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Základní informace
Vítáme Vás na konferenci

17. konference České asociace

akutní kardiologie

Koordinátor akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Radka Tichá
Tel.: +420 725 483 718
e-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz
Korespondenční adresa: Rezidence Kavčí Hory, K Sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4

jménem organizačního výboru Vás srdečně vítáme ve SPA HOTELU THERMAL na 17. konferenci
České asociace akutní kardiologie ČKS.

Registrace

Přejeme Vám příjemný pobyt v Karlových Varech a hlavně bohatý a přínosný odborný program.

neděle 8. 12. 2019: 9:00 – 18:00 h
pondělí 9. 12. 2019: 8:00 – 17:00 h
úterý 10. 12. 2019: 8:30 – 12:00 h

Audiovizuální technika
Audiovizuální techniku a její obsluhu pro všechny prezentace zajišťuje GeminiTrade s.r.o., Martin
Růžička, tel.: 602 605 356, e-mail: martin.ruzicka@geminitrade.cz; www.konferencnitechnika.cz

Sli.do

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.		
prezident konference
předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Posílejte dotazy přednášejícím a hodnoťte programové bloky pomocí
aplikace Sli.do
slido.com #Caak

Postery
Letos jsou postery opět prezentovány na elektronických panelech ve foyer Malého sálu.

Základní informace			

Abstrakta konference

Organizátor konference
Česká kardiologická společnost, z. s., Netroufalky 6b, 625 00 Brno,
tel.: +420 543 213 825
www.kardio-cz.cz
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Prezident konference

Organizační výbor

Programový výbor

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.
jan.belohlavek@vfn.cz

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
předseda

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda

prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D.
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.
MUDr. Michael Želízko, CSc.
doc. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Abstrakta jsou součástí této brožury a budou publikována v časopise Cor et Vasa č. 6/2019
v části Kardio.

Certifikáty
Vzdělávací akce i všechny workshopy jsou pořádány dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a jsou
ohodnoceny kredity pro lékaře.

Společenský večer
Pondělí 9. prosince 2019, 20:00 – 1:00 hod., sál ORPHEUM grandhotelu Ambassador.
Vstup je možný pouze se vstupenkou vydanou organizátorem.

Poděkování
Pořadatelé a organizátoři děkují všem partnerům, vystavovatelům a sponzorům za pomoc a spolupráci při
zajištění konference.

www.kardio-cz.cz
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Program konference – neděle

akutní kardiologie

Neděle 8. 12. 2019

Červený salonek – prekonference

9:00 – 18:00
Registrace
9:00 – 13:30	Příprava doprovodné výstavy

10:00-12:00

ULTRAZVUK V INTENZIVNÍ PÉČI

workshop

10:00-12:10
		

Workshop s podporou firem GE Ultrasound a Teleflex
Předsedající: M. Hutyra, J. Lhotský (Olomouc, Plzeň)

10:00		

ULTRAZVUK U ŠOKOVÉHO PACIENTA
J. Přeček (Olomouc)

10:20		

FAST PROTOKOL
J. Ulman (Praha)

10:35		

VOLUMRESPONZE U VENTILOVANÉHO PACIENTA
V. Pechman (Plzeň)

10:45		

DIASTOLICKÁ FUNKCE LK
J. Lhotský (Plzeň)

11:00		

CHLOPENNÍ NÁHRADY U AKUTNÍHO PACIENTA
M. Kotrč (Praha)

11:20		

DIAGNOSTIKA A STRATIFIKACE PLICNÍ EMBOLIE
M. Hutyra (Olomouc)

11:40		

TUNELIZACE CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATETRŮ
T. Piksa (Písek)

11:50		

ULTRAZVUKOVÁ NAVIGACE JEHLY BĚHEM KANYLACÍ
T. Piksa (Písek)

		

Přestávka na občerstvení

12:10 		

Praktická část, Demonstrace (90 min, 5 stanovišť)
5 echokardiografických přístrojů s možností vyšetření dobrovolníků:

10:00

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ŠOKOVÝCH STAVŮ
J. Karásek (Liberec)

10:20

ARTERIÁLNÍ KŘIVKA, CENTRÁLNÍ ŽILNÍ TLAK – CO VŠE PŘINÁŠÍ
T. Kovárník (Praha)

10:40

MĚŘENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE CENTRÁLNÍ A PERIFERNÍ TERMODILUCÍ
A. Krüger (Praha)

11:00

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ HEMODYNAMIKY, MĚŘENÍ MIKROCIRKULACE
Z. Krupičková (Praha)

11:20

HEMODYNAMIKA U MECHANICKÝCH PODPOR OBĚHU
P. Ošťádal (Praha)

11:40

LABORATORNÍ PARAMETRY HEMODYNAMIKY
M. Janotka (Praha)
Přestávka na občerstvení

12:00

Konec programu

Praktická část  
I.   Na simulační stanici (SimMa3G) bude cílem si vyzkoušet a upevnit
porozumění konceptu monitorování hemodynamiky. Účastníci si
budou moci porovnat monitoraci různých hemodynamických poruch
pomocí základní a rozšířené monitorace s PiCCO. V rámci simulace
bude možné na jednotlivé stavy terapeuticky reagovat a okamžitě
sledovat sledovat vliv aplikované léčby.
Mlček M. (Praha)
II.  Simulace různých akutních hemodynamických stavů s jejich řešením.
Interaktivní hodnocení klinických situací – systémy centrální
a periferní termodiluce (Vigileo, Vigilance, HemoSphere).
Krüger A. (Praha)

I. Správné nastavení echo přístroje (Ing. Novák)
II. PK
III. Neinvazivní hemodynamika
IV. USG cév
V. FAST protokol
13:40		

Hemodynamika akutních stavů
Workshop s podporou firmy Edwards Lifesciences
Předsedající: A. Krüger, T. Kovárník (Praha)

Kongresový sál – prekonference
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III. Příklady měření hemodynamiky na katetrizačním sále.
Kovárník T. (Praha)
13:30

Konec programu
www.kardio-cz.cz
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Program konference – neděle

10:00-11:30
10:00
10:22
10:44
11:06
11:30
11:50 – 13:30

WORKSHOP KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

S podporou firem GE Ultrasound a Teleflex
Předsedající: T. Janota (Praha)

workshop

Odpočívárna – prekonference

ROZŠÍŘENÁ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH – PŘEHLED A AKTUALITY
T. Janota (Praha)
RESUSCITACE DĚTÍ – PŘEHLED A AKTUALITY
J. Djakow
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST – SUPRAGLOTICKÉ POMŮCKY
T. Brožek (Praha)
KONIOTOMIE A BOUGIE ASSISTED CRICOTHYROTOMY (BACT)
M. Otáhal (Praha)
Přestávka
Praktický nácvik postupně na 4 stanovištích:

Scénář KPR na sportovním stadionu – od Basic Life Support k Advance Life Support.
Valeriánová A.
Resuscitace dětí.
Djakow J., Fabichová K
Zajištění dýchacích cest – supraglotické pomůcky.
Brožek T.
Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest – koniotomie a  BACT.
Otáhal M.

