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Sympozium pořádá Česká kardiologická
společnost ve spolupráci s Pracovnou skupinou
pre chlopňové chyby a VCH srdca v dospelosti
SKS a ve spolupráci s Českou společností
pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

16. 10. 2020 (virtuálně)
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK, akreditována je pod číslem
69938 a je ohodnocena 10 kredity pro lékaře.

Program:
13.00–13.05
zahájení, M. Aschermann, předseda PS Plicní cirkulace ČKS
13.05–13.50
Infekce koronavirem SARS–CoV–2
Moderátor: M. Aschermann
13.05–13.30 Co dnes víme o infekci koronavirem SARS–CoV–2? (J. Beneš, Praha)
13.30–13.45 Žilní tromboembolismus u onemocnění COVID–19 (D. Karetová, Praha)
13.45–13.50 Diskuse
13.50–13.55 Přestávka
13.55–14.40
Léčba plicní hypertenze prostanoidy ve specifických situacích
(s podporou společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG)
Moderátoři: A. Linhart, M. Aschermann
13.55–14.05 Léčba plicní hypertenze jako bridge k transplantaci  plic  u chronických plicních onemocnění
(H. Al–Hiti, Praha)
14.05–14.15 Zkušenosti s léčbou prostanoidy u těhotných a kojících pacientek s PAH (M. Hutyra, Olomouc)
14.15–14.25 Prostanoidy v léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze (P. Jansa, Praha)
14.25–14.35 Rezervy v léčbě PAH (V. Dytrych, Praha)
14.35–14.40 Diskuse
14.40–14.45 Přestávka
14.45–15.50
Co je dobré vědět ke kardiologické atestaci z oblasti plicní cirkulace I.
Moderátor: M. Hutyra
14.45–15.00 Patofyziologie a klasifikace plicní hypertenze (D. Ambrož, Praha)
15.00–15.15 Dušnost (J. Přeček, Olomouc)
15.15–15.30 Akutní plicní embolie (M. Hutyra, Olomouc)
15.30–15.45 Chronická tromboembolická plicní hypertenze (P. Jansa, Praha)
15.45–15.50 Diskuse
15.50–15.55 Přestávka

15.55–16.35
Plicní arteriální hypertenze (PAH) u systémových onemocnění pojiva
(Satelitní sympozium společnosti Janssen-Cilag s.r.o.)
15.55–16.05 Časná diagnostika a léčba (P. Jansa, Praha)
16.05–16.15 V ýsledky léčby nemocných s PAH u systémových onemocnění pojiva v centru IKEM
(H. Al Hiti, Praha)
16.15–16.25 Pravá komora srdeční u nemocných s PAH u systémových onemocnění pojiva
(M.Hutyra, Olomouc)
16.25–16.35 Diskuse
16.35–16.40 Přestávka
16.40–17.45
Co je dobré vědět ke kardiologické atestaci z oblasti plicní cirkulace II.
Moderátor: A. Linhart
16.40–16.55 Pravostranná srdeční katetrizace, měření srdečního výdeje (M. Aschermann, Praha)
16.55–17.10 Zobrazovací metody (A. Linhart, Praha)
17.10–17.25 Metody nukleární medicíny (O. Lang, Praha)
17.25–17.40 Vrozené srdeční vady s plicní hypertenzí (J. Popelová, Praha)
17.40–17.45 Diskuse
17.45–17.50 Přestávka
17.50–18.50
Plicní arteriální hypertenze v současnosti (Satelitní sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.)
Moderátor:
17.50–18.10
18.10–18.30
18.30–18.50
18.50–18.55

A. Linhart
Diagnostika a léčba PAH (H. Al–Hiti, Praha)
Současné a perspektivní strategie v léčbě PAH (P. Jansa,Praha)
D iskuse
P řestávka

18.55–19.55
Co je dobré vědět ke kardiologické atestaci z oblasti plicní cirkulace III.
Moderátor: R. Pudil
18.55–19.10 Portopulmonální hypertenze a hepatopulmonální syndrom (R. Pudil, Hradec Králové)
19.10–19.25 Chirurgické intervence u chorob plicní cirkulace (J. Lindner, Praha)
19.25–19.40 Perkutánní intervence u chorob plicní cirkulace (P. Jansa, Praha)
19.40–19.45 Diskuse
19.45
zakončení, P. Jansa, místopředseda PS Plicní cirkulace ČKS
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Pacientům, kteří se chtějí cítit
lépe a zvládnout více, …

