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Dramatická situace a trvalý nárůst počtu 
nemocných v produktivním věku přiměl 
v posledních desetiletích minulého sto-
letí řadu badatelských aktivit zaměřit 
se na objasnění příčin a mechanismů 
nemoci a pokrok v její léčbě. Uvádění 
poznatků výzkumu do klinické praxe 
získalo ve vyspělých demokraciích celo-
společenskou a mediální podporu prvo-
řadého významu a i díky tomu se úmrt-
nost na ischemickou chorobu snížila až 
o 30–50 % (největší úspěchy byly zazna-
menány v USA a ve Skandinávii).

RIZIKOVÉ FAKTORY
Situace v bývalém Československu byla 
specifická. Obecně v zemích střední 
Evropy je výskyt tzv. rizikových faktorů 
poměrně vysoký. V Evropě je zřetelný 
trend ke zvyšujícímu se výskytu od jihu 
směrem na sever a od západu směrem 
na východ. Zatímco prvně zmíněný trend 
je podmíněn geograficky (kupříkladu 
příznivým vlivem tzv. středomořské diety 
s dostatkem zeleniny v jižních zemích 
a naopak častým výskytem depresivních 
stavů – i ty jsou rizikovým faktorem 
po ICHS – ve Skandinávii), na zvyšující 
úmrtnosti směrem od západu na východ 
se v uplynulých dekádách jistě uplatňo-
vala i socioekonomická situace v jednot-
livých zemích a z ní vyplývající prostor 
pro adekvátní zdravotnickou prevenci, 
stejně jako samotná úroveň zdravotnic-
tví jako takového. 

Kromě toho lze v Evropě nalézt i jed-
notlivé regiony, ve kterých za relativně 
vyšší výskyt srdeční chorob odpovídají 
především životní návyky jejich obyva-
tel. Tak třeba v Německu patří k oblas-
tem s vysokým výskytem ICHS Bavorsko, 
ve Francii Alsasko, tedy regiony, kde se 
stravovací návyky podobají českým. 

Politickoekonomická situace v socia-
listickém Československu vytvářela pro 
častou a časnou manifestaci srdečních 
chorob ideální podhoubí. Nedostatek 
potravin v pravém slova smyslu u nás 
v 70. a 80. letech opravdu nehrozil, nad 
kvalitou a skladbou potravin se však 
v praxi málokdo zamýšlel. Pamětníci si 
jistě vzpomenou, jak ve školní jídelně 

muselo být kromě pondělí denně „maso“ 
a kterak nedostatek možností sebereali-
zace nepřímo podporoval „hospodskou 
kulturu“ s cigaretovým dýmem a nad-
měrným příjmem alkoholu. (Dovoluji 
si však zdůraznit slovo „nadměrný“. 
Existuje totiž řada dokladů, že mírná 
konzumace alkoholu úmrtnost na ICHS 
nezvyšuje; ba, zdá se, že v malých dáv-
kách má alkohol přímo preventivní 
účinek. Nutno však postupovat indivi-
duálně a přihlížet i k ostatním onemoc-
něním, při nichž může být příjem alko-
holu přísně zakázán. Doporučení příjmu 
malých dávek alkoholu lze aplikovat jen 
na „zdravé“ jedince a uvědomit si, že ku-
příkladu dvě „velká“ dvanáctistupňová 
piva již doporučenou dávku přesahují.)

Od počátku minulého desetiletí jsme 
i na našem teritoriu svědky významného 
poklesu úmrtnosti na ischemickou cho-
robu srdeční. Vděčíme za to zlepšeným 
stravovacím návykům a úspěšné pro-
tikuřácké kampani a ruku v ruce s tím 
rovněž pokroku v léčbě, zejména akut-
ních forem této choroby (viz též rozhovor 
na str. 4).

DEFINICE 
Jak tomu často bývá právě u těch nej-
běžněji používaných termínů, není defi-
nice choroby úplně jednoduchá. Jistý 
rozpor dokládá již rozdíl v názvech 

v jednotlivých světových jazycích: Oproti
v Česku nejběžnějšímu termínu „is-
chemická choroba srdeční“ dávají ku-
příkladu Němci a Francouzi přednost 
zdůraznění faktu, že jde o nemoc v na-
prosté většině případů podmíněnou po-
stižením věnčitých neboli koronár-
ních tepen (Koronare Herzkranheit se 
zkratkou KHK, resp. Maladie corona-
rienne). V anglosaské literatuře, která 
má bezesporu dominantní postavení 
v lékařském písemnictví, se asi o něco 
častěji setkáváme s označením „Ischae-
mic heart disease“ než „Coronary heart 
(artery) disease“ s tím, že nelze než sou-
hlasit s anglickou verzí Wikipedie, že jde 
o to samé. V současné době se osobně 
přikláním k variantě zdůrazňující isché-
mii („nedokrevnost“) srdeční svaloviny 
před alternativou zdůrazňující morfolo-
gické postižení koronárních tepen.

Obtíže nemocných nejsou totiž způso-
beny samotným zúžením průsvitu cévy 

MUDr. Vilém Danzig, 
Ph.D., FESC
vedoucí lékař 
Kardiologických 
ambulancí FP, 
II. interní klinika 
VFN a 1. LF UK v Praze

MÁ MNOHOTVÁRNÝ KLINICKÝ 
OBRAZ A TAKÉ PROGNÓZU:
Ischemická choroba srdeční
Přinejmenším od počátku druhé poloviny 20. století je v průmyslově vyspělých zemích ischemická choroba 
srdeční (ICHS) jednou z vedoucích příčin nutnosti hospitalizace (pobytu v nemocnici) i úmrtnosti. 

Základní diagnostickou 
metodou pro ischemickou 
chorobu srdeční je tzv. 
ergometrie, čili zátěžové 
EKG. Obvykle během 
jízdy na rotopedu lze 
u nemocného registrovat 
jeho EKG křivku při zátěži 
a její změny hodnotit 
v korelaci s obtížemi.
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(to je často náhodným nálezem napří-
klad u osob zemřelých z jiné příčiny), 
ale teprve jejími důsledky, tedy sníženým 
přívodem okysličené krve do srdeční sva-
lové tkáně. Je však pravdou, že v běžné 
praxi je zdaleka nejčastější příčinou 
ischémie právě postižení koronárních 
tepen obliterujícím (zužujícím) proce-
sem, nejběžněji aterosklerózou. Nelze 
tak do budoucna vyloučit, že bude zře-
telný příklon k označení nemoci, které 
bude zdůrazňovat postižení koronárních 
tepen, a to díky rychlému rozvoji zobra-
zovacích vyšetřovacích metod (počíta-
čová tomografie – CT, magnetická rezo-
nance – MRI, a výhledově i ultrazvuk). 
Tyto metody jsou či budou schopny bez 
většího nepohodlí a rizika pro nemoc-
ného stanovit aktuální stav koronárního 
řečiště, což asi změní pohled na diagnos-
tiku, a tím i terminologii. Dosud se totiž 
většina diagnostických metod zaměřo-
vala na odhalení přítomnosti ischémie 
a následné potvrzení předpokládaného 
postižení věnčitých tepen koronární an-
giografií při srdeční katetrizaci (viz též 
text na str. 12) se provádělo u nemocných 
bez výrazných subjektivních obtíží jen 
v některých vcelku zvláštních a nečas-
tých případech. 

Ischemická choroba srdeční – a to 
i bereme-li do úvahy pouze formy sym-
ptomatické, tedy působící svému nositeli 
subjektivní obtíže – má nesmírně mnoho-
tvárný klinický obraz a také prognózu: 
Od pacienta, který má občasné námahové 
stenokardie (viz dále) od vyššího důcho-
dového věku a jehož život nemusí být 
jejich přítomností ukrácen, až ke dru-
hému extrému aktivního sportovce, který 
umírá na akutní formu nemoci ve třetím 
či čtvrtém deceniu svého života, a to 
z plného zdraví.

KLASIFIKACE 
Ve stálém vývoji s respektováním základ-
ního rozdělení na formy akutní a chro-
nické je i klasifikace ICHS. Současné 
možné rozdělení a výčet základních fo-
rem přináším v tabulce.

Akutní formy ICHS:
   Náhlá smrt při maligní arytmii 
při infarktu (ischémii) myokardu

   Akutní koronární syndrom (AKS)
a)  s elevacemi ST úseku na EKG křivce 

(Q infarkt myokardu)
   b)  bez elevací ST úseku na EKG křivce 

(non-Q infarkt myokardu; nestabilní 
angina pectoris)

Chronické formy ICHS:
   Stabilní angina pectoris
   Němá ischémie myokardu
   Stavy po prodělaném infarktu myokardu
   Arytmická forma ICHS
   ICHS se srdeční nedostatečností

Zvláštní formy ischemické choroby 
srdeční (kupříkladu tzv. variantní angina 
pectoris způsobená stahy aterosklerózou 
neporušených koronárních tepen)

PŘÍZNAKY
Angina pectoris je označení pro bolest 
či nepříjemný pocit, který vzniká při 
okamžitém nepoměru mezi potřebou 
kyslíku (a dalších substrátů potřebných 
pro správnou činnost srdeční svaloviny) 
a jeho dodávkou přitékající krví. K situa-
cím, kdy poptávka převyšuje nabídku, 
dochází nejčastěji při urychlení a/nebo 
zintezívnění srdeční činnosti, typicky při 
tělesné námaze. Bolest vzniká drážděním 
nervových zakončení látkami, které se vy-
plavují ze srdeční svaloviny ve chvíli,   

Ischemická choroba srdeční 
(MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC) _ 2

Srdce a intervenční kardiologie 
(MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI) _ 4

Laboratorní diagnostika 
a onemocnění srdce a ledvin 
(prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.) _ 7

Vysoký krevní tlak/arteriální 
hypertenze (rozhovor s prof. 
MUDr. Jiřím Widimským, CSc., jr.) _ 9

Chlopenní a vrozené srdeční vady 
v dospělosti (doc. MUDr. Kateřina 
Linhartová, Ph.D., FESC) _ 12

Farmakoterapie kardiovaskulárních 
onemocnění (rozhovor s prof. 
MUDr. Jiřím Vítovcem, CSc., FESC) _ 14

Antihypertenziva a Alzheimerova 
choroba (prof. MUDr. Štěpán Svačina, 
DrSc.) _ 16

Nukleární kardiologie (rozhovor 
s prof. MUDr. Milenou Jarmilou 
Henzlovou, Ph.D.) _ 18

Echokardiografi cké vyšetření srdce 
(MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC) _ 20

Generika pomáhají, značkové léky
jsou zárukou kvality (rozhovor s MUDr. 
Vilémem Danzigem, Ph.D., FESC) _ 22

Slovníček některých základních pojmů 
v kardiologii _ 24

Editor: Ivan Ryšavý
Grafi cká úprava: Bára Solperová 
Praha 2010

Obsah

CardioSoft  Poč í tačové EKG s  digitálním převodníkem 
EKG signálu a možností  snímat až 15ti  svodů

Společnost medisap, s.r.o Vám nabízí kardiologický software, 
jak pro privátní praxe, tak pro aplikace do nemocničních systémů.

Samostatné moduly CardioSoftu
CardioSoft změní Váš počítač v systém, který je schopný získávat data z klidového 
EKG, provádění zátěžového testu, ambulantního krevního tlaku a spirometrie. 
Ve spojení s ostatními zařízeními poskytuje tento software stejně kvalitní data, 
která jste zvyklí očekávat od společnosti GE. Systém můžete spojit s tiskárnou 
nebo můžete jednoduše data ukládat v centrální databázi CardioSoftu.



kdy tato trpí ischémií. Kromě toho, že 
práh bolesti je individuální a u každého 
jednotlivého pacienta navíc měnlivý, 
existuje řada dalších faktorů, které 
ovlivňují napětí a průsvit srdečních cév 
a distribuci krevního toku v těle vůbec. 
Výskyt anginy pectoris je tak častější 
i při psychickém rozrušení, v chladu, 
po jídle a obecně také ráno. Za typické 
se považuje objevení se obtíží při ranním 
spěchu cestou do práce. 

Samotnou bolest v užším slova smys-
lu nazýváme také stenokardií. Bolest se 
z hrudníku, z oblasti za hrudní kostí, 
často šíří do krku, horní čelisti, do hor-
ních končetin (častěji do levé nebo obou), 
mezi lopatky i na další místa. Není výjim-
kou, že bolest není vůbec lokalizována 
na hrudníku a nemocný ji pociťuje pouze 
ve výše popsaných místech. Ve své nejty-
pičtější podobě se bolest projevuje jako 
pálivá, častěji však bývá tlaková. Jindy 
však jde jen o jakýsi nepříjemný pocit 
spojení s opocením, někdy i nevolností 
či nucením na zvracení. Rozdílný práh 
bolesti je příčinou toho, proč u někte-
rých nemocných přichází dříve dušnost 
(subjektivní pocit nedostatku dechu) při 
námaze než bolest sama; dušnost je způ-
sobena zhoršením stažlivé funkce srdeč-
ní svaloviny. Námahová dušnost bývá ně-
kdy v těchto případech označována za 
ekvivalent anginy pectoris – typická je 
tato forma pro pacienty s diabetes melli-
tus (cukrovka, úplavice cukrová).

Stabilní angina pectoris je limitována 
délkou trvání, většinou maximálně 
po dobu několika minut. Bolest trvající 
déle než 20 minut se už považuje pro-
jev akutní (a tedy bezprostředně život 
nemocného ohrožující) formu ICHS.

DIAGNOSTIKA A TERAPIE
Moderní vyšetřovací metody prokázaly 
ve druhé polovině minulého století, že 
zdaleka ne všechny epizody ischémie 
srdečního svalu jsou provázeny bolestí. 
V tom případě hovoříme o tzv. němé 
ischémii, která je u některých nemocných 
převládající formou ischémie. Nemocní 
s němou ischémií mívají celkově poru-
šený systém vnímání bolesti i z jiných 
orgánů – typické je to pro starší nemocné 
a nemocné s cukrovkou. U některých 
nemocných jsou epizody ischémie němé 
výrazně až několikanásobně četnější 
než záchvaty ischémie provázené bolestí 
a existují i nemocní, kteří bolesti při 
srdeční nedokrevnosti nepociťují nikdy. 
Předpokládá se však, že vznik bolesti je 
podmíněn délkou trvání ischémie (doba 
do nástupu bolesti se ovšem u jednot-
livých nemocných může velmi výrazně 
lišit), a němými tak zůstávají naštěstí jen 
kratší epizody ischémie.

Zatímco anamnéza (rozhovor s nemoc-
ným a rozbor jeho obtíží) je pro diag-
nostiku zásadní, při fyzikálním objek-
tivním vyšetření (poklep a poslech 
prováděný lékařem) většinou žádné 
odchylky od normy nenalézáme. Stejně 
tak se na pravdě nezakládá, že normální 
nález na běžném klidovém elektrokardio-
gramu (EKG) vylučuje srdeční původ 
námahou vyprovokovaných bolestí 
na hrudi. Realita je tak v rozporu s tím, 
co je nám předkládáno ve filmech: Pato-
logický (chorobný) nález na EKG křivce 
bychom totiž zachytili pouze tehdy, 
kdyby se vyšetření provádělo ve chvíli zá-
chvatu. Z tohoto předpokladu vychází 
základní diagnostická metoda, tzv. ergo-
metrie neboli zátěžové EKG. Za přesně 
definovaných podmínek, v Evropě vět-
šinou při jízdě na rotopedu, nemocnému 
registrujeme EKG křivku při zátěži a její 
změny hodnotíme v korelaci s obtížemi. 

Alternativou ergometrie a/nebo zpřes-
ňující metodou je zátěžová scintigrafie 
myokardu (metoda prováděná na oddě-
leních nukleární medicíny). Pro echokar-
diografii (ultrazvukové vyšetření srdce) 
platí za klidových podmínek podobné li-
mitace jako pro klidové EKG, rozvíjí se 
však metodika zátěžové echokardiografie.

„Zlatým standardem“ v diagnostice zů-
stává přímé zobrazení věnčitých tepen 
nástřikem nejčastěji přes stehenní tepnu, 
tzv. koronární angiografie neboli koro-
narografie. Očekávaný je další výrazný 
rozvoj možností zobrazení stavu koronár-
ního řečiště metodami počítačové tomo-
grafie (CT) a zřejmě i magnetické rezo-
nance (MRI), které nevyžadují punkci 
tepenného systému.

Závěrem pár slov o léčbě: Ta sleduje 
dva základní cíle a) zlepšení prognózy ne-
mocného (zásadní i u nemocných s němou 
formou ischémie), b) zmírnění subjektiv-
ních obtíží. Cílů dosahujeme režimový-
mi opatřeními (úpravou životosprávy), 
medikamentózní léčbou (neboli farmako-
terapií, tedy podáváním léků ze skupiny 
antigregancií, hypolipidemik, betablo-
kátorů nitrátů a dalších) a u vybraných 
skupin pacientů revaskularizací (obnove-
ním přívodu krve rekonstrukčním zákro-
kem na samotných koronárních cévách) 
cestou chirurgickou či za pomoci metod 
intervenční kardiologie. 

SRDCE 
A INTERVENČNÍ 
KARDIOLOGIE 
aneb Správné 
prokrvení 
srdce je alfou 
a omegou života
V České republice funguje 
unikátní systém péče 
o pacienty s infarktem 
myokardu, který už několik 
let slouží i jako vzor 
pro mnohé další země. 
A to nikoliv pouze pro ty, 
které si spojujeme s nižší 
životní úrovní, než jaká 
existuje u nás. 

