšinou
jedná o polymorbídnych pacientov s rozvinutými multiorgánovými komplikáciami diabetu a mnohými pridruženými
ochoreniami je nutná dobre vedená interdisciplinárna starostlivosť (diabetológ, chirurg, angiológ, cievny chirurg, ortoprotetik, neurológ, oftalmológ, nefrológ, kardiológ...).
Na diabetologickom oddelení NEDÚ Ľubochňa používame okrem klasických metód aj novšie metódy liečby syndrómu
diabetickej nohy (larvoterapia, liečba riadeným podtlakom,
liečba pomocou živých bunkových línií Apligraf). Vaccuum assisted closure therapy je v súčasnosti veľmi účinná a efektívna
metóda podpory granulácie, ktorá prostredníctvom zvýšeného
kapilárneho prietoku krvi redukuje edém interstícia, odvádza
zápalový detritus, redukuje množstvo baktérií v rane, udržiava vlhké prostredie a tým zásadne urýchľuje hojenie defektov.
V intenzívnej spolupráci s I. chirurgickou klinikou Jesseniovej
lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine využívame možnosť transplantácie autológnych dermoepidermálnych štepov od roku 2004, pomocou tejto metódy dochádza
ku preepitelizovaniu defektu a tým aj ku uzatvoreniu rany. Táto
metóda je známa od roku 1896, ale v súčasnosti zažíva renesanciu.

Kazuistika
Ide o 55-ročného pacienta diabetika 2. typu, sekundárne
na intenzifikovanej inzulinoterapii, v štádiu chronických komplikácií diabetes mellitus (DM) (distálna senzitívne motorická
neuropatia na dolné končatine, diabetická retinopatia), ktorý
bol na našom oddelení (NEDÚ Ľubochňa) hospitalizovaný od
19. 4. 2010 do 7. 6. 2010. Pacient bol na naše oddelenie preložený zo spádového chirurgického oddelenia s rozsiahlym
defektom na dorze ľavej nohy zasahujúci za vonkajší členok
ľavej nohy prechádzajúci na laterálnu stranu predkolenia ľavej
nohy s nekrotizujúcou spodinou. Trvanie defektu dva mesiace
(od februára 2010), anamnesticky defekt vznikol po prekonaní
gangrenózneho eryzipelu na ľavej nohe s potrebnými opakovanými nekrektómiami (marec 2010) s obnažením šliach ex-

tenzorov, v spáde vykonané ultrasonografické vyšetrenie arteriálneho systému dolných končatín (DK) bez stenóz. V marci
2010 bola pacientovi navrhnutá amputácia ľavej nohy, s ktorou
ale pacient nesúhlasil a odišiel domov na vlastnú žiadosť po
podpísaní negatívneho reverzu. V apríli 2010 bol pacient opäť
hospitalizovaný na spádovom chirurgickom oddelení za účelom vykonania nekrektómií, následne bol preložený na naše
oddelenie. Z pridružených ochorení bola pri prijatí prítomná
permanentná fibrilácia predsiení na antikoagulačnej liečbe
nízkomolekulárnym heparínom a na antiarytmickej liečbe verapamilom, artériová hypertenzia na liečbe ACE inhibítorom,
stav po totálnej strumektómii pre hypertyreózu v roku 2008
aktuálne na subtitučnej terapii levotyroxínom, hepatopatia
a anemický syndróm. Vo vstupnom laboratórnom vyšetrení
sme zistili vstupnú hodnotu glykovaného hemoglobínu 7,4 %
podľa DCCT, vstupné glykémie v rozsahu 8,8–17,1 mmol/l,
zvýšenú zápalovú aktivitu (elevácia CRP, leukocytóza a zrýchlená sedimentácia erytrocytov) a anemický syndróm (normochrómna normocytová anémia). RTG ľavej nohy a MR
ľavej nohy boli bez zjavných známok osteomyelitídy, len osteoartritické zmeny. Opakovane bol vykonaný débridement
(chirurgický a enzymatický), ktorý je nevyhnutným predpokladom navodenia granulačného procesu, pravidelne lokálne
sme ošetrovali defekt (metódy vlhkej terapie) obrázok č. 1 a 2.
Z kultivácie defektu: z aeróbnej kultivácie sme verifikovali Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium species, Bacillus
species, Enterococcus faecalis a Helcococcus-like mikroorganizmy, negatívna anaeróbna kultivácia. Zahájili sme empirickú
antibiotickú terapiu (metronidazol, sulperazon = cefoperazon/
sulbaktám) s úpravou podľa výsledkov kultivácie z defektu
s následnou normalizáciou zápalových parametrov pri prepustení. Po vyčistení spodiny defektu sme podporovali druhú fázu
hojenia za účelom vytvorenia granulačného tkaniva pred plánovaným výkonom (transplantáciou autológnoych dermoepidermálnych štepov) a to liečbou pomocou riadeného podtlaku
prostredníctvom podtlakovej pumpy s očakávaným efektom
(viz obr. č. 3 a 4).
V rámci predoperačnej prípravy pacienta bola realizovaná úprava inzulinoterapie za intenzívnej kontroly glykémií
(glykémie v rozsahu 4,5–7,9 mmol/l), liečba neuropatie, antibiotická liečba, hydratácia pacienta a správna výživa, lokálna liečba. Doplnené bolo kardiologické vyšetrenie s nálezom
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 polytechnice, 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 významně
využíván také v medicíně. Později působil mj. v nově zřízeném Fyzikálním ústavu při
Vídeňské univerzitě.
Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole technické
v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na univerzitách
ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své vědecké
kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny symbolem
X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v medicíně a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku.
(zdroj informací: archiv redakce)
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Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Kombinovaná terapia u pacienta so syndrómom diabetickej nohy

Obr. č. 4: Efekt aplikácie riadeného podtlaku na defekt,
vytvorenie granulačného tkaniva

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Obr. č. 1: Lokálny nález po opakovanom debridemente
4 dni od prijatia

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Obr. č 2: Lokálny nález po opakovanom debridemente
17 dní od prijatia

Obr. č. 3: Aplikácia riadeného podtlaku na defekt
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Obr. č. 5: Začínajúca epitelizácia defektu po vykonaní
transplantácie dermoepidermálnych štepov, 25. 6. 2010
to je 18 dní od dermoepidermálnej plastiky
dilatácie ľavej predsiene na 50 mm, chronická ischemická
choroba srdca, nealgická forma s ejekčnou frakciou (EF) ľavej
komory (LK) 48 %, stav po možnom prechodenom infarkte
myokardu v minulosti podľa EKG a echokardiografie, pre permanentnú fibriláciu predsiení na liečbe verapamilom, do liečby pridaný digoxín, indikovaná trvalá antikoagulačná liečba.
Na RTG hrudníka prítomné peribronchitické zmeny vpravo
bazálne. Pre asymetrický edém ľavej končatiny bolo realizované dopplerovské vyšetrenie ciev dolných končatín s nálezom
známok chronickej žilovej nedostatočnosti, nález insuficientných perforátorov na predkolení, bez detekcie hlbokej žilovej
trombózy, arteriálny systém bez hemodynamicky závažných
stenóz. Následne bol pacient 7. 6. 2010 preložený na I. chirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej
nemocnice v Martine, kde bola realizovaná transplantácia autológnych dermoepidermálnych štepov, bolo aplikovaných 68
štepov vzhľadom na veľkosť defektu, z toho sa ich prihojilo 58.