14:10
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14:30		

DIGITÁLNÍ KARDIOLOGIE
M. Táborský (Olomouc)

14:50		

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHU
I. Netuka (Praha)

15:10-16:10	ŠOK
Předsedající: J. Pařenica, P. Ošťádal (Brno, Praha)
15:10		

ULTRAZVUK V RYCHLÉ DIAGNOSTICE
J. Ulman (Praha)

15:30		

PREDIKCE ODPOVĚDI NA VOLUMEXPANZI
M. Janotka (Praha)

15:50		

HEMODYNAMICKÁ MONITORACE
A. Krüger (Praha)

16:10		

Přestávka

16:40-18:20

HOTLINES
Předsedající: Z. Moťovská, P. Kala (Praha, Brno)
GUIDELINES ESC: PLICNÍ EMBOLIE.
R. Rokyta (Plzeň)

17:10		

STUDIE COACT.
J. Bělohlávek (Praha)

17:20		

STUDIE NZOTACS.
A. Krüger (Praha)

17:30		

STUDIE ISAR-REACT 5.
I. Varvařovský (Pardubice)

17:40		

STUDIE HYPERION
J. Karásek (Liberec)

Bělohlávek J. (Praha)

17:50		

STUDIE COLCOT
P. Ošťádal (Praha)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁŠKY

Malý sál

14:10-15:10

akutní kardiologie

16:40		

Hlavní program konference
14:00-14:10

17. konference České asociace

ZAHÁJENÍ KONFERENCE ČeskÉ asociace akutní kardiologie 2019

18:00		

S podporou generálního partnera – firmy BAYER
Předsedající: J. Bělohlávek, R. Rokyta (Praha, Plzeň)

STUDIE TWILIGHT-ACS
T. Kovárník (Praha)

18:10		

STUDIE COMPLETE
M. Želízko (Praha)

TAJEMSTVÍ DIAGNÓZY HFpEF
A. Linhart (Praha)

18:20		

Konec programu
www.kardio-cz.cz
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Program konference – pondělí
Pondělí 9. 12. 2019
8:00 – 19:00
8:30 – 18:00

Registrace
Doprovodná výstava

Malý sál
9:00-10:20	ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U INFARKTU
		

Edukační blok podpořený společností Boehringer -Ingelheim
Předsedající: Z. Moťovská, M. Mates (Praha)

9:00		

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM – PRASUGREL VŠEM?
O. Hlinomaz (Brno)

9:20		

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE – “ESKALACE NEBO DE-ESKALACE”?
Z. Moťovská (Praha)

9:40		

PŘEDSTAVUJE DOSTUPNOST PARENTERÁLNÍHO PROTIDESTIČKOVÉHO
LÉKU VÝZNAMNÝ PŘÍNOS?
M. Mates (Praha)

10:00		

KDY PO IMPLANTACI STENTU ZMĚNIT TROJITOU ANTITROMBOTICKOU
LÉČBU NA DUÁLNÍ U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ?
J. Přeček (Olomouc)

10:20		

Přestávka a prezentace posterů ve Foyer Malého sálu

akutní kardiologie

12:00-13:00	ČASNÁ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE
		

Edukační blok podpořený společností Amgen
Předsedající: R. Pudil, P. Ošťádal (Hradec Králové, Praha)

12:00		

PROGNÓZA PACIENTA PO AKS
R. Pudil (Hradec Králové)

12:20		

PACIENT S DIABETES MELLITUS PO IM
D. Vondráková (Praha)

12:40		

HYPOLIPIDEMIKA PO IM
P. Ošťádal (Praha)

13:00		

Oběd

14:00-14:40

BLOK ČSIM
Předsedající: J. Maňák, P. Waldauf (Hradec Králové, Praha)

14:00		

ZÁKLADY NUTRIČNÍ PODPORY KRITICKY NEMOCNÉHO – UPDATE
J. Maňák (Hradec Králové)

14:20		

PRAKTICKÁ ANALÝZA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY U LŮŽKA
NEMOCNÉHO
P. Waldauf (Praha)

14:40-15:40	AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ
		

Edukační blok podpořený společností AstraZeneca
Předsedající: J. Bělohlávek, J. Pařenica (Praha, Brno)

11:00-12:00	INFARKT MYOKARDU – CO SE BĚŽNĚ NEŘEŠÍ

10

17. konference České asociace

		

Předsedající: A. Krüger, P. Kala (Praha, Brno)

14:40		

11:00		

„RYCHLÉ“ ALGORITMY TŘÍDĚNÍ PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA AKUTNÍ
INFARKT MYOKARDU
D. Rajdl (Plzeň)

PŘEHLED LITERATURY 2019
J. Pařenica (Brno)

14:45		

11:15		

INFARKT MYOKARDU 2. TYPU
J. Pařenica (Brno)

11:30		

MINOCA – ÚLOHA INVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY
P. Kala (Brno)

JAK SE ŽIJE S LVADEM – REÁLNÝ PRŮVODCE PRO NETRANSPLANTAČNÍ
CENTRA (DAVID RUBÁŠ S RODIČI, NEFORMÁLNÍ TALK-SHOW
S OŠETŘUJÍCÍMI LÉKAŘI – LUMÍR ŠAŠEK, JAN BĚLOHLÁVEK, VOJTĚCH
MELENOVSKÝ)
NIV A AWAKE ECMO U TĚŽKÉHO AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
J. Bělohlávek (Praha)

11:45		

BIOMARKERY U INFARKTU A KRITICKÝCH STAVŮ
H. Brodská (Praha)

15:30		
15:35		

OSUD PACIENTŮ INDIKOVANÝCH Z ECMO NA LVAD
V. Melenovský (Praha)

15:40		

Přestávka a prezentace posterů ve Foyer Malého sálu
www.kardio-cz.cz
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Program konference – pondělí
16:20-18:00	INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY

17. konference České asociace

akutní kardiologie

11:00		

KAZUISTIKA 1
J. Přeček (Olomouc)