… nabídněte jinou cestu.
Adempas je indikován k léčbě dospělých pacientů
s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH*
a perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické
léčbě, pro zlepšení funkční zdatnosti.1

Adempas je indikován k léčbě dospělých pacientů
s PAH** s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční
zdatnosti, v monoterapii nebo v kombinaci s ERA+.
Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně
pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH
způsobenou onemocněním pojivové tkáně.1

Reference: 1. SPC přípravku Adempas® (riociguatum).
* CTEPH - chronická tromboembolická plicní hypertenze; ** PAH - plicní arteriální hypertenze; + ERA - antagonista receptoru pro endotelin

Zkrácená informace o přípravku Adempas® 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg, 2,5 mg.
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje riociguatum 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg nebo 2,5 mg. Indikace: 1. K léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH (chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí),
perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě, pro zlepšení funkční zdatnosti. 2. V monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti.
Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně. Dávkování: Doporučená úvodní dávka je 1 mg třikrát denně po dobu 2 týdnů. Dávka se má zvyšovat
po 0,5 mg třikrát denně každé dva týdny na maximální dávku 2,5 mg třikrát denně, pokud je systolický krevní tlak ≥ 95 mmHg a pacient nemá žádné známky nebo příznaky hypotenze. Pokud klesne systolický krevní tlak pod 95 mmHg, dávka má být
udržována za předpokladu, že pacient nemá žádné známky nebo příznaky hypotenze. Pokud klesne systolický krevní tlak pod 95 mmHg a pacient má známky nebo příznaky hypotenze, má být aktuální dávka snížena o 0,5 mg třikrát denně. Maximální
celková denní dávka je 7,5 mg (to je 2,5 mg 3x denně). V případě přechodu mezi inhibitory PDE5 a riocigvátem, užívání sildenafilu (resp. tadalafilu) musí být přerušeno nejméně 24 (resp. 48) hodin před podáním riocigvátu. Užívání riocigvátu musí být
přerušeno alespoň 24 hodin před podáním inhibitoru PDE5. Zvláštní upozornění: Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. Preklinické údaje prokázaly nežádoucí účinek na růst kosti. Dokud nebude známo
více o důsledcích těchto zjištění, je třeba se použití riocigvátu u dětí a u dospívajících v období růstu vyvarovat. U pacientů ve věku 65 let nebo starších je vyšší riziko hypotenze, a proto je třeba zvláštní opatrnost v průběhu individuální titrace dávky.
Údaje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) jsou omezené a u dialyzovaných pacientů nejsou dostupné žádné údaje. Proto se přípravek Adempas u těchto pacientů nedoporučuje. Studie s riocigvátem
byly provedeny především u forem plicní arteriální hypertenze souvisejících s idiopatickou nebo vrozenou PAH a PAH související s onemocněním pojivové tkáně. Použití riocigvátu u jiných forem PAH, které nebyly hodnoceny, se nedoporučuje. Plicní
venookluzivní choroba: Podávání riocigvátu se takovým pacientům nedoporučuje pro možné zhoršení kardiovaskulárního stavu působením vazodilatační látky. Krvácení z dýchacího traktu: U pacientů s plicní hypertenzí je zvýšená pravděpodobnost
krvácení z dýchacího traktu, zvláště u pacientů, kteří dostávají antikoagulační léčbu. Při léčbě riocigvátem může být riziko závažného a fatálního krvácení z dýchacího traktu zvýšené. Podávání riocigvátu je třeba se vyvarovat u pacientů s anamnézou
závažné hemoptýzy včetně případů léčených bronchiální arteriální embolizací. V případě krvácení z dýchacího traktu má předepisující lékař pravidelně vyhodnocovat poměr přínosu a rizika pokračování v léčbě. Kontraindikace: Současné podávání
s inhibitory PDE5 (např. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Závažná porucha funkce jater (Child-Pugh C). Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Těhotenství. Současné podávání s nitráty nebo donory oxidu dusnatého (např.
amylnitrit) v jakékoli formě. Pacienti se systolickým krevním tlakem < 95 mmHg při zahájení léčby. Pacienti s plicní hypertenzí asociovanou s idiopatickými intersticiálními pneumoniemi (PH-IIP). Současné užívání s dalšími léčivými přípravky:
