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Editorial
Eponyma
Eponym, též eponymos (z řeckého dávající jméno), je skutečná nebo
smyšlená osoba, jejíž jméno bylo dáno rodině či rodu, etnické skupině, věci,
objevu, vynálezu, místu apod. (Wikipedia.cz)
Přiznám se, že mám slabost pro poznámky pod čarou. Hlavní text je
jaksi samozřejmý, konec konců o něj přeci v knize či časopise jde, pro něj
bylo médium stvořeno a jemu (a jeho prostřednictvím čtenářům) slouží. Ale
poznámka pod čarou? Krátký text vytištěný písmem na hranici čitelnosti
ukrytý kdesi na okraji stránky (a naší pozornosti)? Věčný plebejec tištěných
médií? Je mou láskou a slabostí. Často přinese jen zajímavou maličkost,
střípek informace, bez které bych dozajista mohl i nadále žít, ale která mne
překvapí, zaskočí, doplní malý kousek do mozaiky vědění. Je to cosi navíc,
za co není třeba se stydět, pokud to nevíme (vždyť přeci i autor či redaktor je pokládal za natolik marginální, že jej umístil do
poznámky pod čarou). Někdy také ingredience, která ukazuje, jak se naše vědění košatí a bují, jak za první řadou faktů je vždy
ještě nějaká další, skrytější a za ní další a další...
Typickou poznámkou pod čarou, kterou najdete v našem časopise, jsou eponyma. Stopy, které v podobě svého jména otištěného do běžných jevů, procesů, přístrojů či nemocí, po sobě zanechali naši předchůdci, velcí (a mnohdy i méně významní – historie
není ani trochu spravedlivá) lékaři, chemici, astronomové, přírodovědci, výzkumníci, vynálezci, technici... Kolegové redaktoři ví,
jak mne potěší každé nové eponymum, každý nový eponym ukrytý v názvu choroby, příznaku, přístroje či postupu (Stent, Röntgen, Somogyi, Neisser...). Za dobu existence našich časopisů jsme jich publikovali stovky a v té či oné podobě se na koncipování
eponymických poznámek pod čarou podílel každý redaktor, který kdy pracoval pro některý z časopisů Nakladatelství GEUM.
Vědění je stavba, kterou stále budujeme a která stojí na práci našich předchůdců. Myslím, že stojí za to je připomínat, i když nám
na to mnohdy, v běhu rychle kvasícího času a potřeby stále lepšího výkonu, zbývá prostor jen v poznámkách pod čarou.
Stejně tak, myslím, stojí připomenout, zaznamenat a ocenit, pokud někde vznikají pozoruhodné věci a obdivu hodné výkony.
S kolegialitou a vstřícností zaznamenat, co se povedlo jiným, inspirovat se a třeba i motivovat k porušení rutiny denního života,
jež nás mnohdy svádí k tomu žít jen problémy dnešního dne – úhradou pojišťovny, denními problémy našich pacientů, ne zrovna
ideálním nadřízeným (či podřízenými), financemi, úkoly... Snažíme se v našich časopisech nejen publikovat kazuistiky, zprávy
ze studií a odborné články, ale pokud možno i mapovat dění v našich oborech (ať již sami nebo s vaší pomocí), hovořit se zajímavými a inspirativními odborníky, upozorňovat na novinky, akce, projekty. A domnívám se, že je o čem psát. Jsem si jist, že právě
nyní vzniká ve výzkumu i praxi řada nových „eponym“. Těšme se z toho, že můžeme být u toho.
Karel Vízner
šéfredaktor

K periodicitě našeho časopisu a Grant 2014
Náš časopis se teprve začíná etablovat, řada procesů i postupů je stále ještě ve fázi
zrodu. Jedním z takových je stanovení periodicity – původně jsme plánovali vydat v letošním roce jen tři čísla, z nichž první vyšlo v únoru jako sborník prací 39. angiologických dní. Je mou milou povinností informovat o tom, že těch čísel bude letos o jedno
více. Plánovaná data vydání viz níže. Současně se nám podařilo zajistit grant pro 400
lékařů v praxi, kteří mohou získat letošní předplatné zdarma. Podrobnosti jsou na našich stránkách (http://www.geum.org/angio).
Následující čísla v roce 2014:
					

18. 6. Kazuistiky v angiologii 3/2014
15. 10. Kazuistiky v angiologii 4/2014
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Klaudikační bolest dolní končetiny jako první
projev karcinomu děložního čípku
Jan Táborský1, Martin Šenkeřík2
Interní oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s.
Radiologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s.
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Souhrn:

Klíčová slova:

Kazuistika představuje mladou ženu bez významných rizikových faktorů aterosklerózy, která přišla do cévní ambulance pro klaudikační bolesti pravé dolní končetiny.
Pomocí zobrazovacích metod se podařilo prokázat ložiskový proces v malé pánvi, který
obturoval pravostrannou a. iliaca externa. Ve spolupráci s onkogynekology byla stanovena diagnóza karcinomu děložního čípku s nádorovou infiltrací spádových lymfatických uzlin. V návaznosti na gynekologickou malignitu došlo k rozvoji dalších angiologických komplikací – k hluboké žilní trombóze a lymfedému.

Summary:

 ischemická choroba
dolních končetin
 karcinom děložního čípku
 infiltrace uzlin
 lymfedém
 hluboká žilní trombóza

Key words:

Claudication pain of the lower leg as the first manifestation of cervical carcinoma
The case report presents a young woman without the risk factors of atherosclerosis
suffering from claudication pain of right lower extremity. Thanks to modern
imagining techniques we revealed a pelvic malignant process. In cooperation
with oncogynecologist the diagnosis of cervical cancer with regional lymph node
infiltration was set. In continuity of the cancer two more angiological complications
followed: deep venous thrombosis and lymphedema.

 chronic lower limb
ischemia
 cervical carcinoma
 lymph node infiltration
 deep venous thrombosis

Táborský, J., Šenkeřík, M. Klaudikační bolest dolní končetiny jako první projev karcinomu děložního čípku.
Kazuistiky v angiologii 1, 2: 3–7, 2014.

Úvod

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDKK) je řazena spolu s ischemickou chorobou srdeční, cévními mozkovými příhodami a aterosklerotickým postižením renálních tepen
mezi kardiovaskulární onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělém světě. ICHDKK postihuje ve vyšších
věkových kategoriích až 18 % populace (Sigvant et al. 2007)
a její frekvence stále narůstá (Ingolfsson et al. 1994; Murabito
et al. 2005). Aterosklerotické postižení je její příčinou ve více
než 90 % případů (Karetová et Staněk 2007), a proto jsou, často
i mezi odbornou veřejností, tyto choroby zaměňovány. Mezi
rizikové faktory aterosklerózy periferních tepen patří věk, pohlaví, rodinná zátěž, kouření, diabetes mellitus a v menší míře
se uplatňuje i hypertenze a dyslipidemie (Fowkes et al. 1992;
Criqui 2001; Stoffers et al. 1996; Meijer et al. 1998; Ridker et al.
2001). A právě absence významných rizikových faktorů by nás
měla upozornit na možnost neaterosklerotického postižení tepen dolních končetin.

Kazuistika
Čtyřicetisedmiletá pacientka přišla do angiologické ambulance poprvé v březnu roku 2013. Byla odeslána praktic-

kým lékařem k vyloučení cévní etiologie chronických bolestí
pravé dolní končetiny. Více než dva roky již byla vyšetřována
na neurologii a ortopedii s negativním nálezem. Opakovaně
podávané analgetické infuze byly bez efektu. Při podrobnější
anamnéze pacientka popisovala bolesti jako typické stehenní
a lýtkové klaudikace s klaudikačním intervalem do 50 metrů.
Klaudikační bolesti levé dolní končetiny negovala.
Pacientka prodělala operaci varixů na pravé dolní končetině v roce 2003 (dokumentace nebyla k dispozici). Od té doby
je bez cévní dispenzarizace. V devadesátých letech podstoupila nemocná operaci obou palců dolních končetin pro hallux valgus a v roce 2010 totální endoprotézu pravé kyčle pro
posttraumatickou osteoartrózu. Gynekologická anamnéza je
kromě konizace čípku v roce 2010 zcela negativní. Nemocná
je pravidelně sledována v ambulanci spádové gynekoložky. Poslední nález je dle dostupné dokumentace negativní. Pacientka
není dispenzarizována ani léčena pro žádnou interní chorobu,
dlouhodobě užívá pouze analgetickou medikaci (gabapentin
150 mg 3x denně, diclofenac 100 mg denně a klonazepam 2 mg
denně), nekouří. Rodinná anamnéza je bez pozoruhodností.
Při vstupním vyšetření byl celkový somatický nález a orientační neurologické vyšetření včetně nálezu na dolních končetinách v normě. Na pravé dolní končetině byl přítomen
KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 2/2014
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drobný bledý perimaleolární edém a slabší pulzace v celém
vyšetřovaném rozsahu (AFS-APo-ATA-ATP). Končetina však
byla teplá až do periferie, akra bez známek lividity, kožní kryt
bez patologie. Fyzikální nález na levé dolní končetině byl bez
pozoruhodností. Nález na žilním systému byl oboustranně
v normě. Ve vstupním laboratorním vyšetření nebyly kromě
lehké elevace FW (8/14) zachyceny žádné patologické hodnoty. Parametry lipidového i glukózového metabolismu byly fyziologické. Stejně jako renální funkce a mineralogram.
Pro podezření na ischemickou etiologii bolestí jsme doplnili vyšetření ABI (na levé dolní končetině 1,1 na pravé dolní
končetině 0,7). Pro patologické hodnoty bylo dále provedeno
vyšetření tepen dopplerovskou ultrasonografií. Na pravé dolní
končetině byla oblast společné a vnitřní iliky pro anatomické
poměry a střevní reflexy hůře přehledná, na AFC v oblasti tří-

selného vazu byla přítomna monofázická křivka s PSV do 50
cm/s. Dále do periferie byl charakter toku stejný bez jednoznačně prokázané stenózy. V celém zobrazeném úseku byly
tepny hladkostěnné bez nálezu aterosklerotických změn. Na
levostranných tepnách byl potvrzen předpokládaný negativní
nález. Vzhledem k patologickému ultrasonografickému (USG)
nálezu a absenci rizikových faktorů aterosklerózy byla zvažována některá z forem neaterosklerotické ischemické choroby
dolních končetin.
Pacientce byl doporučen intervalový trénink, antiagregační terapie (kyselina acetylsalicylová 100 mg denně) a terapie
perorálními vazodilatancii (naftidrofuryl 200 mg denně ve
formě tablet s postupným uvolňováním). S terapií statiny jsme
zatím, vzhledem k předpokladu neaterosklerotické léze, vyčkávali. V nejbližším termínu byla doplněna CT angiografie, která
byla, s přihlédnutím k dobrým renálních funkcím a negativní
alergické anamnéze, preferována před MR angiografií pro výrazně kratší čekací dobu. K překvapení lékaře i pacientky, byl
na CT popsán ložiskový proces velikosti 54x46x52 mm, který
se nacházel v oblasti větvení pravostranné AIC na AIE a AII.
AIE byla zavzata do tohoto útvaru a byla jím prakticky kompletně uzavřena. Plnění distální části AIE zajišťovaly kolaterály
(obrázek 1 a 2). V souladu s USG nálezem byly tepny distálně
od tříselného vazu jemné, bez přítomnosti aterosklerotických
plátů. V okolí tumoru byly zvětšené lymfatické uzliny do velikosti 15x15 mm. Uzliny do 20 mm byly popsány i v obou
inquinách. Vedlejším nálezem bylo pozdní sycení pravé ledviny s dilatací pravostranného kalichopánvičkového systému.
Ureter byl útvarem téměř zcela obturován. V diferenciální diagnostice byl zvažován maligní tumor pravostranných adnex
nebo metastatické postižení pánevních lymfatických uzlin.