MUDr. Petr Kala, Ph.D., v té souvis-
losti upozorňuje na skutečnost, že v ČR 
působí 23 katetrizačních kardiologických 
pracovišť poskytujících nonstop, tzn. 24 
hodin/7 dnů v týdnu stálou službu, při-
čemž jsou geograficky rozmístěna tak, 
aby doba transportu pacientů z kterého-
koliv místa v zemi do centra nepřesáhla 
60–90 minut. 

Začali bychom však trochu od konce 
otázkou: Jak vůbec funguje srdeční pro-
krvení ?
Srdeční sval se za normálních okolností stahu-
je 60–100x za minutu a tato frekvence se rych-
le zvyšuje v závislosti na potřebě dodávky krve 
do orgánů při zátěži. Za normálních okolností 
probíhá vše automaticky a nevědomě a o srdci 
se mluví pouze ve chvílích radosti a štěstí. Aby 
však bylo srdce schopno dobře fungovat, je 
nutné jeho správné prokrvení, které je až pře-
kvapivě složité. 

Pro zjednodušení si představme srdeční 
cévy (koronární tepny) jako pružné potrubí, kte-
rým protéká pulzující krev rychlostí a obje-
mem odpovídajícími potřebám organismu. Co 
se však stane, pokud se toto potrubí „zanese“? 
Pro správnou odpověď potřebujeme zodpově-
dět ještě jednu důležitou otázku, a to: Jak rychle 
k tomu dojde? Nejhorší je úplné a náhlé ucpání 
potrubí, v našem případě koronární tepny, které 
je většinou provázeno náhlým vznikem bolesti 
na hrudi, v některých případech navíc i duš-
ností, pocity na zvracení nebo mdlobou a jež 

Od počátku minulého desetiletí jsme i v ČR 
svědky významného poklesu úmrtnosti 
na ischemickou chorobu srdeční. Vděčíme 
za to zlepšeným stravovacím návykům 
a úspěšné protikuřácké kampani a ruku 
v ruce s tím rovněž pokroku v léčbě, 
zejména akutních forem této choroby.
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vede k akutnímu srdečnímu infarktu (infarktu 
myokardu). Pacient je v takovém stavu akutně 
ohrožen rizikem nejvyšším, tzn. úmrtím, a to 
především v důsledku srdeční nepravidelnosti 
neslučitelné se životem. Postupné „zanášení“ 
se sice také projevuje obtížemi, kterými jsou 
nejčastěji bolesti na hrudi event. dušnost vzni-
kající při námaze, pro pacienty se však jedná 
o stav mnohem méně ohrožující. 

Jak je možné pacientům při náhlých 
srdečních obtížích pomoci?
Jak již bylo uvedeno, nejčastěji se infarkt 
myokardu či jeho hrozba projevuje bolestí 
na hrudi a dušností, které plynou z nedosta-
tečného prokrvení srdečního svalu. Každý 
člověk, minimálně však ten dospělý, by měl 
vědět, že v takovém stavu se hraje doslova 
o minuty. I dosud zdravý člověk se náhle stá-
vá pacientem a jeho rozhodovací schopnosti 
mohou být ovlivněny, takže často potřebuje 
pomoc okolí. Nejdůležitějšími prvními kroky 
je zklidnění pacienta jeho uložením do lehu 
nebo alespoň sedu a zavolání Rychlé lékař-
ské pomoci na telefonní číslo 155. Je-li stav 
provázen i ztrátou vědomí, je v poloze na zá-
dech na pevné podložce nutné okamžitě zahá-
jit laickou resuscitaci pomocí zevní srdeč-
ní masáže, kterou by měl každý občan zvlád-
nout. Bez odborné a časné lékařské péče se 
však takový pacient neobejde a jistě velmi 
dobrou zprávou je, že unikátní systém péče 

o pacienty s infarktem myokardu v České re-
publice je již po několik let vzorem pro ostatní 
země, a to celosvětově. 

…České republika jako vzor pro os-
tatní země? 
Je tomu opravdu tak a v tuto chvíli se již dostá-
váme k oboru Intervenční kardiologie vázané-
mu na kvalitní RTG techniku, na vyškolený 
katetrizační kardiologický tým a samozřejmě 
také na nemocniční zázemí. V současnosti 
probíhá zajímavý evropský projekt nazvaný 
Stent for Life (Stent pro život), který má za cíl 
zlepšení péče o pacienty s infarktem myokar-
du – jedním z jeho koordinátorů je i prof. Petr 
Widimský z Prahy. 

Projekt je založen na vytvoření dobře fungu-
jícího systému přednemocniční a nemocniční 
katetrizační léčby ve spolupráci Rychlé lékař-
ské pomoci a sítě katetrizačních center pro-
vádějících rychlé a bezpečné zprůchodnění 
postižené koronární tepny. Ve většině případů 
je dlouhodobá úspěšnost tohoto výkonu (koro-
nární angioplastiky) zajištěna trvalým umístě-
ním kovové výztuže neboli stentu v postiženém 
místě (odborně se tento výkon nazývá implan-
tace koronárního stentu – obr. 1, 2 a 3). V naší 
zemi funguje celkem 23 katetrizačních kardio-
logických pracovišť poskytujících nonstop, tzn. 
24 hodin/7 dnů v týdnu stálou službu, přičemž 
jsou geografi cky rozmístěna tak, aby doba 
transportu pacientů z kteréhokoliv místa v zemi 
do centra nepřesáhla 60–90 minut. 

Efektivita takovéhoto systému je velmi vyso-
ká a nejlépe ji dokladuje snížení rizika úmrtí 
na infarkt myokardu přibližně na jednu polo-
vinu. Pro veřejnost by mohlo být zajímavé, že 
zájem o účast v uvedeném projektu projevilo 
velké množství zemí, ze kterých byly pro začá-
tek vybrány země tzv. pilotní, mezi které patří 
nejen země „očekávatelné“, např. Bulharsko 
a Turecko, ale i země velmi vyspělé, jako jsou 
Francie a Španělsko.  

MUDr. Petr Kala, Ph.D., 
FESC., FSCAI
vedoucí Pracoviště invazivní 
a intervenční kardiologie Interní 
kardiologické kliniky FN Brno, 
Bohunice, člen Výboru Evropské 
intervenční společnosti (EAPCI) 

Obr. 1: „Akutní a úplný uzávěr potrubí“ – pravá 
koronární tepna je akutně uzavřena ve střední části.

Elektroda 
pro monitoraci 
EKG v průběhu 
výkonu

Konec koronárního drátku 
je zavedený pod RTG kontrolou 
do koncové části pravé koronární 
tepny (provádí zkušený 
intervenční kardiolog)

Katetr zavedený 
přes tepnu 
na zápěstí 
do ústí pravé 
koronární tepny

Akutní trombotický uzávěr 
tepny při infarktu myokardu 
= hrozící úmrtí

Částečné zprůchodnění tepny 
zavedení tenkého koronárního 
„drátku“

Optimální výsledek po implantaci 
stentu = tepna se volně plní 
a srdeční sval je opět 
dobře prokrven

Obr. 2: „Částečně pročištěné potrubí“ – tepna je zčásti 
zprůchodněna zavedením speciálního tenkého drátku.

Obr. 3: „Plně pročištěné potrubí“ – pravá koronární 
tepna je volně průchodná po implantaci koronárního 
stentu.
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Kdy vlastně intervenční kardiologie 
vznikla a jak se vyvíjela v ČR? 
Vznik intervenční kardiologie ve světě spadá 
do roku 1977, kdy švýcarský lékař A. Gruentzig 
provedl první balónkovou koronární angioplas-
tiku. Obor tedy nyní zažívá „Kristův“ věk, kte-
rému předcházel bouřlivý rozvoj tentokráte již 
nejen v zahraničí, ale i u nás. 

První (ne)smělé krůčky a léčebné výkony 
byly provedeny v Praze a následně i v dalších 
velkých městech již počátkem osmdesátých 
let minulého století, na hlavní rozvoj oboru 
u nás si však kardiologičtí pacienti aneb kar-
diaci museli počkat až do konce minulého de-
setiletí. I tak jde o pravděpodobně nejvýznam-
nější a nejrychleji probíhající systémovou změ-
nu péče o pacienty s infarktem myokardu 
a obecněji o pacienty s ischemickou choro-
bu srdeční. Jasným důkazem toho je i vysoký 
počet revaskularizací provedených intervenč-
ními kardiology, který přibližně třikrát převyšuje 
revaskularizaci klasickou, kardiochirurgickou.  

Princip výše zmíněné koronární angioplas-
tiky je poměrně jednoduchý a spočívá v roz-
tažení zúžené nebo uzavřené části koronární 
tepny, které vzniklo v důsledku aterosklerózy. 
Výjimečně jsou důvodem koronárního postižení 
jiné příčiny jako zánět, embolizace aj. Rozvoj 
technických možností a entuziasmus lékař-
ských týmů pak vedl k intenzivnímu výzkumu 
a praktickému využití dalších léčebných i dia-
gnostických metod, kterými plně vybavená 
katetrizační laboratoř v současnosti disponu-
je. Členové katetrizačního týmu totiž musí 
být připraveni na řešení i těch nejsložitějších 
koronárních patologií a možných komplikací 
vyplývajících ve většině případů z přirozeného 
průběhu závažného srdečního onemocnění 
(obr. 4).

Jak se má pacient chovat po provedení 
koronární angioplastiky? 
Tuto otázku lze zodpovědět z několika aspektů: 

1. Z pohledu pacienta: Pacient si musí být 
vědom přítomnosti ischemické choroby srdeč-
ní, a tedy závažného srdečního onemocně-
ní. A to i přes to, že vlastní zákrok mohl být 
vykonán zcela nebolestivě, rychle a v mnoha 
případech i bez nutnosti imobilizace (v přípa-
dě využití tepny na zápěstí). Je třeba, aby byl 

podrobně seznámen s možnými riziky, dbal 
lékařských doporučení, včetně farmakologic-
ké léčby, a aby především v případě akutních 
obtíží neotálel a neprodleně zavolal odbornou 
lékařskou pomoc. V neposlední řadě je třeba, 
aby každý pacient nasměroval svoji životo-
správu správným směrem a přinejmenším pře-
stal kouřit...

2. Z pohledu lékaře: Obecně je základní sna-
hou každého lékaře prodloužení délky a zlep-
šení kvality života pacientů – v tom se in-
tervenční kardiologové rozhodně neodlišují. 
I přes to je možné v intervenční kardiologii 
vystopovat některé neuralgické body nebo kri-
tická místa. Ve většině případů je dlouhodobá 
úspěšnost koronární angioplastiky zajištěna 
implantací koronárního stentu vyrobeného 
dříve z oceli, nyní obvykle z různých slitin kovů 
(nejčastěji kobalt-chróm) s nebo bez přítom-
nosti aktivně účinné látky na jeho povrchu. 
Prvním neuralgickým bodem může být volba 
optimální techniky intervenčního výkonu, kte-
rá doznává neustálých změn a vyžaduje trva-
lou edukaci katetrizačních týmů. Příkladem 
za všechny může být vývoj speciálních katétrů 
na odstranění krevních sraženin u pacientů 
s infarktem myokardu, které se v současnos-
ti používají téměř rutinně (obr. 5). Vedle toho 
je nutné pacienta léčit i farmakologicky, kdy 
především období prvních 12 měsíců může být 
pro pacienty rizikové, spojené s možnou reakcí 
organismu na cizorodý materiál. Určení přes-
né délky tohoto období je závislé na mnoha 
faktorech a musí být vždy lékařen stanoveno 
individuálně. Budiž však útěchou, že očekáva-
ný prospěch intervenční léčby nad jejími riziky 
výrazně převažuje.  

Jakým dalším srdečním onemocněním 
se intervenční kardiologie věnuje?
Základem oboru dospělé intervenční kardiolo-
gie je již zmiňovaná intervenční nebo katétrová 
léčba pacientů s ischemickou chorobou srdeč-
ní,. Vedle toho se však lékaři a jejich týmy věnují 
rovněž celé řadě dalších patologií v oblasti srd-
ce i cévního oběhu. Inspirovat se mohou také 
kolegy pediatry, kteří u pacientů v dětském 
věku, a to již od jejich narození, řeší nejrůznější 
vrozené srdeční vady. Podobně se i „dospě-
lí“ intervenční kardiologové vydali cestou ka-
tétrové léčby některých srdečních vad nebo 
patologií, ze kterých vybírám např. katetrizační 
uzávěr defektu mezisíňového septa způsobující 
neustálé přetěžování srdce a srdečního oběhu, 
uzávěr perzistujícího forame ovale způsobující 
tzv. paradoxní systémovou embolizaci, která se 
většinou projevuje mozkovou mrtvicí. 

Velmi atraktivní a technicky již dobře pro-
pracovaná je katétrová léčba hemodynamic-
ky významné aortální stenózy jako nejčastěji 
se vyskytujícího degenerativního chlopenní-
ho postižení v dospělosti pomocí perkutánní 
implantace aortální chlopně. 

Technicky, a především vědomostně se in-
tervenční kardiologie prolíná s dalšími medi-
cínskými oblastmi, takže přirozeně zasahuje 
i do katétrové léčby celého cévního systému, 
tzn. tepenného i žilního. 

Po velmi stručném přehledu si závěrem do-
volím vyslovit jedno osobní přání: Aby pacienti 
o srdci, i po nutném intervenčním zákroku, mlu-
vili opět pouze ve chvílích radosti a štěstí a aby 
nezapomněli, že jeho správné prokrvení je al-
fou i omegou života. Naplnění tohoto přání však 
bez jejich pomoci nikdy nebude možné. 

Obr. 4: High-end katetrizační kardiologické pracoviště.

Obr. 5: Krevní sraženina odstraněna 
z koronární tepny speciálním katétrem.
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Nejčastějším onemocněním kardiovas-
kulárního aparátu je ateroskleróza a její 
komplikace – koronární onemocnění 
srdce, vyúsťující až v infarkt myokardu, 
ischemická choroba dolních končetin 
a cerebrovaskulární onemocnění, kon-
čící cévní příhodou mozkovou. 

Ateroskleróza a její komplikace posti-
hují nejen staré lidi, ale stále častěji 
i osoby v produktivním věku. Onemoc-
nění kardiovaskulárního aparátu je často 
doprovázeno postižením ledvin. Může 
tomu tak být při aterosklerotickém zúžení 
ledvinové tepny, ledviny může poškodit 
déletrvající neléčená hypertenze. Akutní 
stavy jako infarkt myokardu mohou vést 
ke sníženému průtoku krve ledvinami 
a poruše jejich funkce. Naproti tomu 
primárně ledvinové onemocnění je často 
komplikováno postižením kardiovasku-
lárního aparátu: Onemocnění ledvin je 
zhusta doprovázeno hypertenzí, chro-
nické selhání ledvin se považuje za rizi-
kový faktor onemocnění srdečně-cévního 
ústrojí. U těchto nemocných je často pře-
těžováno srdce, neboť jejich ledviny ne-
jsou schopny vyloučit potřebné množství 

tekutin. K předčasné ateroskleróze, ale 
i k postižení ledvin může vést stále čas-
těji se vyskytující diabetes mellitus (cuk-
rovka), postihující dnes téměř 8 % české 
populace.

Včasné rozpoznání onemocnění kar-
diovaskulárního aparátu i hrozícího 
poškození ledvin je nesmírně cenné. 
Vhodná léčebná opatření totiž mohou 
rozvoj onemocnění zpomalit, předejít 
jeho komplikacím a postižení dalších 
orgánů. V tomto procesu hraje nezastu-
pitelnou roli laboratorní diagnostika, 
jejíž možnosti se v posledních letech 
výrazně zlepšily. Cílem tohoto článku je 
přinést přehled moderních laborator-
ních testů, které se uplatňují v rozpo-
znání onemocnění kardiovaskulárního 
aparátu a ledvin.

VČAS ROZPOZNAT RIZIKA 
NEMOCÍ SRDCE
Již léta jsou známy rizikové faktory, 
jejichž nositelé jsou ohroženi předčas-
ným rozvojem aterosklerózy. Řada 
z nich se dá odhalit laboratorním vyšet-
řením: stanovení hladiny cholesterolu 

a jeho frakcí, triacylglycerolů, přítom-
nost diabetu či alespoň porušené glukó-
zové tolerance apod. Laboratorní testy 
mají významné místo i při výpočtu tzv. 
desetiletého rizika vzniku závažné kardi-
ovaskulární příhody; podle něho se pak 
lékař rozhoduje o tom, zda nemocného 
bude sledovat, navrhne úpravu režimu 
či zahájí intenzivní farmakoterapii. 

Dnes však máme i test, který ukáže, 
že nemocný je bezprostředně ohrožen 
akutní komplikací aterosklerózy. Nebez-
pečné jsou totiž ty sklerotické pláty, 
v nichž probíhají intenzivní zánětlivé 
změny, a jejichž vazivová „čepička“ je 
proto ztenčená; hrozí pak jejich prask-
nutí a nasedající trombus během něko-

EKG MAC 1600 12ti svodový 12ti kanálový elektrokardiograf
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ONEMOCNĚNÍ SRDCE A LEDVIN
Testy, které pomáhají včas zahájit léčbu
V průmyslových zemích západní Evropy a Severní Ameriky umírá více než polovina osob na onemocnění 
kardiovaskulárního aparátu. Onemocnění srdce a cév se však stává (spolu s diabetem) problémem 
i v méně vyvinutých a rozvojových zemích, zejména kvůli změně životního stylu – především v důsledku
nepříznivých změn ve stravování a omezení pohybu. 