Riocigvát a jeho hlavní metabolit jsou silnými inhibitory CYP1A1 in vitro. Proto není možné vyloučit klinicky významné lékové interakce se současně užívanými léky, které podstupují významnou biotransformaci zprostředkovanou CYP1A1, jako je erlotinib
nebo granisetron. Současné použití riocigvátu se silnými inhibitory cytochromu P450 (CYP) a P-glykoproteinu Pgp/BCRP (proteinu rezistence karcinomu prsu), jako jsou azolová antimykotika (např. ketokonazol, posakonazol, itrakonazol) nebo inhibitory
HIV proteázy (např. ritonavir), vede ke zvýšené expozici riocigvátu. Před podáním přípravku Adempas pacientům na stabilních dávkách silných inhibitorů CYP a P-gp/BCRP by se měl zhodnotit poměr přínosu a rizika individuálně u každého pacienta
a ke zmírnění rizika hypotenze by se mělo zvážit snížení dávky a monitorování známek a příznaků hypotenze. Ke zmírnění rizika hypotenze v případě zahájení léčby přípravkem Adempas u pacientů na stabilních dávkách silných inhibitorů CYP a P-gp/
BCRP, jako jsou například obsaženy v HAART léčbě, by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Doporučuje se u těchto pacientů monitorovat známky a příznaky hypotenze. U pacientů na stabilních dávkách přípravku Adempas se nedoporučuje zahájení
léčby silnými inhibitory CYP a P-gp/BCRP, protože vzhledem k omezeným údajům nelze přesně doporučit dávkování. Současné použití riocigvátu se silnými inhibitory CYP1A1, jako je inhibitor tyrosinkinázy erlotinib a silné inhibitory P-glykoproteinu
Pgp/BCRP, jako je imunosupresivum cyklosporin A, může zvyšovat expozici riocigvátu. Tyto léčivé přípravky by se měly používat s opatrností. Krevní tlak by měl být monitorován a mělo by být zváženo snížení dávky riocigvátu. Účinky na schopnost
řídit a obsluhovat stroje: Závratě byly hlášeny jako nežádoucí účinek a mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů by si pacienti měli být vědomi, jak reagují na tento přípravek. Těhotenství a kojení:
Adempas je v těhotenství kontraindikován. Doporučuje se provádět každý měsíc těhotenský test. Ženy ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Adempas používat účinnou antikoncepci. Vzhledem k možným závažným nežádoucím účinkům
u kojených dětí se přípravek Adempas během kojení nemá podávat. Nežádoucí účinky: Většina nežádoucích účinků je způsobena relaxací buněk hladkého svalstva cév nebo gastrointestinálního traktu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky vyskytující
se u ≥ 10 % pacientů léčených přípravkem Adempas (až do dávky 2,5 mg třikrát denně) byly bolest hlavy, závratě, dyspepsie, periferní edém, nauzea, průjem a zvracení. Závažná hemoptýza a plicní krvácení, včetně případů vedoucích k úmrtí, byly
pozorovány u pacientů s diagnózou CTEPH nebo PAH léčených přípravkem Adempas. Podrobnější informace najdete v úplném souhrnu informací o přípravku Adempas. Doba použitelnosti: 3 roky. Druh obalu a velikost balení: PP/Al blistr. 42,
84, 90 nebo 294 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační čísla: EU/1/13/907/001 až 020. Datum první registrace: 27. března
2014. Poslední revize textu: 28. 2. 2019. Přípravek je vázán na lékařský předpis. V indikaci CTEPH je přípravek hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není hrazen v indikaci PAH. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím,
s úplným souhrnem údajů o přípravku, který naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince
4, 150 00 Praha 5, www.msd.cz. POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Reference: 1. SPC přípravku Adempas® (riociguatum).
* CTEPH - chronická tromboembolická plicní hypertenze; ** PAH - plicní arteriální hypertenze; + ERA - antagonista receptoru pro endotelin
© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2020. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
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Tresuvi

®

Evropský* treprostinil


Pro léčbu idiopatické nebo dědičné
plicní arteriální hypertenze (PAH)



Pacienti klasifikovaní podle New
York Heart Association (NYHA)
jako funkční III. třída



10 ml injekční lahvičky
pro individuální léčbu




Flexibilní dávkování
Možnost rychlé úpravy
dávkování

TREV_03_082020_CZ

®
* Tresuvi je vyroben v Evropě.