Kombinovaná terapia u pacienta so syndrómom diabetickej nohy

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie

Diskusia a záver

Obr. č. 6: Takmer úplná epitelizácia defektu po vykonaní
transplantácie dermoepidermálnych štepov – 81 dní od
začiatku liečby

V praxi sa nám osvedčilo použitie liečby riadeným podtlakom na podporu a urýchlenie tvorby granulačného tkaniva
(druhá fáza hojenia rán), zároveň touto metódou odstránime
zápalový detritus z rany, zlepšíme prekrvenie a znížime množstvo baktérií v rane. Všetky tieto vlastnosti sú žiaduce pred
realizáciou autológnej transplantácie dermoepidermálnych
štepov, ktorou podporujeme tretiu fázu hojenia rán a to fázu
epitelizačnú. Absolútnou kontraindikáciou liečby riadeným
podtlakom je prítomnosť osteomyelitídy, relatívnou kontraindikáciou je prítomnosť napr. obnažených orgánov, obnažených
ciev, nervov, šliach. Kontraindikáciou autológnej transplantácie dermoepidermálnych štepov je aplikácia na miesta s nedostatočným cievnym zásobením (anatomické: obnažená kosti,
chrupavky, šľachy a nervy, alebo hemodynamicky závažné
stenózy pri periférnom arteriálnom ochorení), nespolupráca
pacienta.
Tieto metódy sa nám javia ako efektívna, jednoduchá,
a pritom aj dostatočne účinná liečba syndrómu diabetickej
nohy, ktorou sa nám podarilo úspešne kompletne uzatvoriť viaceré chronické defekty u diabetikov.

Foto: z archívu NEDÚ Ľubochňa, diabetologické oddelenie
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Obr. č. 7: Epitelizácia defektu po vykonaní transplantácie
dermoepidermálnych štepov – 81 dní od začiatku liečby
Následne bol pacient preložený späť na naše pracovisko
(NEDÚ Ľubochňa) kde bol hospitalizovaný od 17. 6. 2010 do
9. 7. 2010. Pokračovali sme v komplexnej liečbe ako aj v lokálnej terapii (neadherentné preväzy, metóda vlhkej terapie).
Štepy boli vitálne s aktiváciou epitelizácie v okolí ostrovčekov,
došlo ku výraznej regresii veľkosti defektu, defekt bol po mesiaci od operácie parciálne preepitelizovaný (obr. č. 6 a 7).
Následne bol pacient prepustený domov do ambulantnej
starostlivosti, potom absolvoval ambulantné kontroly na našom pracovisku a I. chirurgickej klinike. Po dvoch mesiacoch
od operácie bol defekt takmer úplne preepitelizovaný. Glykemická kontrola zlepšená, kontrola glykovaného hemoglobínu 6,6 % podľa DCCT pri ambulantnej návšteve 28. 7. 2013.
Následne bol pacient kontaktovaný telefonicky, podľa udania
pacienta došlo ku úplnému uzatvoreniu defektu na ľavej nohe.
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Pacient s recidivujícími ischemickými ikty
v důsledku aktinoterapie v oblasti krku
Bohdan Křupka

Neurologie a léčení bolesti, s.r.o., Valašské Meziříčí

Souhrn:

Klíčová slova:

Cévní onemocnění mozku figurují na třetím místě v příčinách úmrtí ve vyspělých
státech. Představují závažný zdravotní, sociální i ekonomický problém. Autor předkládá kazuistiku neobvyklého pacienta s recidivujícími cévními mozkovými příhodami v různých řečištích, který v sekundární prevenci vystřídal několik preparátů.
Teprve nasazení sulodexidu znamenalo pro nemocného mnohaletou remisi, která
trvá dosud.






cévní mozková příhoda
antiagregační léčba
sekundární prevence
sulodexid

Key words:

Summary:
A patient with recurrent ischemic strokes resulting from actinotherapy in the
neck area
Cerebrovascular diseases represent the third leading cause of death in the
developed countries. It represents serious medical, social and economic problem. The
author presents a case report of an atypical patient with recurrent ischemic strokes
in different vascular beds, who was treated with several products in the secondary
prevention. Only the initiation of the treatment with sulodexide has brought long
lasting remission that still continues.






cerebrovascular diseases
antiaggregation
secondary prevention
sulodexide

Křupka, B. Pacient s recidivujícími ischemickými ikty v důsledku aktinoterapie v oblasti krku. Kazuistiky
v angiologii 2, 3: 24–26, 2014.

Úvod

Mezi cévní onemocnění mozku počítáme všechna onemocnění způsobená poruchou mozkové cirkulace. Nejzávažnější formou jsou cévní mozkové příhody (CMP), které figurují na třetím místě v příčinách úmrtí ve vyspělých státech.
V akutním období do dvou týdnů umírá asi 15 % nemocných,
do půl roku asi 30 % a asi 40 % lidí stižených CMP jsou dlouhodobě či doživotně invalidní.
Mozkové ischemie, čili infarkty jsou nejčastějším typem
CMP. K poškození neuronů dochází při poklesu mozkové perfuze z optimálních 50–60 ml/100 g tkáně/minutu na hodnoty
pod 20 ml/100 g/minutu. Nejprve dojde k depolarizaci buněčné membrány a ztrátě přenosu informací. Struktura tkáně
zůstává po jistou dobu nedotčena, mluvíme o tzv. penumbře.
Při déle trvající ischemii a poklesu perfuze k hodnotám kolem
10 ml/100 mg/minutu již dochází k ireverzibilním změnám,
zániku neuronů a k mozkovému infarktu. K tomuto může dojít
jednak v důsledku lokálního uzávěru některé z tepen zásobujících mozek (a tím vzniku teritoriálního infarktu), anebo z příčin celkových, např. hypotenze, což způsobí difuzní ischemické poškození mozku. Nejčastější příčinou stenózy či obliterace
některé z mozkových tepen je ateroskleróza. Nerovný povrch
sklerotického plátu může být rovněž zdrojem embolizací do