Prof. MUDr. Jaroslav 
Racek, DrSc.
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lika hodin cévu uzavře se všemi závaž-
nými důsledky.

Ukazatelem zánětu v aterosklerotic-
kém plátu je myeloperoxidáza, enzym 
produkovaný aktivovanými bílými 
krvinkami. Osoby s její zvýšenou kon-
centrací v krvi mají větší pravděpodob-
nost vzniku akutní komplikace atero-
sklerózy v blízké budoucnosti.

V diagnostice poškození srdečního 
svalu (myokardu) se dnes neobejdeme 
bez stanovení kardiálních troponinů – 
kardiálního troponinu I (cTnI) nebo 
T (cTnT). Jde o bílkoviny, které jsou 
obsaženy ve vláknech srdečního svalu 
a významně se uplatňují při zahájení 
jejich kontrakce, tedy při srdeční čin-
nosti. Při poškození srdce se vypla-
vují do krve, kde je můžeme stanovit. 
V posledních letech se citlivost stano-
vení srdečních troponinů tak zlepšila, 
že dovede odhalit i poměrně malé 
poškození srdečního svalu. Stanovení 
kardiálního troponinu I nebo T hraje 
nezastupitelnou roli v diagnostice akut-
ního infarktu myokardu (IM) a všechna 
moderní doporučení pro diagnostiku IM 
nález zvýšené koncentrace cTnI nebo 
cTnT vyžadují. Stanovení kardiálního 
troponinu umožnilo vytvoření před-
tím neznámé diagnózy, tzv. NSTEMI 
(non-ST elevated myocardial infarction, 
infarkt myokardu bez typických změn 
na ekg). Včasná diagnostika pak umožní 
zahájení léčby, vedoucí k zprůchodnění 
uzavřené věnčité tepny. V poslední době 
se objevily testy, umožňující další řádové 
zvýšení citlivosti stanovení kardiálního 
troponinu, zvané hypersenzitivní tro-
ponin (hs cTn). Zdá se, že jejich úloha 
nebude jen v diagnostice, ale především 
umožní ve skupinách osob se zvýšeným 
rizikem kardiovaskuláního onemocnění 
najít ty jedince, kteří jsou ohroženi 
nejvíce, a tyto jedince pak intenzivněji 
léčit.

Dalším testem, ukazujícím onemoc-
nění srdce, jsou natriuretické peptidy. 
Jde o hormony, produkované svalovi-
nou srdečních síní a komor v případě 
přetížení srdce. Nejznámější je natriu-
retický peptid typu B (BNP), vznika-
jící ve svalovině levé srdeční komory 
ve formě větší molekuly, zvané proBNP. 
V případě objemového přetížení levého 
srdce a při jeho selhávání se proBNP 
štěpí na dvě části – aktivní hormon BNP 
a neaktivní druhou část, označovanou 
NT-proBNP; obě části jsou pak vylučo-
vány do krve. BNP působí na ledvinu 
a zvyšuje vylučování sodného iontu 
a vody, čímž se sníží náplň krevního 
řečiště a srdce může snáze pracovat. 
V praxi můžeme u nemocného s dušností 
stanovit buď BNP nebo NT-proBNP; 

jejich zvýšení velmi citlivě ukazuje, že 
dušnost je způsobena onemocněním 
srdce a nikoliv plic. Umožní to včasné 
zahájení adekvátní léčby a opakované 
stanovení pak ukáže, zda byla léčba 
účinná.

CO SIGNALIZUJE HROZÍCÍ 
POŠKOZENÍ LEDVIN 
Všechny akutní stavy vedoucí k selhá-
vání srdce nebo ke snížení cirkulujícího 
objemu krve (srdeční infarkt, úrazy, 
operace, větší krvácení aj.) mohou při-
vodit snížení průtoku krve ledvinami 
a posléze jejich poškození, které může 
vyústit až v selhání ledvin. Dlouho se 
hledal laboratorní test, který by včas 
upozornil na hrozící poškození ledvin; 
stanovení zvýšené hladiny kreatininu 
v séru, dané snížením filtrace v glomeru-
lech ledvin, se ukázalo jako nedosta-
tečně citlivé. 

Nyní se zdá, že tímto testem by mohl 
být nález molekuly zvané NGAL (neu-
trophil gelatinase-associated lipocalin) 
v moči nemocných. Tvorba tohoto pro-
teinu v buňkách ledvinových kanálků 
výrazně stoupá při poškození led-
vin a jeho stanovení v moči pacientů 
ohrožených selháním funkce ledvin se 
nabízí jako velmi časný ukazatel poško-
zení ledvin. Zahájení účinných léčeb-
ných opatření tak může předejít selhání 
ledvin a nutnosti řešit je některou z me-
tod náhrady funkce ledvin, např. hemo-
dialýzou. 

Některá onemocnění, jako je např. 
diabetes mellitus či arteriální hyper-
tenze, mohou po delším trvání vést 
k poškození ledvin. Šlo tedy o to vytvo-
řit laboratorní test, který by na hro-
zící poškození ledvin včas upozornil. 
Takovým testem je dnes stanovení tzv. 
mikroalbuminurie. Je to nález zvýše-
ného vylučování plazmatické bílkoviny 
albuminu do moče, které se však ještě 
nedá prokázat běžnými diagnostickými 
proužky pro stanovní bílkoviny v moči 
– musíme užít mnohem citlivější imuno-
chemickou metodu. U nemocných s dia-
betem či hypertenzí by mělo být vyšet-

ření pravidelně prováděno a při nálezu 
mikroalbuminurie je nezbytná kont-
rola režimu a léčby nemocného a jejich 
úprava: Významně se tak oddálí nástup 
poškození ledvin, které by ve svém dů-
sledku mohlo vést až k jejich chronic-
kému selhání.

U osob, kde bylo již chronické one-
mocnění ledvin prokázáno, bychom měli 
stanovit jeho stupeň, a tedy i závažnost 
– a z toho odvodit další léčebný postup. 
Určitým vodítkem může být nález pro-
teinurie, bílkoviny v moči. Nejdů-
ležitější je však posouzení míry postižení 
ledvinových glomerulů, tedy stanovení 
poklesu glomerulární filtrace. Ukázalo 
se, že vyšetření tzv. clearance kreati-
ninu výsledek nadhodnocuje – a protože 
vyžaduje sběr moči, je zatíženo další 
chybou, danou jeho nepřesností. Dnes 
existuje řada způsobů jak velikost glo-
merulární filtrace odhadnout bez nut-
nosti sbírat moč, tedy jen z vyšetření 
v séru. Tento způsob je starý již desítky 
let, další a další modifikace výpočtu však 
získaný výsledek stále více přibližují 
skutečnosti. 

Většina metod je založena na stano-
vení sérové koncentrace kreatininu. 
Vzorce pro výpočet glomerulární filtrace 
však vždy počítají s věkem a pohlavím
nemocného, v úvahu se bere rasa a ně-
kdy i další laboratorní testy. Nejvíce 
se používá vzorec známý jako rovnice 
MDRD, který vyšel ze studie, sledu-
jící vliv diety na průběh chronického 
selhání ledvin (MDRD = Modification of 
Diet in Renal Disease). Další možností je 
využít výpočet založený na stanovení 
sérové hladiny cystatinu C, malého pro-
teinu, jehož hladina v krevním séru 
roste úměrně s klesající hodnotou glo-
merulární filtrace.

Co říci závěrem? Z výše uvedeného 
je vidět, že možnosti laboratorní dia-
gnostiky onemocnění kardiovaskulár-
ního aparátu i ledvin jsou široké a stále 
se zlepšují. Známe-li, co který z testů 
o onemocnění vypovídá, a použijeme-li 
ho ve vhodnou dobu, může laboratoř 
významně přispět k rozpoznání onemoc-
nění uvedených orgánů, a tedy i k včas-
nému zahájení léčby. 

K rychlému a včasnému rozpoznání akutního 
poškození ledvin slouží stanovení markeru NGAL 
od fi rmy Abbott Laboratories.
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VYSOKÝ KREVNÍ TLAK/ARTERIÁLNÍ 
HYPERTENZE: Jak snižovat riziko infarktu 
myokardu a cévní mozkové příhody? 

Vůbec nejčastějším onemocněním kardiovaskulárního systému 
je vysoký krevní tlak. Zasahuje zhruba 35 % dospělé populace  
od 18 let, což znamená, že v České republice žije asi 1,5–2 milionu 
hypertoniků, přičemž mnozí z nich ani nejsou podchyceni 
v lékařské péči. Tato čísla odpovídají situaci i v mnoha 
dalších vyspělých evropských státech. 

Prof. MUDr. Jiří 
Widimský, CSc., jr.
III. interní klinika VFN 
a 1. LF UK v Praze, 
předseda České 
společnosti 
pro hypertenzi 

Mnozí z hypertoniků si však skutečnost, 
že mají vysoký krevní tlak – arteriální 
hypertenzi, ani neuvědomují. „Ve většině 
případů jde totiž o bezpříznakové one-
mocnění, i když část nemocných může 
trpět mírnými bolestmi hlavy či zvýšenou 
únavou. Pakliže se v důsledku arteriální 
hypertenze nějaké nové příznaky vyvi-
nou, či ty stávající zhorší, mohou zna-

menat  přítomnost závažných srdečních 
komplikací typu ischemické choroby 
srdeční (angina pectoris, infarkt myo-
kardu apod.), či srdečního selhání anebo 
případně i mozkových (cévní mozkové 
příhody), ledvinových nebo očních kom-
plikací,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří 
Widimský, CSc., jr, předseda České 
společnosti pro hypertenzi. 

Na základě jakých mechanismů vysoký 
krevní tlak vzniká a od jakých hodnot 
o něm hovoříme?
Z čistě fyzikálního hlediska se tak děje na 
podkladě interakce dvou stěžejních mecha-
nismů.  Jednak zvýšením minutového srdeč-
ního výdeje, což je zjednodušeně řečeno 
úroveň srdeční výkonnosti daná počtem te-
pů a kvalitou srdeční práce, jednak zvý-  
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šením periferní cévní rezistence neboli odpo-
ru, který kladou cévy (tepny) průtoku krve tká-
němi. Zpočátku může převažovat zvýšený 
minutový srdeční výdej, naopak později se 
uplatňuje zejména zvýšená periferní cévní 
rezistence. 

Přesná příčina vysokého krevního tlaku ne-
ní však v 90  procentech případů zcela jasná 
– pak hovoříme o tzv. primární nebo esen-
ciální hypertenzi. Její příčiny jsou neznámé,
nejspíše však budou multifaktoriální, přičemž 
jedním z nejdůležitějších faktorů je patrně 
genetická dispozice. Ukazuje se, že pokud 
trpí oba rodiče arteriální hypertenzí, existuje 
více než šedesátiprocentní pravděpodobnost, 
že jejich potomek ji bude mít také. O něco 
nižší, avšak stále vysokou pravděpodobnost
vzniku hypertenze má i ten, u něhož trpěl hyper-
tenzí jen jeden z jeho rodičů. 

Kromě těchto neovlivnitelných faktorů mo-
hou ke vzniku arteriální hypertenze přispět
i určité vlivy vnitřního prostředí, jako je obe-
zita, vyšší přísun soli, nedostatek pohybo-
vé aktivity, zvýšený příjem alkoholu, stres 
a do určité míry také chronický nikotinismus.  

Menšina – asi 10  procent nemocných s vy-
sokým krevním tlakem, má tzv. sekundární hy-
pertenzi (druhotnou), která vzniká v důsledku
poruchy funkce či struktury některých dal-
ších orgánů, například nadledvin, ledvin apod.

Podaří-li se tyto poruchy správně diagnosti-
kovat, může specifi cká léčba u části pacientů 
vést k trvalému uzdravení. 

Za vysoký krevní tlak neboli arteriální hy-
pertenzi označujeme opakované zvýšení krev-
ního tlaku na hodnoty 140/90 mm rtuťového 
sloupce (mmHg) a vyšší, které jsme naměřili 
nejméně při dvou různých návštěvách u léka-
ře. Při každém měření krevního tlaku je však 
vhodné provádět měření 3x po sobě, prvou 
hodnotu nebrat v úvahu a řídit se průměrem 
ze druhého a třetího měření. Prvá hodnota 
krevního tlaku bývá totiž v důsledku „popla-
chové reakce“ u většiny nemocných nejvyšší. 
Pacient, u něhož byly hodnoty krevního tlaku 
140/90 mmHg a vyšší naměřeny minimálně 
při dvou nezávislých návštěvách u lékaře, je 
považován za člověka s arteriální hypertenzí 
– hypertonika. Normální krevní tlak je hodnota 
pod 140/90 mmHg.

Čím je vysoký krevní tlak nebezpečný?
Arteriální hypertenze je – spolu s kuřáctvím, 
pozitivní rodinnou anamnézou předčasného 
výskytu kardiovaskulárních chorob u rodičů, 
cukrovkou (diabetes mellitus) a zvýšením tuků 
v krvi (dyslipidemií) – jedním z nejzávažnějších 
rizikových faktorů budoucího vzniku ateroskle-
rotického postižení cév (nejzávažnější kompli-
kace aterosklerozy – infarkty myokardu nebo 

cévní mozkové příhody). V drtivé většině přípa-
dů jde o dlouhodobé, celoživotní onemocnění. 
Situaci komplikuje bezpříznakový průběh arte-
riální hypertenze u většiny osob. Mnozí hyper-
tonici tak o své chorobě často vůbec nevědí. 

Neléčená hypertenze nebo nedostatečně 
léčená (cílové hodnoty krevního tlaku při léč-
bě by měly být pod 140/90 mm rtuťového sloup-
ce) arteriální hypertenze může vést ke kardi-
ovaskulárním komplikacím, jako jsou infarkty 
myokardu, cévní mozkové příhody nebo srdeč-
ní selhání. Neléčená hypertenze urychluje ate-
rosklerotické cévní poškození i v dalších orgá-
nech, jako jsou ledviny, oční pozadí, cévy kon-
četin apod.

V České republice žije podle odhadů zhruba 
milion a půl až dva miliony hypertoniků (odhad
prevalence hypertenze v dospělé populaci je 
kolem 35 procent), z nichž mnozí ani nejsou 
podchyceni v lékařské péči. Tento počet vy-
chází z epidemiologických studií evropské-
ho projektu MONICA na reprezentativním 
vzorku dospělé populace. Tento výzkumný 
projekt probíhal v řadě okresů ČR. Počet osob 
s vysokým krevním tlakem u nás může být 
ještě vyšší, neboť projekt MONICA zahrno-
val dospělou populaci pouze do 65 let věku. 
Výskyt arteriální hypertenze však plynule 
stoupá s věkem a u osob nad 65 let jich trpí 
vysokým krevním tlakem  nejméně polovina.  
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Lze případnému vzniku hypertenze za-
bránit preventivními opatřeními?
U části nemocných ano. Jde hned o několik 
významných opatření, mezi která počítáme  
udržování normální tělesné váhy, zvýšení pohy-
bové aktivity, snížení přívodu soli a alkoholu 
a nekuřáctví. Velice důležitá je fyzická aktivita, 
zejména aerobního, vytrvalostního typu. Jak 
Česká, tak Evropská společnost pro hyperten-
zi doporučují, aby dospělý člověk nejméně tři, 
spíše však čtyři dny v týdnu vykonával vytrva-
lostní fyzickou aktivitu vždy alespoň po dobu  
30 minut. Mám na mysli pravidelné vycházky 
rychlejším tempem, běhání, jízdu na kole nebo 
na běžkách apod. Důležité je také hlídat si ade-
kvátní tělesnou hmotnost podle tzv. BMI inde-
xu. Ten se vypočítává tak, že hmotnost člověka 
v kilogramech se vydělí jeho výškou v metrech 
na druhou (normální BMI je v rozsahu 18,5 – 25). 
Nadváha (BMI 25–30) a obezita (BMI nad 30) 
významně zvyšují riziko vzniku vysokého krev-
ního tlaku. V potravě preferujme tuky rostlin-
né před živočišnými. Vhodné jsou potraviny 
s omezeným obsahem soli, vyšším podílem 
vlákniny, jako je ovoce a zelenina, chléb, z ma-
sa dávejme přednost rybám a drůbežímu. 

Součástí prevence je jistě také pravi-
delné měření krevního tlaku při náv-
štěvách u lékaře…
Určitě ano. Každá dospělá osoba by si pro-
to měla nechat změřit krevní tlak alespoň 1x 
do roka, nejlépe při návštěvě u kteréhokoliv 

lékaře, anebo měřením krevního tlaku v domá-
cím prostředí dostupnými poloautomatickými 
přístroji (tonometry/tlakoměry). Na trhu jsou 
dnes různé digitální poloautomatické přístroje. 
Tyto tlakoměry by však vždy měly mít meziná-
rodní osvědčení o technické kvalitě měření 
krevního tlaku, nejlépe srovnáním se rtuťovými 
tlakoměry. Kontrolu technické kvality tlakomě-
rů provádí několik mezinárodních společností, 
například Evropská společnost pro hypertenzi 
(ESH), Britská společnost pro hypertenzi (BHS) 
aj. Ověření technické kvality tonometrů lze 
nalézt na webových stránkách ESH (www.
dableducational.org). Vhodnější jsou tlakomě-
ry na paži, přístroje s manžetou na zápěstí  jsou 
považovány za méně přesné.   

