
V rámci sekce o chronických koronárních syndromech byla představena randomizovaná 

studie ISCHEMIA. V této studii byla značná chybovost zátěžových testů a to konkrétně 34%. 

Efekt PCI/CABG na mortalitu stabilních pacientů byl nevýznamný, ale byl prokázán jasný 

efekt revaskularizace u těchto pacientů na zlepšení jejich obtíží. Pacienti s dysfunkcí LK 

a/nebo anamnézou srdečního selhání měli z revaskularizace jasný prospěch. Dále se v této 

sekci diskutovala problematika krvácejícího pacienta po implantaci stentu. Nepříliš 

překvapivý je fakt, že krvácení u těchto pacientů po revaskularizaci zhoršuje prognózu. 

Závažnost krvácení můžeme určovat podle klasifikace BARC (Bleeding Academic Research 

Consortium), kde rozlišujeme 5 typů krvácení. Dle ARC-high bleeding risc kalkulátoru 

můžeme u pacienta predikovat riziko krvácení – mezi hlavní rizikové faktory patří například 

dlouhodobá antikoagulační terapie, CHRI s GF pod 30ml/min, Hb pod 11g/ml atd. Krvácení 

bychom se měli snažit předcházet; běžně se používají skóre jako je například PRECISE-DAPT, 

HAS-BLED, CRUSADE. Dále by mělo platit, že triple terapii podáváme po nejkratší možnou 

dobu, preferujeme podávání NOAC před warfarinem a myslíme na podávání inhibitorů 

protonové pumpy (zejména u pacientů s VCHGD, antikoagulační terapií, chronickou terapií 

nesteroidními antiflogistiky nebo kortikosteroidy).  

Krom krvácení se samozřejmě na druhé straně obáváme i trombózy ve stentu. K prevenci 

této komplikace je zásadní důsledná příprava léze, použití DES nové generace a pečlivá 

postdilatace stentu. DAPT by měla být užívána 12 měsíců po akutním koronárním syndromu, 

při vysokém riziku krvácení lze toto zkrátit na 6 měsíců. U ICHS po PCI by měla být DAPT 

podávána po dobu 6 měsíců, při vysokém riziku lze tuto dobu zkrátit na 3 měsíce. Triple 

terapie by se u ICHS po PCI měla podávat za hospitalizace a poté již pokračovat pouze léčbou 

s vynecháním kyseliny acetylsalicylové. U pacientů s akutním koronárním syndromem 



vyžadující antikoagulaci je doba podávání triple terapie maximálně 1-3 měsíce. Vysazení 

DAPT pro krvácení by vždy mělo být konzultováno s intervenčním kardiologem.  

Pro snížení kardiovaskulárního rizika je nutná individuálně optimalizovaná sekundární 

prevence. Česká republika je v rámci Evropy řazena do skupiny s vysokým kardiovaskulárním 

rizikem. Pacienti se známou ICHS se pochopitelně řadí do skupiny s velmi vysokým rizikem. 

V rámci vyšetření a sledování pacientů s anginou pectoris je vhodné vyšetřit lipidový profil – 

zejména LDL, TAG, a nově také lipoprotein (a). Nově také guidelines doporučují přidání 

ezetimibu do kombinace hypolipidemické terapie, pokud nedosáhneme pomocí statinu 

cílových hodnot. Pokud ani tato kombinace nevede k dosažení LDL cholesterolu pod 

1,4mmol/l, můžeme přidávat PCSK9 inhibitory. Výsledky studie FOURIER s evolocumabem a 

ODDYSEY s alirocumabem prokázaly zlepšení klinických výsledků u pacientů 

s kardiovaskulárním onemocněním – došlu u nich ke snížení četnosti infarktů, cévních 

mozkových příhod i koronárních revaskularizací.  

Závěrem k této problematice bylo řečeno, že pacienti s chronickou ischemickou chorobou 

srdeční mají velmi vysoké KV riziko, které by lékař i pacient měli znát a která hypolipidemická 

léčba pozitivně ovlivňuje. Vstupní stanovení lipidogramu je základní součástí péče, 

především LDL-C, TAG, 1x za život Lp(a). Součástí léčby je ovlivnění celkového metabolického 

stavu, životního stylu a korekce přidružených onemocnění. Základním kamenem 

hypolipidemické terapie je statin s očekávaným pleiotropním efektem, následovaný 

ezetimibem a PCSK9i. 