24

KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 3/2014

distálního řečiště tepny. Nejčastějším místem poškození tepen
aterosklerózou jsou tepenná větvení. Méně častou příčinou
poškození tepen jsou záněty, postradiační arteriopatie, traumata či protrahovaný vazospasmus při migréně. Výsledkem
uzávěru drobné mozkové tepny je tzv. lakunární infarkt, které
tvoří asi čtvrtinu všech ischemických CMP. Další častou příčinou cévního uzávěru je embolizace, nejčastěji ze srdce či aorty
při chlopenních vadách, fibrilaci síní a tzv. spontánním echokontrastu. Mnohdy však zůstává příčina mozkového infarktu
neznámá.
Mozková ischemie se projevuje řadou příznaků závislých
na lokalizaci a rozsahu poškození.
Z hlediska časového rozlišujeme CMP na tranzitorní ischemické ataky (TIA), kdy deficit odezní kompletně do 24 hodin,
reverzibilní neurologický deficit (RIND), kdy příznaky odezní
za dobu delší než 24 hodin, vyvíjející se příhodu, kdy se deficit
v čase mění či progreduje a dokončenou CMP s již stabilizovaným klinickým obrazem.
Z hlediska lokalizace dělíme ischemické ikty podle teritoria
jednotlivých mozkových tepen. V řečišti karotickém dochází
při uzávěru a. cerebri anterior ke kontralaterálnímu motorickému postižení s převažujícím postižením dolní končetiny,
zejména akrálně, někdy s ataxií. Nejčastějším syndromem je

Pacient s recidivujícími ischemickými ikty v důsledku aktinoterapie v oblasti krku

uzávěr a. cerebri media (ACM), kdy dochází k druhostrannému motorickému a senzitivnímu postižení končetin s větším
postižením končetiny horní, u léze dominantní hemisféry
bývá porucha komunikace charakteru afázie, při postižení hemisféry nedominantní se může objevit druhostranný neglect
syndrom. Uzávěr vnitřní karotidy (ACI) se projevuje nejčastěji příznaky srovnatelnými s uzávěrem ACM, někdy i ACA.
Nejsou však výjimkou klinicky němé uzávěry ACI, které jsou
kompenzovány bohatým kolaterálním řečištěm, kterým disponuje mozek díky existenci Willisova okruhu.
Samostatnou jednotkou jsou tzv. lakunární infarkty, které
vznikají důsledkem uzávěru drobných tepének nejčastěji v bazálních gangliích a mozkovém kmeni. Jejich průběh a prognóza bývají relativně příznivé.
Ve vertebrobazilárním řečišti se setkáváme s příznaky přechodné vertebrobazilární insuficience, charakterizované přechodnými závratěmi, nauzeou, zvracením a mozečkovými příznaky. Pro mozkové infarkty ve vertebrobazilárním řečišti jsou
charakteristické alternující kmenové syndromy, ataxie končetin, poruchy stoje a chůze. U teritoriálního infarktu v povodí
a. cerebri posterior je typický druhostranný výpadek zorného
pole typu homonymní hemianopie či kvadrantanopie. Nejtěžším obrazem je charakterizován uzávěr a. basilaris, který vede
ke kvadruparéze, bulbárnímu syndromu a poruše vědomí.
Jeho prognóza je většinou infaustní.
Pacienti s akutní CMP by měli být hospitalizováni ve specializovaných zařízeních, tzv. iktových centrech, která jsou zřízena na neurologických odděleních vybraných nemocnic. Po
zvládnutí akutního stadia iktu následuje pobyt na standardním lůžkovém oddělení s rehabilitací, reedukací řeči a dalšími
opatřeními s cílem minimalizovat vzniklý deficit, a to včetně
nasazení vhodného léku v sekundární prevenci.

Kazuistika
Pacient, narozený v roce 1945, prodělal v roce 1984 karcinom laryngu. Byl léčen parciální laryngektomií a aktinoterapií
na oblast hrtanu. Stran této diagnózy je až dosud bez recidivy.
V roce 1988 po anamnéze opakovaných epizodách amaurosis fugax vlevo utrpěl těžkou ischemickou cévní mozkovou
příhodu v levém karotickém řečišti. Později byl zjištěn uzávěr
vnitřní karotidy vlevo, a to v důsledku postradiační vaskulopatie. Původně těžký deficit ve smyslu smíšené afázie a pravostranné hemiparézy se postupně upravil do středně těžké
spastické hemiparézy Wernicke Mannova typu s lehkou afázií a dysfonií, byl schopen chůze i řízení automobilu. Zajištěn
antiagregační léčbou kyselinou acetylosalicylovou v dávce
100 mg denně, dále užíval hypotenziva. V dalším průběhu
během roku 1993 prodělal další opakované tranzitorní ischemické ataky v témže řečišti, v roce 1994 proběhla diagnostická
hospitalizace na klinickém pracovišti, zde byly zjištěny těžké
patologické změny přívodných tepen mozku – uzávěr obou
vnitřních karotid s kolaterálami periorbitálně a cestou Willisova okruhu z vertebrobazilárního řečiště. Antiagregační terapie
byla na indobufen (Ibustrin) 1-0-1.
V roce 2000 pacient prodělal recidivu cévní mozkové pří-