RIZIKOVÁ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ SRDEČNÍ
TEPNY S MECHANICKOU PODPOROU OBĚHU IMPELLA CP Z POHLEDU
SESTRY
A. Alzaydeh, V. Mochová, J. Myšková, P. Ošťádal (Praha)

11:15		

16:45		

KAZUISTIKA 2
P. Štiavnický (Praha)

BANDÁŽ AORTY METODOU EXOVASC®
M. Glűcková, P. Dokoupilová, J. Karas, A. Zezulková (Olomouc)

11:30		

17:10		

KAZUISTIKA 3
O. Kučerka (Praha)

EXTERNÍ ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE – JAK JI PROVÁDĚT NEJLÉPE?
D. Hetclová, M. Hutyra, A. Zezulková (Olomouc)

17:35		

KAZUISTIKA 4
A. Valeriánová (Praha)

11:45		

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE
Š. Lexová, P. Jansa, S. Heller (Praha)

18:00		

Konec programu

Předsedající: T. Janota, T. Hnátek (Praha)
16:20		

12:00-13:00

Volná sdělení
Předsedající: I. Vičíková, M. Hubatová (Brno, Praha)

18.00-19.00

Schůze výboru ČAAK

12:00		

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S ICD-NA CO JE TŘEBA
MYSLET?
M. Navrátilová, T. Janota, A. Šipková, E. Horálková, V. Radvanovská (Praha)

Kongresový sál

12:15		

9:00-10:20	JAK NA TO

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ
SRDEČNÍ ZÁSTAVOU
B. Soukupová (Praha 2)

12:30		

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U PACIENTŮ V ANALGOSEDACI
D. Šloufová, H. Lazebníková, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta (Plzeň)

12:45		

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ PŘI NUTNÉ
ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII.
Z. Weberová, P. Kala, M. Poloczek, I. Vičíková (Brno)

13:00		

Oběd

Předsedající: M. Hutyra, M. Želízko (Olomouc, Praha)
9:00		

KOMPLIKACE PO KORONAROGRAFII A PCI
T. Kovárník (Praha)

9:20		

KOMPLIKACE PO STRUKTURÁLNÍCH INTERVENCÍCH
M. Želízko (Praha)

9:40		

KOMPLIKACE PO ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONECH
M. Hutyra (Olomouc)

10:00		

KDY POMŮŽE REPROGRAMACE KS V AKUTNÍCH STAVECH?
M. Paďour (Praha)

10:20-11:00		

Přestávka a prezentace sesterských posterů ve foyer Malého sálu

11:00-12:00

Volná sdělení
Předsedající: J. Stočesová, J. Myšková (Plzeň)

12

14:00-14:40	SESTRY LÉKAŘŮM
Předsedající: T. Janota, J. Bělohlávek (Praha)
14:00		

SESTRY LÉKAŘŮM ANEB ČESKÁ RČENÍ NAPOVÍ, CO SESTRA NIKDY
NEPOVÍ...
D. Hetclová (Olomouc)

14:20		

SDÍLENÍ PŘEDSTAV A ÚVAH O LÉČBĚ SE SESTROU ZLEPŠUJE PÉČI
M. Navrátilová (Praha)
www.kardio-cz.cz
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Program konference – pondělí

14:40

MŮŽE ECMO ZVRÁTIT OSUD?
O. Sirotek (Plzeň)

14:55

I DUŠNOST U MLADÉHO MUŽE MŮŽE VÉST K ÚMRTÍ
M. Hutyra (Olomouc)

15:10

PROČ ÚSPĚŠNÁ KPR SKONČILA NEÚSPĚCHEM?
T. Janota (Praha)

15:25

ELEKTIVNÍ PCI KMENE, MŮŽE SE NĚCO POKAZIT?
A. Král (Praha)

15:40

Přestávka a prezentace posterů ve Foyer Malého sálu

16:20-18:00

PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHU
Edukační blok podpořený společností Promedica
Předsedající: J. Bělohlávek, R. Rokyta, A. Krüger, P. Ošťádal, M. Želízko, T. Kovárník (Praha, Plzeň)

16:20

KONTRAPULZACE – PRO KOHO A KDY?
R. Rokyta (Plzeň)

16:25

IMPELLA – PRO KOHO A KDY?
J. Bělohlávek (Praha)

16:30

ECMO – PRO KOHO A KDY?
P. Ošťádal (Praha)

16:35

DISKUZE – AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU, AKUTNÍ MITRÁLNÍ
REGURGITACE, AORTÁLNÍ STENÓZA, PLICNÍ EMBOLIE, MYOKARDITIDA,
INTOXIKACE, DEFEKT SEPTA KOMOR, TERMINÁLNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ,
PODPORA RIZIKOVÉ PCI, PODPORA U ABLACE KT, SEPTICKÝ ŠOK.

18:00

14
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Foyer Malého sálu – sesterská sekce
10:20-11:00	Posterová sekce sesterská – Prezentace posterů

sekce

CO SE NEPOVEDLO
Předsedající: M. Hutyra, T. Janota (Olomouc, Praha)

Moderátoři: Lálová I (Praha), Navrátilová M (Praha)

		

CO JÁ PRO TEBE ? CO TY PRO (MĚ) SEBE ?
L. Březinová, Š. Dvořáková (Olomouc)

		

LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY
B. Juračková, Š. Novotná (Brno)

		

SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY
P. Staňková, K. Kolísková (Brno)

		

SPÁNKOVÁ APNOE V KARDIOLOGII
K. Rabelová, Š. Dvořáková, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra, J. Přeček (Olomouc)

Foyer Malého sálu – lékařská sekce
10:20-11:00

Posterová

14:40-15:40

17. konference České asociace

Posterová sekce lékařská – PREZENTACE POSTERŮ I
Moderátoři: Hnátek T (Praha), Rokyta R (Plzeň)

		

VZÁCNÝ SOUBĚH ISCHEMICKÉ CMP A STEMI ÚSPĚŠNĚ LÉČENÉ
SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU
K. Helánová, V. Fendrychová, Š. Bohatá, J. Hlásenský, P. Lokaj, R. Jura, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

		

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE PŘI HEMORAGICKÉ PERIKARDITÍDĚ
S. Hermanová, M. Novák, M. Rezek, J. Seménka (Brno)

		

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI
P. Chládková, O. Hlinomaz, T. Hnát (Brno)

		

AKUTNÍ DISEKCE AORTY U PACIENTA PO TAVI PODMÍNĚNÁ
ONEMOCNĚNÍM POJIVA.
Z. Komorová, L. Groch, J. Seménka, J. Sitar (Brno)

		

PŘÍNOS COPEPTINU A CRP K DIAGNOSTICE AKUTNÍ MYOKARDITIDY
MIMIKUJÍCÍ AKS V MLADÉ POPULACI
J. Pařenica, E. Ganovská, K. Helánová, J. Jarkovský, P. Kala, K. Marcinechová, R. Hledíkova,
M. Šmerdová, P. Lokaj, S. Litnerova (Brno)

		

FUNKČNÍ HODNOCENÍ MIKROCIRKULACE U TAKOTSUBO
KARDIOMYOPATIE – PILOTNÍ STUDIE
V. Brázdil, M. Hudec, M. Poloczek, R. Štípal, P. Jeřábek, O. Boček, J. Kaňovský, E. Chvátalová,
V. Kadlecová, P. Kala (Brno)
www.kardio-cz.cz
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s.