Obr. č. 1: Šipka označuje uzávěr pravostranné AIE na CT
angiografii (3D rekonstrukce).

Obrázek: Všechny obrázky publikovány s laskavým svolením radiologického oddělení Nemocnice Nový Jičín

Obrázek: Všechny obrázky publikovány s laskavým svolením radiologického oddělení Nemocnice Nový Jičín

Obr. č. 2: Ložiskový proces v malé pánvi, centrálně
hypodenzní, okraje hyperdenzní
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S výsledky CT nálezu byla opět odebrána kompletní anamnéza včetně gynekologické. Při opakovaných dotazech pacientka připustila, že v roce 2010 jí po konizaci čípku byla navržena hysterektomie, kterou odmítla. S přihlédnutím k nově
zjištěným skutečnostem byly doplněny onkomarkery: negativní Ca 125 svědčí proti adenokarcinomu ovaria (senzitivita
pro pokročilý karcinom 79 %) (Ferrini 1997), naopak pozitivní SCCA (squamous cell carcinoma antigen) ukazuje spíše
na možnost dlaždicobuněčného karcinomu (Senekjian et al.
1987). Vzhledem k lokalizaci nálezu a nově zjištěné anamnéze
se zdál děložní čípek jako nejpravděpodobnější origo tumoru.
Mohlo se však jednat i o tumor pocházející primárně z pochvy nebo rekta. Onkogynekolog po doplnění MR pánve nález
zhodnotil jako metastatické postižení uzlin při primárním karcinomu děložního hrdla (viz obrázek 3). Kromě zajištění derivace pravé ledviny byla indikována neoadjuvantní radioterapie
a chemoterapie cisplatinou. V té době se však začínala plně
projevovat horší spolupráce pacientky. Opakovaně zpochybňovala diagnózu onkogynekologického konziliárního týmu,
odkládala návštěvy specialistů a nakonec před plánovaným
podáním chemoterapie odjela na několikatýdenní dovolenou.
K dalšímu kontaktu s pacientkou došlo až o dva měsíce později. Důvodem však nebyla její změna názoru na léčbu maligního onemocnění, ale rychlá progrese otoku pravé dolní končetiny a zhoršení klaudikačních potíží. Ultrazvukové vyšetření
prokázalo ileofemorální trombózu. Pacientka byla za krátké
hospitalizace nastavena na terapii nízkomolekulárním heparinem s titrací dávky dle anti Xa (nadroparin 8 000 IU subkutánně co 12 hodin), vybavena stehenní kompresní punčochou
III. kompresní třídy a po důkladné edukaci stran dalšího postupu byla propuštěna do péče onkogynekologické a angiolo-

Obrázek: Všechny obrázky publikovány s laskavým svolením radiologického oddělení Nemocnice Nový Jičín

Obr. č. 3: Zobrazení ložiska na MR. V T2 hypersignální
střed s hyposignálním okrajem svědčí o přítomnosti
uzliny v centru nádorového procesu (označeno šipkou).

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..
(zdroj informací: archiv redakce)

gické ambulance. Pro zhoršující se klaudikace byla opakovaně
navyšována dávka vazodilatancií až na 600 mg naftidrofurylu
denně. Ačkoliv z počátku měl naftidrofuryl velmi dobrý klinický efekt (prodloužení klaudikačního intervalu z 50 na 80–100
metrů), v průběhu terapie efekt vyprchával a dokonce se zdálo,
že se zvyšujícími se dávkami dochází k zhoršení klaudikací. Nakonec byla vazodilatační terapie pro neúčinnost ukončena. Po
jejím vysazení se klaudikační interval ustálil na 20–30 metrech.
Patrně v důsledku proběhlé žilní trombózy a zhoršujících
se klaudikačních bolestí si pacientka začala uvědomovat vážnost své choroby, začala docházet na radioterapii (podáno celkem 12 cyklů RT) i chemoterapii. Vzhledem k zlepšení compliance bylo doplněno cévně-chirurgické vyšetření s dotazem
na možnosti operačního řešení. Pro aktivní nádorovou chorobu nebyl doporučen rekonstrukční výkon na ilických tepnách.
V případě rozhodnutí se pro debulking surgery nebyl z pohledu cévního chirurga důvod obávat se resekce AIE, neboť ta
byla již prakticky zcela uzavřena a nebylo tedy pravděpodobné, že by její odstranění zhoršilo klinický stav. Operační řešení
(cross over femoro-femorální bypass) přicházel v úvahu pouze
v případě kritické končetinové ischemie (např. při odstranění
kolaterál na distální AIE). Výraznou limitací eventuální operace však byla lymfadenopatie pravého třísla. V případě úspěšné onkologické léčby připadalo v úvahu provedení bypassové
operace v druhé době.
Třetí angiologickou komplikací, která se u pacientky v důsledku pokročilého karcinomu a prodělané žilní trombózy objevila, byl rozsáhlý flebolymfedém celé pravé dolní končetiny.
Masivní tuhý otok rychle progredoval i přes pravidelné nošení
kompresních punčoch a ani nasazení venotonik (MPFF, Detralex 2 tablety denně) nevedlo ke zlepšení. Lymfatické drenáže byly vzhledem k nádorové infiltraci spádových uzlin kontraindikovány a systémová enzymoterapie byla pro pacientku
a její rodinu příliš finančně nákladná.
Poslední kontrola pacientky v naší ambulanci proběhla
v lednu 2014. Pacientka zřetelně hubla, snižovala se fyzická
výkonost i kvalita života. Novou komplikací byla námahová
dušnost. Klaudikační interval zůstával na přibližně 25 metrech
a výrazný otok pravé dolní končetiny již dále neprogredoval. Pacientku však nejvíce limitovala neuropatická bolest při
nádorové infiltraci nervus femoralis. Bolest se nedařilo účinně kontrolovat ani přes kombinovanou analgetickou terapii
(transdermální fentanyl, perorální tapentadol a morfin sulfát,
paracetamol, ibuprofen, gabapentin, bromazepam). Dle provedeného PET-CT vyšetření došlo, i přes léčbu, k další progresi onemocnění, nově byly infiltrovány uzliny retroperitonea
i mediastina. Zvýšená kumulace 18-FDG se nachází i v mnohočetných ložiscích v obou plicích. Onkologem byla navržena
již jen paliativní terapie.
KAZUISTIKY V ANGIOLOGII 2/2014
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Diskuse

Ischemická choroba dolních končetin postihuje ve vyspělých
zemích přibližně 4–5 % populace (Karetová et Staněk 2007). Jedná se o celospolečensky významné onemocnění, které je asociováno s předčasným infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou a zvýšenou mortalitou. Většina pacientů s ischemickou
chorobou trpí aterosklerotickým postižením tepen. Jen méně než
10 % postižení tepen dolních končetin vzniká z jiné než aterosklerotické příčiny. Pod označením neaterosklerotická ischemická
choroba (NAPAD, nonatherosclerotic peripheral artery disease)
se skrývá heterogenní skupina poměrně vzácných onemocnění
(viz tabulka 1) s rozdílnou patofyziologií, klinickou manifestací,
léčbou a prognózou. Chybně nebo pozdě stanová diagnóza může
mít závažné důsledky (Sigvant et al. 2007; Ingolfsson et al. 1994).

Tab. č. 1: Nejčastější příčiny neaterosklerotického postižení
tepen dolních končetin
thrombangiitis obliterans (Buergerova choroba)
kompresivní syndromy, např. entrapment popliteální tepny
cystická degenerace adventicie
vaskulitidy, např. Takayasuova arteritida
fibromuskulární dysplazie
traumaticky nebo iatrogenně podmíněné tepenné uzávěry
Zdroj: volně dle Karetová et Staněk 2007

Přes nízkou incidenci NAPAD je nutné na ni v diferenciální diagnostice pomýšlet. Na NAPAD by měla upozornit především absence klasických rizikových faktorů aterosklerózy
(věk, pohlaví, kouření, diabetes mellitus, hypertenze a dyslipidemie). Ostatní rizikové faktory aterosklerózy, jako je elevace
homocysteinu, fibrinogenu nebo C-reaktivního proteinu, mají
v případě postižení tepen dolních končetin jen velmi malý vliv
(Ridker et al. 2001). Skutečnosti, které by nás měly na možnost
NAPAD upozornit, jsou uvedeny v tabulce 2.
Tab. č. 2: Kdy pojmout podezření na NAPAD
věk pod 50 let
absence kardiovaskulárních rizikových faktorů (kouření, diabetes mellitus,
hypertenze, dyslipidemie)
náhlý začátek a rychlá progrese

níků (Nishinari et al. 2006). Do studie bylo zařazeno 36 pacientů. Nejčastěji byly postiženy karotické tepny, především pro jejich anatomickou blízkost k hltanu a hrtanu, následovaly tepny
dolních končetin a velké tepny v dutině břišní. Arterie horních
končetin byly zasaženy jen vzácně. Osm pacientů podstoupilo
resekční výkon na ilických tepnách (případně rozsáhlejší výkon na ilických a femorálních tepnách). U nich byly nejčastějšími malignitami maligní melanom, fibrosarkom a liposarkom
(všechny 2x). Invaze do velkých cév při karcinomu děložního
čípku nebyla zachycena ani jednou.
Terapeutické možnosti tepenného postižení jsou poměrně
omezené. V případě tumoru pevně adherujícího k cévnímu
svazku je možné zvolit subadventiciální disekci. Výhodou je
nepřerušení cévního lumen a tedy absence perioperační ischemie končetiny. Rizikem je ruptura tepny v důsledku oslabení cévní stěny nebo lokální recidiva tumoru (Nishinari et
al. 2006). Radikálním řešením je resekce tumoru i s cévním
svazkem a následnou autologní nebo syntetickou náhradou.
Ve výše uvedeném souboru byla nejčastější volbou syntetická
protéza, a to především pro možnost volby širšího průměru
protézy než je průměr autologní žíly (v. saphena magna). V literatuře se uvádí i delší funkčnost protetických náhrad oproti
autolognímu štěpu. Jednoznačná data však chybí (Nishinari et
al. 2006). V případě vytvoření rozsáhlejší sítě kolaterál je možné resekovat cévní svazek bez náhrady a ponechat výživu končetiny na kolaterálách. V současné době však není znám žádný
test, který by spolehlivě predikoval dostatečnost kolaterál pro
výživu končetiny.
V Nishinariho práci nebyla popsána žádná komplikace
u pacientů, kteří podstoupili výkon na ilických tepnách (medián délky sledování 18 měsíců).
V našem případě jsme preferovali resekci cévního svazku
s ponecháním významných kolaterál. Pacientka měla prakticky kompletní uzávěr pravostranné AIE, a tudíž jsme se nemuseli strachovat o perfuzi končetiny po odstranění tepny.
Z klinických potíží pacientky vyplynulo, že klidová perfuze je
dostatečná. Při mírné námaze však průtok kolaterálami nestačil potřebám pracujícího svalstva a po 20–30 metrech se objevovaly klaudikace. Rekonstrukce tepenného řečiště by jistě
vedla ke kompletnímu vymizení klaudikací a výraznému zlepšení kvality života.

přidružené symptomy typické pro jiná onemocnění (febrilie, anemie, slabost,
úbytek váhy, kožní exantém)

Závěr

známé onemocnění, které může postihnout tepny (vaskulitidy, periferní embolizace při fibrilaci síní)

NAPAD zůstává vzácnou, ale velmi závažnou příčinou ischemické choroby dolních končetin. Je třeba na ni myslet především u pacientů, kteří nemají typické rizikové faktory aterosklerózy ani známky aterosklerózy v jiných povodích.
V případě invaze tumorů do velkých cév je rychlá diagnostika zcela nezbytná. Cévní postižení je totiž většinou léčitelné.
Prognóza je pak závislá na typu a rozsahu malignity.

absence známek aterosklerózy při užití zobrazovacích metod
nepřítomnost aterosklerózy v jiných povodích
Zdroj: volně dle Weinberg et Jaff 2012

Postižení velkých cév maligním tumorem není v dnešní
době příliš časté (Debakey et al. 1954; McCready et al. 1989).
Vzhledem k dobré dostupnosti onkologického screeningu
a rozšíření zobrazovacích metod dochází k záchytu většiny neoplazií v časném stadiu. Nejrozsáhlejší studií analyzující možnosti chirurgické intervence u pacientů s maligním tumorem
s invazí do velkých tepen je práce Nishinariho a spolupracov-
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Použité zkratky
AFC

arteria femoralis communis

AFS

arteria femoralis superficialis

AIE

arteria iliaca externa
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AII

arteria iliaca interna

APo

arteria poplitea

Meijer, W. T., Hoes, A. W., Rutgers, D. et al. Peripheral arterial disease in the elderly: The
Rotterdam Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 18, 2: 185–192, 1998.