Willis Thomas (1621–1675) – anglický anatom, neurolog a psychiatr. Studoval
a pracoval v Oxfordu, později i v Londýně. Byl průkopníkem anatomie mozku, nervové tkáně a svalů. Objevil tzv. Willisův okruh (circulus arteriosus cerebri) a popsal
či zpřesnil řadu anatomických jevů v mozku. V roce 1667 vydal Pathologicae cerebri
et nervosi generis, ve které postuloval novou teorii příčin epilepsie a dalších konvulzivních onemocnění a přispěl k rozvoji i psychiatrie. Pozorování glykosurie jej vedlo
k prosazování také výrazu mellitus u diabetu (někdy se můžeme setkat pro diabetes
mellitus i s označením W. nemoc).
Wernicke Karl (1848–1905) – německý anatom, psychiatr a neuropatolog. Studoval
a praktikoval ve Vratislavi, Vídni a Berlíně. Ve Vratislavi působil jako docent neurologie a psychiatrie, později v téže funkci na univerzitě v Halle. Po publikaci objevů
Paula Broca pracoval také na výzkumu poruch řeči způsobených poškozením mozku,
zpřesnil je a doplnil. Jeho jméno nese W. oblast mozku a W. afázie, W. encefalopatie.
Mann Ludwig (1866–1936) – německý lékař. Studoval, pracoval, žil i umřel ve
Vratislavi, v letech 1890–1896 pracoval jako asistent K. Wernicke. Na univerzitě ve
Vratislavi (Breslau) profesorem neuropatologie a elektroterapie od roku 1907. Od
roku 1913 vedl oddělení nervových nemocí v St. Georgs-Krankenhaus ve Vratislavi.
S jeho jménem je spojen M. syndrom a Wernicke-M. hemiplegie (zdroj informací:
archiv redakce).
(zdroj informací: archiv redakce)

hody – jednalo se o prokrvácenou ischemii parietookcipitálně
vlevo. Zobrazovacími metodami nebyla zjištěna cévní malformace v této lokalizaci, ale od posledního vyšetření došlo k dalšímu uzávěru významné tepny, tentokrát pravé a. vertebralis.
Nyní měl pacient mozek zásoben pouze cestou levé a. vertebralis a kolaterálami periorbitálními a leptomeningeálními.
Při propuštění byl nasazen sulodexid (Vessel Due F) v dávce
2-0-2, později 1-0-1. Od té doby až dosud je pacient bez recidivy cévní mozkové příhody, chronicky si léčí arteriální hypertenzi, dyslipidemii a hypotyreózu. Nemá jiné cévní potíže. Je
schopen samostatné existence a dokonce i řízení auta na kratší
vzdálenosti. Léčbu snáší již 15. rok bez negativních vedlejších
účinků.

Diskuse
Cévní mozkové příhody se stávají hrozbou pro stále mladší
věkové skupiny obyvatel. Management akutního stadia CMP
se za poslední léta významně vylepšil zřízením dvoustupňové
sítě iktových center, kdy se nemocným dostává kvalitní péče
včetně trombolýzy či mechanické rekanalizace postižené tepny. Sekundární prevence je potom v rukou buď specializovaných poraden těchto center anebo v rukou terénních neurologů, internistů či praktických lékařů. Péče by měla zahrnovat
pravidelné kontroly klinického stavu, laboratorní vyšetření,
v indikovaných případech i stavu cévního řečiště ultrazvukem.
Nedílnou součástí je i výběr vhodného léku s antiagregačními,
antikoagulačními či antitrombotickými účinky.
Pacienti s prokázaným nitrosrdečním trombem, echokontrastem anebo s fibrilací síní jsou vesměs indikováni k antikoagulační terapii warfarinem či některým z nových antikoagulancií (dabigatran – Pradaxa, rivaroxaban – Xarelto). Naprostá
většina pacientů je však indikována k antiagregační léčbě. Nejčastěji je stále používána kyselina acetylosalicylová. Je to látka
blokující cyklooxygenázu 1, což vede ke snížení agregace destiček. Její nevýhodou je nebezpečí vzniku dyspepsií a vředové
choroby gastroduodenální, nehledě na možný rozvoj rezistence. Účinnější a lépe snášené jsou inhibitory adenosindifosfátu
(ticlopidin, clopidogrel). Ticlopidin však hrozí vznikem neutropenie a trombocytopenie, proto je nahrazován clopido-
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grelem, zejména u pacientů po intravaskulárních výkonech,
stentingu anebo po karotické endarterektomii. Poslední dnes
běžně užívanou antiagregační látkou je dipyridamol, inhibitor
buněčné resorpce adenosinu a cyklooxygenázy 1. Užívá se zejména v kombinaci s kyselinou acetylosalicylovou (Aggrenox).
Mezi těmito léky má sulodexid své nezastupitelné místo
i po skoro 20 letech existence na našem trhu. Je to látka ze skupiny glykosaminoglykanů tvořena dvěma složkami – středně
molekulárním heparinem a dermatansulfátem. Vede k inhibici
aktivovaného faktoru X a trombinu, snižuje hladinu fibrinogenu a ovlivňuje tkáňový aktivátor plasminogenu (t-PA). Má
účinek jak na tepenné, tak na žilní i kapilární řečiště, je velmi
dobře snášen a nevyžaduje monitoraci žádného markeru, na
rozdíl od warfarinu či ticlopidinu.

Závěr
CMP jsou různorodou skupinou onemocnění s často těžkými následky pro pacienta i jeho rodinu. V posledních letech
se díky vytvoření sítě iktových center výrazně zlepšily mož-

nosti diagnostiky i terapie zejména v jejich akutní fázi. Výběr
vhodné antiagregační léčby v sekundární prevenci však zůstává důležitým faktorem dalšího průběhu onemocnění a výsledného zdravotního stavu pacienta. Sulodexid je stále lékem
volby pro nemocné po ischemickém iktu.
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Asociace mezi sníženou variabilitou srdeční frekvence
a zvýšením tuhosti cévní stěny u mladých pacientů
s diabetes mellitus 1. typu: studie SEARCH CVD
Jaiswal, M., Urbina, M. E., Wadwa, P. R. et al. Reduced heart rate variability
is associate with increased arterial stiffness in youth with type 1 dibetes: the
SEARCH CVD study. Diabetes Care 36, 8: 2351–2358, 2013.