		

ÚSPEŠNÝ MANAŽMENT MASÍVNEJ PERIKARDIÁLNEJ TAMPONÁDY POČAS
KORONÁRNEJ INTERVENCIE.
D. Brozmannová, Ľ. Baldovský, S. Balková, O. Hlinomaz, D. Liška, P. Michalka, J. Sumbal, I. Vulev
(Bratislava, SR)

15:40-16:20	Posterová sekce lékařská – PREZENTACE POSTERŮ II

Úterý 10. 12. 2019
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00

Registrace
Doprovodná výstava

Malý sál
9:00-10:30	Volná sdělení

SIMULTANEOUS PERCUTANEOUS UNLOADING OF LEFT VENTRICLE
DURING VENO-ARTERIAL ECMO IN REFRACTORY CARDIOGENIC SHOCK
M. Pazderník, M. Gramegna, M. Morosin, A. Azzu, A. Rosenberg, R. Trimlett, S. Davies, S. Ledot,
S. Price (Praha, London, United Kingdom)

9:00		

STAV DALŠÍ PÉČE O PACIENTY PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU
A PO KORONÁRNÍ REVASKULARIZACI – STUDIE CZECH EUROASPIRE V.
J. Bruthans, O. Mayer , P. Šulc, J. Seidlerová – Mlíková (Praha, Plzeň)

		

RUPTURA VOLNÉ STĚNY U PACIENTKY S TAKO – TSUBO SYNDROMEM
J. Seménka, L. Groch, O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Sitar, V. Žampachová (Brno)

9:09		

		

PLICNÍ EMBOLIE S TROMBY V PRAVÉ KOMOŘE A TROMBÓZOU VENA
CAVA INFERIOR
P. Syrovátka, M. Hozman, M. Novotná, A. Veinfurtová, A. Schee (Karlovy Vary)

PERIPROCEDURÁLNÍ DISEKCE AORTY PŘI PRIMÁRNÍ PCI U NEMOCNÉ
S TĚŽKOU KYFOSKOLIÓZOU – KAZUISTIKA
Z. Coufal, M. Slabák, J. Šťastný (Zlín)

9:18		

PŘÍČINY HOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ NA
OPTIMÁLNÍ MEDIKAMENTOSNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ SACUBITRIL/VALSARTAN,
(ARNI) ROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
A. Novák (Ústí nad Labem)

9:27		

SPONTÁNNÍ DISSEKCE VĚNČITÉ TEPNY
M. Paďour, J. Bělohlávek, T. Kovárník, A. Linhart (Praha)

9:36		

DEKANYLACE VA ECMO POMOCÍ CÉVNÍCH UZÁVĚROVÝCH SYSTÉMŮ.
J. Sikora, D. Nešpor, J. Ondrášek, P. Němec, P. Fila, R. Ňorek (Brno)

9:45		

INFLUENZA B KOMPLIKOVANÁ ARDS A AKUTNÍ MYOKARDITIDOU
S ROZVOJEM VÝZNAMNÝCH KALCIFIKACÍ MYOKARDU LEVÉ KOMORY
R. Špaček, R. Pös, M. Koza, L. Škňouřil, R. Hanák (Třinec)

9:54		

VLIV VA ECMO NA HEMODYNAMIKU AKUTNĚ DEKOMPENZOVANÉHO
CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
P. Hála, M. Mlček, P. Ošťádal, M. Popková, D. Janák, T. Bouček, S. Lacko, J. Kudlička, P. Neužil, O. Kittnar (Praha)

10:03		

HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA OBJEM POMOCÍ ULTRAZVUKOVÝCH
PARAMETRŮ KAROTICKÉHO PRŮTOKU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM
SELHÁNÍM NEBO KARDIOGENNÍM ŠOKEM
M. Janotka, A. Krüger, D. Vondráková, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

10:12		

EFEKT URGENTNÍ ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ UNILATERÁLNÍ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM U OBĚHOVĚ NESTABILNÍCH PACIENTŮ S ARYTMICKOU BOUŘÍ
M. Šramko, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)

		

VLIV PRŮTOKU VA ECMO NA ELEKTRICKOU IMPEDANCI PLIC U MODELU
AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
M. Popková, E. Kuriščák, P. Hála, D. Janák, M. Hrachovina, J. Bělohlávek, P. Ošťádal, P. Neužil, O. Kittnar, M. Mlček (Praha)

10:30		

Přestávka

Posterová

Moderátoři: Hnátek T (Praha), Kovárník T (Praha)

		

		

CO PREDIKUJE EFEKTIVITU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION
STELLATUM V LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE?
R. Špaček, O. Jiravský, M. Hudec, J. Fismol, L. Škňouřil (Třinec)

		

ANALÝZA PACIENTŮ PŘIJATÝCH PRO KARDIOGENNÍ ŠOK NA
KARDIOLOGICKÁ LŮŽKA FN HK ZA ROK 2017
J. Dokoupil, J. Hrečko, R. Pelouch, R. Pudil (Hradec Králové)
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DELŠÍ ČASOVÁ PRODLEVA OD SRDEČNÍ ZÁSTAVY DO ZAHÁJENÍ
KOMPRESÍ HRUDNÍKU VEDE K SNÍŽENÍ EFEKTIVITY GOAL-DIRECTED
KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE.
P. Hála, J. VanZalen, A. Prater, M. Popková, B. McCracken, M. Tiba, C. Hsu, R. Bartlett, A. RojasPena, R. Neumar (Praha, Ann Arbor, United States)

Předsedající: J. Ulman, T. Hnátek (Praha)

www.kardio-cz.cz
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Program konference – úterý
11:00-12:30	Volná sdělení
Předsedající: J. Přeček, Z. Moťovská (Olomouc, Praha)

18

11:00		

REGENERACE MYOKARDU. UPDATE 2019.
J. Vojáček (Hradec Králové)