ATA

arteria tibialis anterior

ATP

arteria tibialis posterior

ICHDKK

ischemická choroba dolních končetin

MPFF

mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce

NAPAD

neaterosklerotická ischemická choroba dolních končetin, nonatherosclerotic
peripheral artery disease

PSV

peak systolic velocity, rychlost pulsové vlny v systole
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Perkutánní implantace břišního stentgraftu
Marian Wierzgoń

Oddělení intervenční radiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

Souhrn:
Plně perkutánní přístup je jednou z možností implantace bifurkačního stentgraftu, který používáme pro řešení aneurysmatu břišní aorty. Na rozdíl od otevřeného
přístupu zde odpadá nutnost preparace společné stehenní tepny, čímž se tato metoda stává nejméně invazivním způsobem řešení takových změn aorty. Pro ošetření
punkčních otvorů jsou používány uzavírací zařízení pracující na principu šití. Stehy
jsou zakládány před vlastní implantací stentgraftu, mluvíme o tzv. „preclose“ technice. Základním výběrovým kritériem při volbě vhodných pacientů je kvalita společné
stehenní tepny a okolních tkání.
Efektivitu metody hodnotí celá řada retrospektivních prací z jednotlivých pracovišť a zatím jediná prospektivní multicentrická randomizovaná studie z roku 2013
pojmenovaná „PEVAR“. Studie prokázala, že perkutánní implantace neposkytuje
horší výsledky ve srovnání s otevřeným přístupem, naopak přináší výhody statisticky
nižší četnosti významných celkových a lokálních komplikací. Součástí článku je i prezentace výsledků, zvyklostí a zkušeností z vlastního pracoviště.

Summary:

Klíčová slova:







aneurysma břišní aorty
bifurkační stentgraft
perkutánní přístup
šicí uzavírací zařízení
preclose technika
studie PEVAR

Key words:

Percutaneous application of abdominal stent-graft
One of the options of the implantation of bifurcation stent-graft that is used in
the treatment of the aneurysm of abdominal aorta is a fully percutaneous approach.
Contrary to the open approach, preparation of the common femoral artery is unnecessary, which makes this method the least invasive procedure in the treatment of
such aortic disorders. Closing devices that work on the principle of sewing are used
for the treatment of punctures. Sutures are placed before the stent-graft implantation
itself; it is so called “preclose” technique. The quality of the common femoral artery
and surrounding tissues represents the key selection criterion in a selection of appropriate patients.
Numerous retrospective papers from individual sites and so far the unique prospective randomized study “PEVAR” from 2013 have assessed the efficacy of this
method. The study proved that percutaneous implantation did not provide worse
outcomes compared to the open approach, contrariwise it provided benefits of statistically lower frequency of significant systemic and local complications. Presentation
of outcomes, patterns and experience from our department are included in the paper.

 aneurysm of abdominal
aorta
 bifurcation stent-graft
 percutaneous approach
 suture-mediated closure
device
 preclose technique
 PEVAR study

Wierzgoń, M. Perkutánní implatnace břišního stentgraftu. Kazuistiky v angiologii 1, 2: 8–12, 2014.

Způsoby implantace bifurkačního stentgraftu

Implantace stentgraftu (EVAR), metoda poprvé použitá v roce 1991, je uznávanou a osvědčenou metodou řešení
aneurysmatu břišní aorty (AAA). Tři velké studie (EVAR 1,
DREAM, OVER) prokázaly stejnou dlouhodobou účinnost
této léčby a nižší četnost periprocedurálních komplikací ve
srovnání s tradičním chirurgickým řešením (OR). Bifurkační
stentgrafty se implantují cestou společné stehenní tepny dvěma způsoby: otevřeným přístupem s vypreparováním tepny
(SEVAR – surgical EVAR) anebo plně perkutánním přístupem bez nutnosti preparace (PEVAR – perkutánní EVAR).
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Trochu historie a studie PEVAR

První zmínka o PEVAR pochází z roku 1999, autorem je
Dr. Haas a kolektiv, kdežto v České republice první publikace
vyšla v roce 2003, jejími autory jsou lékaři z Radiologické kliniky FN Olomouc (Dr. Köcher a kolektiv). Během následujících
let se postupně objevovaly další práce potvrzující použitelnost
této metody a její dobré technické výsledky. Velikost prezentovaných souborů se pohybovala v intervalu 11–500 pacientů, práce byly koncipovány jako retrospektivní a prezentovaly
zkušenosti jednotlivých pracovišť.

Perkutánní implantace břišního stentgraftu

Obr. č. 2: Otevřený přístup: vypreparovaná tepna

Obrázek: z archivu autora

Obr. č. 1: Bifurkační stentgraft

Obrázek: z archivu autora

vat minimálně 5 mm. Z dalších nepříznivých faktorů nutno
vyjmenovat ektázii či aneurysma společné stehenní tepny,
přítomnost AV píštěle, pseudoaneurysmatu a hematomu,
předchozí použití uzavíracích systémů (closure devices) s nitinolovým klipem a kolagenovou zátkou, zjizvení třísla jakéhokoliv původu a punkce femorální tepny v posledních 30 dnech.
Kontraindikací je i morbidní obezita (BMI 40 kg/m2 a více).
Anatomická kritéria k implantaci samotného stentgraftu se neliší od implantace otevřeným přístupem.

Šicí uzavírací systémy
Teprve nedávno byla data o PEVAR etablována na úroveň
medicíny založené na důkazech zveřejněním výsledků zatím
jediné prospektivní multicentrické studie s názvem „PEVAR“.
První prezentace výsledků uvedené studie proběhla v rámci
konference ISET konající se na Floridě v lednu 2013. Hlavním
cílem této studie bylo srovnání efektivity PEVAR s otevřenou
implantací stentgraftu (SEVAR) při použití stentgraftu Endologix 21 F a posouzení efektivity použití šicích systémů Perclose
ProGlide a Prostar XL firmy Abbott. Studie byla realizována na
20 pracovištích ve Spojených státech, nábor pacientů probíhal
v období červenec 2010 až únor 2012, data byla definitivně vyhodnocena v září 2012. Hlavními zařazujícími kritérií byl věk
nad 18 let, přítomnost aneurysmatu břišní aorty velikosti 5 cm
a více nebo aneurysma zvětšující se o minimálně 5 mm za půl
roku a příznivé anatomické poměry pro použití šicích systémů
a implantaci stentgraftu Endologix 21 F. Studie randomizovala
151 pacientů, tito byli rozděleni v poměru SEVAR:PEVAR 1:2.
V PEVAR skupině byly rovným dílem použity k ošetření místa punkce „preclose“ technikou dva druhy šicích systémů: dva
kusy Perclose ProGlide nebo jeden kus Prostar XL.

Který pacient je vhodný k PEVAR?
Rozhodujícím kritériem je kvalita společné stehenní
tepny a okolních podkožních tkání. Zásadní je absence kalcifikací přední stěny a šíře lumina tepny, která musí dosaho-

Vznik metody PEVAR byl podmíněn zavedením do praxe
tzv. uzavíracích systémů fungujících na principů šití (suture-mediated closure devices). V současné době máme na trhu
k dispozici dva takové systémy, a to Perclose ProGlide a Prostar XL firmy Abbott. Základním principem jejich použití je
perkutánní naložení stehů do stěny stehenní tepny v místě
punkce. Perclose ProGlide je systém s monofilamentním polypropylenovým vláknem s jedním, již preformovaným uzlem,
kdežto pomocí Prostar XL se nakládají dva polyesterové stehy, jejichž zauzlení musí provést operatér sám. Dle oficiálních
firemních doporučení Perclose ProGlide slouží k uzavírání
punkčních otvorů velikosti 5–21 F (1 F=1/3 mm), přičemž při
velikosti otvoru nad 8 F je nutno použít současně dva systémy
tzv. „preclose“ technikou. Pomocí Prostar XL uzavíráme otvory velikosti 8,5–24 F, od velikosti 11 F pomocí dvou systémů.
„Preclose“ technika, překládána někdy jako „předběžné uzavření“, neznamená nic jiného než přešití stěny tepny a naložení
stehů ještě před vlastní procedurou, tedy v našem případě před
vlastní implantací stentgraftu.

Provedení výkonu
Samotný výkon je možno realizovat na angiografickém
nebo hybridním sále, přičemž ten druhý se jeví jako lepší alternativa z důvodu možnosti provedení chirurgické sutury
místa vpichu přímo na místě, dojde-li k selhání šicího systé-
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Obr. č. 4: Šicí systém Perclose ProGlide

Obrázek: z archivu autora

mu. V publikovaných pracích a zmiňované studii „PEVAR“
je popisováno použití všech druhů anestezie, tedy celkové,
epidurální nebo lokální. Klíčovým momentem úspěchu procedury a použití šicích systémů je optimálně provedená punkce
společné stehenní tepny – z tohoto důvodu se provádí zásadně pod ultrazvukovou (UZ) kontrolou. Místo vpichu se má
nacházet přesně ve středu předního obvodu tepny, mimo případné drobné kalcifikace a přibližně 2 cm nad úrovní větvení
společné stehenní tepny. Samotný vpich by měl být veden pod
úhlem přibližně 45 stupňů. Jelikož se používané bifurkační
stentgrafty zavádějí z obou společných stehenních tepen, postupně punktujeme obě strany a po punkci přístup do tepny
zajišťujeme menšími sheathy (pouzdry). Správné provedení
punkce ověřujeme skiagraficky nástřikem kontrastní látky. Následuje příprava šicích systémů: postupně na každé straně je na
vodiči zaveden šicí systém, přes přední stěnu tepny je naložen
steh, a protože všechny používané stentgrafty mají zevní profil
větší než 11 F, je nutno na každé straně, opět na vodiči, naložit
šicí systém další. Celkem jsou tedy u PEVARu použity čtyři
šicí systémy. Místa vpichů jsou opětovně zajištěna tentokrát
již většími sheaty (obvykle 10–14 F) a nitě čnící z punkčních
otvorů jsou zabaleny do navlhčených roušek a odloženy do
stran tak, aby nepřekážely při vlastní proceduře. Samotná implantace stentgraftu se v ničem neliší od implantace prováděné
otevřeným přístupem. Po jejím provedení definitivně ošetřujeme místa vpichů: postupně na každé straně při manuální kompresi třísla jsou při pomalém vytahování sheathu stentgraftu
utaženy oba stehy a uzly jsou dotlačeny ke stěně tepny pushery
dodávanými v sadě se šicím zařízením. V této fázi šití vodič
slouží jako pojistka, v případě kompletního selhání šicího zařízení (kupř. vytržení nití) je možno po něm zavést velký sheath,
který zatamponuje punkční otvor. Některá pracoviště, zvláště
při použití stentgraftů s větším profilem, používají ponechaný vodič k dodatečnému uzavření punkčního otvoru dalším
uzavíracím zařízením – Angioseal Cardion. Finálně následuje
vytažení vodiče a definitivní dotažení sutur. K urychlení hemostázy je možno použít protaminsulfát.