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou mortality pacientů s diabetes mellitus 1. typu a jejich výskyt postihuje
mladší věkové skupiny ve srovnání s populací osob bez diabetu
(Jiswal et al. 2013).
Autonomní neuropatie je poměrně častou komplikací diabetu a může postihovat všechny tkáně s autonomní inervací.
Kardiovaskulární autonomní neuropatie (KAN) se vyskytuje
asi u 25 % pacientů s diabetes mellitus 1. typu a 33 % pacientů
s diabetes mellitus 2. typu. Kardiovaskulární autonomní neuropatie, která se projevuje snížením variability srdeční frekvence,
představuje pro svého nositele až pětinásobné zvýšení rizika
mortality. Pokročilá forma KAN ohrožuje nemocného němou
ischemií myokardu, závažnou posturální hypotenzí a náhlou
smrtí (Filipovský 2009).
Průřezové studie SEARCH CVD se zúčastnilo celkem 515
osob. 344 mladých nemocných s diabetes mellitus 1. typu, který
jim byl diagnostikován do 20 let věku, a jehož délka trvání byla
alespoň 5 let, bylo srovnáváno s kontrolní skupinou 171 mladých osob bez diabetu.
Cílem této studie bylo zjistit, zda existuje vztah mezi sníženou variabilitou srdeční frekvence (HRV), která se vyskytuje při
postižení kardiovaskulárního systému při diabetické autonomní neuropatii a zvýšenou tuhostí cévní stěny u mladých pacientů s diabetes mellitus 1. typu a hledat vliv demografických charakteristik a tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů
na tyto fenomény.
Hodnocení kardiovaskulární autonomní funkce se provádělo pomocí standardizovaného měření variability srdeční
frekvence. Konkrétně se hodnotily parametry SDNN (standard
deviation of normal R-R interval) a RMSSD (root mean square
of successive differences). Snížení SDNN indikovalo snížení variability srdeční frekvence, snížení RMSSD poruchu parasympatiku.
Míra tuhosti stěny cév byla hodnocena pomocí rychlosti šíření pulzové vlny na karotido-femorálním úseku (PWV-trunk),
augmentačního indexu vztaženého na tepovou frekvenci 75/
min (poměr augmentačního tlaku k pulznímu tlaku) (AIx75)
a distenzibility stěny brachiální artérie (BrachD).
Snížení distenzibility stěny brachiální artérie svědčilo pro
zvýšení tuhosti cévní stěny v periferním cévním řečišti, zvýšení PWV-trunku pro zvýšení tuhosti cévní stěny v centrálním
cévním řečišti (v aortě) a zvýšení AIx75 pro všeobecné zvýšení
tuhosti arteriální stěny.

U mladých pacientů s diabetes mellitus 1. typu byla nalezena
významná asociace mezi snížením variability srdeční frekvence (snížení SDNN) a zvýšením tuhosti stěny cév v periferním
(snížení BrachD, p=0,01, r2=0,30) i centrálním (zvýšení PWV-trunk, p=0,0001, r2=0,37) cévním řečišti. Zatímco u kontrolního souboru pacientů bez diabetu byla nalezena pouze jediná
významná asociace a to mezi snížením variability srdeční frekvence a zvýšením tuhosti stěny cév v periferním cévním řečišti
(BrachD, p=0,004).
Z výsledků studie vyplývá, že kardiovaskulární autonomní
neuropatie (snížení variability srdeční frekvence) u mladých
pacientů s diabetes mellitus 1. typu je spjata se zvýšením tuhostí
stěny cév v periferním i v centrálním cévním řečišti a to i bez vlivu tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů (arteriální
krevní tlak, lipidogram, obezita, mikroalbuminurie, kouření).
Autoři studie interpretují získané výsledky na úrovni patofyziologie zvýšeným tonem sympatiku v počátečních fázích
kardiovaskulární autonomní neuropatie, který vede ke zvýšení tonu cévní stěny a tudíž i zvýšení její tuhosti. Dále uvádějí
důležitý vliv hyperglykemie, která se účastní jak vzniku kardiovaskulární autonomní neuropatie, tak podporuje akumulaci pokročilých produktů glykace, které způsobují propojování
a polymeraci kolagenových molekul uvnitř cévní stěny a tím
ztrátu její elasticity. Pokročilé produkty glykace svým hromaděním mohou způsobovat i abnormální signalizaci mezi autonomními neurony a ischemickou atrofii autonomních nervů
inervujících kardiovaskulární systém.
Výsledky studie naznačují, že u pacientů s diabetem 1. typu
by se kardiální autonomní neuropatie mohla podílet na zvýšené
tuhosti cév a tak přispět ke zvýšení hodnot systolického krevního tlaku, což by mohlo vést k tlakovému přetížení a následné
hypertrofii levé komory a zvýšení rizika kardiovaskulárních příhod. Nicméně je zapotřebí rozsáhlejších prospektivních studií
k tomu, aby byl tento patofyziologický mechanismus potvrzen.
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Komentář ke studii

Hyperglykemie při přijetí předpovídá horší
následky cévní mozkové příhody u nemocných
léčených intravenózní trombolýzou

S T U D I E A K O M E N TÁŘ E

Poppe, A. Y., Majumdar, S. R., Jeerakathil, T. et al. Admission hyperglycemia predicts a worse outcome in stroke patients treated with intravenous thrombolysis.
Diabetes Care 32, 4: 617–622, 2009.

Ze studií předchozí dekády bylo známo, že hyperglykemie
při přijetí do nemocnice u osob s ischemickou cévní mozkovou
příhodou (iCMP) je spojena s horšími následky onemocnění
u jedinců, kteří nepodstoupili trombolýzu a u osob léčených
intravenózním podáním aktivátoru plazminogenu s vyšším
výskytem intracerebrálního krvácení. Intravenózní podávání
tkáňového aktivátoru plazminogenu je na základě vědeckých
poznatků např. ze studie CASES (Canadian alteplase for stroke
effectiveness study) považováno v určitém časovém intervalu
po iCMP za prokazatelně účinnou terapii. Autoři realizovali
analýzu vztahu glykemie při přijetí k následkům iCMP (ve
smyslu trvalého postižení, úmrtí či intracerebrálního krvácení) z již zmíněné prospektivní kohortové studie, do níž bylo
zařazeno 1 098 pacientů. U 16 % ze zařazených byla známa

diagnóza diabetes mellitus, nicméně z celkového počtu 1 098
pacientů mělo 296 osob, tj. 27 % při přijetí hyperglykemii větší než 8 mmol/l. Konkrétně tak byla hyperglykemie přítomna
u 70 % osob s diabetem a 18 % osob bez diabetu. Nemocní se
vstupní hyperglykemií byli starší a s vyšším počtem komorbidit (fibrilace síní, arteriální hypertenze, městnavé srdeční
selhání, onemocnění koronárních tepen). V rámci metodického zpracování byla studie realizována zodpovědně s využitím
spolehlivých nástrojů k posouzení rozsahu neurologického
postižení nemocného (byly použity obecně uznávané škály
NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale, mRS – modified Rankin Scale) a k posouzení velikosti ložiska postižení
na vstupním CT mozku bylo použito skóre ASPECTS (Alberta
Stroke Program Early CT Score).