Každá osoba si může provést odhad svého 
rizikového profi lu ve vztahu k možnému kardio-
vaskulárnímu onemocnění v nadcházejících 
deseti letech podle tabulek projektu SCORE 
(viz tabulka na protější straně). Pravidelná kon-
trolní vyšetření stabilizovaných hypertoniků se 
zpravidla provádějí jednou za 3–6 měsíců.

Jaké existují možnosti léčby vysokého 
krevního tlaku?
Je třeba si uvědomit, že léčba arteriální hyper-
tenze je většinou celoživotní a v případě dobré 
spolupráce pacienta s lékařem bývá i velmi 
úspěšná. 

Nefarmakologická léčba zahrnuje opatření, 
o nichž jsme už hovořili: Redukci tělesné hmot-
nosti, abstinenci nikotinu, zvýšenou pohybo-

vou aktivitu, omezení přísunu soli a alkoholu
apod. Zhruba 5 % všech hypertoniků v ČR má 
vysoký krevní tlak v důsledku chronického pří-
vodu etylalkoholu, zejména piva.

Aplikace nefarmakologických opatření je 
z dlouhodobého pohledu velmi náročná, pro-
tože vyžaduje dlouhodobou  spolupráci pacien-
ta s úpravou jeho režimových zvyklostí. Až 
u 95 % osob s arteriální hypertenzí s nefarma-
kologickou léčbou nevystačíme a je u nich nut-
no sáhnout také k léčbě farmakologické. 

Pro ni máme v současné době už osm tříd 
(skupin) nejrůznějších antihypertenziv, z nichž 
pět má evidenci o tom, že jejich dlouhodobé 
používání vede ke snížení rizika infarktu myo-
kardu či cevních mozkových příhod, a tedy
i ke snížení kardiovaskulární a cerebrovasku-
lární mortality. Mezi tato moderní antihyperten-
ziva patří: ACE-inhibitory, blokátory receptorů 
angiotenzinu II (sartany), dlouhodobě působící 
kalciové blokátory, diuretika a beta-blokátory. 

Zbývající tři třídy antihypertenzních látek 
také snižují krevní tlak, avšak nemáme o nich 
evidenci z velkých studií o příznivém  ovlivnění 
kardiovaskulární prognózy hypertoniků, pro-
tože takové studie dosud nebyly provedeny. Je 
třeba konstatovat, že nejméně 70 % hypertoni-
ků potřebuje kombinaci alespoň dvou, často 
však i tří či více léků z různých tříd (skupin) 
antihypertenziv.   

Typickým příkladem jsou pacienti s meta-
bolickým syndromem nebo s diabetes mellitus 
(cukrovkou), lidé s diabetickým i nediabetic-
kým postižením ledvin, hypertrofi í levé komory 
srdeční, poruchami rytmu typu fi brilace síní 
apod., což jsou všechno indikace pro zahájení  
podávání ACE-inhibitorů (např. ramipril) nebo 
sartanů. K těmto látkám je pak nutné používat 
mnohdy i další  léky na vysoký krevní tlak.  

Většinu hypertoniků u nás sledují a léčí prak-
tičtí lékaři, internisté a kardiologové. Pacienty 
s těžkou hypertenzí, která je rezistentní na léč-
bu a u nichž přes trojkombinaci antihypertenziv 
hodnoty krevního tlaku převyšují 140/90 mmHg, 
je vhodné podrobněji dovyšetřit. Tyto nemocné 
hospitalizujeme v našem Centru pro hypertenzi 
III. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Toto 
centrum je patrně největší svého druhu v celé 
republice a nese certifi kát kvality Evropské 
společnosti pro hypertenzi.

Dosud jsme hovořili o hypertenzi, ale 
co hypotenze, tedy nízký krevní tlak? 
Jak ta je nebezpečná?
Za hypotenzi se pokládá snížení krevního tla-
ku pod 105/70 mmHg. Ani hypotenzních osob 
není málo a jejich prognóza záleží na příčině 
nízkého tlaku. Existuje-li hypotenze u těchto 
osob celý život, mluvíme o tzv. primární formě 
s většinou dobrou prognózou. Pokud však hy-
potenze vznikne druhotně (sekundární for-
ma) v důsledku nějakého získaného onemoc-
nění,  závisí prognóza u těchto osob na typu 
základní nemoci. 

Letos už pošesté, konkrétně 
17. května, bude i v ČR 
vyhlášen Světový den 
pro hypertenzi, tentokrát 
na téma Normální tělesná 
hmotnost znamená i normální 
krevní tlak. Cílem nejen této 
celosvětové akce, ale i mnoha 
dalších akcí, které samostatně 
pořádá Česká společnost 
pro hypertenzi, je 
popularizovat problematiku 
arteriální hypertenze 
a napomoci tomu, aby si 
veřejnost uvědomovala 
význam primární 
i sekundární prevence 
vysokého krevního tlaku 
a důležitost správné 
léčby. 
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17. květen pondělí

Aneta

18. květen úterý

Nataša

19. květen středa

Ivo

20. květen čtvrtek

Zbyšek

21. květen pátek

Monika

22. květen sobota

Emil

23. květen neděle

Vladimír



Z čistě vrozených vad jsou v dospě-
losti diagnostikovány zejména poruchy 
(defekty) přepážky mezi komorami 
a síněmi. V dospělosti nejčastěji jsou 
však zjišťovány poruchy funkce chlopní 
neboli chlopenní vady. Podle typu pře-
važující poruchy se dělí na nedomyka-
vost (insuficience, regurgitace) nebo zú-
žení (stenóza). Nejzávažnější jsou vady 
chlopní levého srdce (aortální a mit-
rální chlopně), které nejvíce zatěžují 
funkci srdce a bez léčby mohou vést až 
k jeho selhání. 

Podle průběhu se vady dělí na chro-
nické (vleklé), které se vyvíjejí řádově 
roky až desítky let, a mnohem méně časté 
akutní, vznikající během několika hodin 
či dnů. Počet operací chlopenních vad se 
v České republice během posledních let 
pohybuje kolem 3300 za rok. Průměrný 
věk operovaných je 67 let, 40 % z nich je 
starších 70 let.  

PŘÍČINY A PRŮBĚH
Na vzniku chlopenních vad se obvykle 
podílí několik příčin. Asi u třetiny až 
poloviny chlopenních vad hrají roli vro-
zené změny chlopní. Nejčastější z nich 
je varianta aortální chlopně, která se 
skládá ze dvou místo obvyklých tří cípů. 
Tato tzv. dvojcípá aortální chlopeň se 
nachází u 0,5–2 % obyvatelstva a rych-
leji podléhá degeneraci, která vyústí 
ve významnou vadu.  

Za rizikové faktory, které přispívají 
k poruchám funkce chlopní, považujeme 
některá systémová onemocnění, napří-
klad hypertenzi, cukrovku, poruchy 
metabolismu tuků nebo selhání ledvin. 

Na rozdíl od rozvojových zemí je u nás 
již vzácnou příčinou pozdní důsledek 
revmatické horečky v dětství. V mnoha 
případech však příčiny chronických 
vad neznáme. Akutní vady vznikají nej-
častěji jako důsledek infekce chlopně. 
Chronické vady existují řadu let němě, 
což znamená, že nezpůsobují obtíže. Při-
tom však zatěžují srdce a mohou vést až 
k jeho nevratnému poškození. V té době 
na sebe mohou upozornit například 
šelestem, který je slyšitelný fonendosko-
pem, nebo zvětšením srdce na rentge-
novém snímku. Příznaky se objevují až 
v poměrně pokročilém stadiu vady, a to 
nejčastěji jako zvýšená únavnost nebo 
dušnost při námaze, bolesti na hrudi 
a méně často jako kolapsový stav či krát-
kodobé poruchy vědomí. 

Akutní vady naopak velmi rychle 
způsobují těžké srdeční selhání, které 
se projevuje dušností, někdy až rozvo-
jem šoku, a bez neodkladné léčby vedou 
k smrti. 

DIAGNÓZA
Přesnou diagnostiku vad v kterémko-
liv stadiu umožňuje echokardiografie, 
neboli srdeční ultrazvuk (obr. 1–3). 
Sondou přiloženou na povrch hrudníku 
a ještě dokonaleji sondou na vrcholu 
ohebné sondy zavedené do jícnu zobra-
zíme nejen srdeční struktury, ale i prou-
dění krve v srdci. Tak získáme zpravidla 
dostatek informací k posouzení význam-
nosti vady a stanovení dalšího postupu. 
Ultrazvuk navíc nemá žádné známé 
nežádoucí účinky, a lze ho tedy bez obav 
provádět opakovaně. Tím se stala echo-

kardiografie optimální metodou také 
k dlouhodobému sledování průběhu 
chlopenních vad (více o echokardiografii 
na str. 20). 

K přesnému zobrazení zejména aorty, 
ale stále více i celého srdce, se používá 
magnetická rezonance (MR) a výpo-
četní tomografie (CT). V rámci předope-
račního vyšetření se provádí rentgenové 
vyšetření věnčitých tepen, tzv. selektivní 
koronarografie.

LÉČBA
Léčba chlopenních vad je operační, 
katetrizační a medikamentózní. Léčebná 
rozhodnutí závisí  na typu a závažnosti 
vady, dále na celkovém stavu pacienta, 
přidružených onemocněních a v nepo-
slední řadě také na jeho životním stylu 
a osobních preferencích, například 
v souvislosti s plánováním těhotenství.

Operační léčba je indikována tehdy, 
přináší-li pacientovi lepší perspektivu 
než konzervativní postup. Obecně lze 
říci, že operace se doporučuje u význam-
ných chlopenních vad, pokud způsobují 
obtíže. Operaci doporučujeme i v nepří-
tomnosti obtíží, jestliže se zjistí známky 
poškození funkce srdce nebo významné 
rozšíření aorty

Operace se provádí nejčastěji přístu-
pem přes hrudní kost, v mimotělním 
oběhu a spočívá buď v náhradě chlopně 
protézou, jak je tomu nejčastěji u aor-
tálních vad, nebo v záchovné operaci, 
tzv. plastice chlopně, což se provádí nej-
častěji u vad mitrální chlopně. 

Chlopenní protézy se rozlišují na 
mechanické a biologické. Každá má své 

CHLOPENNÍ A VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DOSPĚLOSTI
Katetrizační implantace chlopně: Revoluce v kardiologii?

Chlopenní vady jsou v rozvinutých zemích třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Operace chlopní 
představují asi třetinu všech operací srdce. Srdeční chlopně jsou vazivové útvary, které oddělují srdeční komory 
od síní a velkých tepen, tj. aorty a plicnice. Fungují jako jednosměrný ventil, který umožňuje správný průtok krve 
srdcem. Jejich význam vynikne, uvědomíme-li si, že každá chlopeň se musí otevřít a zavřít více než stotisíckrát za den. 
Vady srdce, se kterými se člověk narodí, se označují jako vrozené, ty, které vznikají během života, jako získané. 

Obr. 1: Echokardiografi cký obraz srdce v dlouhé ose: 
A – aortální chlopeň, AO – aorta, LK – levá komora, 
LS – levá síň, M – mitrální chlopeň, PK – pravá komora. 

Obr. 2: Echokardiografi cký obraz srdce v krátké ose:
A – normální trojcípá aortální chlopeň, uprostřed 
snímku, P – pulmonální chlopeň,  LS – levá síň.

Obr. 3:  Echokardiografi cký obraz významné vady 
aortální chlopně – zúžení ústí dané kalcifi kací 
(zvápenatěním) cípů chlopně.  
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výhody a nevýhody. Mechanické pro-
tézy jsou dnes maximálně spolehlivé, 
avšak vyžadují doživotní protisrážlivou 
léčbu, jejíž účinnost je třeba pravidelně 
laboratorně kontrolovat. Je tedy napro-
sto nezbytná výborná spolupráce paci-
enta. I při správném dodržování léčby 
je relativně zvýšené riziko krvácivých 
komplikací. Jako biologické protézy se 
používají nejčastěji chlopně z prasečího 
srdce nebo hovězího perikardu. Příz-
nivé je, že u těchto protéz se nepodává 
protisrážlivá léčba, ale pouze aspirin. 
Na druhou stranu však biologické pro-
tézy podléhají pozvolné degeneraci, 
která postupuje rychleji u mladších paci-
entů. Obvykle se proto doporučují paci-
entům až od věku 65 let. 

Plastika chlopně znamená „opravu“ 
nebo úpravu chlopně, která obnoví její 
správnou funkci. Provádí se především 
u mitrální nedomykavosti. Úspěch zde 
závisí na přesném zhodnocení anatomie 
vady a také na zkušenosti operatéra. Vý-
hodou je, že není zapotřebí aspirin ani 
protisrážlivá léčba. Za vhodných pod-
mínek lze tento výkon navíc provádět. 
videotorakospicky z malého řezu po stra-
ně hrudníku. 

Riziko operace závisí jednak na typu 
a rozsahu výkonu, například zda jde 
o operaci jedné nebo více chlopní, nebo 

je-li současně nutný i výkon na aortě či 
věnčitých tepnách, a dále na celkovém 
stavu pacienta, jeho věku a přidružených 
onemocněních. 

U pacientů s vadami aortální chlopně 
s velmi vysokým operačním rizikem nebo 
neoperovatelných máme dnes i u nás 
ve specializovaných centrech možnost 
tzv. katetrizační implantace aortální 
chlopně. Výkon spočívá v tom, že biolo-
gická protéza je zavedena do srdce nikoli 
operační cestou přes hrudník, ale speci-
ální cévkou (katétrem) tepenným systé-
mem z třísla. Tato metoda byla na světě 
poprvé použita u člověka ve Francii 
v roce 2002. Od té doby se stále zdokona-
luje a s velkým důrazem na bezpečnost se 
zvolna zavádí do klinické praxe. Katetri-
zační implantace aortální chlopně je pro 
pacienta méně zatěžující, avšak teprve 
získáváme údaje o její dlouhodobé účin-
nosti a bezpečnosti. V České republice 
byla metoda poprvé použita na konci 
roku 2008 a počet provedených výkonů 
se blíží první stovce. 

Katetrizační léčba je metodou první 
volby u nejčastějšího typu defektů síňové 
přepážky, kde se provádí uzávěr tzv 
okluderem, („deštníčkem“ ze speciální 
oceli), a také u dnes už vzácného porev-
matického zúžení mitrální chlopně, kde 
se provádí tzv. balónková valvuloplas-
tika, tedy rozrušení srůstů na chlopni 
speciální cévkou s balónkem. 

Ani přes značné výzkumné úsilí dosud 
nedokážeme zpomalit postup žádné 
z chlopenních vad medikamentózní léč-
bou. Medikace má tak u pacientů s chlo-
penními vadami jen podpůrný význam, 
zejména proto, že některé vady jsou až 
v polovině případů provázeny ateroskle-
rózou. Patří sem zejména léčba hyper-
tenze a zvýšené hladiny cholesterolu 

a dále jednorázové podání antibiotika 
při malých chirurgických výkonech jako 
prevence infekce chlopní, tzv. profylaxe 
infekční endokarditidy. 

SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ 
PŘED OPERACÍ A PO NÍ
Pacienti s podezřením na chlopenní va-
du by měli být vyšetřeni kardiologem, 
který stanoví další postup. Není-li ještě 
indikována operační léčba, je na místě 
pravidelné sledování, jehož intervaly 
se řídí pokročilostí vady. U význam-
ných vad to bývá obvykle jednou za půl 
až jeden rok, současně však je pacient 
poučen, aby přišel kdykoli dříve, pokud 
se nově objeví příznaky vady. Dále se 
doporučuje zubní a ORL vyšetření a pra-
videlné kontroly k vyloučení možných 
infekčních ložisek, které by mohly vést 
k infekci chlopně. 

V péči kardiologa pacient zůstává i po 
srdeční operaci. Je třeba si uvědomit, 
že po operaci chlopenní vady se pacient 
nestává zdravým člověkem, ale že těž-
ká vada byla zaměněna za „lehčí“ s jiný-
mi specifickými problémy (protisrážlivá 
léčba a její komplikace u mechanic-
kých protéz, riziko infekce, případně 
degenerace chlopně), avšak s podstatně 
lepším výhledem do budoucnosti, který 
se nemusí lišit od celkové populace. 

Výzkum v oblasti chlopenních vad je 
zaměřen na pochopení jejich příčin tak, 
abychom mohli jejich průběh zpomalit 
nebo jim zabránit. V praxi je hlavním 
úkolem vadu včas diagnostikovat a včas 
doporučit zatím nejčastěji operační 
řešení. Velkou událostí v kardiologii se 
stala možnost katetrizační implantace 
biologické protézy, tato metoda je nyní 
uprostřed intenzivního vývoje a její po-
stavení v praxi se stále upevňuje. 