Efektivita PEVAR

K prezentaci efektivity použiji výsledky již zmiňované
studie „PEVAR“, protože se jedná o zatím nejpřesnější data
o této metodě. Hodnotící kritéria byla rozdělena do tří skupin: 1. bezprostřední technický úspěch (bez nutnosti chirurgického ošetření místa vpichu během procedury); 2. absence
významných celkových komplikací; 3. absence lokálních cévních komplikací v období do 30 dní od provedení procedury.
Celkové významné komplikace byly definovány jako ruptura

Obr. č. 5: Schéma punkce společné stehenní tepny

Obrázek: z archivu autora

Obrázek: z archivu autora

Obr. č. 3: Perkutánní přístup: třísla se zavedenými pouzdry
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Vlastní zkušenosti, zvyklosti a výsledky
Na Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí,
a.s. v Třinci byl PEVAR poprvé provedený v lednu 2011. Technického úspěchu bylo dosaženo v 96 % procedur. 30denní výsledky se jeví následovně: významné celkové komplikace 4 %,
velké cévní komplikace 0 %, malé cévní komplikace 4 %. PEVAR tvoří 73,5 % ze všech implantací bifurkačních stentgraftů.
Pro zajímavost uvádím srovnání s literárními údaji: v Evropě
tvoří podíl PEVAR na celkovém počtu procedur 15 %, v Austrálii 70 % (Interventional News 41/2011).
Výkony byly původně realizovány na angiografickém sále,
od srpna 2013 se provádějí na nově otevřeném hybridním sále,
důvod je uveden výše. U přibližně první poloviny pacientů
jsme použili epidurální anestezii, což bylo dáno vyšším rizikem chirurgické konverze při učení se nové metody. Současně
používáme výlučně lokální anestezii, původní trimekain (Mesocain) jsme nahradili směsí bupivakainu (Marcaine) a artikainu s epinefrinem (Supracain) v poměru 2:1.
Nejenom punkci tepny, ale i aplikaci anestetické látky provádíme pod UZ kontrolou tak, že vytváříme depa anestetika

Obr. č. 6: Třísla po PEVAR po ošetření šicími systémy

Obrázek: z archivu autora

aneurysmatu, střevní ischemie, kardiologické, neurologické či
respirační komplikace, renální selhání, konverze na otevřenou
reparaci a intervence pro leak typ I nebo III. Z lokálních komplikací nutno vyjmenovat: AV píštěl, poškození femorálního
nervu, hematom vyžadující drenáž nebo jinou intervenci, infekci, krvácení, serom, poškození tepny nebo pseudoaneurysma vyžadující chirurgickou intervenci, stenózu, distální embolizaci, trombózu a okluzi.
Z výše uvedených tří skupin kritérií byl stanoven tzv. celkový léčebný úspěch v horizontu do 30 dní od provedení procedury s následujícími výsledky: PEVAR provedený pomocí
ProGlide 88 %, PEVAR pomocí Prostar XL 78 %, SEVAR 78 %.
Rozdíl PEVAR ProGlide oproti PEVAR Prostar XL a SEVAR
vyšel statisticky významný (p<0,036). Ve prospěch PEVAR
ProGlide hovoří i významné zkrácení času procedury (o 34
minut), zkrácení času potřebného k dosažení plné hemostázy (o 12 minut), menší objem spotřebované jódové kontrastní
látky (o 24 ml) a menší počet pacientů vyžadujících podávání
analgetik pro bolesti v oblasti třísla. Velikost krevních ztrát,
četnost transfuzí a čas k dimisi se v obou skupinách (PEVAR
a SEVAR) statisticky významně nelišily, i když všechny parametry byly příznivější u PEVARu.
Jediným parametrem vyznívajícím ve prospěch SEVAR
se ukázal kratší skiaskopický čas, ale statisticky nevýznamně
(o 4 minuty). Oficiální závěr studie zní, že metodu PEVAR
realizovanou „preclose“ technikou pomocí šicího systému
Perclose ProGlide musíme považovat za ne-horší (non-inferior) než implantace stentgraftu otevřeným přístupem,
přičemž za zdůraznění stojí skutečnost významně nižšího
rizika výskytu závažných celkových a velkých lokálních
komplikací v třísle. Jedním z praktických důsledků výsledků
studie je skutečnost, že šicí systém Perclose ProGlide získal
certifikát FDA pro použití pro PEVAR, kdežto Prostar XL
u FDA neuspěl.

v bezprostřední blízkosti tepny při jejím ventrálním obvodu
a po stranách. Nutno říci, že lokální anestezie realizovaná výše
uvedeným způsobem se plně osvědčila, ani jeden z pacientů
nereferoval v průběhu celé procedury pociťování jakékoliv
bolesti. K zašívání punkčních otvorů používáme v souladu
s výsledky studie „PEVAR“ výhradně šicí systém Perclose ProGlide, zatím se 100% úspěšností. K výše prezentovanému 4%
technickému selhání došlo při použití systému Prostar XL. Byť
ve studii PEVAR byl použit stentgraft s poměrně velkým profilem – 21 F (Endologix), na našem pracovišti při perkutánní
implantaci preferujeme používání nízkoprofilových stentgraftů, a to Zenith LP Cook (14–16 F) a Ovation Trivascular (12–
13 F), který jsme jako první v České republice implantovali na
podzim 2013.
Při selekci pacientů k PEVAR se striktně držíme pravidel
a kontraindikací uvedených v předchozí kapitole, připomenu – rozhodující je kvalita společné stehenní tepny a okolních tkání. Zmíním se o našich zkušenostech v situaci tzv.
vyššího větvení společné stehenní tepny – to je stav, kdy se
bifurkace nachází v úrovni hlavice stehenní kosti, někdy až
v úrovni její horní poloviny. Přístup ze společné stehenní
tepny se jeví v tomto případě jako málo schůdný, s vyšším
rizikem selhání, protože se šicím systémem pohybujeme
v bezprostřední blízkosti tříselného vazu. Je-li proximální
úsek povrchové stehenní tepny dostatečně široký a přední
obvod bez kalcifikací, zajišťujeme přístup cestou této tepny,
vpichem provedeným cca 1–2 cm pod úrovní bifurkace. Dle
našeho názoru povrchovou stehenní tepnu lze využít jako
přístupovou cestu i v situaci nedostatečné kvality normálně se větvící společné stehenní tepny, vpich se nachází pod
úrovní hlavice femuru. Byť se jedná o použití šicího systému „off-label“, tyto variantní postupy mají u nás zatím 100%
úspěšnost. Co se týče obézních pacientů: obezitu nepovažujeme za kontraindikaci, o možnosti použít šicí systém
rozhoduje tloušťka podkoží, protože jsme limitováni délkou
vodiče jehel (needle guide) šicího systému. Naopak se zdá,
že obézní pacienti by mohli výrazněji profitovat z PEVAR,
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protože hojení ran po implantacích otevřeným přístupem je
zatíženo vyšším rizikem komplikací, zvláště když větší část
těchto pacientů jsou diabetici.
V závěru kapitoly se zmíním o našich zvyklostech v terminální fázi procedury. Někdy po definitivním zauzlení a dotažení stehů místo punkce nadále mírně krvácí, v tomto případě
místo vpichu manuálně komprimujeme, průměrně po dobu
10 minut, k plné hemostáze zatím došlo ve všech případech.
Vyrušení účinku intravenózně podaného heparinu protamin
sulfátem využíváme zcela výjimečně. Na obě třísla vždy nakládáme na dobu 8 hodin kompresivní obvazy a současně pytlíky
s pískem na tři hodiny. Protože zatím k jediné malé cévní komplikaci (pseudoaneurysma vyžadující chirurgické ošetření)
došlo při příliš časné mobilizaci pacienta, po sundání kompresivních obvazů pacient zůstává v posteli do následujícího rána.
První pooperační den dopoledne je posazován, odpoledne již
může chodit. Při hladkém nekomplikovaném průběhu, nejsou-li jiné důvody k prodloužení hospitalizace (kupř. opětovné nastavení na warfarin) pouštíme pacienty domů druhý pooperační den dopoledne. Dlužno říci, že při dodržování všech
uvedených pravidel, jsme v roce 2013 měli 100% technickou
úspěšnost a nulový výskyt komplikací.

Závěrečné zhodnocení metody

PEVAR provedený „preclose“ technikou pomocí šicího systému Perclose ProGlide je nejméně invazivní metodou řešení
aneurysmatu břišní aorty. Na základě uvedených výsledků lze
konstatovat, že je to metoda vysoce efektivní a bezpečná. Ve
srovnání s otevřenou implantací stentgraftu nutno vyzvednout
nižší četnost závažných celkových komplikací, ušetření třísla
více invazivnímu přístupu s nižší četností lokálních komplikací, kratší dobu hospitalizace, možnost provedení výkonu v bezproblémové lokální anestezii a celkové zvýšení komfortu pacienta. Zásadní podmínkou vysoké technické úspěšnosti a nízké
četnosti komplikací je pečlivá selekce pacientů vhodných k tomuto typu léčby, přičemž pro tuto skupinu má PEVAR v nejbližší budoucnosti šanci se stát standardním typem léčby.
prim. MUDr. Marian Wierzgoń
Oddělení intervenční radiologie
Nemocnice Podlesí a.s.
Konská 453
739 61 Třinec
e-mail: marian.wierzgon@nempodlesi.cz

anotace
Protokoly MR zobrazování

Marek Mechl, Jaroslav Tintěra, Jan Žižka et al.

Standardní postupy vznikají ve všech odvětvích medicíny. V některých oborech, jako je například MR vyšetřování, je standardizace složitější, vzhledem k množství nastavitelných parametrů, existenci desítek vyšetřovacích
sekvencí a stovek jejich firemních názvů a zkratek.
Autoři předkládané publikace se pokusili vytvořit sadu standardních a univerzálních MR protokolů. V knize
je kladen důraz na dodržení parametrů, klíčových pro dobrou obrazovou kvalitu a kontrast.
Kniha je určena radiologickým asistentům i lékařům, kteří zde naleznou doporučené sady podrobně zpracovaných MR protokolů ale i parametry, které by dle autorů měly být dodrženy.
V předmluvě knihy autoři zmiňují fakt, že vzhledem k dynamičnosti oboru již v době tisku je publikace
„zastaralá“, přesto ale jistě bude cenným rádcem a konzultantem. Zároveň se zde čtenář dozví potěšující zprávu
o probíhajících přípravách na vydání druhého dílu.					
(kla)
Galén, Praha, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4
1. vydání, 103 stran, barevně
Doporučená cena 500 Kč

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

omluva
V Kazuistikách v angiologii číslo 2/2013 byly chybně uvedeny kontaktní
údaje MUDr. Zdislavy Kasalové. Redakce se tímto paní doktorce hluboce
omlouvá a uveřejňuje zde opravu:.
MUDr. Zdislava Kasalová
Angiologická ambulance, Poliklinika Budějovická
Medicon, a.s.
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4
e-mail: zdislava.kasalova@seznam.cz
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Klinické zkušenosti se sulodexidem (Vessel Due F)