Zkrácená informace o přípravku:
Tresuvi® 2,5 mg/ml infuzní roztok; Tresuvi® 5,0 mg/ml infuzní roztok, Tresuvi® 10,0 mg/ml infuzní roztok
Složení: 1 ml infuzního roztoku obsahuje 2,5 mg; 5 mg; resp. 10mg treprostinilu jako treprostinilum natricum. Čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý izotonický roztok bez viditelných částic s hodnotou pH mezi 6,0 a 7,2. Pomocné látky: Sodík.
Terapeutické indikace: Léčba idiopatické nebo dědičné plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení snášenlivosti vůči tělesné námaze a příznaků choroby u pacientů klasifikovaných podle NYHA jako III. třída. Dávkování a způsob podání:
TRESUVI se podává kontinuální podkožní nebo intravenózní infuzí. Kvůli rizikům spojeným s chronickým zavedením centrálních žilních katétrů, včetně závažných infekcí krevního řečiště, se upřednostňuje jako cesta podání subkutánní infuze
(neředěná). Kontinuální intravenózní infuze (je třeba naředit) má být vyhrazena pro pacienty stabilizované subkutánní infuzí treprostinilu, pro ty, kteří subkutánní cestu nesnáší, a dále pro ty, u nichž lze tato rizika považovat za přijatelná. Léčba
má být zahájena pod přísným lékařským dohledem ve zdravotnickém zařízení, uzpůsobeném k poskytnutí intenzivní péče. Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min (při špatné snášenlivosti snížit na 0,625 ng/kg/min). Rychlost
infuze se zvyšuje pod lékařským dohledem o 1,25 ng/kg/min týdně po dobu prvních čtyř týdnů léčby a poté o 2,5 ng/kg/min týdně. Dávku je třeba upravit podle individuálních potřeb pacienta k dosažení udržovací dávky, při které se příznaky
zlepšují a kterou pacient snáší. Pediatrická populace: U pacientů mladších 18 let existuje jen málo údajů. Dostupné klinické studie nestanovují, zda se účinnost a bezpečnost doporučovaného dávkování pro dospělé vztahuje i na děti
a mladistvé. Rizikové populace: U lehké až středně těžké poruchy funkce jater odpovídající třídám A a B dle Child-Pugha vzrůstají plazmatické hladiny treprostinilu. U těchto pacientů existuje riziko zvýšeného působení na organismus, které
může snížit toleranci a vést k nárůstu nežádoucích účinků závislých na dávce. Počáteční dávka treprostinilu se má snížit na 0,625 ng/kg/min a postupné zvyšování dávky se má provádět opatrně. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly
provedeny žádné klinické studie, nejsou pro ně stanovena žádná léčebná doporučení. Jelikož se treprostinil a jeho metabolity vylučují převážně močí, je při léčení pacientů s poruchou funkce ledvin nutná opatrnost. Volba dávky pro staršího
pacienta má být obezřetná a odrážet častější výskyt zhoršené funkce jater, ledvin a srdce, případně souběžné choroby nebo jinou léčbu. Léčbu mohou zahájit a kontrolovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze. Náhlé vysazení
či prudké výrazné snížení dávky treprostinilu může způsobit opětovný návrat PAH. Proto se doporučuje vyhnout se přerušení terapie treprostinilem a infuzi znovu zahájit co nejdříve po náhlém snížení či přerušení dávky. Při delším intervalu
přerušení léčby může být nutné dávku opět postupně titrovat tak jako po zahájení terapie. Kontraindikace: Hypersenzitivita na treprostinil nebo na kteroukoli z pomocných látek. PAH související s venookluzivní chorobou. Městnavé srdeční
selhání vyvolané těžkou dysfunkcí levé komory. Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh, třída C). Aktivní gastrointestinální vřed, intrakraniální krvácení, zranění či jiné krvácivé stavy. Vrozené nebo získané defekty chlopní s klinicky relevantní
myokardiální dysfunkcí, která nesouvisí s plicní hypertenzí. Závažná ischemická choroba srdeční nebo nestabilní angina pectoris; infarkt myokardu v uplynulých šesti měsících; dekompenzované srdeční selhání, pokud neproběhlo pod
lékařským dohledem; závažné arytmie, cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda) v uplynulých 3 měsících. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Rozhodnutí zahájit léčbu treprostinilem musí