Doc. MUDr. Kateřina 
Linhartová, Ph.D., FESC
Kardiologické oddělení, 
Kardiovaskulární centrum 
pro dospělé pacienty, 
FN Motol Praha, členka 
výboru Pracovní skupiny 
echokardiografi e České 
kardiologické společnosti
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V čem spočívá rozdíl mezi farmakote-
rapií v primární a sekundární prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění? 
Primární prevence znamená předcházet kar-
diovaskulárním onemocněním (KVO). Sekun-
dární prevence si klade za cíl zabránit další 
progresi či opakování již prodělaného kardio-
vaskulárního onemocnění. V obou případech 
je na prvním místě nefarmakologická preven-
ce: nekouřit, udržovat si přiměřenou hmotnost, 
mít dostatek dynamického pohybu (plavání, 
běh, jízda na kole, ale postačí i vícekrát týd-
ně 30 minut rychlejší chůze), zdravá strava 
s dostatkem ovoce a zeleniny. Z farmakologic-
kých postupů v případě primární prevence je 
třeba uvést kontrolu lipidů hypolipidemickými 
léky (statiny, fi bráty, ezetimib), kontrolu krevní-
ho tlaku na hodnoty pod 140/90 antihypertenzní 
léčbou a správnou léčbu cukrovky. Sekundární 
prevence zahrnuje – kromě postupů z primár-
ní prevence – už také léčbu farmakologicky 
příslušného kardiovaskulárního onemocnění 
(např. ischemické choroby srdeční a jejích 
projevů, jako jsou angina pectoris či srdeční 
infarkt anebo srdeční selhání). 

Pacient bývá někdy znejistěn tím, že mu 
lékař předepíše lék či kombinaci léků, 
ale krátce nato původně předepsané lé-
ky změní. Je nějaké obecné doporuče-
ní, jak často měnit lék, když se původ-
ně podávaný jeví jako neúčinný, či jak 
dlouho zvyšovat dávky léku, protože do-
savadní dávky se jeví jako neúčinné?
Lékař se rozhoduje o farmakologické léčbě 
a velikosti dávky podle onemocnění a účinnos-

ti léčby. Přitom se řídí jak klinickým účinkem 
a laboratorními změnami, tak doporučeními 
odborných společnosti na výši dávek, které 
se stanovují na základě výsledků multicentric-
kých klinických studií. U mnoha léků začínáme 
s nižší dávkou, a tu postupně – podle snášen-
livosti nemocného – zvyšujeme. Obecně řeče-
no, léčbou měli bychom dosáhnout například 
snížení lipidů, snížení krevního tlaku, ústupu 
otoků, úpravy srdečního rytmu apod. Lékař se
také řídí výskytem nežádoucích účinků léků 
a podle toho léčbu upravuje či zaměňuje. 
Správně by měl lékař nemocnému vysvětlit, 
proč ten či onen konkrétní lék nasazuje, jaké 
příznivé – ale případně i nežádoucí účinky ten-
to lék může mít, proč zvyšuje dávku nebo proč 
lék zaměňuje za jiný. 

V ČR žijí možná až 2 miliony hyper-
toniků. Jak pro každého z nich vybrat 
tu nejlepší farmakoterapeutickou alter-
nativu? Má se pacient, jemuž lékař pře-
depsal „pouze“ klasický lék – a nikoliv 

nějaké moderní antihypertenzivum,
cítit poškozen či naopak se těšit z toho, 
že závažnost jeho onemocnění zřejmě 
není tak vysoká, aby si vyžádala mo-
derní léčivo (a že možná i ušetří na do-
platku za lék)?
Tak zaprvé, na léčbu hypertenze je v každé 
skupině účinný lék (nejčastěji generikum, ale 
není to pravidlem) plně hrazen. V současné 
době máme pět základních lékových skupin, 
které všechny řadíme mezi moderní léky pro 
kontrolu krevního tlaku. Jsou to inhibitory ACE 
(angiotenzin konvertující enzym), blokátory 
receptorů pro angiotenzin II, blokátory váp-
níkového kanálu, betablokátory a diuretika. 
Všech pět těchto lékových skupin doporučují 
jako léky prvé volby jak Evropská, tak Česká 
společnost pro hypertenzi. Výběr se řídí kro-
mě antihypertenzního účinku také tím, že lék 
by měl ovlivnit a zlepšit postižení orgánů či 
onemocnění – srdce, mozku, ledvin, cév nebo 
cukrovky. Tyto léky mezi sebou často kom-
binujeme (viz schéma) anebo dále můžeme 

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, 
CSc, FESC
přednosta I. interní kardio-
angiologické kliniky LF 
Masarykovy univerzity 
a FN u sv.Anny v Brně, 
člen výboru České 
kardiologické společnosti 

FARMAKOTERAPIE KARDIOVASKULÁRNÍCH 
ONEMOCNĚNÍ
Nežádoucí lékové interakce může 
omezit i využití vhodného softwaru
Nemocní s kardiovaskulárními chorobami obvykle užívají velké množství různých léků a jejich kombinací. 
V edukaci ohledně účinků léků, a to i těch vedlejších a nežádoucích, je však u nás ještě nemálo rezerv. 
A to jak na straně pacientů, tak některých lékařů. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., proto mj. například tvrdí, 
že v budoucnu by alespoň ve větších nemocnicích měla fungovat oddělení klinické farmakologie 
s informační službou o lécích a jejich používání pro lékaře, ale i pro nemocné.

Kombinace základních antihypertenziv

ACE-I – inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
ARB – antagonisté receptorů pro angiotenzin II

Blokátory 
vápníku

ACE-I nebo ARB 
(sartany)

Thiazidová 
diuretika

Betablokátory
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přidávat k dosažení cílových hodnot TK další 
léky: blokátory alfa receptorů, centrálně půso-
bící léky a další méně časté přípravky. Je nad 
rámec tohoto sdělení vysvětlovat, kdy kterou 
lékovou skupinu, jakou kombinaci a jakým ne-
mocným lékař předepisuje – zde doporučuji 
knihu pro nemocné s kardiovaskulárním one-
mocněním „Špinar, Vítovec a kol. Jak dobře žít 
s nemocným srdcem. Grada Publ. 2007”, kde 
je vše podrobně a názorně vysvětleno.

Jaké bývají vedlejší účinky antihyper-
tenziv – či vůbec léčiv aplikovaných 
v kardiologii? 
Na to by opět musela být odpověď příliš obsáh-
lá, protože každý lék má vedlejší účinky, napří-
klad po aspirinu (kyselina acetylsalicylová) mů-
že nastat krvácení do zažívacího traktu, poru-
chy potence jsou nejen po diureticích, ale také 
po blokátorech adrenergního systému. 

Lékař proto i v těchto případech musí ne-
mocného upozornit na možné nejčastější ved-
lejší účinky a zdůraznit, které jsou závažné 
a které pouze přechodné. Další informace pa-
cient vždy najde v příbalovém letáku přede-
psaného léku. Chci však v této souvislosti upo-
zornit na skutečnost, že z forenzních důvodů 
příbalový leták obsahuje všechny hlášené ne-
žádoucí účinky z celého světa, tedy i ty velmi 
vzácné. Rozhodně by se však nemocný měl 
o případném vysazení léku vždy předem pora-
dit se svým ošetřujícím lékařem. 

Řada léků má pro nemocného zásadní důle-
žitost, což platí například pro podávání kyseli-
ny acetylsalicylové (Anopyrin, Godasal) a clo-
pidogrelu (Plavix, Trombex) v prevenci ucpá-
ní stentu krevní sraženinou. Proto po jejich 
vysazení by se nemocnému mohl srdeční in-
farkt opakovat, případně by pacient mohl i ze-
mřít. Proto žádné léky nevysazovat bez kon-
zultace s lékařem!

Rizikovým faktorem kardiovaskulár-
ních onemocnění je i dyslipidémie. 
Jaká pro ni platí farmakoterapie? Jde 
pouze o to snižovat hladinu „zlého“ 
LDL cholesterolu, nebo existují i mož-
nosti, jak naopak povzbuzovat tvorbu 
„hodného“ HDL cholesterolu?
V tomto případě je především nutná zdravá 
strava s omezením živočišných tuků, redukce 
hmotnosti a pohyb. Farmakologické snížení 
LDL cholesterolu musí jít ruku v ruce se změ-
nou životního stylu: Podáváme statiny, které 
mají jasná data o snížení úmrtnosti i výskytu 
kardiovaskulárních onemocnění. U některých 
nemocných musíme použít kombinaci stati-
nů buď s ezetimibem či fi bráty. Co se týče 
HDL cholesterolu, zde zatím více působí pra-
videlný tělesný pohyb, eventuálně malé dáv-
ky alkoholu (nanejvýš 2 až 3 dl vína denně). 
Farmakologické pokusy jsou zatím buď ne-
úspěšné (léky měly závažné nežádoucí účin-
ky), nebo teprve probíhají klinické studie, na 
jejichž výsledek si ještě musíme počkat.

Můžete krátce popsat farmakoterapii 
na některém častém kardiovaskulárním 
onemocnění?
Jako příklad mohu uvést léčbu nemocných 
po nekomplikovaném srdečním infarktu, který 
byl ošetřen primární angioplastikou s implan-
tací stentu (kovová výztuž, někdy pokrytá léky 
k prevenci zúžení cévy). Nemocný dostane 
kombinovanou léčbu proti shlukování desti-
ček – aspirin+clopidogrel; lék proti srdečním 
arytmiím a prevenci náhlé smrti – betabloká-
tory; lék na zlepšení srdeční funkce a preven-
ci srdečního selhání – inhibitor ACE; a léky 
na snížení lipidů – statin. 

A snad ještě pro zajímavost: Takový nemoc-
ný by před 40 lety dostal pouze Lanatosid 
(srdeční glykosid na zvýšení srdeční stažlivos-
ti – dnes víme, že po srdečním infarktu nemá 
význam) a NitRet, což byl vlastně nitroglycerin. 
Na léčbu dalších onemocnění opět odkazuji 
na knihu Jak dobře žít s nemocným srdcem, 
v níž pacienti s kardiovaskulárním onemocně-
ním získají potřebné informace.

Je u nás edukace pacientů ohledně 
účinků léků, které jim předepsal lékař, 
na dostatečné úrovni? 
V tomto směru opravdu máme veliké rezervy, 
a to jak nemocní, tak lékaři. Možná jsou na tom 
lépe farmaceuti v lékárně, kteří většinou dove-
dou podat základní informace o lécích lidem, 
kteří si je v lékárně vyzvedávají. Určitě by také 
nebylo od věci, kdyby v budoucnu alespoň 
ve větších nemocnicích fungovala oddělení kli-
nické farmakologie s informační službou o lé-
cích a jejich používání jak pro lékaře, tak pro 
nemocné. Jak už jsem však na příkladu anti-
agregační léčby uvedl, nemocní by v žádném 
případě neměli léčbu vysazovat bez konzulta-
ce s ošetřujícím lékařem, protože by si jinak 
mohli ohrozit vlastní životy.

Jsem přesvědčen o tom, že velký význam by 
mělo široké zavedení počítačových programů 
lékových interakcí, které po zadání veškeré 
farmakoterapie dokážou určit závažné interak-
ce mezi podávanými léky a lékaře na případ-
nou nevhodnou kombinaci upozornit. Některá 
pracoviště už těmito programy disponují, ale 
měli by je mít všichni lékaři, zvláště praktič-
tí, kteří jako první musí mít celkový přehled 
o všech lécích, které „jejich“ nemocný užívá. 
A mnohdy je to skutečně nepředstavitelné 
množství léků. Proto i nežádoucích interakcí 
někdy bývá požehnaně.

Nedávno vaši kolegové ve Fakultní ne-
mocnici Brno dokázali, že miniinva-
zivní operací, uzavřením ouška levé 
srdeční komory speciálním uzávě-
rem ze slitiny niklu a titanu, bude možné 
pomoci až 70 % lidí s poruchou srdeč-
ního rytmu, jimž nezabírá lék na pre-
venci tvorby sraženin – warfarin... Ne-
zužuje se tak těmito moderními meto-
dami farmakoterapii prostor?
V současnosti je farmakologická léčba v kar-
diologii výrazně doplňována různými přístro-
ji, eventuálně doplňky. Kromě různých typů 
kardiostimulátorů, případně implantabilních 
defi brilátorů a dalších podpůrných přístrojů, 
jsou to stenty (laicky řečeno kovové výztuhy) 
do zúžených či ucpaných koronárních nebo 
dalších cév, eventuálně speciální kovové ko-
šíčky do ouška levé síně při fi brilaci síní a ome-
zení vzniku trombu (sražená krev), který by mohl 
embolizovat například do cévního řečiště v moz-
ku. To je i ten vámi zmíněný příklad. Dále jsou 
to umělé srdeční chlopně, které kardiochirurg 
či intervenční kardiolog dává do nemocného 
srdce. Ve všech uvedených případech je však 
přídatná farmakoterapie nutností. 

Nemůže být alternativou pro farma-
koterapii genová terapie, o níž se po-
slední dobou stále více hovoří? 
Co se týče genové léčby, stojíme teprve na 
samém jejím počátku. Ale výrazně zde nastu-
pují nové obory – farmakogenetika a farma-
kogenomika. Zjednodušeně je můžeme defi -
novat takto: Farmakogenetika se zabývá stu-
diem jednotlivých genů, které se do farma-
kologických procesů zapojují, zatímco far-
makogenomika studuje celý lidský genom 
a jeho ovlivnění léčivým přípravkem. Každý 
z nás máme jinou genetickou výbavu. Ta je 
zodpovědná i za individuální rozdíly každého 
z nás ve vstřebávání (absorpci), šíření (distri-
buci), přeměně (metabolismu) a vylučování 
(eliminaci), stejně jako v účinnosti podávané-
ho léčiva. Individualizací farmakoterapie je 
tedy míněna terapie „šitá na míru“ tj. přizpů-
sobená jednotlivci na základě jeho genotypu 
tak, aby efekt léčby byl maximální a naopak 
nežádoucí účinky byly minimální.

Na závěr musím říci, že během posledních 
zhruba třiceti let farmakologie v léčbě kar-
diovaskulárních onemocnění udělala nepřed-
stavitelný skok. Sám jsem proto zvědavý, kde 
bude léčba srdce a cév za dalších 20 let.  

Individualizací farmakoterapie 
je míněna terapie „šitá na míru“ 
tj. přizpůsobená jednotlivci na základě 
jeho genotypu tak, aby efekt 
léčby byl maximální a naopak 
nežádoucí účinky byly minimální.



Zdravé srdce s OZP
Je pro vás slovo ,,prevence“ jen položkou ze slovníku, nebo prázdným pojmem 
pouze spojeným s ,,nějakou prohlídkou“ u lékaře, něčím, na co je pořád dost času?

Špatná zpráva: Není dost času! Průměrný věk pacientů ohrožených civilizačními chorobami stále klesá.
Dobrá zpráva:  Riziko onemocnění lze odhalit včas a OZP to umí.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) se prevenci věnuje 
od počátku svého vzniku. Pro rok 2010 rozšířila nabídku celoplošných preventivních programů, 
které může čerpat každý pojištěnec a které jsou zaměřeny na širokou škálu prevence nádorových 
onemocnění, nemocí srdce a metabolických poruch.

Oblast kardioprevence Jde zejména o prevenci ischemické choroby srdeční a vyšetření srdce, které je určeno mimo jiné 
i aktivním sportovcům ve věku 15–30 let. Ekg, echo, laboratorní rozbory a především doporučení lékaře pomohou v odhalení případných rizik, 
popř. k včasné léčbě už vzniklého onemocnění.

A proč se OZP soustřeďuje na prevenci? Základním posláním zdravotní pojišťovny totiž není vytvářet složitou nabídku 
marketingových bonusů, ale v prvé řadě dát všem klientům co nejkvalitnější a co nejdostupnější péči a zdravotnickým zařízením 
vytvořit odpovídající ekonomické zázemí. Tento servis OZP klientům i smluvním partnerům dlouhodobě garantuje. To má neocenitelný 
význam zvláště v době, kdy v některých regionech a oborech začíná být znát úbytek lékařů, což se může projevit i omezením přístupu 
k prevenci. Síť smluvních zdravotnických zařízení OZP je utkána hustě a pevně, takže naši klienti se nedostupnosti preventivních 
vyšetření bát nemusí.
           

Výjimka však někdy skutečně potvrzuje 
pravidlo. V rámci jedné velké klinické 
studie byl podáván nitrendipin – velmi 
známý a osvědčený lék ze skupiny kal-
ciových blokátorů, rutinně používaný 
k dlouhodobé léčbě vysokého krevního 
tlaku. U seniorů, kteří jej během stu-
die užívali, došlo naprosto nečekaně ke 
snížení rizika vzniku demence, a to o ví-
ce než polovinu (!). 

Vysokým krevním tlakem (hyper-
tenzí) rozumíme situaci, kdy je krevní 
tlak delší dobu nebo opakovaně zvýšen 
na hodnotu 140/90 mm rtuťového sloupce 
nebo více. Cílem léčby by měl být tlak 
do 130/90 mm. Hypertenze je bezpochyby 
jednou z nejčastějších chorob, směle 

můžeme hovořit o celosvětové epidemii. 
Statistiky říkají, že s vysokým krevním 
tlakem se léčí zhruba každý pátý dospělý 
člověk. Skutečný počet nemocných bude 
ale o hodně vyšší, protože v tomto počtu 
nejsou zahrnuti lidé, kteří jsou nemocní, 
ale nikterak se neléčí (problematice vyso-
kého krevního tlaku se rovněž věnuje 
rozhovor s předsedou České společnosti 
pro hypertenzi prof. MUDr. Jiřím Wi-
dimským, CSc., jr., na str. 9). 