3. pooperační den. Laboratorně byla zjištěna hraničně zvýšená
hladina D-dimérů a fibrinogenu. Anamnesticky významný
byl fakt, že užívala perorální hormonální kontracepci (celkově
3 roky). V osobní i rodinné anamnéze jinak bez výskytu manifestní žilní tromboembolické nemoci. Jednalo se o nekuřačku
s normální hodnotou Body Mass Indexu (BMI 23 kg/m2).
Při dalším podrobném vyšetření byla zjištěna rezistence
k aktivovanému proteinu C na podkladě nosičství Leidenské
mutace FV v heterozygotní konstituci, normální byly hladiny
FVIII a antitrombinu. Byl vyloučen zvažovaný antifosfolipidový syndrom.
Pacientka byla léčena od počátku terapeutickou dávkou
nízkomolekulárního heparinu, později byla převedena na
účinnou warfarinizaci. Při již započaté warfarinizaci hladiny
proteinu C a S nebyly původně stanoveny. Pacientka byla cestou praktického lékaře warfarinizována celkově 2 roky, kontrolní hodnoty INR byly během léčby v uspokojivém rozmezí
(2,0–3,0). Léčba warfarinem byla prolongovaná, až do doby,
kdy sonograficky došlo k plné rekanalizaci postižené oblasti.
Následně, již po vysazení warfarinu, byly laboratorně normální hladiny proteinu C a S. Klinicky byla bez otoku levého lýtka,
nebyla detekována stranová diferenciace v obvodu lýtek. Bylo
doporučeno pokračovat s nošením celonožní elastické kompresivní punčochy na levou dolní končetinu. Vzhledem k letnímu charakteru počasí však tento postup ze strany pacientky
nebyl dodržen.
Pacientka pak byla po 3 měsících znovu vyšetřena. Důvodem byl opětovný výskyt otoku dolní třetiny lýtka levé dolní
končetiny. Bylo provedeno kontrolní sonografické vyšetření,
které bylo bez jednoznačného patologického nálezu na hlubokém i povrchovém žilním systému. Laboratorně byla hladina
D-dimérů v normě. Stav byl zhodnocen jako možný posttrombotický syndrom.
Po vzájemné dohodě pak byla pacientka dále ponechána
na terapii sulodexidem (Vessel Due F) a bylo doporučeno nošení kompresivní punčochy na levé dolní končetině (LDK).
Při další kontrole za 6 týdnů bylo konstatováno, že došlo zcela
k ústupu otoku levé dolní končetiny v oblasti lýtka. Pacientka
je pravidelně kontrolována v šestiměsíčních intervalech, dále
přetrvává příznivý klinický nález.

Kazuistika 2
40letá pacientka, anamnesticky po úspěšné operaci varixů
v oblasti mediální strany lýtka levé dolní končetiny ve svých
30 letech. V této oblasti měla předtím celkem dvakrát výskyt
tromboflebitidy. Dále anamnesticky, v roce 2006 (ve 32 letech),
měla pacientka poúrazovou trombózu lýtkových žil vlevo. V té
době užívala perorální hormonální kontracepci, která byla následně vysazena, je nekuřačka, s BMI 27 kg/m2. V té době byly
laboratorně vyloučeny významné geneticky determinované
trombofilie (FV Leiden, F-II protrombin) i deficity proteinu C,
S i antitrombinu. Současně byl vyloučen antifosfolipidový syndrom. Po iniciální terapii s LMWH byla následně warfarinizo-
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vána celkem tři měsíce, kdy terapie warfarinem byla ukončena
po sonografické verifikaci plné rekanalizace postižené oblasti.
Dlouhodobě (celkem 6 let) byla pacientka bez větších obtíží. V rizikových situacích (hlavně dlouhodobé cestování)
aplikovala preventivně elastickou kompresi. V polovině roku
2013 byla vyšetřena pro otok, bolestivost a lokální zarudnutí
v oblasti mediální části lýtka pravé dolní končetiny. Byla kardio-pulmonálně kompenzovaná, s normální funkcí ledvin. Sonograficky byla v postižené oblasti potvrzena subakutní tromboflebitida a dále varikózní změny v podkolenní části povodí
v. saphena magna pravé dolní končetiny (PDK). Pacientka byla
afebrilní. Byla léčena elastickou kompresí, ledováním, lokálně
heparinem (Lioton gel) a současně byl na celkem šest týdnů
aplikován i LMWH. Při tomto postupu došlo k normalizaci
lokálního nálezu.
Při další kontrole, vzhledem k anamnéze proběhlé hluboké žilní trombózy, opakovaným tromboflebitidám, primárním
varixům PDK a ke klinicky zvýšené bolestivosti a mírného
otoku na lýtku PDK, jako projevu chronické žilní insuficience,
byla pacientce nasazena terapie sulodexidem (Vessel Due F).
Dále byla pacientka poučena o nutnosti preventivního nošení
vysokých kompresivních punčoch. Kontrolní odběry provedené za další dva měsíce byly bez známek trombogeneze, hladina
D-diméru i fibrinogenu v pásmu normy. Klinicky byla pacientka v pořádku, s ústupem otoku na PDK a se subjektivně udávanou významně menší bolestivostí. Pacientka je dále pravidelně
kontrolována v šestiměsíčních intervalech, i nadále přetrvává
příznivý klinický nález.

Závěr
Preparát Vessel Due F nachází uplatnění především v případech, kdy není plná antikoagulační léčba vyžadována, nebo
tam, kde není takováto léčba bezpečná. Antiagregační účinek
sulodexidu může být potencován současným podáváním jiných antiagregancií, jako je ASA, dipyridamol, fenylbutazon,
indometacin či jiná nesteroidní antiflogistika. Jeho výhodou je
možnost perorální aplikace a při standardním dávkování absence nutnosti kontrol koagulačních parametrů.
Práce vznikla za podpory grantu MZ ČR NT 11176-5
a RVO VFN64165/2012.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Trombotické centrum
ÚLBLD, 1. LF UK a VFN
Karlovo náměstí 32
128 00 Praha 2
e-mail: tomas.kvasnicka@vfn.cz

Použití sulodexidu v prevenci
posttrombotického syndromu? Ano
Romana Tylová

Angiologická poradna, Interní klinika, FN Motol, Praha

Klíčová slova:

Souhrn:
V této kazuistice je dokumentována možnost využití sulodexidu k prevenci rozvoje posttrombotického syndromu u pacientky po hluboké žilní trombóze dolních
končetin s nedokončenou rekanalizací.

Summary:

Tylová, R. Použití sulodexidu v prevenci posttrombotického syndromu? Ano. Kazuistiky v angiologii 1, 2:
16–17, 2014.

47letá pacientka, hypertonička (15 let), dále v anamnéze diabetes mellitus 2. typu léčený perorálními antidiabetiky (PAD) (3 roky) a chronická žilní insuficience s drobnými
retikulárními varixy. Dosud jinak nestonala, hlubokou žilní
trombózu neměla a je nekuřačka. Její výška je 175 cm a tělesná
hmotnost 79 kg.
V terapii ACE inhibitor, metformin, sezónně flavonoidy.
Kompresní punčochy dosud nenosila.
Dostavila se do naší ordinace pro náhle vzniklý otok a bolest v lýtku pravé dolní končetiny (PDK), zejména při došlapu.
Obtíže měla poprvé a před příchodem na vyšetření trvaly asi
tři dny.
Po klinickém vyšetření a duplexní sonografii (DUS) žil
PDK jsem v jednom z kmenů vena tibialis posterior (VTP) potvrdila trombotický uzávěr rozšířeného a nekomprimovatelného lumen v celé délce. Obvod lýtka PDK byl větší o 5 cm, bez
barevných změn na kůži, periferní pulzace na arteria tibialis
posterior (ATP) a arteria dorsalis pedis (ADP) byly hmatné.
Vzhledem k tomu, že příčina vzniku a rozvoje hluboké žilní trombózy nebyla jasná a pacientka si nebyla vědoma žádné
mimořádné zátěže, byl proveden screening na koagulopatie
(tento vyšel negativně a tedy pro pacientku příznivě).
Zahájila jsem zvyklou terapii hluboké žilní trombźy a pacientka byla po úvodu nízkomolekulárním heparinem – LMWH
(enoxaparin; Clexane Forte 0,8 ml s.c. 1x denně) dále šest měsíců léčena warfarinem. V prvních dvou měsících bylo obtížné
dosáhnout stabilních hodnot parametru srážlivosti (INR) nad
2 a jeho hodnota kolísala od 1,45 až po 3,2. Pacientka docházela na kontrolní odběry na Quickův test ke své praktické lékařce
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Use of sulodexide in the prevention of post-thrombotic syndrome? Yes
In this case report the possibility of using sulodexide as a prevention of the
development of the post-thrombotic syndrome in a female patient with a history of the
deep venous thrombosis of lower legs with incomplete recanalization is documented.

Kazuistika
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post-thrombotic
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 sulodexide

a při zjištění poklesu INR připichovala opět LMWH. Dlouhodobě udržet žádoucí INR se podařilo střídáním 5 mg a 7,5 mg
warfarinu denně.
Pacientka poctivě nosila stehenní kompresní punčochy
a snažila se PDK polohovat. První kontrolní duplexní ultrasonografické vyšetření (DUS) jsem provedla po třech měsících
od diagnózy. Byla patrná postupující rekanalizace kmene vena
tibialis posterior (VTP), který ale byl ještě z asi 50 % uzavřen
původním trombem. Pacientka referovala zvýšenou únavnost
postižené končetiny, k večeru vždy otok perimaleolárně, v noci
se pravidelně dostavovaly křeče. Přidala jsem do terapie magnesium a po dvou týdnech pacientka hlásila vymizení křečí.
Hodnoty INR byly nyní stabilní mezi 2,0–2,4.
Při druhé kontrole, šest měsíců od diagnózy, udávala pacientka mírné zlepšení obtíží, avšak přetrvávající asymetrii lýtek
s mírným otokem PDK, únava končetiny po mírné námaze
přetrvávala. Objektivně byl obvod lýtka vpravo větší o 3 cm.
DUS ukázalo ne zcela zanedbatelné nástěnné zbytky trombotických hmot a plnou komprimovatelnost postižené žíly.
S ohledem na již šestiměsíční antikoagulační terapii distální
trombózy a příznivý sonografický nález, byl pacientce pozvolna
vysazován warfarin. Následovalo 3–6 měsíců terapie sulodexidem (Vessel Due F) v dávkování 1-0-1, aby se mimo jiné minimalizovalo riziko rozvoje posttrombotického syndromu.
Při další kontrole po třech měsících od vysazení warfarinu
a za terapie sulodexidem byla pacientka prakticky bez obtíží,
bez otoku, bez pocitů tlaku v postiženém lýtku a spokojená.
Objektivně mělo lýtko o 1 cm větší obvod, DUS potvrdilo
drobné nástěnné nerovnosti ve VTP a plnou komprimovatelnost kmene.

Použití sulodexidu v prevenci posttrombotického syndromu? Ano.