V rámci chlopenních vad byly předneseny 2 výborné shrnující přednášky. Nejprve o aortální 

stenóze, kde byly zmiňovány výsledky studie RECOVERY. Do ní byli zařazeni pacienti 

s asymptomatickou významnou aortální stenózou a randomizováni buď k operačnímu řešení, 



nebo ke konzervativnímu sledování. Pacienti operovaní dříve měli lepší výsledky. Problémem 

je nejen posuzování asymptomatické významné aortální stenózy, ale i symptomatické 

nevýznamné aortální stenózy. V tomto případě je nutné pátrat po jiných příčinách dušnosti – 

ICHS, astmatu, dekondici, obezitě, jiné chlopenní patologii, eventuálně obstrukční 

mmechanismu (SAM…). U podezření na stenózy typu low flow-low gradient je vhodné 

provést dobutaminový zátěžový test, čím vyloučíme pseudovýznamnou aortální stenózy a 

navíc takto odhalíme kontraktilní rezervu. U speciálního typu aortální stenózy paradoxní low 

flow-normal EF je mortalita pacientů vyšší než u pacientů s klasickou významnou aortální 

stenózou, nicméně operovat se mají (výsledky studie PARTNER). Často jsou to pacienti 

s malými hypertrofickými komorami.  Druhá přednáška v tomto bloku byla zaměřena na 

diastolickou dysfunkci a úskalí jejího rozpoznávání. Bohužel se domnívám, že pro názornost 

je potřeba více obrázků než slov, proto doporučuji zpětně ke zhlédnutí.   

V bloku o plicní cirkulaci zaměřené na plicní embolii bylo diskutováno využití rizikových score 

v praxi. Dle Geneva score můžeme pacienty vyšetřované pro podezření na PE rozdělit na ty 

s nízkou, střední nebo vysokou pravděpodobností, což by mělo mít dále vliv na diagnostický i 

léčebný algoritmus. Negativní D-dimery při vysoké předtestové pravděpodobnosti plicní 

embolii nevylučují! Wellsovo score je číslo vyjadřující pravděpodobnost PE a zahrnuje 

hodnocení klinických známek hluboké žilní trombózy, přítomnosti aktivního nádorového 

onemocnění, recentního chirurgického zákroku s imobilizací, hemoptýzy, TF nad 100/min, 

předchozí anamnézy TEN. Podle počtu získaných bodů pacienty stratifikujeme podobně, jako 

je uvedeno výše. Kombinace nízkého Wellsova skóre a hodnoty D-dimerů pod 1000 ng/l má 

velmi dobrou negativní prediktivní hodnotu. Diagnostika se obvykle provádí pomocí CTA 

plicnice, nicméně ve vybraných případech lze v akutní fázi zvážit i V/P scan, například u 

pacientů s alergií na kontrastní látku. Echokardiografie je velmi důležitá především při 



stratifikaci podle rizika úmrtí – hodnotíme zejména dysfunkci a dilataci pravé komory, 

poměrně specifické je tzn. McConnellovo znamení, kdy je přítomna těžká hypokineza až 

akineza volné stěny pravé komory se zachovanou kinetikou apexu PK. Dále hodnotíme 

přítomnost trikuspidální regurgitace a známek plicní hypertenze. V nových doporučeních pro 

PE je již také zmiňováno sPESI skóre, které můžeme k rizikové stratifikaci využít. Hodnotí věk, 

anamnézu maligního onemocnění nebo chronického kardiopulmonálního onemocnění, TF 

nad 110/min, saturace O2 pod 90 % a sTK pod 100mmHg. Dosažení sPESI 0 udává velmi nízké 

riziko 30denní mortality, kdežto již sPESI 1 podmiňuje riziko úmrtí 30 dní od diagnózy na 

10,9%. Co se týče hodnocení kardiomarkerů, nově je preferován pouze hsTn – BNP již 

nehraje tak zásadní roli.   