11:09		

EKG U PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA)
J. Karásek, K. Boušková, R. Pospíšil, J. Seiner, M. Strýček, R. Polášek (Liberec, Praha)

11:18		

ZRANĚNÍ SPOJENÁ S KPR: JEJICH INCIDENCE, ZÁVAŽNOST A POROVNÁNÍ
VYBRANÝCH SKUPIN NA ZÁKLADĚ PITEVNÍCH NÁLEZŮ
J. Karásek, B. Blanková, D. Nahálka , T. Bartes, T. Pitašová, A. Doubková, T. Adámek (Liberec, Praha)

11:27		

PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S KPR: MECHANICKÁ VS. MANUÁLNÍ MASÁŽ
J. Karásek, B. Blanková, A. Doubková, T. Pitašová, T. Bartes, D. Nahálka , T. Adámek (Liberec, Praha)

11:36		

KOMA PERZISTUJÍCÍ 72 HODIN PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ
ZÁSTAVĚ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TEPLOTNÍ MANAGEMENT
PREDIKUJE NEPŘÍZNIVÝ NEUROLOGICKÝ STAV ZA ŠEST MĚSÍCŮ
M. Kleissner, M. Šramko, J. Kettner, J. Kautzner (Praha)

11:45		

ZEVNÍ AUTOMATICKÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM U ZÁSTAVY OBĚHU,
KOMPLIKACE A PITEVNÍ NÁLEZY.
A. Krüger, M. Syrůček, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

11:54		

MONITORACE LAKTÁTU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI
„...NUTNOST NEBO LUXUS?“
R. Sviták, Z. Kos (Karlovy Vary)

12:03		

PROGNOSTICKÉ HODNOTY NEURON-SPECIFICKÉ ENOLÁZY (NSE) U NEMOCNÝCH
PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ (SZ) VE VZTAHU K POHLAVÍ A INICIÁLNÍMU RYTMU.
D. Vondráková, A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

12:12		

ECPR A ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ PUNKCE POHLEDEM MLADÉHO
KARDIOLOGA – JEDINÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI
R. Špaček, P. Branny, L. Škňouřil (Třinec)

12:21		

CO JE NOVÉHO V PROBLEMATICE ŽILNÍCH VSTUPŮ?
M. Polák (Mladá Boleslav)

12.30

ZAKONČENÍ KONFERENCE
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Sborník abstrakt konference

17. konference České asociace

akutní kardiologie

Lékařská sdělení

ohrozujúcim stavom, ktorý vyžaduje neodkladnú perikardiocentézu a okamžitú multidisciplinárnu
spoluprácu.

FUNKČNÍ HODNOCENÍ MIKROCIRKULACE U TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE –
PILOTNÍ STUDIE

Metóda: Autori demonštrujú kazuistiku 78 ročného hypertonika s permanentnou fibriláciou predsiení (FA), ktorý absolvoval selektívnu koronarografiu z dôvodu opakovaných kardiálnych dekompenzácií. Koronárna angiografia odhalila 80 %-nú stenózu proximálnej časti ramus interventricularis anterior ( RIA). Počas intervencie po nafúknutí balóna dochádza k ruptúre koronárnej artérie s rýchlym
vývojom masívnej kardiálnej tamponády. Pri okamžitej perikardiocentéze bola autotrasfudovaná krv
z perikardu cez femorálnu vénu so simultánnou snahou o reparáciu poškodenej artérie.

V. Brázdil, Brno, M. Hudec, Brno, M. Poloczek, R. Štípal, P. Jeřábek, O. Boček, Brno, J. Kaňovský, Brno, E. Chvátalová,
V. Kadlecová, P. Kala, Brno
Úvod: Takotsubo kardiomyopatie (TTC) představuje akutní stav v kardiologii imitující akutní infarkt
myokardu. Patogeneze TTC nebyla doposud objasněna, nicméně je známo, že zásadní roli při jejím vzniku hraje aktivace sympatiku. Ačkoliv je zvýšená aktivace sympatického nervového sytému
prokázána, stále není znám přesný mechanismus, kterým nadbytek katecholaminů postižení srdce
způsobuje. Jedna z teorií popisuje vliv katecholaminů na koronární mikrocirkulaci.
Metodika a cíl práce: Do studie bylo zařazeno 10 žen s diagnózou TTC. U všech subjektů jsme
provedli koronarografii s doplněním funkčního hodnocení makro- a mikrocirkulace dvou hlavních
větví levé koronární tepny. Hodnoceny tedy byly následující parametry: frakční průtoková rezerva (FFR
RIA, RC), koronární průtoková rezerva (CFR RIA, RC) a index myokardiální rezistence (IMR RIA, RC).
Získané výsledky byly porovnány s hodnotami ve zdravé populaci.
Výsledky: Hodnoty frakční průtokové rezervy byly ve všech případech v obou vyšetřovaných tepnách
v normě (FFR RIA: 0,92±0.04; FFR RC: 0.98±0.046). Měření koronární průtokové rezervy prokázalo patologické hodnoty v povodí obou koronárních tepen u devíti z desíti pacientek (CFR RIA:
1.9±1.197; CFR RC: 1.75±0.742). Měření indexu myokardiální rezistence odhalilo abnormální hodnoty u pěti z deseti případů pro RIA (31.03±18.515) a u tří z deseti pro RC (23.8±17.86).
Závěr: Pilotní studie potvrdila nález nonobstruktivních hodnot pro koronární makrocirkulaci, které
vylučují funkčně významnou stenózu v hlavních epikardiálních tepnách jako patofyziologickou příčinu TTC. Na druhé straně měření koronární mikrocirkulace prokázala patologické hodnoty u významného počtu jedinců. Naše studie tedy poukazuje na možný podíl postižení koronární mikrocirkulace
při vzniku TTC, a její další výzkum se jeví jako cesta k upřesnění patofyziologických mechanizmů
vzniku tohoto onemocnění.