HYPERTENZI LÉČIT UMÍME, ALE...
Cílem léčby je normalizace krevního 
tlaku. K dispozici máme několik skupin 
osvědčených léčiv (antihypertenziv), 
které se mohou vzájemně různě kom-

binovat. Tíže postižení je u každého 
nemocného individuální, každý také 
na léčbu odlišně reaguje. Máme na výběr 
mezi monoterapií, dvoj-, troj- a klidně 
i čtyřkombinací antihypertenziv, které 
působí různými mechanismy. Diuretika 
podporují vylučování tekutin z orga-
nismu. Beta-blokátory především snižují 
tepovou frekvenci a zároveň krevní tlak, 
blokátory kalciového kanálu a ACE-inhi-
bitory snižují krevní tlak cestou zabloko-
vání důležitých receptorů, které regulují 
jeho výši. Ačkoliv už v současnosti máme 
k dispozici řadu moderních přípravků, 
výsledky léčby nejsou úplně uspokojivé, 
a to kvůli všeobecně nízké schopnosti 
pacientů dlouhodobě dodržovat dopo-

Prof. MUDr. Štěpán 
Svačina, DrSc.
přednosta III. interní kliniky 
1. lékařské fakulty 
a Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze

ANTIHYPERTENZIVA 
A ALZHEIMEROVA CHOROBA
Léky někdy mohou překvapit
Hodnocení účinnosti léčiv je mimořádně náročná a přísně vědecká činnost. Klinické studie, na základě
 jejichž výsledků je nakonec rozhodnuto o tom, zda bude konkrétní lék povolen, trvají dlouhá léta 
a prakticky nepřipouštějí žádná velká překvapení. 
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ručení svých lékařů. Vědecký výzkum 
na poli léčby hypertenze samozřejmě 
stále pokračuje, každoročně se zveřejňují 
výsledky několika velkých klinických 
studií, které mohou někdy přinést velmi 
nečekané závěry. 

ČEKALO NÁS PŘEKVAPENÍ
V této souvislosti je třeba zmínit klinic-
kou studii Syst-Eur z roku 2002, do níž 
byli zařazeni pacienti ve věku nejméně 60 
let, kteří měli vysoký krevní tlak. Léčba 
jejich hypertenze spočívala v podá-
vání nitrendipinu, známého a osvědče-
ného léku ze skupiny kalciových blo-
kátorů, který bylo možné kombinovat 
se dvěma jinými, běžně používanými 
léčivy – enalaprilem a hydrochlorothia-
zidem. V kontrolní skupině bylo místo 
nitrendipinu použito placebo (vypadá 
jako lék, ale neobsahuje účinnou látku 
– je běžně podáváno ke kontrole účinků 
léčiv v rámci klinických studií a pacienti 
ani lékaři kvůli zachování objektivity 
obvykle netuší, co je placebo a co je lék). 
Studie přinesla mimořádně překvapivé 
výsledky: Bylo zjištěno, že podávání ni-
trendipinu v rámci dlouhodobé léčby 
vysokého krevního tlaku snížilo navíc ri-
ziko vzniku Alzheimerovy demence, a to 

o neuvěřitelných 55 % (!) To znamená, že 
léčba 1000 pacientů po dobu pěti let může 
zabránit vzniku 20 případů tohoto one-
mocnění. Rizikovým faktorem pro vznik 
Alzheimerovy choroby je právě zvýšení 
krevního tlaku, typicky ještě v kombinaci 
s cukrovkou.

CO PŘINESE BUDOUCNOST?
Už dnes víme, že nemocných s Alzhei-
merovou demencí bude v příštích dese-
tiletích výrazně přibývat. Důležité je, že 
léčba této choroby mimořádně zatěžuje 
zdravotní i sociální systémy – proto po-
dobná zjištění mohou vést k budoucím 
významným úsporám. Zatím tedy máme 

k dispozici jeden přesvědčivý důkaz, 
týkající se jednoznačného snížení rizika 
vzniku Alzheimerovy choroby pomocí 
léku, který byl podáván za úplně jiným 
účelem. Je jím i v České republice regis-
trované antihypertenzivum – kalciový 
blokátor nitrendipin, který zredukoval 
riziko vzniku Alzheimerovy choroby 
o více než polovinu, což je jistě velmi za-
jímavé číslo. Uvidíme, co přinesou další 
výzkumy. 

Zdá se však, že i v době vyspělé farma-
kologie a sofistikovaných klinických stu-
dií se můžeme dočkat velkých překvape-
ní, která mohou být v budoucnu medicín-
sky i ekonomicky přínosná. 

Nitrendipin proniká 
hemato-encefalickou 
bariérou a blokuje 
nekontrolovaný 
vstup kalcia 
do neuronů

nitrendipin

MITOCHONDRIE

Volné
kyslíkové
radikály

Receptor 
pro glutamát

GLUTAMÁT

Ca2+

Ca2+



Mladá, 48letá žena, která má cukrovku, kouří 
a jíž lékaři opakovaně zjišťují vysokou hladinu 
cholesterolu, si stěžuje, že se snadno zadý-
chá při chůzi. Stará se o čtyři malé děti, bydlí 
na severu Manhattanu v Harlemu, zdravotní 
pojištění jí platí stát New York, který tak činí 
pro všechny, kdo žijí pod hranicí chudoby. 
Žena byla objednána k zátěžovému testu se 
zobrazením prokrvení srdečního svalu pomocí 
izotopu. Výsledky necelé dvě hodiny trvajícího 

testu jsou velmi abnormální: Diagnostikuje se 
zúžení v levé i pravé koronární tepně. Další 
hodinu pacientka stráví v katetrizační labora-
toři, následuje koronární angiografi e a angio-
plastika obou tepen. Už příštího rána je žena 
z nemocnice propuštěna, přičemž se zapřísa-
há, že s kouřením už defi nitivně a opravdu,
ale skutečně končí. 

V tu chvíli do nemocnice přivážejí jiného pa-
cienta – šedesátiletého prezidenta nejmeno-

vaného státu, jehož během plenárního zase-
dání Valného shromáždění OSN náhle zastihla 
nevolnost. Pacient se silně potí a má pocit 
tlaku na hrudníku. Po prvním EKG a rychlé ana-
lýze krve státník absolvuje zátěžový test se 
zobrazením prokrvení srdečního svalu pomo-
cí izotopu. Test netrvá ani hodinu, výsledek je 
negativní a hlava státu se v doprovodu ozbro-
jených bodyguardů vrací k jednání o osudu 
naší planety. 

Na jakém principu funguje zmíněný 
zátěžový test prokrvení srdce pomocí 
izotopu a jaké jsou jeho výhody proti 
klasickému invazivnímu vyšetření?
K zobrazení srdečního prokrvení nejčastěji 
používáme radioaktivní izotop technecia, 
v menším počtu případů thalia. Zátěž (fyzická 
nebo farmakologická) zvyšuje průtok krve koro-
nárními tepnami. Na vrcholu zátěže podáme 
pacientovi injekčně do žíly dávku izotopu, který 
je zachycen v srdečním svalu. Následuje zob-
razení (tzv. nukleární kamerou): Není-li v koro-
nárních tepnách žádné zúžení nebo uzávěr, 
izotop se rovnoměrně usadí v srdečním svalu. 
Pokud v tepnách existuje překážka, pozorujeme 
na monitoru tzv. „defekt”. Podle jeho lokalizace 
a intenzity se diagnostikuje závažnost koronár-
ní nemoci. Na rozdíl od invazivního vyšetření 
(koronární angiografi í) není třeba používat ka-
tétry, které by se musely některou z velkých cév 
zavést k ústí koronární tepny a jimiž se vstřikují 
opakované malé dávky kontrastní látky k zobra-
zení koronárních tepen. 

Izotopové vyšetření je méně invazivní, pro 
pacienta méně nepříjemné a prakticky bez ri-
zika. Správně indikovaná neinvazivní vyšetře-
ní jsou u více než 50 procent pacientů nega-
tivní – a jak bylo opakovaně potvrzeno, brání 
indikacím k dalším vyšetřením a neindikova-
ným terapeutickým výkonům. Tím vedou rovněž 
k úsporám ve veřejném zdravotnictví. 

Co je to vlastně nukleární kardiologie 
a jaké místo má v klinické praxi?
Je to podobor kardiologie, který se v sedmde-
sátých letech 20. století odštěpil od nukleární 
medicíny a radiologie. V současné době nuk-
leární kardiologie je jednou z neinvazivních 
metod zobrazování srdce (Noninvasive Car-
diac Imaging). Dalšími těmito neinvazivními me-
todami jsou echokardiografi e (ultrazvuk), po-

zitronová tomografi e (PET), magnetická re-
zonance (MRI) a rentgenová tomografi e (CTA). 

Neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii 
v podstatě už nahradily invazivní diagnostiku. 
Katetrizační laboratoř naopak převzala tera-
peutické funkce, některé od kardiochirurgie 
(angioplastiky místo bypassu, v blízké budouc-
nosti náhrady srdečních chlopní bez opera-
ce). Neinvazivní metody zobrazují struktury 
(anatomii) a některé, zvláště ty nukleární, jsou 
unikátní pro možnost funkčního vyšetření. Tedy 
odpovídají na otázky typu: Jak závažné jsou 
anatomické abnormality? Jaká je krátkodobá 
a dlouhodobá prognóza chronických onemoc-
nění, jako jsou koronární nemoci, srdeční sla-
bost i chlopenní vady?

Nukleární vyšetření v kardiologii, díky mož-
nosti nahradit fyzickou námahu (rotopedovou 
ergometrií nebo s využitím tzv. běhátka) far-
makologickým stresem u pacientů, kteří cvi-
čit nemohou, může podstoupit téměř každý. 
Výjimkou jsou těhotné ženy a také ti pacienti, 
kteří během vyšetření nedokážou s lékařem 
spolupracovat.

V jakém slova smyslu to nedokážou?
Jde o velmi malý počet pacientů, kteří nejsou 
schopni zůstat v klidu 5 až 10 minut, nebo mají 
těžkou klaustrofóbii, neutišitelný kašel apod. 
Někdy stačí vyšetření odložit o několik dní, jin-
dy pomůže premedikace. Alternativním nein-
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NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE 
JE MODERNÍ DYNAMICKÝ OBOR
Izotopové vyšetření zůstává  
pro pacienta prakticky bez rizika
Následující dva příběhy mohou charakterizovat tisíce jiných, velmi podobných, které se každoročně 
odehrají v Mount Sinai Hospital, soukromé nemocnici na newyorském Manhattanu založené už v roce 1852. 
Příběhy však spojuje i to, že uvedené neinvazivní testy pomocí izotopu oba pacienti absolvovali v Laboratoři 
nukleární kardiologie, která je součástí kardiologického oddělení nemocnice. V čele laboratoře stojí 
Češka – prof. MUDr. Milena Jarmila Henzlová, Ph.D., která v roce 1972 absolvovala medicínu 
na Karlově univerzitě v Praze. 

Mount Sinai Hospital, kde působí i Češka 
prof. MUDr. Milena Jarmila Henzlová, byla 
založena už v roce 1852 a vydobyla si své renomé 
nejen ve Spojených státech. Ročně je tam 
hospitalizováno téměř 50 tisíc pacientů, 
různými druhy ambulantní péče v nemocnici 
projde dalších bezmála 430 tisíc lidí.
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vazivním vyšetřením je námahová echokar-
diografi e (viz též str. 20) nebo CT angiografi e. 

Některé jiné vyšetřovací neinvazivní 
metody, konkrétně ultrazvuk a mag-
netická rezonance, pacienty radiaci 
nevystavují. Proč tedy sahat k těmto, 
z pohledu širší veřejnosti určitě riziko-
vým metodám a nepoužívat osvědčené 
„klasické”?
Případná škodlivost ozáření během vyšetření 
se v posledních letech stala předmětem nejen 
laických diskusí, ale i v odborných kruzích. 
Faktem je, že ve Spojených státech se počet 
diagnostických vyšetřeni spojených s radio-
logickou zátěží (různé druhy rentgenových či 
izotopových vyšetření) zvýšil za posledních 25 
let o 700 %! Existují jen dva způsoby, jak za-
bránit případným škodlivým následkům: Buď 
snížit počet vyšetření, nebo snížit radiologic-
kou zátěž. Obojí se už děje, a to pod tlakem tzv. 
Guidelines neboli doporučení diagnostických 
postupů odbornými lékařskými společnostmi 
– a také  zdravotních pojišťoven, které zápasí 
s rostoucími náklady na lékařskou péči, a pro-
to omezují indikaci zbytečných vyšetření. Jaké-
koliv omezování pochopitelně vyvolává nevoli 
lékařů i pacientů. Faktem je, že růst nákladů 
zdravotnictví se v USA během poslední doby 
snížil. Nové technologie dovolují snížit radiační 
zátěž, aniž by utrpěla kvalita výsledku vyšet-
ření. Pokrok je výrazný v zobrazování koro-
nárních tepen počítačovou tomografi í (CTA), 
radiační dávka se snížila na jednu desetinu. 
V nukleární kardiologii se nám podařilo snížit 

radiační dávku až o 60 %. Od loňského jara 
používáme v Mount Sinai novou registrační 
technologii – CZT (cadmium-zink-telluride) de-
tektory místo „klasických” sodik-jód (NaI). Tato 
nová technologie je pětkrát efektivnější. Navíc 
se doba zobrazování zkrátila z předchozích 15 až 
20 minut na pouhé tři minuty. Magnetická rezo-
nance rozhodně není „osvědčenou klasickou” 
metodou. Naopak dostupnost a expertíza jsou 
limitovány, vyšetření má kontraindikace (např. 
kardiostimulátory, defi brilátory, ledvinové se-
lhání). Ideální je indikovat pro každého pacien-
ta test, který přinese nejvíce informací, je pro 
pacienta nenáročný a pro společnost fi nančně 
únosný.

Jakou minimální informaci by tedy 
měl pacient vyžadovat od kardiologa, 
který mu doporučil podstoupit někte-
ré vyšetření spojené s radiologickou 
zátěží?
Pacient by určitě měl vědět, proč se test dělá, 
jaké jsou jeho další alternativy a jaký bude 
případný další postup, až bude znám výsledek
testu.

Jak dlouho ve Spojených státech trvá, 
než se kardiolog promění v „nukleár-
ního kardiologa“?
Úzká spolupráce s kardiology, a zvláště „adop-
tování“ nukleární kardiologie kardiology ve 
velkých zdravotních zařízeních, vedla ve Spo-
jených státech k obrovskému rozšíření této me-
tody. Postgraduálni výuka kardiologů je pod-
míněna čtyř až šestiměsíční odbornou stáží 
na oddělení nukleární kardiologie a vrcholí 
půldenní písemnou zkouškou. Její absolvování 
je nezbytné k legálnímu praktikování nukleární 
kardiologie. Navíc k udržení licence je třeba 
absolvovat nikdy nekončící další postgraduální 
školení v oboru. Laboratoře nukleární kardio-
logie v celých USA se každé tři roky podrobují 
povinné obnově licence. V rámci tohoto proce-

su je celý provoz laboratoře prověřen důklad-
nou inspekcí.

Jak se bude nukleární kardiologie po-
dle vašeho názoru dál vyvíjet?
Nové technologie neinvazivního zobrazová-
ní srdce určitě překonají všechny předchozí. 
Důraz se bude klást na kvalitu, inovaci – a jis-
tě také na ekonomickou stránku věci. Lidé se 
dožívají stále vyššího věku. Opakování invaziv-
ních vyšetření je nejen drahé, ale také nepří-
jemné a rovněž je spojeno, byť nikoliv s velkým, 
přesto však s rizikem. Dalším trendem bude 
rozvoj předklinické diagnostiky chronických 
onemocnění, včetně koronární aterosklerózy. 
To povede k individualizaci přístupu k prevenci 
i léčbě. Ostatně investice do prevence a účin-
né léčby jsou nejen v souladu s humánním 
posláním medicíny, ale i cestou ke zlepšení 
zdraví národa, což má v našem multipolárním 
soutěžícím světě velké ekonomické důsledky. 
Vyšetřování srdce pomocí izotopových metod 
je jednou z možností, jak těchto cílů dosáh-
nout.  

V USA se hodně sází na týmovou práci. Profesorka 
Henzlová (vpředu vpravo) se svými spolupracovníky 
z Laboratoře nukleární kardiologie nemocnice Mount 
Sinai Hospital v New Yorku.

SuperB pomáhá chránit  srdce a cévy
Vitamíny skupiny B mají neocenitelné 
vlastnosti. Ovlivňují tvorbu energie, 
chrání proti stresu, pomáhají při diabetu 
a zánětlivých onemocněních, mírní bolesti 
a podporují imunitní systém. Jejich účinky 
jsou obzvláště patrné, když je užíváme jako 
doplněk stravy. 
V nedávné době ale vědci objevili zcela 
nový a zásadní prospěch užívání některých 
vitamínů B. Hlídají totiž hladinu homocysteinu, 
látky, jejíž vysoká hladina v krvi snadno 
vyvolá infarkt, plicní embolii, mozkovou 

příhodu a řadu dalších zdravotních 
problémů. Zvýšenou hladinu homocysteinu 
má až 40 % starších dospělých. U lidí, kteří 
mají málo pohybu, konzumují kofeinové 
nápoje a nepřijímají dostatek vitamínů B, je 
riziko ohrožení zdraví i života homocysteinem 
velmi reálné. 
Doplněk stravy SuperB byl sestaven tak, aby 
s pomocí vitamínů B 6, 10, 11 a 12 udržel 
hladinu homocysteinu bezpečně pod 
kontrolou. Přípravek přitom tělu poskytuje 
prospěch z užívání všech vitamínů řady B. 