Přednáškový blok věnovaný telemedicíně nás seznámil se současně využívanými postupy a 

principy v kardiologii, diabetologii i neurologii, ale zároveň také nastínil další směřování 

tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Zvláště v aktuálním dění je využití telemedicíny velmi 

užitečné, mimo jiné nabízí také větší komfort pro pacienta, šetří náklady pacienta a mnohdy 

také zdravotnického systému a zrychluje algoritmus vyšetřování. Nevýhodou zatím zůstává 

časová náročnost a to, že lékař nemá přímý kontakt s pacientem, může také docházet ke 

zkreslení obtíží. Nutná je tedy motivace a zodpovědnost pacienta za své zdraví. V sousedním 

Německu již pojišťovny telemedicínské konzultace hradí řadu let, u nás je tento systém zatím 

v plenkách, věříme ale, že na dobré cestě.  

Následoval blok s názvem Klinické situace v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u 

pacientů s FS z pohledu internisty, neurologa a kardiologa. Dle etiologické klasifikace TOAST 

dělíme ikty na 5 skupin. 1) ateroskleróza velkých přívodných mozkových tepen více než 50%, 

2) onemocnění malých tepen, lakunární infarkty, postižení bílé hmoty, 3) kardioembolizace 



při fibrilaci síní, 4) kryptogenní CMP zvané ESUS (undetermited source), 5) vzácné příčiny. 

Aby byl iktus klasifikován jako ESUS, musí mít pacient zobrazení mozku (CT/MRI), zobrazení 

mozkových tepen, TTE, EKG monitorace více než 24h k vyloučení ostatních příčin. Tato 

skupina iktů se jeví jako velmi heterogenní a je u ní doporučováno užívání kyseliny 

acetylsalicylové jako prevence. U těchto pacientů je pravděpodobnost recidivy CMP 

poměrně vysoká, nicméně nemáme k dispozici jasná data, která by podporovala použití 

warfarinu či NOAC v jejich prevenci. V této souvislosti proběhly studie NAVIGATE ESUS a 

SPECT ESUS, které neprokázaly benefit antikoagulace v této indikaci. Nyní probíhají studie 

s apixabanem – ARCADIA, ATTICUS. U iktů klasifikovaných jako ESUS je velmi důležité pečlivé 

dovyšetření a pátrání po fibrilaci síní.  

V tomto bloku také proběhla přednáška zaměřená na užívání NOAC v prevenci CMP. 

Určitým problémem v této i jiných indikacích je, že u CHRI s glomerulární filtrací pod 

30ml/min nemáme ve většině případů data na užívání NOAC. Zásadní a velmi častou chybou 

je redukce NOAC non lege artis. Děje se to zejména při předepisování apixabanu, kde je 

v SPC doporučeno redukovat dávku z 5mg 1-0-1 na 2,5mg 1-0-1 při GF pod 30ml/min. Při GF 

nad 30ml/min je indikována redukovaná dávka pouze při splnění 2 a více kritérií (věk nad 

80let, tělesná hmotnost pod 60kg, kreatinin nad 133umol/l). Ze subanalýzy studie ARISTOTLE 

vyplývá, že non lege artis snížení dávky rapidně zvyšuje riziko iktu, naproti tomu není u 

těchto pacientů, kteří nesplňují výše uvedená kritéria pro redukci dávky, významně zvýšeno 

riziko krvácení. Redukce dávky je nutná u necelých 5% pacientů užívajících apixaban, u 

pacientů se středně těžkou CHRI se pak jedná o 22% pacientů.  

Načasování zahájení antikoagulační terapie po CMP záleží na velikosti ischemického ložiska 

a riziku hemoragické transformace. Studie AREST zahrnula pacienty po TIA, malém iktu 



(ložisko do 1,5cm), středně velkém iktu (ložisko nad 1,5cm) a srovnávala antikoagulaci 

apixabanem a warfarinem. Dle jejích výsledků je časné nasazen apixabanu u těchto skupin 

pacientů bezpečné. Obecná preference ve výběru NOAC po CMP neexistuje. Je doporučeno, 

že pokud pacient zakrvácí na warfarinu, převedeme jej na NOAC. Postup po zakrvácení u 

pacientů na NOAC není ale jednoznačně vyšetřen. Je tedy vhodné zaměřit se na to, zda se 

jednalo o adekvátní dávku NOAC, či zda nebyly přítomné významné interakce s jinými léky. 

Při kontraindikaci antikoagulační terapie máme myslet na uzávěr ouška LS. 