Komentář ke studii
Výsledky této studie prokázaly, že hyperglykemie zachycená po atace cévní mozkové příhody je spojena s vyšším rizikem úmrtí, déletrvajících následků a intracerebrální
hemoragie, což je v kontextu se znalostmi o horší prognóze
nemocných, kteří vykazují známky stresové hyperglykemie
(tj. bez předchozí anamnézy diabetu je jejich akutní příhoda
či kritické onemocnění spjato s přítomností hyperglykemie).
U těchto osob se předpokládá, že hyperglykemie je reflexí
intenzity akutní stresové odpovědi, nikoli nedostatečné sekreční kapacity beta buněk, protože prognóza osob s již známým diabetem, kteří mají v průběhu akutní příhody srovnatelné hodnoty hyperglykemie je podstatně příznivější.

I přes určité metodologické nepřesnosti (odběr glykemie
nebyl přesně časován, glykemie byly hodnoceny ze vzorků žilní i kapilární krve) a potenciální riziko analytické chyby, kterou nešlo korigovat (glykemie byla změřena pouze jednou) se výsledky zmíněné studie odrazily ve zvýšeném zájmu
odborné veřejnosti o hledání optimálního metabolického
nastavení nemocného s akutní ischemickou CMP, protože se
ukázalo, že v případě nemocných s hyperglykemií je omezena
efektivita jediné „prokazatelně účinné“ léčby iCMP a to intravenózní podání tkáňového aktivátoru plazminogenu.

MUDr. Zuzana Foglarová, MUDr. Marek Honka
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Výživa ve zdraví i nemoci
2. díl: Obezita

Karolína Hlavatá

Obezita se stala na přelomu tisíciletí celosvětovou epidemií, která postihuje jak rozvinuté, tak rozvojové země. Prevalence obezity v Evropě dosahuje 10–20 % u mužů a 15–25 %
u žen. Alarmující je nárůst prevalence obezity a nadváhy u dětí
a dospívajících, která v evropských zemích dosahuje 10–20 %.
V České republice se přibližně 52 % dospělé populace pohybuje podle hodnot BMI (Body Mass Index) nad hranicí normální
hmotnosti, 35 % populace je přitom v pásmu nadváhy a zhruba 17 % v pásmu obezity.
Obezita představuje závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém, neboť je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Nadměrná hmotnost je považována za šestý nejzávažnější rizikový faktor, který celosvětově přispívá k výdajům za
nemocnost. Obezita významně zvyšuje riziko vzniku diabetu
2. typu, hypertenze, kardiovaskulárních chorob, dyslipidemie,
degenerativních onemocnění pohybového ústrojí a některých
nádorů (zejména karcinomu prsu, prostaty a tlustého střeva).
Nezanedbatelné jsou také psychosociální komplikace – společenská diskriminace, nízké sebevědomí, deprese a úzkosti.
U obézních jedinců se zhoršuje kvalita života a snižuje se průměrný věk.
Obezita je charakterizována zmnožením tuku v organismu. Fyziologický podíl tuku u žen by měl být do 30 %, u mužů
je horní hranicí normy 25 %. Nadváha a obezita se posuzuje
především podle hmotnostních indexů, nejčastěji podle BMI
(Body Mass Index). Na základě BMI je možné určit míru
zdravotního rizika. Nejnižší riziko zdravotních komplikací je
při BMI mezi 18,5–25,0 kg/m2. Některé epidemiologické studie ukazují, že od hodnot BMI nad 27 kg/m2již dochází k nárůstu mortality. Platí, že čím vyšší BMI, tím více stoupá riziko
vzniku zdravotních komplikací a jejich závažnost.
Při vzniku obezity se uplatňuje celá řada faktorů, počínaje
příčinami metabolickými, které bývají často geneticky podmíněné, přes poruchy regulačních mechanismů na úrovni celého
organismu až po vlivy psychologické a vlivy prostředí včetně
socioekonomických faktorů. Na vzniku nadváhy a obezity se
vlivy genetické podílej;í ze 40 %, vlivy prostředí ze 60 %. Vyloženě geneticky podmíněných obezit je ale velmi málo, většinou
se dědí jen určité „vlohy“, neboli dispozice k obezitě. Dědičnost
se uplatňuje různými způsoby, např. rozdílnou schopností spalovat základní živiny (zejména tuky), velikostí klidového energetického výdeje, jídelními preferencemi a stupněm spontánní
pohybové aktivity. Dědí se však také rodinné zvyklosti, tedy
např. výběr a množství konzumované stravy, sklon k pohybu
apod. Dědičnost se také podílí na tom, jak snadné či naopak
obtížné je pro vás zhubnout.
Z hlediska rozvoje obezity je současný životní styl velmi

rizikový; mluvíme proto o tzv. obezigenním životním prostředí. Hlavními rysy obezigenního prostředí jsou nedostatečná
pohybová aktivita a nevhodná skladba stravy, charakteristická
zejména nadměrným množstvím tuků a jednoduchých sacharidů. Za rizikový je také považován nedostatečný příjem komplexních sacharidů s nižším glykemickým indexem (GI) a nízká konzumace zeleniny a nízkotučných mléčných výrobků.
Z těchto důvodů je v posledních letech sledován nejen vztah
mezi celkovým příjmem energie, makronutrientů a obezitou,
ale také možný vliv některých mikronutrientů na rozvoj obezity. Konkrétně se jedná především o vápník a složky mléka,
např. bioaktivní syrovátkové peptidy a větvené aminokyseliny.
Aby terapie obezity byla účinná, musí také redukční program splňovat některé podmínky. Terapie obezity je vždy
dlouhodobá a vyžaduje komplexní změnu životního stylu.
Nutností je spolupráce pacienta a jeho motivace k redukci
hmotnosti a stanovení reálných cílů hmotnostního úbytku.
Řada pacientů je totiž schopna i výrazné hmotnostní redukce,
ale v dlouhodobém výhledu se stávají neúspěšnými a dochází u nich k opětovnému vzestupu hmotnosti. Léčba obezity je
vždy komplexní, respektuje individuální zvláštnosti každého
jedince a zahrnuje nízkoenergetickou dietu o sníženém obsahu tuků, zvýšení pohybové aktivity a psychobehaviorální terapii. V odůvodněných případech je indikována terapie farmaky
nebo léčba chirurgická.
Redukční dieta není synonymem pro hlad a odříkání. Můžete si dát své oblíbené jídlo, ale v menším množství a některé
potraviny zkuste nahradit vhodnější verzí.
Správně sestavený jídelníček má obsahovat všechny základní živiny ve vhodném poměru, nesmí chybět ani vitamíny,
minerální látky a vláknina. Podle současných výživových doporučení pro naši populaci platí, že sacharidy by měly hradit
55–60 % z celkového energetického příjmu, tuky 30 % energie
a bílkoviny 10–15 % celkového energetického příjmu. V případě redukční diety je vhodné poměry upravit ve prospěch bílkovin: 20 % bílkoviny, 25–30 % tuky a zbývajících 50 % energetického příjmu připadá na sacharidy.
Doporučovaného energetického deficitu 2 000–2 500 kJ
za den, je možné dosáhnout poměrně snadno. Např. to
znamená nesníst 100 g burských oříšků u televize (arašídy 2 451 kJ/100 g), ale spokojit se s polovinou, začít si ředit
džus (džus 220 kJ/100 ml) vodou a vyměnit salámy (trvanlivé salámy v průměru 1 800–2 000 kJ/100 g) za šunku (šunka
v průměru 750 kJ/100 g) nebo alespoň omezit zkonzumované
množství.
V jídelníčku většinou stačí udělat pár změn. Změny mají
být nenásilné, zaváděné postupně. Zcela nevhodné jsou přís-
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Omezení energetického příjmu a respektování zásad správné výživy je sice pro hubnutí stěžejní, ale neméně důležité je
také upravit své stávající stravovací návyky. Zvlášť důležitý je
pravidelný jídelní režim. Nepravidelný jídelní režim je spojen
s mnoha riziky – mezi hlavní následky patří vnik metabolické
úspornosti, nedostatek energie, zhoršená schopnost koncentrace, únava, častější a výraznější pocity hladu vedoucí k velkému příjmu jídla. Celkový energetický příjem je vhodné rozdělit
do 5–6 porcí. To znamená 3 hlavní jídla, 2 svačiny a v případě
hladu je možné zařadit i druhou večeři. Poslední jídlo by mělo
být tři hodiny před spaním.
Co je důležité:
• Soustředit se na jídlo, nejíst ve spěchu, pečlivě žvýkat.
• Plánovat si jídlo na další dny.
• Nechodit nakupovat hladový, potraviny nakupovat podle
předem připraveného seznamu.
• Vyhýbat se nákupu potravin, které lze sníst již cestou
domů.
• Sledovat údaje o nutričním složení výrobků.
• Jíst pestře.
• Volit vhodný typ tepelné úpravy.