SuperB je v nabídce lékáren Dr. Max i dalších obchodních míst.
Podrobné informace o přípravku na www.bwy.cz.

Zákaznická linka pro přímé objednávky: 221 674 221.

Prof. MUDr. Milena 
Jarmila Henzlová, Ph.D.
ředitelka Laboratoře nukleární 
kardiologie nemocnice Mount 
Sinai Hospital, New York, USA; 
členka výboru American Heart 
Association, členka American 
College of Cardiology a mnoha 
dalších odborných společností



Je založena na poznání, že ultrazvuk, 
tedy mechanické vlnění o frekvenci nad 
20 kHz, proniká tělesnými tkáněmi, při-
čemž se na jejich rozhraní zčásti odráží. 
Vlnová délka odraženého signálu se na-
víc mění v závislosti na směru a rych-
losti pohybu struktur, od kterých se 
odráží. Vyšetřovací sonda vysílá signál, 
zachycení jeho odrazů stejnou sondou 
a jejich počítačové vyhodnocení umož-
ňuje zobrazit tělesné orgány a hodnotit 
jejich funkci. Metoda se obecně nazývá 
sonografie: Mluvíme o sonografii jater, 
ledviny, cév apod. 

Při vyšetření používaném v kardiologii 
se velký důraz klade nejen na hodnocení 
rozměru a tvaru srdečních oddílů, ale 
i na podrobné hodnocení srdeční funkce 
– toto vyšetření se nazývá echokardio-
grafie. Signál vysílaný sondou se odráží 
od pohybujících se srdečních struktur 
a proudící krve, díky čemu je lze v počí-
tači zobrazit. Další analýza fázového 
posunu odraženého signálu umožní po-
soudit i průtokové a tlakové poměry 
v srdečních oddílech. Při každém srdeč-
ním stahu se totiž průběžně mění a perio-
dicky opakují (dopplerovská echokar-
diografie).  

KOLÉBKA JE VE ŠVÉDSKU
Základní metoda byla vyvinuta ve Švéd-
sku z průmyslové defektoskopie v šede-
sátých letech minulého století. Obdobné 
pokusy v téže době prováděl i docent Hůla 
v Plzni. Do klinické praxe byla echo-
kardiografie zavedena koncem sedmde-
sátých let 20. století a technicky a meto-
dologicky se neustále velmi intenzivně 
rozvíjí a zdokonaluje. Nositelem pokroku 
je jak invence kardiologů, zabývajících 
se touto vyšetřovací metodou, tak nové 
a nové technické objevy a zlepšení. 

Od původního hodnocení stopy jedi-
ného paprsku zanechávané při prů-
chodu srdcem dospěly současné pří-
stroje k zobrazení srdce v plošné výseči 
nebo dokonce trojrozměrně, v pohybu 
a v reálném čase, detailně hodnotí prů-
tokové a tlakové poměry v srdečních 
oddílech, na jednotlivých srdečních 
chlopních i v plicním řečišti a pohybové 
a tkáňové vlastnosti srdečního svalu. 

VYŠETŘENÍ PACIENTA NEZATÍŽÍ
Vyšetření ve standardním provedení 
pacienta nezatěžuje a nikterak nepo-
škozuje, může se kdykoliv opakovat. 
Provádí se i u ještě nenarozených (echo-
kardiografie plodu přiložením sondy 
na břicho matky) k odhalení vrozených
srdečních vad. Cena vyšetřovacího pří-
stroje se pohybuje zhruba od 1,5 do 7,5 
mil. Kč, jsou jimi vybavena kardio-
logická a interní oddělení nemocnic 
a kardiologické ambulance, metodu 
ovládají zejména kardiologové i řada 
internistů. Cena vyšetření, účtovaná 
zdravotní pojišťovně, se pohybuje od 600 
do 1800 Kč a je dána zejména náklady 
na použité technické vybavení. 

Standardní vyšetření se provádí při-
ložením ultrazvukové sondy na zvolená 
místa na hrudníku, v nadbřišku a nad 
hrudní kostí – pak mluvíme o transtho-
rakální echokardiografii (TTE). 

Ještě přesnější obraz se získá zave-
dením speciální echokardiografické 
sondy do jícnu (TEE). Takový postup 
se používá zvláště při podezření, že 
jsou nitrosrdeční struktury postiženy 
infekcí, že dochází k disekci (natržení) 
aorty, při závažnějším postižení chlopní, 
při rozhodování o operační léčbě nebo 
u pacientů, u nichž se nedaří získat hod-
notitelný obraz transthorakálně. Lépe 

se také zobrazí aorta, srdeční předsíně 
a plicní žíly. V takovém případě je paci-
ent vyšetřován na lačno, po speciální 
přípravě a za sledování některých obě-
hových parametrů.   

CO VŠE METODA UMÍ
Echokardiografie zobrazí jednotlivé 
srdeční oddíly a struktury: síně a ko-
mory, chlopně, osrdečník, velké cévy. 
Umožní popsat velikost, objemy, tvar 
a funkci srdečních oddílů, hmotnost 
levé srdeční komory, odhalí rozšíření 
srdečních oddílů a velkých cév, zbyt-
nění  jejich stěn, patologické komu-
nikace, tekutinu v osrdečníku. Dopple-
rovská echokardiografie speciálními 
technikami zobrazí a vyhodnotí závaž-
nost zúžení či nedomykavost chlopní 
(nedomykavá chlopeň nedostatečně uza-
vírá příslušné ústí, takže část objemu 
krve se vrací do předchozího srdečního 
oddílu), objemy protékající krve a dále 
upřesní funkci zejména srdečních ko-
mor. 

Echokardiografické vyšetření je pří-
nosné a často rozhodující při diagnos-
tice, posouzení závažnosti, komplikací 
a dalším sledování většiny akutních 
i chronických srdečně cévních onemoc-
nění. Je základním vyšetřením u vroze-
ných srdečních vad u plodu, v dětství 
i v dospělosti a u získaných srdečních 
vad. Patří k základním vyšetřením 
u ischemické choroby srdeční a jejích 
akutních (infarkt myokardu) a chro-
nických forem, plicní embolie a plicní 
hypertenze, srdečního selhání, vyso-
kého krevního tlaku, srdečních zánětů, 
kardiomyopatií (různých forem primár-
ních onemocnění srdečního svalu), one-
mocnění osrdečníku, poruch srdečního 
rytmu. Nachází a popisuje patologické 

MUDr. Jan 
Bruthans, CSc., FESC
vedoucí lékař oddělení 
epidemiologie 
kardiovaskulárních 
onemocnění, 
Pracoviště preventivní 
kardiologie IKEM Praha

ULTRAZVUK POMÁHÁ LÉPE 
POZNAT NAŠE SRDCE

Echokardiografické vyšetření je často 
při diagnostice rozhodující
Aby lékaři dospěli k poznání, jaká je příčina pacientových obtíží, kterým a jak pokročilým onemocněním 
pacient trpí, aby zvolili nejlepší léčebný postup, posoudili účinek léčby a další průběh onemocnění, 
používají řadu vyšetřovacích metod. Specifi ckými vyšetřovacími metodami disponuje i kardiologie. 
Z neinvazivních přístrojových metod, tj. takových, které nevyužívají – na rozdíl od metod katetrizačních – 
průniku do cévního řečiště pacienta, je v současnosti zřejmě nejvýznamnější echokardiografi e.
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nitrosrdeční útvary (krevní sraženiny, 
nádory, zánětlivé útvary), je nejcitlivější 
metodou k posouzení důsledků přítom-
nosti tekutiny v osrdečníku. 

Je jedním ze základních vyšetře-
ní, na jejichž základě se rozhoduje o po-
třebě pacienta se srdečním onemocněním 
operovat a intervenovat. U pacientů se 
srdečně cévním onemocnění nebo s pode-
zřením na toto onemocnění je echokar-
diografie obvykle součástí předoperač-
ního vyšetření s cílem zvolit optimální 
postup a minimalizovat komplikace. 
Průběh operace může být monitorován 
také pomocí echokardiografie. Také při 
hodnocení výsledku a odhalení kompli-
kací kardiochirurgických a kardiologic-
kých intervenčních výkonů a dlouho-
dobém sledování pacientů, například 
po náhradách srdečních chlopní, je 
echokardiografie nepostradatelná.

Echokardiografické vyšetření se při-
způsobuje požadavkům určeným kon-
krétními klinickými stavy a problémy. 
Specifickou modifikací vyšetření je 
například zátěžová echokardiografie, 
která citlivěji než standardní vyšetření 
odhaluje poruchy prokrvení srdečního 
svalu a používá se též při hodnocení 
významnosti některých chlopenních 

vad. Srdce je vyšetřeno při nebo bezpro-
středně po fyzické zátěži či při podávání 
léku, který stimuluje srdeční činnost.

POSOUVÁ OBOR DÁL
Echokardiografie obohatila kardiologii 
o nové koncepce a vedla i k přesnějšímu 
poznání a posouzení některých nových 
anomálií či chorob: prolapsu mitrální 
chlopně, Takotsubo kardiomyopatie,
diastolické dysfunkce (poruchy plnění) 
levé komory srdeční, posouzení pří-
činy, mechanismu a závažnosti srdeční 
nedostatečnosti. Echokardiografie se 
dále velmi dramaticky rozvíjí. Moderní 
přístroje zpracovávají nejen prostá 
odražená echa vyslaného signálu, ale 
i frekvence, které vznikají při rezonanci 
srdečních struktur (tkáňové harmo-
nické zobrazení). Takto získaný obraz 
dosahuje ještě výrazně vyšší kvality. 
Jiným technologickým příspěvkem je 
aplikace látek do krevního oběhu, 
které pak s krví procházejí srdečními 
dutinami nebo se s krevním zásobením 
srdečního svalu v něm přechodně za-
držují (kontrastní echokardiografie). 
Metoda přesněji zobrazuje srdeční od-
díly a umožňuje posoudit poruchy 
krevního zásobení srdečního svalu. 

Zdokonaluje se a rozšiřuje použití tká-
ňové dopplerovské echokardiogra-
fie, trojrozměrné echokardiogra-
fie a dalších modifikací. Zaváděním 
malých přenosných přístrojů se echo-
kardiografie dále přibližuje lůžku ne-
mocného a každodenní klinické praxi. 

FONENDOSKOP SE NEPŘEŽIL
S rozvojem moderních vyšetřovacích 
metod – a zejména echokardiografie, 
někteří lékaři, bohužel, věnují výrazně 
menší pozornost klasickým kardiologic-
kým vyšetřovacím metodám, zejména 
poklepu, vyšetření poslechem (auskul-
tace) a elektrokardiografii. Otázkou sa-
mozřejmě zůstává, do jaké míry řada lé-
kařů klasické metody ještě ovládá. 
S nadsázkou se dokonce uvádí, že fonen-
doskop je i pro kardiology již spíše sym-
bolem profese než pracovním nástrojem. 
Vždyť je tak jednoduché odeslat pa-
cienta na specializované vyšetření. Nic-
méně  řádně provedené základní vyšet-
ření doplněné v indikovaných případech 
o cílené a podrobné echokardiografické 
a další specializované vyšetření a kom-
plexní posouzení pacientova stavu zů-
stává i nadále nejlepším diagnostickým 
postupem.  

působí proti homocysteinu 
„cholesterolu třetího tisíciletí“

„Zvýšená koncentrace homocysteinu v krvi nad referenční hodnoty představuje 
nový nezávislý kardiovaskulární rizikový faktor. Homocystein se stal v posledních 
letech zajímavým pro své účinky urychlující vývoj aterosklerózy (kornatění tepen), 
a bylo by jej možné nazvat cholesterolem třetího tisíciletí.“ 
Hyánek J. Diagnostický význam zvýšené homocysteinémie. Edukafarm-mediNews2002;1:24–26.

Komu je vhodné Kardioprotektin doporučit?
Osobám »  se zvýšenou krevní hladinou homocysteinu 
Osobám »   užívajícím léky snižující hladinu krevních tuků
Osobám »   s kardiovaskulárním onemocněním.

Složení
V 1 potahované tabletě je obsaženo:

kyselina listová 1 mg

B6 (pyridoxin)   5 mg

B12 (kyanokobalamin) 20 μg

K dostání v každé lékárně
více informací www.ibi.cz

doplněk stravy

kardioprotektin pulstrana.indd   1 8.2.2010   14:05:23



Jaká opatření v životosprávě jsou 
vhodná, trpí-li pacient záchvaty anginy 
pectoris při námaze?
Preventivní opatření u nemocných, u nichž již 
byla ischemická choroba srdeční (ICHS) dia-
gnostikována, označujeme jako sekundární 
prevenci. K ní patří jako nedílná a zásadní sou-
část tzv. prevence farmakologická, tedy pra-
videlné užívání lékařem předepsaných léků. 
Ale mnoho prospěšného lze učinit i změnami 
životosprávy. Na mysli mám především dietu 
s omezením nadměrného příjmu živočišných 
tuků a u nemocných s obezitou či nadváhou 
i nadměrného celkového energetického pří-
jmu, zanechání kouření, přiměřenou tělesnou 
aktivitu a konec nadměrného popíjení alkoho-
lu. Zásady této tzv. nízkocholesterolové diety 
veřejnost poměrně dobře zná, byť je ne příliš 
vstřícně přijímá. 

Pacientovi, kterého jste popsal v otázce, 
lékař velmi pravděpodobně dá nějaké pro-
spekty se zásadními dietními opatřeními. Řadu 
publikací s obecnými zásadami i konkrétními 
dietními návrhy lze koupit v prodejnách zdra-
votnické literatury. Odvykání od tabáku může 
každý probrat se svým ošetřujícím lékařem, 
jenž může předepsat i léky, které pomohou vy-
pořádat se s tímto zlozvykem, či kuřáka dopo-
ručit do specializované poradny. Na takovou 
poradnu se však může každý obrátit i sám. Se-
znam poraden a řadu dalších informací pro 
každého, kdo chce přestat s kouřením, najde 
na webu Společnosti pro léčbu závislosti na 
tabáku www.slzt.cz i České koalice proti ta-
báku http://www.prestantekourit.cz. 

Pokud jde o pohybovou aktivitu, obecně pla-
tí, že vhodnější je vytrvalostní dynamická zá-
těž než zátěž statická (vzpírání, posilovna s vy-
šší zátěží apod.). Za velmi vhodnou se dnes po-
važuje rychlejší chůze, jízda na kole, plavání, 
golf či třeba stolní tenis. I přiměřený pohy-
bový režim je však třeba konzultovat s ošet-

řujícím lékařem a stanovit stupeň zátěže, vyjá-
dřený nejčastěji délkou jejího trvání a dosa-
ženou srdeční frekvencí. Při tělesné činnosti 
nemá docházet k projevům ischémie myokar-
du a rozhodně je třeba varovat před pokra-
čováním ve cvičení při objevení se bolesti na 
prsou.

Ve svém textu o ischemické chorobě 
srdeční na str. 2 mj. tvrdíte, že „mírná 
konzumace alkoholu úmrtnost na tuto 
chorobu srdeční nezvyšuje a dokonce 
se zdá, že v malých dávkách má alko-
hol přímo preventivní účinek“. Jak je 
to tedy s mýty a „zaručenými prav-
dami“, pokud jde o požívání alkoholu, 
kávy, ale třeba také konzumaci čes-
neku, preventivního užívání aspirinu 
apod. ve vztahu k vyššímu či nižšímu 
riziku ICHS?
Skutečně existují studie, které dokazují, že níz-
ká konzumace alkoholu je dokonce i zdravá. 
Jejich autoři ovšem své závěry zpravidla vyvo-
zují ze situace v zemích, pro jejichž obyvatelstvo 
je mírná konzumace alkoholu typická a kde se 
lidé zároveň dožívají vysokého průměrného 
věku. Obvykle se přitom citují středomořské 
země, nejčastěji Francie, neboť autory těchto 
studií přitahuje tzv. francouzský paradox. Ten 
spočívá ve vysokém průměrném věku dožití 
tamních obyvatel, zejména žen. Francouzi se 
sice na jednu stranu stravují poměrně zdravě, 
ale na druhou stranu nikoli v množství právě 
malém – a navíc ta jejich obliba v majonézách 
„neošizených“ rostlinnými tuky... Kromě toho 
Francouzi poměrně hodně kouří – a ovšemže 
holdují vínu. Většina autorů se skutečně kloní 
k tomu, že mírná konzumace alkoholu (mají 
na mysli hlavně červené víno) je pro zdravého 
dospělého (což zdůrazňuji) člověka skutečně 
jakýmsi obranným mechanismem, neboť zvy-
šuje v krvi hladinu „hodného“ cholesterolu, 

tedy lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL), 
které odvádějí cholesterol z tkání do jater, kde 
se degraduje (na rozdíl od „zlého“ cholestero-
ku, lipoproteinů s nízkou hustotou /LDL/, způ-
sobujících usazování nadbytečného choleste-
rolu v cévních stěnách). Víno, kromě toho že 
obsahuje alkohol, nemá žádnou další „přida-
nou hodnotu“ kalorií nebo tuků. Naproti tomu 
pivo má mnoho nealkoholového cukru, desti-
láty jsou díky své koncentraci zase poměrně 
energetické a výživné. Takže z obecně meta-
bolického hlediska je nejvhodnější víno. Ale 
to vůbec neznamená, že víno či pivo je třeba 
pravidelně pít. Jestliže někdo zcela abstinuje, 
třeba z náboženských důvodů, ze zásady či jen 
proto, že mu alkohol prostě nechutná, zřeknutí 
se alkoholu mu zcela jistě neuškodí. 