O optimalizaci hypolipidemické terapie a výsledcích ODDYSEY OUTCOMES pojednával další 

blok. Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii. 

Nemocní po akutním koronárním syndromu, kteří měli na maximální tolerované dávce stále 

vyšší hladinu LDL cholesterolu nad 1,8mmol/l, byli randomizováni a sledováni po dobu 

minimálně 2 let. Alirocumab u těchto pacientů snížil četnost závažných nežádoucích 

kardiovaskulárních událostí (MACE) relativně o 15% a měl nejvýraznější efekt u pacientů 

s nejvyšší vstupní hladinou LDL cholesterolu (nad 2,6mmol/l), kde se MACE snížila o 24%. 

Užívání alirocumabu snížilo i celkovou mortalitu, přičemž účinek byl opět nejvýraznější u 

pacientů s nejvyšším vstupním LDL cholesterolem. Jednalo se o léčbu bezpečnou, jedinou 

více četnou událostí ve skupině s alirocumabem byla lokální reakce v místě vpichu. Výsledy 

se nelišily u mužů a u žen, snížení LDL cholesterolu bylo srovnatelné, stejně tak jako účinky 

na kardiovaskulární příhody. Po 4 měsících byli pacienti rozděleni do 3 skupin podle hladiny 

LDL (nad 1,3mmol/l; 1,3-0,6mmol/l; pod 0,6mmol/l) a ukázalo se, že pacienti s nejnižším 

dosaženým LDL cholesterolem měli opravdu i nejnižší relativní počet kardiovaskulárních.  

Doporučení pro léčbu dyslipidémií z roku 2019 nám říká, že pacienti s anamnézou akutního 

koronárního syndromu mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko. U těchto pacientů se tedy 



snažíme dosáhnout LDL cholesterolu pod 1,4mmol/l a zároveň redukovat hodnotu LDL 

cholesterolu o 50% oproti vstupní hodnotě. U nemocných s opakovanou akutní koronární 

příhodou v posledních 2 letech navíc lze zvážit snahu o snížení LDL cholesterolu pod 

1,0mmol/l. Tato doporučení jsou v souladu s logikou výsledků studie ODDYSEY. A nyní 

zabrousíme malinko do minulosti. Mezi studie zabývající se hypolipidemickou terapií patří 

také MIRACL, kde se zkoumal účinek intenzivní statinové terapie (atorvastatin 80mg x 

placebo). Po 16. týdnech této léčby měli pacienti na intenzivní statinové terapii relativní 

snížení kardiovaskulárních příhod. Studie PROVE-IT zkoumala účinek atorvastatinu 80mg 

oproti pravastatinu 40mg (standardní statinová terapie) a opět dospěla k tomu, že intenzivní 

statinová terapie vedla ke snížení kardiovaskulárních příhod.  Ve studii IMPROVE-IT se 

přidával ezetimib k stávající terapii simvastatinem 40mg (což ale není intenzivní statinová 

terapie) a výsledkem bylo, že léčba ezetimibem je bezpečná, levná a snižuje také riziko 

kardiovaskulárních příhod. Intentivní statinová terapie by měla být nasazena, pokud 

nemáme kontraindikaci, co nejdříve. Hladiny lipidů bychom měli kontrolovat 4-6 týdnů po 

zahájení terapie a pokud není v tomto časovém rozmezí dosaženo cílových hodnot, je 

doporučeno přidat do terapie ezetimib. Pokud se v této kombinace stále nedosáhne 

požadovaných hodnot, přidáváme PCSK9 inhibitory. Od 1.10. vejde v platnost nové úhradové 

vyhláška pro Praluent a hranice pro úhradu se posune na hodnotu LDL-C nad 2,5mmol/l u 

pacientů ve velmi vysokém riziku s maximální tolerovanou léčbou. 

Pondělní vysílání bylo zakončeno povídáním o adherenci pacientů k naší léčbě. Zajímavé 

byly výsledky ankety, kdy byli pacienti dotázáni, která doporučení se jim dodržují 

nejobtížněji. Jednoznačně nejhorší je pro ně dodržování režimových opatření, zejména 

dietních. V tomto směru bychom tedy měli zapracovat na edukaci a přesvědčit pacienty, aby 

i tuto složku léčby považovali za důležitou. 



  

 