ÚSPEŠNÝ MANAŽMENT MASÍVNEJ PERIKARDIÁLNEJ TAMPONÁDY POČAS
KORONÁRNEJ INTERVENCIE
D. Brozmannová, Bratislava, Ľ. Baldovský, Bratislava, S. Balková, Bratislava, O. Hlinomaz, Bratislava, D. Liška, Bratislava,
P. Michalka, Bratislava, J. Sumbal, Bratislava, I. Vulev, Bratislava
Úvod: Perforácia koronárnej artérie je zriedkavou, avšak obávanou komplikáciou v katetrizačnej
sále, ktorá môže viesť k perikardiálnej tamponáde. Hemoragická perikardiálna tamponáda je život
20
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Výsledky: Perforácia bola ošetrená použitím koronárneho stentgraftu. Pacient bol prechodne observovaný na Anesteziologicko-resuscitačnom oddelení za frekventných echokardiografických kontrol. S odstupom niekoľkých hodín dochádza k opakovanej hemodynamickej instabilite pri rastúcom
perikardiálnom výpotku, bola indikovaná emergentná rekoronarografia. Odhalili sme leak v spodnej
časti stentgraftu, ktorý bol ošetrený naložením ďalších dvoch stentgraftov s optimálnym angiografickým efektom. Celkovo bolo autotransfudovaných 2100 ml krvi. Počas procedúr bola 2x realizovaná elektrická defibrilácia z dôvodu komorovej fibrilácie. Napriek preexistujúcej FA, ktorá bola
hodnotená ako permanentná, bol nastolený sínusový rytmus, ktorý pretrvával 48 hodín.
Záver: Autotransúzia perikardiálnej krvi je život zachraňujúcim výkonom pri masívnej hemoragickej
tamponáde. Koronárne stentgrafty sú v prípade ruptúry koronárnej artérie pri vhodnej anatómii
metódou voľby.

STAV DALŠÍ PÉČE O PACIENTY PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU A PO
KORONÁRNÍ REVASKULARIZACI – STUDIE CZECH EUROASPIRE V
J. Bruthans, Praha, O. Mayer, Plzeň, P. Šulc, Praha, J. Seidlerová – Mlíková, Plzeň
Cíl: Zjistit, jak jsou v praxi implementována současná doporučení sekundární prevence ICHS.
Soubor a metodika: Retrospektivně vybráni pacienti, muži a ženy ve věku < 80 let, z regionu Praha
4 a Plzeň město, hospitalizovaní pro akutní koronární syndrom a/nebo katetrizační nebo chirurgický
revaskularizační výkon v IKEM nebo ve FN Plzeň. Data získána z hospitalizační dokumentace pacienta
a z následného ambulantního vyšetření 6 – 24 měsíců po hospitalizaci.
Výsledky: Vybráno 624, vyšetřeno 406 respondentů. Dále kouřilo 20 % pacientů. 44,8 % bylo obézních (BMI > 30), centrálně obézních (obvod pasu≥ 102 cm u mužů, ≥ 88 cm u žen) 71,4 %. Krevní
tlak >140/90 mmHg mělo 55,1 % pacientů. Zvýšený LDL cholesterol (>1,8mmol/l) mělo 63,5 %
pacientů, 93,1 % pacientů bylo léčeno hypolipidemiky, ale doporučených hodnot bylo dosaženo jen
u 38,6 % hypolipidemiky léčených. Kardiovaskulární rehabilitaci podstoupilo pouze 3,8 % pacientů. Diabetes (známý a nově diagnostikovaný) vykazovalo 41,2 % respondentů, prediabetes dalších
23,4 %. Pouze malá část pacientů dodržovala doporučená nefarmakologická opatření v sekundární
prevenci, zejména fyzickou aktivitu.
Závěr: U pacientů v sekundární prevenci ICHS se dále zvýšila prevalence obezity. Farmakoterapie
www.kardio-cz.cz
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je v sekundární prevenci používána ve vysokém procentu, u více než poloviny pacientů ale není
dosahováno doporučených hodnot krevního tlaku, lipidového a glycidového metabolismu. Nadále
je neuspokojivá implementace zásad zdravého životního stylu. V evropském srovnání je prevalence
obezity, diabetu a nedostatečné fyzické aktivity v ČR výrazně nadprůměrná. Sekundární prevenci
ICHS po hospitalizaci pro ACS a/ nebo koronární revaskularizaci je třeba zahájit, včetně kardiovaskulární rehabilitace a v plném rozsahu medikace, již během iniciální hospitalizace.
Studie podpořena Agenturou medicínského výzkumu MZd ČR (grant č. 17-29520A)

PERIPROCEDURÁLNÍ DISEKCE AORTY PŘI PRIMÁRNÍ PCI U NEMOCNÉ S TĚŽKOU
KYFOSKOLIÓZOU – KAZUISTIKA
Z. Coufal, Zlín, M. Slabák, Zlín, J. Šťastný, Zlín
Pacientka s těžkou kyfoskoliózou a CHOPN byla referována k urgentní koronarografii a primární PCI
pro STEMI inferoseptálně.
Z pravé a. radialis byla provedena pouze koronarografie ACD. ACS bylo nutno z důvodu extrémně
výrazného vinutí aorty zobrazit cestou levé a. radialis. Zjištěn uzávěr ve středním segmentu ACD.
Při sondáži ACD koronárním vodičem dochází k rozsáhlé disekci tepny a opakované fibrilaci komor
s nutností defibrilace. Disekce ACD progreduje na vzestupnou aortu. Druhým koronárním vodičem
se naštěstí daří sondovat true lumen ACD. S podporou koaxiálního katétru Guideliner je uzávěr ACD
vyřešen implantací dvou lékových stentů. V proximální segmentu ACD je patrna reziduální disekce
s přechodem na aortu s intimálním flapem, proto zde implantován další lékový stent. Dále je již pacientka oběhově i rytmicky stabilní, depo kontrastu v ascendentní aortě je konstantní.
S  ohledem na těžkou kyfoskoliózu by případný kardiochirurgický výkon nebyl možný stejně jako
endovaskulární řešení, postupováno dále konzervativně, proto i CTAG nebylo provedeno. Pacientka
byla po 3 dnech observace na koronární jednotce přeložena na spádové interní oddělení s duální
antiagregací (DAPT) ASA + tikagrelor.
Po 3 měsících byla nemocná (stále na DAPT) hospitalizována na spádovém interním oddělení pro
bolesti na hrudi a dušnost, vyloučeny akutní koronární syndrom, plicní embolie i disekce aorty bez
bližší specifikace. Při zhodnocení rizika a řádném zhodnocení anamnézy (anamnéza bolestí jen přechodná, bez recidivy) jsme rekoronarografii odmítli provést a nemocnou vrátili zpět na referující
interní oddělení.
Nemocná po 7 měsících od komplikované intervence stále žije a dle informace od praktického lékaře
má jen minimální potíže.
Kazuistika je podložena obrazovou dokumentací.
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ANALÝZA PACIENTŮ PŘIJATÝCH PRO KARDIOGENNÍ ŠOK NA KARDIOLOGICKÁ
LŮŽKA FN HK ZA ROK 2017
J. Dokoupil, Hradec Králové, J. Hrečko, Hradec Králové, R. Pelouch, Hradec Králové, R. Pudil, Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové představuje terciární centrum zdravotnické péče pro 550 tis.
obyvatel Královéhradeckého kraje a současně je jedinou nemocnicí pro obyvatele města (90 tis.
obyvatel).
Cílem práce bylo retrospektivně analyzovat data pacientů přijatých za rok 2017 na lůžko akutní péče
I. interní kardioangiologické kliniky s rozvojem kardiogenního šoku do 24 hodin před překladem
nebo po přijetí.
V roce 2017 bylo na naší klinice hospitalizováno 3413 pacientů, z nichž u 403 bylo důvodem přijetí
akutní srdeční selhání. K rozvoji kardiogenního šoku došlo u 30 pacientů (21 mužů, 9 žen), průměrný věk byl 71,4±11,9 let a průměrná délka hospitalizace byla 6,8 dne. Nejčastější příčinou vedoucí
k rozvoji kardiogenní šoku byl infarkt myokardu s ST elevacemi (15 pacientů, 50 %) a progrese
chronického srdečního selhání (8 pacientů, 27 %). Průměrná hodnota ejekční frakce byla 33±18 %
a 65 % pacientů mělo EF LK pod 40 %. Koronarografie byla provedena u 19 pacientů (63 %), u 14
z nich byla současně nutná intervence na tepnách. 6 pacientů (20 %) mělo významné postižení
kmene nebo 3 cév. Metoda orgánové podpory (ECMO) byla využita u 2 pacientů a nutnost invazivní plicní ventilace u poloviny všech nemocných. Jako vazoaktivní podpora byl nejčastěji používán
noradrenalin (26 pacientů, 87 %) a levosimendan (4 pacienti, 13 %), dobutamin byl využit u 16
pacientů (53 %). Hospitalizační mortalita byla 63 % (19 pacientů), jednoroční mortalita byla 67 %
(20 pacientů). Kardiogenní šok představuje závažné onemocnění s vysokou hospitalizační mortalitou
a prognóza pacientů závisí na časném rozpoznání příznaků a identifikaci vyvolávajících příčin.
Práce byla podpořena projektem Progres Q40/03.