Jak se stravovat v průběhu dne?
Snídaně

Snídaně plní řadu úkolů – slouží především k doplnění
energie po nočním lačnění a k zajištění vyrovnané hladiny
krevního cukru během dopoledne. Studiemi je prokázáno, že
kdo snídá, sní menší množství jídla během dne, netrpí pocity
hladu a lépe hubne.
Správně sestavená snídaně obsahuje sacharidy (přednostně
polysacharidy), dostatek bílkovin, vlákninu a samozřejmě tekutiny. Příkladem nevhodné snídaně jsou cornflakes s trochou
mléka nebo pečivo s tukem a džemem nebo klasická anglická
snídaně se slaninou a vejci. První dva příklady snídaní se vyznačují nízkým obsahem bílkovin, takže velmi brzy budete mít
hlad a pravděpodobně sáhnete po něčem sladkém. Anglická
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svačina

10 %

večeře

25 %

oběd

30–35 %
Obrázek: z archivu autorky

né diety, mnohdy jednostranné. Jejich riziko spočívá v tom, že
neřeší příčinu obezity, nejsou dlouhodobě únosné a mnohdy
neposkytují dostatek důležitých látek. Takovéto diety bývají
zpravidla pojeny s následným jo-jo efektem a zpomalením bazálního metabolismu. Každá další snaha o redukci hmotnosti
je obtížnější a vyžaduje nižší energetický příjem.
Hlavní zásady redukční diety:
• omezení energetického příjmu o 2 000–2 500 kJ
• omezený příjem tuků
• přednost ve výběru celozrnných potravin
• omezení příjmu sladkostí, sladkých nápojů a potravin
s vysokým glykemickým indexem
• dostatečný příjem zeleniny (optimálně 500 g/den)
• přiměřený příjem ovoce (250–300 g/den)
• dostatečný příjem nízkotučných mléčných výrobků
• snížený obsah soli (do 4–6 g/den)
• vhodný pitný režim (alespoň 1,5 l)

snídaně

20–25 %
přesnídávka

10 %

Obr. č. 1: Optimální rozložení jídla během dne
Při celkovém energetickém příjmu 6 000 kJ tomu odpovídá:
snídaně 		
1 200–1 500 kJ
přesnídávka		
600 kJ
oběd			
1 800–2 100 kJ
svačina		
600 kJ
večeře		
1 500 kJ

snídaně je sice bohatá na bílkoviny, ale také na tuk, takže je
v rámci redukčního programu nevhodná.

Příklady vhodných snídaní – sladké snídaně
Ovesné kaše – jsou dobrou volbou, pokud se chcete hodně
zasytit. Nevybírejte si ale instantní výrobky, které bývají doslazované. Tyto kaše mají vysoký glykemický index a brzy budete
mít hlad. Ideální je doma připravená kaše z ovesných vloček
a nízkotučného mléka.
Müsli s jogurtem, mlékem – oblíbená a rychlá snídaně.
Je tu ale podobný problém jako u instantních kaší – přidaný
cukr, med nebo čokoláda nezasytí a ze zdravé potraviny udělají
kalorickou bombu. Nevhodné jsou také pufované a extrudované výrobky, které mají vysoký glykemický index. Pokud si
chcete pochutnat, zvolte nedoslazované müsli. Pro změnu si
občas posypte jogurt semínky nebo ořechy (v množství 20 g
na porci).
Tousty z celozrnného chleba s džemem, mléko – na namazání zvolte např. Flóru light nebo Perlu tip, ušetříte potřebné
kilojouly a rostlinné tuky navíc neobsahují cholesterol. Namísto klasického džemu s vysokým obsahem cukru zvolte diabetickou variantu. Nezapomeňte na mléko, bez bílkovin nebude
snídaně kompletní.
Tvarohová bábovka nebo piškotová buchta – vhodná varianta namísto croissantů, koblih nebo sladkých koláčů. Podobný typ snídaní je vhodné doplnit sklenicí mléka.