Diskuse

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

Již 10 let ve své praxi používám sulodexid (Vessel Due F) ve
všech jeho indikacích, pro šíři jeho efektu. Ať už antikoagulačního, antitrombotického, tak (a to především) endotelprotektivního z něhož pacienti prokazatelně profitují. Tyto užitečné
vlastnosti sulodexidu jsou dány jeho složením, které je kombinací heparinoidu a dermatanu a tedy vykazuje jak antikoagulační tak antitrombotický efekt. Tento je až 4x silnější a sulodexid tak nezpůsobí prodloužení koagulačních časů. Nelze
opomenout také pro-fibrinolytický účinek sulodexidu, takže se
dá říci, že působí ze „dvou stran“ koagulační kaskády. Navíc,
sulodexid je cenný i pro schopnost zlepšení tkáňové perfuze.
Uvedená kazuistika je pouze jedním z mnoha případů
našich pacientů po hluboké žilní trombóze, kteří po ukončení warfarinizace přešli na dalších 3–6 měsíců na sulodexid.
A výskyt posttrombotického syndromu je u těchto nemocných
spíše výjimkou i přes mnohdy suboptimální rekanalizaci postižené žíly.
Všichni známe případy pacientů, u kterých ani po 6 až 12
měsících antikoagulace není původně ztrombotizovaná žíla
plně zrekanalizovaná. A to měli trombózu třeba poprvé (o recidivujících HŽT ani nemluvě), byli správně léčeni, nemají
vrozenou trombofílii, neměli plicní embolii, neberou protrombogenní medikamenty, nejsou nijak rizikoví pro tromboembolickou nemoc (TEN) etc. A přesto žíla zůstává z větší části
uzavřená.
Má smysl je dále warfarinizovat uvědomíme-li si rizika
dlouhodobého podávání warfarinu?
Ve své praxi pravidelně převádím takové pacienty na terapii
sulodexidem, poté, co pozvolna vysadili warfarin. Využívám
právě známého antikoagulačního a antitrombotického efektu
sulodexidu, který, jak jsem již uvedla, sice není měřitelný běžnými testy, např. Quick či aktivovaný parciální tromboplasti-

Nakladatelství GEUM

Quick Armand James (1894–1978) – americký chemik a fyziolog. V dětství onemocněl tuberkulózou páteře, což mu přineslo doživotní omezení pohybu. Vystudoval
chemii na University of Wisconsin a University of Illinois. Po praxi v několika
nemocnicích se dále věnoval i studiu medicíny a později se provozoval jak lékařskou
praxi tak pracoval i v laboratoři. S jeho jménem je spojeno několik testů – test vyšetření krevní koagulace (INR) a testy k vyšetření funkce jater.
(zdroj informací: archiv redakce)

nový čas (APTT), ale přesto stačí, zejména u pacientů, kde by
nebylo výhodné ani doporučené dále protahovat warfarinizaci,
k delší ochraně postižené žíly a prevenci eventuelní recidivy
trombózy či rozvoje posttrombotického syndromu.

Závěr
Sulodexid vidím jako účinný, bezpečný a indikačně velmi pestrý lék, z něhož profituje velká šíře pacientů s různými
cévními diagnózami jako např. s hlubokou a povrchovou žilní
trombózou, ischemickou chorobou dolních končetin, diabetickou nohou, Raynaudovým syndromem, diabetickou retinopatií etc.

MUDr. Romana Tylová
Angiologická poradna
Interní klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: romt@centrum.cz
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Výživa ve zdraví i nemoci

1 díl: Výživa a kardiovaskulární onemocnění
Karolína Hlavatá

V Ý Ž I VOV Ý S E R I Á L

Endokrinologický ústav, Praha

Nemoci srdce a cév představují jednu z hlavních příčin
smrti celosvětově. Nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality je ischemická choroba srdeční (ICHS), která bývá nejčastěji způsobena aterosklerózou. Aterosklerózu můžeme definovat jako dlouhodobě se vyvíjející zánětlivé onemocnění
cévní stěny, které vede k postupnému zúžení průsvitu tepny, až
k jejímu úplnému uzavření. Podle toho, která céva je postižena,
dochází buď k infarktu myokardu (IM) nebo k cévní mozkové
příhodě (CMP). Potíž s aterosklerózou tkví zejména v tom, že
po řadu let se může vyvíjet zcela bezpříznakově a pak se manifestuje svými komplikacemi.
Ateroskleróza vzniká na podkladě spolupůsobení řady rizikových faktorů. Některé ovlivnit nelze, sem řadíme především
věk (čím vyšší věk, tím vyšší riziko), mužské pohlaví (u žen
sehrávají protektivní úlohu estrogeny) a pozitivní rodinná anamnéza. V souvislosti s rozvojem aterosklerózy jsou studovány
stovky kandidátních genů.
Mezi ovlivnitelné faktory se řadí celkově životní styl a jeho
následky. Kouření, nedostatek pohybu a projevy metabolického syndromu (obezity, poruchy glukózové tolerance nebo rozvinutý diabetes 2. typu, hypertenze, dyslipidemie) představují
velmi silné vlivy pro rozvoj aterosklerotických změn a následných komplikací. Pokud se vyskytne několik rizikových faktorů najednou, jejich efekt se násobí (př. člověk s hypertenzí
a dyslipidemií má 14x vyšší riziko než zdravý jedinec).

Obezita a diabetes mellitus 2. typu
Obezita představuje samostatný rizikový faktor ICHS. Zároveň je silným rizikovým faktorem pro manifestaci dalších
symptomů, které se podílejí na rozvoji aterosklerózy (hypertenze, hyperlipidemie s nízkým HDL-cholesterolem, diabetes
mellitus 2. typu). Hyperglykemie při diabetu 2. typu vede ke
vzniku modifikovaných makromolekul, které zvyšují produkci
cytokinů v endoteliálních buňkách.

Hyperlipoproteinemie a dyslipidemie
Hlavní nebezpečí hyperlipoproteinemie (HLP) a dyslipidemie (DLP) spočívá v tom, že urychlují proces aterosklerózy.
HLP a DLP jsou charakterizovány zvýšenou hladinou lipidů
nebo lipoproteinů v plazmě. V případě DLP může jít také o nevhodné, aterogenní složení lipidů a lipoproteinů.

Kouření
Výrazně zvyšuje výskyt ICHS i úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění (KVO). Kouření poškozuje endotel arterií,
vede k hypoxii cévní stěny a zvyšuje riziko trombózy. Zajímavé
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je, že přestat kouřit si přeje asi 70 % kuřáků, během 1 roku se
o to pokusí 30 %, ale uspěje pouze 2,5 %. Po zanechání kouření
se riziko další koronární příhody sníží do dvou let na úroveň
nekuřáka, což je významné především z hlediska sekundární
prevence.

Arteriální hypertenze
Hypertenze je spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií
a obezitou (zejména abdominální) jedním z nejzávažnějších
rizikových faktorů CMP a ICHS. Za arteriální hypertenzi označujeme opakované zvýšení krevního tlaku ≥140/90
mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách.
Diagnostickou a léčebnou pozornost je nutné věnovat i izolované systolické hypertenzi, definované jako systolický tlak krve
(TK) ≥140 mmHg a současně diastolický TK <90 mmHg. Příčiny vzniku hypertenze jsou opět multifaktoriální, z nutričních
faktorů sehrává úlohu vysoký příjem soli, nízký příjem draslíku a nadměrná konzumace alkoholu.

Výživová doporučení
Výživová doporučení v primární prevenci aterosklerózy
jsou jednoduchá – v podstatě se jedná o racionální stravu,
tedy stravu pestrou a vyváženou po stránce složení i energie.
Pozitivní je, že ačkoli kardiovaskulární onemocnění (KVO),
hypertenze, diabetes mellitus 2. typu nebo obezita představují
různorodou skupinu, dietoterapie je prakticky stejná.
Základem je úprava energetického příjmu tak, aby u osob
s nadváhou a obezitou bylo dosaženo poklesu tělesné hmotnosti a aby u osob s normální tělesnou hmotností nedocházelo k jejímu vzestupu. V žádném případě se nemusí jednat
o razantní snížení hmotnosti. Již úbytek váhy o 5–10 % vede
k pozitivním změnám. Výsledkem je snížení hladin triacylglycerolů, pokles LDL-cholesterolu a vzestup HDL-cholesterolu.
Vlivem redukční diety se zlepšuje i stávající inzulinorezistence, riziko rozvoje DM 2. typu se snižuje až o 85 %. Redukce
hmotnosti nemá být rychlá, za optimální se považuje úbytek
o 0,5–1 kg/týdně.
Z hlediska skladby stravy a zastoupení jednotlivých živin
se jako nejúčinnější jeví středomořská strava nebo tzv. DASH
dieta (dietary approaches to stop hypertension). V souvislosti
s nízkým výskytem KVO je často zmiňována také Francie. Pro
uvedené způsoby stravování je charakteristický vyšší příjem
rostlinných olejů, ovoce, zeleniny, obilovin a luštěnin. Hlavním
zdrojem tuků je olivový olej, ryby, drůbež a mléčné výrobky.
Velký důraz je kladen na čerstvost potravin a co nejkratší a nej-
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Tuky a cholesterol
Tuky mají hradit 25–35 % z celkového energetického příjmu (CEP). Vedle celkového příjmu tuků je důležité sledovat
i složení mastných kyselin. Důraz je kladen zejména na snížení
spotřeby nasycených mastných kyselin a trans nenasycených
mastných kyselin. Oproti tomu je žádoucí zvýšit příjem mononenasycených mastných kyselin a vícenenasycených mastných
kyselin.
Nasycené mastné kyseliny (tučné maso, uzeniny, mléčné
výrobky, sádlo, lůj, palmový a palmojádrový tuk) zvyšují hladinu celkového a LDL-cholesterolu. Transnenasycené mastné
kyseliny (částečně ztužené tuky používané zejména v čokoládových polevách, oplatkách, výrobcích z listového těsta a instantních pokrmech) působí na hladinu cholesterolu podobně jako nasycené mastné kyseliny, jsou dávány do souvislosti
i s rizikem vzniku DM 2. typu. Mononenasycené mastné kyseliny (olej řepkový, olivový) se vůči celkovému cholesterolu
chovají neutrálně.
Vyšší příjem vícenenasycených mastných kyseliny na úkor
příjmu nasycených nebo příjmu sacharidů vede k významnému snížení rizika KVO. Mastné kyseliny řady n-6 mohou přispívat ke snížení hladiny LDL-cholesterolu. Mastné kyseliny
řady n-3 (zdrojem jsou zejména mořské ryby, např. makrela,
tuňák, sardinky, losos) snižují hladinu triglyceridů a mohou
i mírně zvyšovat hladinu HDL-cholesterolu. Za optimální je
považován příjem alespoň 1 g kyseliny eikosopentaenové a dokosahexaenové za den, proto se doporučuje konzumovat mořské ryby alespoň 2x týdně.
Společně se snížením celkového příjmu tuků a úpravou
spektra přijímaných mastných kyselin je vhodné snížit příjem
cholesterolu, který by neměl být vyšší než 300 mg za den. Bohatým zdrojem cholesterolu jsou především vnitřnosti, kaviár,
máslo, vejce, piškoty, smetana, sýry s vysokým podílem tuku
či sardinky v oleji. Oproti tomu nízký obsah cholesterolu mají
nízkotučné mléčné výrobky, treska, vepřová a telecí kýta, žádný cholesterol samozřejmě neobsahují potraviny rostlinného
původu. Klinické studie z poslední doby poukazují na prospěšný vliv pravidelné a dostatečné konzumace nízkotučných
mléčných výrobků. Hypolipidemický a hypocholesterolemický efekt je zde dán synergickým působením složek mléka, jako
např. bioaktivních peptidů, aminokyselin s větveným řetězcem
a vápníku.

Rostlinné steroly a ořechy
U osob se zvýšenou hladinou LDL-cholesterolu je prospěšné zvážit podávání rostlinných sterolů a stanolů, vzhledem
k jejich hypocholesterolemickému efektu. Ukazuje se, že denní
konzumace 2–3 g rostlinných sterolů a stanolů snižuje celkový
cholesterol o 4–11 % a LDL-cholesterol o 7–15 %, beze změn
hladin HDL-cholesterolu a triacylglycerolů. Uvedený efekt
však nastane pouze tehdy, když jsou rostlinné steroly a stano-

ly zařazovány jako součást nízkocholesterolové a nízkotučné
stravy. O rostlinné steroly a stanoly bývají obohacovány margaríny, mléčné výrobky, chléb a cereálie.
Ořechy obsahují flavonoidy, fenoly, steroly, kyselinu listovou, hořčík, měď, draslík a vlákninu, tedy látky, které působí
prospěšně na zdraví. Zařazování 10–20 g ořechů denně (celkový příjem průměrně 150 g týdně) při zachování diety o nízkém
příjmu nasycených mastných kyselin může napomáhat snižování celkového a LDL-cholesterolu.