DELŠÍ ČASOVÁ PRODLEVA OD SRDEČNÍ ZÁSTAVY DO ZAHÁJENÍ KOMPRESÍ
HRUDNÍKU VEDE K SNÍŽENÍ EFEKTIVITY GOAL-DIRECTED KARDIOPULMONÁLNÍ
RESUSCITACE
P. Hála, Praha, J. VanZalen, Ann Arbor, A. Prater, Ann Arbor, M. Popková, Praha, B. McCracken, Ann Arbor, M. Tiba, Ann
Arbor, C. Hsu, Ann Arbor, R. Bartlett, Ann Arbor, A. Rojas-Pena, Ann Arbor, R. Neumar, Ann Arbor
Časová prodleva od srdeční zástavy do zahájení kompresí hrudníku (čas „no-flow“) hraje významnou
roli v úspěšnosti restituce oběhu. Úkolem této práce bylo hodnocení vlivu času „no-flow“ na efektivitu goal-directed kardiopulmonální resuscitace (CPR) u protrahované srdeční zástavy.
Hypotéza: Efektivita goal-directed CPR klesá se zvyšujícím se časem „no-flow“.
Byl použit zvířecí model (prasečí) CA s neléčenou komorovou fibrilací trvající 4 a 8 minut (skupiny
CA-4 a CA-8, n=5/skupinu). Následně byla zahájena goal-directed CPR do celkové doby 40 minut.
Postupně byla aplikována ruční a mechanická komprese hrudníku za použití chlopně dýchacího
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okruhu ITD (Impedance Threshold Device) s cílem dosáhnout PetCO2 >20 mmHg a v daných intervalech podány bolusy adrenalinu s cílem diastolického arteriálního tlaku >35 mmHg. V průběhu
celého protokolu byly zaznamenávány hemodynamické parametry a porovnávány mezi oběma skupinami pomocí nepárového t-testu.

komory. Mimotělní průtok by tak měl být nastaven s ohledem nejen na tkáňovou perfúzi, ale i na
parametry LK.

Diastolický arteriální krevní tlak byl v úvodu před CA 58±18 a 57±13 (pro skupiny CA-4 a CA-8)
a stabilně klesal během goal-directed CPR. U skupiny s kratším časem „no-flow“ (CA-4) dosahoval
statisticky vyšších hodnot v průběhu celého protokolu (p<0.04) a současně u této skupiny byla
výraznější reakce na podávaný adrenalin (max vzestup o 23 vs. 11 mmHg). Prokrvení mozku vnitřní
karotickou arterií (vztažené k výchozí hodnotě) bylo také vyšší po kratším čase „no-flow“ v průběhu
protokolu (p<0.006). PetCO2 setrvalo nad stanovenou hranicí po 36 % celkového času u CA-4
a pouze po 16 % u CA-8 (p<0.001).

VZÁCNÝ SOUBĚH ISCHEMICKÉ CMP A STEMI ÚSPĚŠNĚ LÉČENÉ SYSTÉMOVOU
TROMBOLÝZOU

Je obecně uznáváno, že delší čas „no-flow“ u srdeční zástavy zhoršuje úspěšnost obnovy oběhu.
Pozorované rozdíly při testovaném čtyřminutovém časovém rozdílu v prodlevě zahájení kompresí od
srdeční zástavy toto potvrzují. Také odpověď krevního tlaku na podanou standardní dávku adrenalinu
byla vyšší u skupiny s kratší prodlevou.