Příklady vhodných snídaní – slané snídaně
Celozrnné pečivo se sýrem – ze sýrů vybírejte nízkotučné varianty (např. 30% Eidam, Apetito light, Olomoucké tvarůžky, z přírodních a čerstvých sýrů jsou vhodné Lučina linie
nebo sýr Cottage). Nezapomeňte si pečivo obložit zeleninou!
Celozrnné pečivo s uzeninou – uzeniny nejsou vhodné
pro vysoký obsah tuku a soli. Vhodná je šunka, šunkový sa-
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snídaně (1 580 kJ)
100 ml mléko polotučné (nemusí být, namísto mléka si přidejte o plátek sýra/
šunky více, množství jogurtu zvyšte na 200 g)
PLUS
70 g chléb černý nebo (45 g Knäckebrot, 60 g dalamánek nebo tmavý rohlík,
60 g toustový chléb, 40 g ovesných vloček nebo nedoslazovaných snídaňových
cereálií)
PLUS
60 g šunka nebo (80 g šunka kuřecí, 60 g salám šunkový, 50 g sýr 30 % t. v s.,
100 g sýr Cottage, 50 g Lučina 70 % t. v s., 80 g Lučina linie, 150 g jogurt bílý
polotučný, 150 g jogurt ovocný polotučný s nižším obsahem sacharidů, 80 g
tvaroh měkký)
PLUS
100 g zeleniny nebo 50 g ovoce
přesnídávka (300 kJ)
150 g ovoce nebo 200 g zeleniny
Pokud míváte dopoledne hlad, přidejte si 150 g polotučného mléčného výrobku
nebo 50 g tvrdého sýra.
oběd (1 915 kJ)
100 g těstovin nebo rýže (35 g váženo v syrovém stavu) nebo 100 g luštěnin
(35 g váženo v syrovém stavu) nebo 55 g chléb tmavý, 150 g brambory loupané,
150 g bramborová kaše
PLUS
10 g olej
PLUS
10 g mouka
PLUS
¼ vejce
PLUS
200–250 g zelenina
PLUS
150 g kuřecí nebo krůtí prsa nebo (90 g libové hovězí, vepřové nebo telecí maso,
150 g klokaní maso, 200 g filé z tresky, 140 g kapr, 130 g játra kuřecí) – váha
masa je uvedena za syrova
svačina (680 kJ)
150 g ovoce nebo 25 g křehkého chleba nebo 30 g dalamánku
PLUS
150 g jogurt ovocný polotučný s nižším obsahem sacharidů nebo (150 g jogurt
bílý polotučný, 200 ml jogurtový nápoj s nižším obsahem sacharidů, 250 ml acidofilní nebo kefírové mléko, 100 g tvaroh polotučný, 200 ml mléko polotučné,
50 g sýr Eidam 30 % t. v s.)
večeře (1 620 kJ)
200–250 g zelenina
PLUS
55 g chléb tmavý (záměna stejná jako u oběda)
Pokud se obejdete bez přílohy, vynechejte ji. Namísto pečiva nebo přílohy přidejte na porci zeleniny.
PLUS
150 g kuřecí maso (záměna masa stejná jako u oběda) nebo (125 g Robi maso,
100 g sýr tavený 26 % t. v s., 60 g sýr Eidam 30 % t. v s., 50 g sýr Gouda 40 %
t. v s., 45 g sýr Hermelín, 80 g sýr Stříbrňák 30 % t. v s., 150 g Tofu, 120 g
Olomoucké tvarůžky, 150 g sýr Cottage, 60 g sýr Balkán, 70 g sýr Žervé, 70 g
sýr Mozzarela 45 % t. v s., 100 g párek drůbeží, 80 g salám šunkový, 80 g šunka,
100 g šunka drůbeží, balení sardinek v tomatě, balení tuňáka ve vlastní šťávě)
PLUS
5 g mouka
PLUS
5 g olej

lám nebo drůbeží tlačenka. Není ovšem už nutné mazat pečivo
tukem.
Jogurt nebo tvaroh s pečivem – nejvhodnější jsou mléčné
výrobky do 3 % tuku, pečivo celozrnné.
Míchaná vajíčka nebo omeleta – namísto celých vajec použijte bílky, mají velmi málo energie a dostatek potřebných
bílkovin. Omeletu můžete doplnit dvěma plátky kuřecí šunky
a posypat strouhaným sýrem. Pokaždé použijte jiný druh bylinek, vždy budete mít jinou snídani.
Nezapomínejte také na pitný režim! Po noci je nutné doplnit tekutiny. Vhodný je čaj, popř. s mlékem, ředěný džus, káva
s mlékem, náhražky kávy s mlékem.

Svačiny
Svačiny jsou stejně důležité jako hlavní jídla. Nejlepší je zařazovat přesnídávku i odpolední svačinu. Přesnídávky a odpolední svačiny nemusí být nijak vydatné, postačí 400–1 100 kJ
v závislosti na celkovém energetickém příjmu. K dopolední
svačině většinou stačí 1 kus ovoce. Pokud míváte velké pocity hladu, doplňte ovoce bílkovinou (sýr, šunka, mléko, mléčné
výrobky). Odpoledne je nejlepší volbou mléčný výrobek, popř.
s kouskem pečiva. Zeleninu můžete jíst kdykoli během dne.
Nezapomínejte také na dostatečný příjem tekutin v průběhu
celého dne!

Obědy
V restauracích se vyhýbejte smaženým jídlům, smetanovým omáčkám a velkým porcím těstovin. Dobrou volbou je
grilované nebo pečené maso se zeleninou (může být i dušená),
různé polévky, rizoto, ryby nebo tzv. obědové saláty. Tady však
pozor na tučné majonézové dresinky. Pokud si nosíte jídlo sebou, nezapomínejte na krabičku se zeleninou. Nemusíte mít
teplé obědy denně, klidně postačí 1 kus pečiva a k tomu šopský
salát nebo krabička tuňáka ve vlastní šťávě, sýr, šunka apod.

Večeře
Večeře bývají nejvíce problematické. Někteří se večer přejídají, protože se přes den nestačili pořádně najíst, jiní podléhají mýtům a po 17. hodině již hladoví. Základ večeře by měla
tvořit zelenina a bílkoviny (sýry, mléčné výrobky, šunka, luštěniny). Doplněním je jeden kus pečiva nebo malá porce rýže,
těstovin či brambor. Druhá večeře by měla být již velmi lehká. Ideální je malá miska zeleninového salátu, sklenka mléka,
nebo nízkotučný bílý jogurt. Časté bývá večerní mlsání u televize. Tohoto zvyku bývá těžké se zbavit. Pokud však chcete
hubnout, nahraďte oblíbené chipsy a buráky nakrájenou zeleninou, Šmakounem (chutný výrobek z vaječných bílků, různě
ochucený), případně sušeným masem.

Mgr. Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1
e-mail: khlavata@endo.cz
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Rámcový jídelníček na 6 100 kJ
(bílkoviny 85 g, tuky 45 g, sacharidy 176 g)