Sacharidy a vláknina
Sacharidy mají hradit 50–60 % z CEP (záleží na celkovém
energetickém příjmu a výši pohybové aktivity). Při redukčních a diabetických dietách se příjem bílkovin pohybuje mezi
45–55 % z CEP. Přednost mají složené sacharidy (neloupaná
rýže, těstoviny, luštěniny, brambory, zelenina), jednoduché sacharidy by neměly tvořit více než 10 % (v průměru 60 g jednoduchých sacharidů za den), jelikož přispívají ke vzniku obezity
a zvyšují i hladinu triacylglycerolů. Potraviny bohaté na složené sacharidy bývají i bohatým zdrojem vlákniny a vykazují
nízký glykemický index. Vláknina plní řadu metabolických
funkcí: navozuje rychlejší a déletrvající pocit sytosti, čehož se
využívá především při léčbě nadváhy a obezity, snižuje postprandiální glykemii a inzulinemii, zabráněním přístupu části
trávicích enzymů k trávenině snižuje i hladinu cholesterolu,
udržuje hladinu krevního cukru vyrovnanější. Proto je žádoucí zvýšit co nejvíce příjem vlákniny (alespoň na 25–30 g/den),
z čehož by třetinu měla tvořit rozpustná vláknina. Dobrými
zdroji rozpustné vlákniny jsou jablka, čočka, ovesné vločky
a kukuřičné lupínky.

Bílkoviny
Bílkoviny mají hradit cca 15 % z CEP, v případě nutnosti
redukce hmotnosti 20 %. Jako zdroj bílkovin je nejvhodnější
libové maso, méně tučné mléčné výrobky (u jogurtů, tvarohů,
jogurtových, kefírových nápojů, apod. do 3 % tuku), sýry do
30 % tuku v sušině (tvrdé sýry mezi 20–30 % tuku v sušině, lučina linie, olomoucké tvarůžky, cottage sýr). Potravin bohatých
na bílkoviny (libové maso, ryby, luštěniny, vejce nebo ještě lépe
bílky) by měly být 1–2 porce denně. Méně tučných mléčných
výrobků pak 2–3 porce denně. Nejvhodnější je upřednostňovat ve výběru zakysané mléčné výrobky, jelikož díky bakteriím
mléčného kysání získávají nové nutriční vlastnosti (př. optimalizace střevní mikroflóry, lepší vstřebatelnost vápníku, lepší snášenlivost). Vápník z mléčných výrobků snižuje hladinu
kyseliny močové, která je dávána do souvislosti s hypertenzí
a rizikem vzniku cévní mozkové příhody. Klinické studie také
ukazují na příznivé působení nízkotučných mléčných výrobků
z hlediska snížení hladiny cholesterolu, redukce tělesné hmotnosti, prevence a lepší kompenzace cukrovky 2. typu.
Poměr mezi živočišnými a rostlinnými bílkovinami by měl
být v ideálním případě 1:1, což znamená významné navýšení
příjmu luštěnin a celozrnných obilovin. Ke snížení kardiovaskulárního rizika mohou přispívat zejména sójové bílkoviny
a sójové izoflavonoidy. Sójové produkty musí obsahovat nejméně 6,25 g sójového proteinu na porci.
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V Ý Ž I VOV Ý S E R I Á L

šetrnější následné zpracování. Pro středomořskou a francouzskou dietu bývá typická konzumace vína během jídla, což vede
k pozitivnímu ovlivnění postprandiální hyperlipidemie, agregace destiček a snížení hladiny fibrinogenu.

Výživa ve zdraví i nemoci – 1 díl: Výživa a kardiovaskulární onemocnění

Sůl
Nejen v léčbě, ale i prevenci KVO je vhodné omezit příjem
soli do 5–6 g/den (sodíku do 1,5 g/den), včetně soli obsažené
v potravinách. Realita však ukazuje, že průměrný příjem soli
činí 10–15 g. Nadbytečný příjem soli vede ke zvyšování krevního tlaku a zvyšuje i chuť k jídlu a tím vede k obezitě. Kromě
toho dochází k zadržování vody v těle a zvyšuje vylučování
vápníku (nebezpečí osteoporózy). Se zvýšeným příjmem soli
se zvyšuje žízeň, která bývá často zaháněna slazenými nápoji.
Sodík a cukr zvyšují produkci inzulínu a tedy i riziko ukládání
tuku do zásob.
V případě hypertenze se doporučuje zároveň zvýšit příjem draslíku nad 4,7 g/den (u zdravých ledvin). Vysoký obsah
draslíku mají např. pečené brambory, grepy, pomeranče, banány, odtučněné mléko.

V Ý Ž I VOV Ý S E R I Á L

Káva
Některé studie poukazují, že časté pití kávy může potlačovat projevy endotelové dysfunkce. Káva vedle antiaterogenního
působení snižuje riziko cukrovky a mírně napomáhá i redukci
tělesné hmotnosti. Za přiměřenou je považována konzumace

Antioxidační látky
Antioxidanty jsou látky, které snižují hladinu volných kyslíkových radikálů (značně reaktivní molekuly, které poškozují
tkáně a přispívají ke vzniku civilizačních onemocnění). Jako
nejúčinnější se jeví přijímat antioxidační látky z přirozené stravy (na antioxidační látky je bohatý např. čaj, borůvky, červené víno, pomerančový džus, jablka, rajčata, tmavá čokoláda).
Suplementace antioxidanty se ukazuje jako neúčinná, někdy
dokonce nevhodná.

Mgr. Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1
e-mail: khlavata@endo.cz

upoutávka

upoutávka

XXII. Slovenský
angiologický kongres

MEET
2014
Multidisciplinary European Endovascular Therapy

28.–31. 5. 2014
Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
Hlavné témy:
• Opuch končatín
• Bolesť končatín
• Angioonkológia (VTE a nádory, povrchová
tromboflebitíta a nádory)
• Rehabilitácia vo vaskulárnej medicíne
• Artériová hypertenzia
• Venózna hypertenzia
• Raynaudov fenomén
Sekretariát kongresu:
Lýdia Časnochová
II. interná klinika LFUK
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
tel.: +421 257 290 144
e-mail: lydia.casnochova@sm.unb.sk

www.angiology.sk/sak
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2–3 šálků kávy, a to i v případě hypertoniků. Antiaterogenní
účinek byl prokázán i u červeného vína a zeleného čaje, zejména z důvodu obsažených antioxidačních látek.
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8.–10. 6. 2014, Nice, France

www.meetcongress.com

upoutávka

15th Annual Meeting

European Venous Forum
26.–28. 6. 2014, Paris, France
Main topics:
• Post-thrombotic syndrome
• Perforating veins
• Acute vein thrombosis
• New anticoagulant therapies
• Update on the treamtment of varicose veins
• Compression therapy

www.europeanvenousforum.org

Zpráva z konference
39. Angiologické dny 2014

Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce

Ve dnech 27. a 28. února v prostorách pražského hotelu Diplomat proběhl již 39. ročník Angiologických dní.

Obr. č. 1: Účastníky kongresu v úvodu uvítal předseda
České angiologické společnosti a odborný garant
konference MUDr. Karel Roztočil CSc.

Foto: archiv redakce

Obr. č. 2: Čestné členství převzala z rukou prof. MUDr.
Jaroslava Blahoše, DrSc. doktorka Alena Broulíková, Ph.D.

Obr. č. 3: Ocenění ve formě čestného členství v České
angiologické společnosti obdržel rovněž MUDr. Miroslav
Chochola, Ph.D.

Časopis Kazuistiky v angilogii vyšel zároveň jako
sborník abstrakt z 39. angiologických dnů

Kompletní znění abstrakt jednotlivých
přednášek si můžete stáhnout
na internetové adrese
www.geum.org/angio

Foto: archiv redakce

Abstrakta ke stažení

Obr. č. 4: Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., vědecká
sekretářka České angiologické společnosti, představila
auditoriu Doporučené diagnostické a terapeutické postupy
při chronickém žilním onemocnění.
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Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce

39. angiologické dny 2014

Obr. č. 5: Přednášku na téma Sulodexid – lék s dlouhou
historií a novými důkazy účinku přednesl jeden ze
zahraničních hostů profesor Giuseppe Maria Andreozzi
z italské Padovy.

Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce

Obr. č. 6: Z britské metropole Londýna přijel převzít
čestné členství a přednášet o novinkách ve farmakologické
léčbě chronického žilního onemocnění profesor Andrew
Nicolaides.

Obr. č. 8: Hladký průběh konference a fakt, že posterová
sdělení byla prezentována v moderní elektronické podobě,
poukazoval na perfektní organizaci ze strany agentury
AMCA.

Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce

Obr. č 7: Ve foyer probíhala živá diskuse.

Obr. č. 9 a 10: Na výstavě firem probíhal o přestávkách čilý společenský ruch.
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Zpráva z konference
PragueAngio 2014
disekce, intraluminální trombóza). MUDr. Štěpán Havránek
ukázal možnosti využití renální denervace v ostatních indikacích (mimo rezistentní hypertenzi).
Pro posluchače atraktivní byl jistě také poslední blok, věnovaný kazuistickým sdělením a novinkám. Věřím, že některé
z nich se podaří získat k publikaci v našem časopise a budete
tak mít možnost se s nimi seznámit podrobně.

Foto: archiv redakce

8. ledna 2014 uspořádala Česká angiologická společnost ve
spolupráci s II. interní klinikou kardiologie a angiologie VFN
a 1. LF UK Praha, seminář PragueAngio 2014. Hlavním tématem byla renální denervace a onemocnění renální tepny.
Konferenci uvedl prof. MUDr. Aleš Linahrt, DrSc., který se
také ujal první přednášky o diagnostice stenózy renální tepny.
I další přednášky prvního bloku byly věnovány onemocnění renální tepny – aneurysmatu a akutnímu uzávěru renální tepny.
Druhý blok přednášek byl zasvěcen terapeutické renální
denervaci. Doc. J. P. Lubanda představil hlavní vědecké důkazy
pro užití renální denervace u rezistentní hypertenze. MUDr.
Miroslav Chochola pak vlastní indikace a technické provedení výkonu. MUDr. Tomáš Kovárník věnoval svou přednášku
využití optické koherentní tomografie při renální denervaci
a prezentoval řadu nálezů po provedené OCT (edém, spazmy,

Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce

Obr. č. 1: Prof. MUDr. Aleš Linahrt, DrSc. uvádí
sympozium PragueAngio 2014. Za předsednickým stolem
doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.

Obr. č. 2: MUDr. Miroslav Chochola, CSc. představuje
techniku provedení renální denervace.

Obr. č. 3: Kazuistiky v angiologii se představily účastníkům
PragueAngio 2014 na stolečku Nakladatelství GEUM
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Rozhovor
V Mikulově po dvacáté

Česko-slovenské sympozium je akce s dlouhou, již dvacetiletou, tradicí. Jaké jsou hlavní cíle pořádání tohoto sympozia a na jaká témata se letos můžeme těšit?
Naše letní sympozium je pravidelně organizováno jako
postgraduální. Volba témat a přednášejících je tedy taková, aby
si účastníci sympozia odnesli co nejvíce praktických informací. Více vědecká témata jsou již tradičně vyhrazena na zimní
tradiční Angiologické dny v Praze. Výbor České angiologické společnosti letos zvolil tato témata: hypertenze, diabetická
noha a cévní mozková příhoda. Ve všech těchto oblastech došlo v poslední době k výrazným změnám v diagnostice i terapii. Předpokládám proto, že většina z nás se domů vrátí s hustě
popsanými zápisníky.
Sympozium je stále česko-slovenské. Jak se to projevuje na
chodu akce. Je tento „přeshraniční“ rozměr dnes spíše výhodou nebo jen „starostí navíc“?
Účast kolegů ze Slovenska je dlouhodobou tradicí. Se
slovenskými přednášejícími se pravidelně počítá v programu. A protože se téměř všichni dobře známe, na společné
setkání se těšíme. Nejde tedy o starost navíc, ale o vítanou
možnost setkání se s přáteli ze „zahraničí“. Pro nás je hranice jen symbolická.