Pokud jde o kávu, neznám žádnou klinickou
studii, která by prokázala její škodlivost ve 
vztahu k vyššímu riziku ICHS. Může se stát, že 
někteří lidé po vypití kávy pociťují záchvatovité 
palpitace, bušení srdce. Káva na nějakou dobu 
zvýší krevní tlak, ale stejně tak vám jej zvýší 
vztek, strach apod. Nicméně k trvalému zvýše-
ní krevního tlaku pití kávy nevede. Vezměte si 
Maďarsko a Itáli: V obou zemích se káva kon-
zumuje ve velkých množstvích. Jenže zatím-
co v Itálii mortalita a morbidita z hlediska 
kardiovaskulárních chorob jsou velmi nízké,
Maďaři jsou na tom z tohoto pohledu ještě 
hůř než Češi. Takže v kávě to asi nebude... 
Pravda, existují zajímavé práce dokazující, že 

MUDr. Vilém Danzig, 
Ph.D., FESC
vedoucí lékař 
Kardiologických 
ambulancí FP, 
II. interní klinika 
VFN a 1. LF UK v Praze

GENERIKA POMÁHAJÍ, ZNAČKOVÉ 
LÉKY JSOU ZÁRUKOU KVALITY
Vztah pacient – lékař musí být založen na důvěře
V léčbě chronických forem ischemické choroby srdeční má zásadní význam podávání látek, zabraňujících 
nadměrnému shlukování krevních destiček (a tím bránících nadměrnému srážení krve), a to podáváním 
malých dávek kyseliny acetylosalicylové. Mezi hypolipidemiky, tedy léky příznivě ovlivňujícími hladinu 
cholesterolu, mají výsadní postavení tzv. statiny. Nejstaršími, ale stále úspěšně používanými antianginózními 
léky, které ukončují a potlačují záchvaty anginy pectoris, jsou deriváty nitroglycerolu – nitráty. Připomíná to 
MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC; vedoucí lékař Kardiologických ambulancí Fakultní polikliniky 
II. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.
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„boiled coffee“, čili vařená káva, může poně-
kud zvýšit cholesterol v krvi. Ale to jde o kávu 
vařenou v džezvě. Instantní, fi ltrované nebo 
překapávané kávy se to netýká. Možná pro 
budoucí výzkumníky by bylo zajímavé otevřít 
téma „českého turka“. Ale jednak náš národ 
od něho už odchází, jednak nejde o „vaře-
nou“ kávu, takže nemyslím, že by „turek“ byl 
nějakým rizikem. Buď jak buď, v některých pří-
padech je přesto třeba dávat pozor na denní 
dávku kávy. Nanejvýš pět silných káv denně 
by rozumnému člověku mělo stačit.

O aspirinu coby prevenci kardiovaskulár-
ních chorob, zejména po „padesátce“ či „šede-
sátce“ věku, se sice už dlouho diskutuje, ale 
zatím se stále doporučuje pouze po infarktu, 
a to ještě většinou v dávce 100 mg. Bývá pre-
vetivně doporučován i diabetikům už od střed-
ního věku – ale nikdy bez porady s lékařem, 
který bere do úvahy i hodnoty krevního tlaku, 
cholesterolů apod. Je třeba vědět, že aspirin 
je i v nižších dávkách poměrně agresivní vůči 
žaludeční sliznici. Zvláště pacientům se žalu-
dečními vředy či těm, kdo jsou k nim náchylní, 
by mohl uškodit. Takže aspirin je zatím zále-
žitostí sekundární prevence, v níž jde o lidi, 
kteří už prodělali srdeční infarkt, mozkovou 
příhodu některého typu apod. Rozhodně není 
obecnou součástí prevence primární.

A česnek? Aliin, výtažek z česneku, skuteč-
ně pozitivně působí jak na hladinu cholestero-
lu v krvi, tak na krevní tlak. Nicméně pokud jde 
o další tzv. přírodní preparáty, byl bych velmi 
opatrný. Obvykle neuškodí, někdy i mírně 
pomohou (jen výjimečně pomohou více), ale 
spoléhat se pouze ně a nedodržovat či zcela 
opustit farmakologickou léčbu předepsanou  
lékařem rozhodně nedoporučuji.

Možná bych měl zmínit ještě hormonální 
substituční léčbu pro ženy po menopauze. Díky 
svému hormonu – estrogenu ženy mají výrazně 
nižší riziko výskytu kardiovaskulárních chorob 
než muži. Ovšem jakmile jej vaječníky přestá-
vají produkovat a žena přichází do menopauzy, 
riziko kardiovaskulárního onemocnění se u ní 
rychle zvyšuje, takže ženy od 40, 50 let věku 
se už v míře tohoto rizika plně vyrovnají svým 
stejně starým mužským vrstevníkům. S nástu-
pem hormonální substituční léčby pro ženy 
po menopauze se ještě před nějakými deseti, 
patnácti lety usuzovalo, že její akcentace sníží 
u žen po přechodu i riziko výskytu kardiovasku-
lárních onemocnění. Tato očekávání se ovšem
ani trochu nesplnila, i když substituční hormo-
nální léčba má samozřejmě celou řadu jiných 
pozitivních účinků. 

Jaké léky se tedy užívají u nemocných 
s chronickou ischemickou chorobou 
srdeční?
Základem léčby jsou léky, ovlivňující krevní 
srážlivost, snižující hladinu tuků v krvi a zabra-
ňující jejich ukládání do cévní stěny, a koneč-
ně léky, ukončující a potlačující záchvaty angi-
ny pectoris, tedy tzv. antianginózní látky.

V léčbě chronických forem ICHS ve většině 
případů vystačíme se základní léčbou zabra-
ňující nadměrnému shlukování krevních des-
tiček (a tím bránící nadměrnému srážení krve) 
– podáváním malých dávek kyseliny acetylo-
salicylové.

Mezi hypolipidemiky, tedy léky příznivě ovliv-
ňujícími hladinu cholesterolu a jeho metabolis-
mus vůbec, mají výsadní postavení tzv. statiny. 
Jejich účinnost byla prověřena rozsáhlými kli-
nickými studiemi již v první polovině devade-
sátých let. Stále potřebnější však zřejmě bude 
kombinovat je s dalšími léky, působícími odliš-
ným mechanismem, kupříkladu fi bráty či eze-
timibem.

Nejstaršími, ale stále s úspěchem používa-
nými antianginózními léky jsou deriváty nitro-
glycerolu – nitráty. Mezi další základní antian-
ginózní substance patří blokátory kalciových 
kanálů a blokátory beta-receptorů sympatic-

kých nervových zakončení (betablokátory), je-
jichž postavení v této je skupině je poněkud 
výjimečné, protože mají prokázanou účinnost 
i na zlepšení prognózy nemocných a někte-
ré z nich jsou indikovány i u nemocných se 
srdeční nedostatečností. V běžné klinické pra-
xi se objevily v posledních letech i další nové 
antianginózní látky.

Pacientům se radí, že se nemají obá-
vat požádat lékaře o předpis léku, 
na který v lékárně nebudou doplácet 
a který je stejně účinný jako originální 
přípravek. Lidé s kardiovaskulárním 
onemocněním se však možná ještě čas-
těji než jiní pacienti obávají, že kvalita 
generického léku může být horší. 
Základní členění léčiv je na přípravky origi-
nální – tedy vyráběné přímo fi rmou, která lék 
vyvinula a jeho bezpečnost a účinnost pro-
věřila na tisících pacientů (v průměru 4000), 
a přípravky generické – tedy ty, které vyrábějí 
jiné fi rmy po skončení patentové ochrany. Aby 
mohl být generický lék zaregistrován, musí spl-
ňovat principy tzv. zásadní podobnosti. Výho-
dou generických léků je jejich cena (ostatně 
původně byly určeny pro rozvojové a chudší 

země). To se zdá na první pohled výhodné z po-
hledu celospolečenského a makroekonomic-
kého, ale i z pohledu pacienta. Existují však 
také úskalí: Ta celospolečenská tkvějí v tom, 
že velké originální fi rmy přicházejí „únikem“ 
fi nančních prostředků do generického sektoru 
o možnosti rychlejšího a intenzivnějšího vývoje 
nových léčiv. Tento vývoj je totiž natolik ekono-
micky náročným procesem, že jiná než velká 
originální farmaceutická korporace si jej dovo-
lit nemůže. Z pohledu jednotlivého pacienta je 
třeba si uvědomit, že studie dokazující stejnou 
účinnost generického léku bývá prováděna 
maximálně na řádově stovkách, někdy však 
i pouze desítkách pacientů, přičemž za posta-
čující shodu se považuje rozmezí 80 až 125 %. 
Konečně i pomocné látky v tabletě se mohou 
u originálního a generického přípravku lišit. 

Generické léky však rozhodně nelze „házet 
do jednoho pytle“. Značkovým generikům, 

vyráběným v zemích Evropské unie zavede-
nými fi rmami, které jsou někdy dokonce gene-
rickými divizemi velkých farmaceutických fi -
rem, není třeba nedůvěřovat. 

Generika přinášejí kvalitní léčivé látky vět-
šímu počtu obyvatel naší planety a nepřímo 
zabraňují přehnaným cenám originálních léků, 
a proto jsou zřejmě obecně prospěšná. Ovšem 
z individuálního pohledu pacienta originál-
ní léčivo poskytuje účinnou látku v nejvyšší 
možné kvalitě a s nejprověřenější účinností 
a bezpečností. 

Sám jsem příznivcem otevřeného a na vzá-
jemné důvěře založeného vztahu pacient – lé-
kař. Jsem přesvědčen o tom, že moji pacienti 
ve mě neztrácejí důvěru, pokud jim přede-
píši generický lék, kterému sám důvěřuji. Ne-
jsem však příznivcem nadšeného programo-
vého předepisování „levnějších“ generik za
každou cenu. Ostatně existují i případy, že ce-
na generického léku je vyšší než cena origi-
nálu, a to jak pro pojišťovnu, tak pro nemoc-
ného, a přesto se takové léky předepisují. 
Rozhodně se žádný z mých pacientů nemu-
sí bát požádat o přednostní používání léčiv 
originálních. 

 

„ Originální léčivo 
poskytuje účinnou
látku v nejvyšší 
možné kvalitě 
a s nejprověřenější 
účinností 
a bezpečností.“
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Slovníček
Angina pectoris – Jeden z klinických proje-
vů ischemické choroby srdeční. Doslovný pře-
klad je ,,bolest na hrudi“, což označuje hlavní 
příznak tohoto stavu. Po určitém stupni fyzické 
námahy, ale např. i v chladu, po objemném jíd-
le nebo při rozčilení se u nemocných objeví tla-
ková, svíravá nebo palčivá bolest na hrudníku.

Angiografie – Vyšetření tepen, při kterém 
se do vyšetřované tepny zavedenou speciální 
trubičkou (katétrem) vstříkne rentgenová kon-
trastní látka a takto naplněná tepna se pak zob-
razí rentgenovým zářením na speciální fi lm.

Aorta – srdečnice. Tepna, vycházející z levé 
srdeční komory, která rozvádí okysličenou krev 
do celého těla.

Ateroskleróza – Onemocnění tepen podmí-
něné ukládáním tukových látek, zmnožením 
vaziva a v pokročilejších fázích také ukládáním 
solí vápníku ve stěně tepny, které vede k tvor-
bě aterosklerotického plátu. Tento plát postup-
ně zužuje průsvit tepny a může ji uzavřít. Tím se 
omezuje až úplně přeruší přítok krve a dodáv-
ku kyslíku a živin do oblasti, kterou postižená 
tepna zásobuje. Pokud jsou postiženy věnči-
té tepny srdce, vzniká ischemická choroba 
srdeční, při postižení mozkových tepen vzniká 
ischemická choroba mozku, při postižení dol-
ních končetin vzniká ischemická choroba dol-
ních končetin.

Bioprotéza – Umělá srdeční chlopeň vyrobe-
ná z biologického materiálu, např. z prasečích 
srdečních chlopní, osrdečníku apod.

Bypass – (bypasová operace srdce, zkratka 
CABG – z angl. coronary artery bypase grafting): 
Operace, při které se přemostí zúžená nebo
uzavřená místa na věnčitých tepnách jinou 
tepnou nebo žílou, odebranou z dolní konče-
tiny.

Fetální diagnostika (také prenatální diag-
nostika) – Rozpoznání nemoci, např. vrozené 
srdeční vady u plodu (fetu) ještě před naroze-
ním, tj. v děloze matky. Např. fetální echokar-
diografi e = rozpoznání nemoci nebo vady u plo-
du pomocí echokardiografi ckého vyšetření.

Cholesterol – Tuková látka, která se při zvý-
šené hladině v krvi ukládá v cévní stěně a vý-
znamným způsobem se podílí na vzniku one-
mocnění způsobených aterosklerózou.

Implantace – Zavedení nebo zanesení ně-
čeho do organismu, např. implantace kardio-
stimulátoru nebo umělé srdeční chlopně. Re-
implantace = znovuzavedení, výměna, např.
opotřebovaného kardiostimulátoru (s vybitou 
baterií) nebo poškozené umělé chlopně.

Ischémie – nedokrevnost

Ischemická choroba srdeční (ICHS) – 
Onemocnění srdce způsobené nedostatkem 
kyslíku v určité oblasti srdečního svalu při 
zúžení věnčité tepny, která tuto oblast zásobu-
je krví, nejčastěji aterosklerotickým plátem.

Kardiostimulátor – Miniaturizovaný elek-
tronický přístroj, který řídí činnost srdce při 
poruchách srdečního rytmu s velmi pomalou 
srdeční frekvencí. Implantuje se pod kůži, ob-
vykle na hrudník pod pravou klíční kost. Elek-
troda, kterou je srdce elektricky stimulováno, 
vede z kardiostimulátoru přes podklíčkovou 
a horní dutou žílu do pravé síně a pravé komo-
ry srdeční.

Katétr – Speciální umělohmotná trubička, kte-
rá se zavádí buď přes některou periferní ží-
lu (obvykle podklíčkovou nebo stehenní nebo 
pažní) do pravých srdečních oddílů a plicnice, 
nebo přes některou tepnu (obvykle stehenní) 
do levých srdečních oddílů za účelem diag-
nostickým (např. změření nitrosrdečních tlaků, 
vstříknutí rentgen-kontrastní látky a zobrazení 
příslušného srdečního oddílu) nebo léčebným 
(např. koronární angioplastika).

Koronární angioplastika – (PTCA z angl.
peretaneous transluminal coronary angioplas-
ty): Metoda, při které se do zúžené věnčité tep-
ny zavede speciální katétr s balónkem na kon-
ci. Balónek se zúženém místě tepny nafoukne 
tlakem několika atmosfér, a zúžené místo se tak
roztáhne.

Koronární (věnčité) arterie –  Tepny, které 
odstupují jako první větve z kořene aorty a zá-
sobují krví, a tím i kyslíkem a živinami, srdeční 
sval. Věnčité tepny jsou dvě – pravá i levá. Le-
vá se asi po 1–2 cm (kmen levé věnčité tepny) 
dělí na dvě větve (latinsky: ramus intervent-

ricularis anterior a ramus circumfl exus). Proto 
se v klinické kardiologii mluví o třech věnčitých 
tepnách. Zúžení věnčitých tepen, nejčastěji 
aterosklerotickým plátem, je příčinou ische-
mické choroby srdeční a jejich uzávěr, nej-
častěji krevní sraženinou na prasklém atero-
sklerotickém plátu, je příčinou akutního srdeč-
ního infarktu.

Lipidy – tuky, tukové látky.

Lipoproteidy – Tukové látky navázané na bíl-
kovinný nosič, což je činí rozpustné ve vodě.

Morbidita – nemocnost.

Mortalita – úmrtnost.

Myokard – srdeční sval.

Prevalence – výskyt, četnost.

Statiny – Chemicky inhibitory 3-hydroxyny-
metyl-glutaryl-koenzym A – reduktázy – klíčo-
vého enzymu při tvorbě cholesterolu. Nejúčin-
nější skupina léků ke snížení zvýšené hladiny 
cholesterolu v krvi. Do této skupiny patří gene-
rické látky atorvastatin, fl uvastatin, lovastatin, 
pravastatin a simvastatin.

Stent – Výztuha z ušlechtilého kovového 
materiálu v podobě spirálky nebo mřížky, která 
se katetrizačně zavádí do angioplastikou rozší-
řeného místa věnčité tepny a brání opětovné-
ho zúžení tohoto místa.

Trombus – krevní sraženina

Trombolýza – Rozpuštění trombu lékem, tzv. 
trombolytikem. Mezi trombolytika patří např.
enzymy streptokináza, urokináza, tkáňový akti-
vátor plazminogenu a další.
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