zohlednit vysokou pravděpodobnost, že kontinuální infuze bude muset být aplikována po dlouhou dobu. Proto je třeba pečlivě posoudit schopnost pacienta snášet zavedený katetr a být za něj a infuzní soupravu zodpovědný. U pacientů s nízkým
systémovým arteriálním tlakem může léčba treprostinilem zvýšit riziko systémové hypotenze. Léčba se nedoporučuje u pacientů se systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mm Hg. Doporučuje se sledovat systémový krevní tlak a tep při
každé změně dávkování a instruovat pacienta, aby zastavil infuzi, objeví-li se příznaky hypotenze nebo je zjištěn systolický krevní tlak 85 mm Hg a nižší. Náhlé ukončení nebo významné snížení dávky treprostinilu může způsobit návrat PAH.
Pokud se u pacienta v průběhu léčby treprostinilem vyvine plicní edém, je třeba uvážit možnost přidružené plicní venookluzivní choroby. Léčba má být ukončena. Obézní pacienti (BMI nad 30 kg/m2) vylučují treprostinil pomaleji. Prospěšnost
podkožní léčby treprostinilem u pacientů se závažnější plicní arteriální hypertenzí (NYHA IV) dosud nebyla stanovena. Poměr účinnosti a bezpečnosti nebyl studován u plicní arteriální hypertenze spojené s levo-pravým srdečním shuntem,
portální hypertenzí nebo infekcí HIV. Pacientům s poruchou funkce jater a ledvin má být dávka stanovena opatrně. Opatrnosti je třeba v situacích, kdy může treprostinil zvýšit krvácení tím, že inhibuje agregaci trombocytů. 10ml injekční lahvička
s přípravkem TRESUVI 2,5 mg/ml; 5,0 mg/ml a 10 mg/ml obsahuje 37,3 mg; 39,1 mg a 37,4 mg sodíku. Infekce krevního řečiště a sepse spojené s centrálním žilním katétrem byly hlášeny u pacientů dostávající treprostinil i.v. infuzí.
Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici adekvátní údaje pro podávání treprostinilu v těhotenství. Treprostinil se má podávat v těhotenství pouze tehdy, jestliže potenciální přínos pro matku převáží potenciální riziko pro plod. Není známo, zda
se treprostinil vylučuje do mateřského mléka. Kojící ženy během podávání treprostinilu mají přestat kojit. Během podávání treprostinilu je doporučeno používání antikoncepce u žen ve fertilním věku. Významné interakce s jinými léčivými
přípravky: Současné podávání treprostinilu s diuretiky, antihypertenzivy či jinými vazodilatátory zvyšuje riziko systémové hypotenze. Současné podávání treprostinilu s inhibitory agregace trombocytů, včetně NSAID, donory oxidu dusnatého
nebo antikoagulancii může zvýšit riziko krvácení. U pacientů užívajících antikoagulancia je třeba se vyhnout souběžnému podávání jiných inhibitorů trombocytů. Plazmatická clearance treprostinilu může být lehce snížena u pacientů léčených
furosemidem. Společné podávání inhibitoru enzymu cytochromu P450 (CYP) 2C8 (např. gemfibrozil) může zvýšit expozici treprostinilu (jak Cmax, tak AUC). Společné podávání induktoru enzymu CYP2C8 (např. rifampicin) může snížit expozici
treprostinilu. Nežádoucí účinky: Bolesti hlavy, vazodilatace a zrudnutí, průjem, nauzea, zvracení, vyrážka, bolesti čelisti, bolesti v končetině, myalgie, artralgie, bolest v místě vpichu, reakce v místě vpichu, krvácení nebo hematom, závrať,
hypotenze, případy krvácení, pruritus, edém. Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: SÚKL, Šrobárova 48,
100 41 Praha 10. Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Uchovávání: Nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti: V originálním balení - 3 roky; po prvním
otevření - 30 dnů při 30 stupních Celsia. Držitel rozhodnutí o registraci: Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150 Vídeň Rakousko. Registrační čísla: 83/455/14-C, 83/456/14-C,
83/457/14-C. Datum revize textu: 25.9.2019. Způsob úhrady ZP: Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Dříve, než
přípravek předepíšete, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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