Foto: archiv AMCA

19. a 20. června se v jihomoravském Mikulově
uskuteční již 20. česko-slovenské angiologické sympozium. Na cíle a směřování akce jsme se zeptali
MUDr. Jiřího Matušky.

Když se řekne Mikulov, vybaví se mi vinice v okolí a dobré
víno. Ochutnáme na konferenci mikulovské?
Tak tohle bude trochu složitější. Mikulov je součástí větší
vinařské oblasti. Takže v rámci společenských akcí sympozia
ochutnáte nejen vína z Mikulova. Musíme ponechat volné ruce
i sommeilérům. Co ale mohu zaručit zcela jistě, je ochutnávka
vín z okolí Mikulova při cyklovýletu na konci sympozia, který
(jako každý rok) organizuji.
za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

VÝZVA AUTORŮM
Máte ve své praxi zajímavý případ, který byste chtěli představit svým kolegům?
Popište případ v odborné kazuistice, text zašlete do naší redakce, my jej připravíme k vydání
a otiskneme v časopise Kazuistiky v diabetologii
nebo Kazuistiky v angiologii.
Autorské pokyny naleznete na www.geum.org/diakazuistiky/autori.htm
Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Karel Vízner (šéfredaktor), Nakladatelství GEUM
Nádražní 66, 513 01 Semily, geum@geum.org, tel.: 721 639 079
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Rozhovor
Nad novou knihou

Pane doktore, na letošních 39. angiologických dnech jsem
měl možnost u kolegů z nakladatelství Triton listovat novou
knihou z edice Lékařské repetitorium – Angiologie, kterou
jste jako editor připravil v čele týmu 22 autorů. Zaujala mne
svou obsažností i zpracováním natolik, že jsem ji obratem
pořídil do naší redakční knihovny. Současně jsem fascinován, že navzdory tomu, že ji připravoval tak rozsáhlý tým
spoluautorů, je kniha konzistentní a drží jednotnou „linii“
všech kapitol. Jak se Vám to podařilo?
Máte pravdu, počet spoluautorů je skutečně neobvyklý, ale
není to náhodou. Kniha vznikala jako součást projektu edice
lékařských repetitorií jednotlivých medicínských odborností,
vyhlášeného vedením České lékařské společnosti a nakladatelstvím Triton. Česká angiologická společnost přijala pozvání podílet se na tomto vydavatelském programu a z toho vyplynula představa, že by publikace mohla představovat práci,
kolem které by se členové společnosti v co největším počtu
a s radostí shromáždili a vytvořili společné dílo. Tento záměr
se podařilo do značné míry naplnit a prakticky všechna hlavní
centra oboru v naší zemi jsou aspoň nějakým dílem autorsky
zastoupena. I za této situace jsme se snažili, aby kniha měla
pokud možno jednotnou a logickou strukturu a většina autorů
se dovedla s tímto úkolem vyrovnat a respektovala doporučené
členění svých příspěvků.
Jak dlouho kniha vznikala a komu je především určena?
Kniha nevznikala snadno a od rozhodnutí o jejím sepsání do jejího vydání uplynulo několik let. Důvodů, proč nešlo
všechno hladce, bylo více. Jedním z nich byl například zmíněný velký počet spoluautorů. Další významnou okolností bylo
pořadatelství Světového angiologického kongresu v Praze
v roce 2012. Příprava kongresu, jehož organizaci měla Česká
angiologická společnost na starost, byla natolik náročná, že

anotace
Angiologie

Foto: Klára Krupičková – GEUM

s MUDr. Karlem Roztočilem, CSc.

si vyžádala mnohaměsíční přerušení práce na rukopisu. Nakonec se přece jen podařilo překážky překonat a kniha je na
světě. Sloužit by mohla pro rychlou orientaci cévním odborníkům jak z řad internistů, tak chirurgů nebo radiologů, ale
i lékařům, kteří se s cévními pacienty setkávají jen příležitostně. Možná v současnosti publikace zaplní i určitou mezeru,
protože již delší dobu žádná nová učebnice angiologie nebyla
k dispozici.
Které její přednosti byste vyzdvihl a co pro Vás bylo při editorské či autorské práci nejtěžší?
Repetitorium se liší od typických učebnic svým uspořádáním, které zdůrazňuje vazbu na klinické situace. V abecedním
pořádku jsou seřazena hesla, věnovaná jednotlivým
diagnostickým jednotkám, týkajících se angiologické odbornosti. Autoři jednotlivých příspěvků nebyli náhodní, většinou
byli vybíráni tak, aby zpracovávali problematiku, kterou se
dlouhodobě zabývají. Nejtěžší asi pro všechny bylo, najít přiměřený rozsah obsažených informací. Cílem nebylo sepsat vše
co je o věci známo, ale to podstatné, co může být vodítkem
při rozhodování v klinické praxi. Jestliže se ptáte na editorské
potíže, pak nejobtížnějším úkolem vůbec, bylo shromáždění
rukopisů. To byla odvrácená strana spolupráce tak velké autorské skupiny.
Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

Karel Roztočil (ed.)

Od akrocyanózy po žilní trombózu, tak by také mohl znít název nové publikace z ediční řady Lékařské repetitorium nakladatelství Triton. Více než 22 autorů, předních odborníků angiologie, resp. vnitřního lékařství, pod vedením editora MUDr.
Karla Roztočila, CSc., seznamuje čtenáře systematicky v podobě rozšířených encyklopedických hesel se 68 diagnostickými
jednotkami, které spadají do terapeutické působnosti angiologie.
Každé „heslo“ je samostatným autorským článkem, obvykle v rozsahu 3–5 stran textu, který zahrnuje definici, epidemiologii,
symptomatologii, etiopatogenezi, diagnostiku a diferenciální diagnózu, průběh nemoci a pochopitelně i terapii onemocnění.
Autoři se soustředili na podstatné informace a ve snaze udržet racionální rozsah takto přehledově pojaté publikace (263 stran
včetně rejstříku) museli jistě vážit každé slovo. Výsledkem je nesmírně užitečný a konzistentní přehled problematiky angiologie.
Angiologové jistě nezaváhají s jeho pořízením do své knihovny, ale věřím, že velmi užitečný může být i pro lékaře ostatních
oborů, kteří pečují o nemocné s chorobami cév, především praktické lékaře a ostatní interní obory, ale i další specialisty.
Triton, Praha, 2014. ISBN 978-80-7387-716-3
1. vydání, 263 stran, vázaná, barevné obrázky
Cena 349 Kč.

(kviz)
Knihu je možné zakoupit přímo u vydavatele na www.tridistri.cz s 20% slevou.
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Nekrolog

Ve věku nedožitých 90 let zemřel začátkem ledna doc.
MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. Lékařskou fakultu v Praze začal
studovat až po otevření vysokých škol v roce 1945. V roce
1951 nastoupil jako aspirant prof. Fejfara do nově založeného
Ústavu pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK) v Praze Krči.
A na tomto pracovišti, v roce 1971 začleněném do IKEM, pracoval téměř 60 let. Výzkumné těžiště ústavu bylo v patofyziologii a Dr. Přerovský s Dr. Linhartem se věnovali periferní
cirkulaci. Jejich práce byly publikované v předních světových
časopisech. Jejich přátelství vydrželo celý život. Dr. Přerovský
zavedl přímé měření žilního tlaku při studiu žilní insuficience.
Podílel se s W. Ganzem na měření průtoku ve stehenní tepně
termodilucí. S Dr. R. Dejdarem vylepšil provádění flebografií
dolních končetin. Jeho práce (spolu s Dr. J. Švejcarem) o odlišném složení žilní stěny u pacientů s varixy je neustále citována
ve světovém písemnictví. S Dr. P. Niederlem vypracovali neinvazivní diagnostiku žilní trombózy pomocí okluzní žilní pletysmografie a Dopplerovskou technikou. S Dr. L. Romanovskou
studoval hemodynamiku u hypertoniků a sportovců. S Dr. M.
Riedlem sledoval dědičnost varixů i dlouhodobou prognózu
pacientů po opakovaných plicních embolizacích. Spolu s Dr.
J. Šimonovou z III. interní kliniky VFN Praha studovali žilní trombózu u pacientů s infarktem myokardu pomocí radioaktivního fibrinogenu. Zjistili, že výskyt asymptomatické
trombózy žil dolních končetin klesá při pouhém pravidelném
cvičení více než při aplikaci miniheparinu. S Dr. K. Roztočilem studoval intenzivně mikrocirkulaci pomocí okluzní pletysmografie a izotopovými metodami. S Dr. Hladovcem zaváděli
nové modely žilní trombózy a posuzování trombofilního stavu
počítáním cirkulujících endotelií. S Dr. J. Fabiánem studoval
cirkulaci u nemocných s komplikacemi infarktu myokardu
a později po transplantaci srdce. Počet problémů, které doc.
Přerovský řešil i počet spolupracovníků, byl však mnohem širší. Americká databáze PubMed uvádí 140 jeho prací.
Z prací nejdůležitějších pro praxi připomeňme článek
o diagnostice Buergerovy choroby. Ukázal, že mnozí pacienti
středního věku s touto diagnózou mají obliterující aterosklerózu. To bylo v době, kdy ateroskleróza byla považována za
onemocnění starců. Vynikající byla jeho kapitola o žilních chorobách v Hurychově a Píšově Kardiologických aktualitách pro
praxi z roku 1977. Spolu s Dr. J. Widimským napsali výbornou
monografii Akutní žilní trombóza a embolie plicní (1977), kde
i nyní čtenář naleze velmi cenné informace. Patofyziologie
krevního oběhu, kterou uspořádal s prof. Fejfarem, vyšla ve
dvou vydáních. Další přepracované vydání z roku 2002 mělo
název Klinická fyziologie krevního oběhu.
Doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. přednášel pravidelně na
kardiologických a angiologických sjezdech v Československu
i v zahraničí i v kurzech pro doškolování lékařů. Často měl na
pracovišti na stáži mladé kolegy od nás i z ciziny a velmi se jim
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Zemřel doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc.

věnoval. Řadu let byl redaktorem časopisu Cor et Vasa, který v tu dobu byl oficiálním časopisem zemí sovětského bloku.
Pracoval aktivně v sekci pro periferní cirkulaci Československé
kardiologické společnosti. Podílel se na založení České angiologické společnosti.
Ivo Přerovský byl nejen vynikající vědec, ale staral se pečlivě o tisíce pacientů a v ambulanci zůstával dlouho do večerních hodin.
Doc. Přerovský byl malého vzrůstu. Napoleonským komplexem netrpěl. Byl skromný, klidný, nerozčiloval se, vždy byl
mírným optimistou. Nikomu neodmítl radu nebo pomoc.
Snad neměl žádné nepřátele. Do KSČ nevstoupil, přestože bylo
zřejmé, že to ovlivní jeho karieru. Jeho odborné i lidské kvality
byly však tak zřejmé, že mohl obhájit doktorát. Na docenturu
však čekal až do roku 1990. Napsal pak skripta pro mediky.
Česká angiologická společnost jej jmenovala čestným členem, čestným předsedou a udělila mu nejvyšší vyznamenání
– medaili České angiologické společnosti. Od předsednictva
České lékařské společnosti dostal cenu J. E. Purkyně, jedno
z největších lékařských vyznamenání.
Na docenta Ivo Přerovského budou jeho žáci a pacienti
vzpomínat jen v dobrém.
MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