VLIV VA ECMO NA HEMODYNAMIKU AKUTNĚ DEKOMPENZOVANÉHO
CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
P. Hála, Praha, M. Mlček, Praha, P. Ošťádal, Praha, M. Popková, Praha, D. Janák, Praha, T. Bouček, Praha, S. Lacko,
Praha, J. Kudlička, Praha, P. Neužil, Praha, O. Kittnar, Praha
Venoarteriální (VA) ECMO je rozšířenou metodou léčby oběhové dekompenzace. V experimentech
byla tato podpora aplikována zatím pouze u akutní srdeční slabosti nebo zdravého oběhu. Cílem naší
experimentální práce je popis vlivu zvyšujícího se mimotělního průtoku (EBF) na práci levé komory
(LK) u dekompenzovaného chronického srdečního selhání.
Chronické srdeční selhání bylo indukováno na prasečím modelu protokolem s dlouhodobou rychlou
kardiostimulací. Následně bylo zavedeno VA ECMO u 5 zvířat. Při stupňovitě zvyšovaném mimotělním průtoku (od minimálního průtoku do 5 l/min) byly měřeny hemodynamické parametry pomocí
plicnicového a impedančního PV katetru umístěného v dutině LK, orgánově specifická perfúze a oxygence.
Chronická tachykardie vedla k dekompenzovanému srdečnímu selhání s průměrným srdečním výdejem 2.5±0.15 l/min, maximálním tlakem v LK 38±9 mmHg a dilatací levé komory na 174±33
ml. Při zvyšování EBF byl pozorován postupný nárůst maximálního tlaku v LK až na 65±6 mmHg
a zvýšení středního aortálního tlaku (pro oba P<0.01). Dále se průtok mozkem zvýšil o 127 % a saturace mozku vzrostla o 30 %. Na druhou stranu parametry práce ukazují na zvyšování nároků na
funkci LK: end-diastolický objem vzrostl z 174±33 na 200±32 ml a práce LK vzrostla z 1434±941
na 1892±1036 mmHg*ml (vše P<0.05).
Uvedené experimentální výsledky jsou porovnatelné s klinickými zkušenostmi a ukazují, že nadměrný
mimotělní průtok VA ECMO má negativní vliv na práci dekompenzované chronicky selhané levé
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K. Helánová, V. Fendrychová, Š. Bohatá, J. Hlásenský, P. Lokaj, R. Jura, P. Kala, J. Pařenica, Brno
Úvod: Souběh výskytu infarktu myokardu s elevacemi ST segmentu (STEMI) a ischemické cévní mozkové příhody způsobené aterotrombotickým procesem je vzácná a prezentace úspěšně léčeného
případu chybí.
Popis případu: Kazuistika popisuje případ 56leté pacientky s trombotickou cévní mozkovou příhodou, která se klinicky prezentovala levostrannou hemiparézou, dysartrií, neglect syndromem, a STEMI, které se vyvinuly téměř současně. Primárně se vyvinuly neurologické příznaky, proto byla iniciálně
vyšetřena v nejbližším iktovém centru bez katetrizační laboratoře. CT angiografie zobrazila okluzi
pravé zadní mozkové tepny; EKG a echokardiografie, které byly provedeny kvůli rozvíjející se bolesti
na hrudi, odhalily STEMI přední stěny. Pacientka byla léčena systémovou intravenózní trombolýzou
a zároveň převezena do komplexního kardiovaskulárního centra.
Během podání trombolýzy bolesti na hrudi a ST elevace ustoupily, neurologické symptomy ustoupily
částečně. Po šesti dnech byla zahájena duální protidestičková terapie a provedena koronarografie.
Culprit léze byla 70% aterosklerotická stenóza RIA ošetřená PCI s implantací stentu. Podání trombolytické léčby se ukázala jako nejrychlejší a zároveň úspěšná metoda léčba dvou nestabilních aterosklerotických plaků způsobujících trombotickou okluzi koronární i mozkové cirkulace. Kardioembolická etiologie potíží byla nepravděpodobná vzhledem k přítomnosti aterosklerotických lézí v místech
obou uzávěrů, předchozí kardiovaskulární a neurologické nestabilitě (dodatečně zjištěné příznaky
NAP a předchozí TIA), nepřítomnosti trombu v oušku levé síně a absenci fibrilace síní.
Závěr: V éře moderních revaskularizačních postupů může být intravenózní trombolýza, pro léčbu
STEMI komplikovanou ischemickou CMP, metodou volby.

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE PŘI HEMORAGICKÉ PERIKARDITÍDĚ
S. Hermanová, Brno, M. Novák, Brno, M. Rezek, Brno, J. Seménka, Brno
75 letá žena byla přijata akutně pro dva týdny progredující dušnost. V laboratořích nález NTproBNP
2142 ng/l, D-dim. 0,68 mg/l, CRP 4,2 mg/l, Troponin 120 ng/l. Na RTG hrudníku známky městnání v malém oběhu, srdeční stín masivně rozšířený do obou stran, kostofrenické uhly zastřené. Na
EKG stimulovaný rytmus. Při přijetí provedeno akutní ECHO, kde zjištěn cirkumkardiální výpotek,
hemodynamicky středně významný (ZS 20 mm, PS 14 mm, EF LK 55 %), iniciálně bez známek srdeční tamponády. Diagnosticky uzavírano jako perikarditida v kombinaci s levostrannou kardiální
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25

Sborník abstrakt konference
dekompenzaci. Krátce po přijetí došlo k progresi stavu se vznikem plicního edému, na ECHO srdce bez progrese výpotku. V rámci diferenciální diagnostiky perikardiálního výpotku doplněno CT
hrudníku, kde potvrzeny známky kardiálního městnání až počínajícího plicního edému, perikardiální
výpotek šíře 15 mm denzity hemoragického výpotku. Po aplikaci parenterálních diuretik, zavedení
neinvazivní plicní ventilace dochází ke stabilizaci stavu pacientky. Zvažováno i opožděné trauma od
stimulační elektrody které se nepotvrdilo. Na kontrolním ECHO srdce zjištěna jasná porucha kinetiky
hrotu, obraz Tako-tsubo kardiomyopatie (TTKMP), EF LK 40 %. Doplněna koronarografie, kde bez
aterosklerotického postižení tepen. Po opětovném zhodnocení parametrů perikardiálního výpotku
přistoupeno k perikardiocentéze. Z apikálního přístupu vypunktováno 350ml hemorhagického výpotku jednorázově, následně ponechán dren na spád – dalších 160ml spíše serózní tekutiny. Postupně
dochází ke klinickému zlepšení stavu pacientky, dle kontrolního ECHO srdce bez perikardiálního výpotku a pacientka propuštěna do ambulantní péče. O dva týdny později při ambulantní kontrole trvá
obraz TTKMP s mírným zlepšením kontraktility apikálního segmentu, EF LK 50 %. Za další dva týdny
již dobrá funkce LK s EF 65 %. Pacientka nadále dispenzarizována.

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI
P. Chládková, Brno, O. Hlinomaz, Brno, T. Hnát, Brno
Jedná se o případ 36-leté pacientky, která byla akutně vyšetřena pro atypické bolesti na hrudi dne
28. 8. 2018. Doposud sledována pouze s talasémií minor. V rodinné anamnéze bikuspidní chlopeň
u otce. Bylo provedeno CT (počítačová tomografie) tripple rule out protocol, kde normální nález,
v laboratorních hodnotách srdeční troponin I (cTnI 17…53 ng/l), doporučen ambulantní postup.
Další den 29. 8. 2018 pacientka opět přichází pro bolesti na hrudi podobného charakteru, na EKG
ST elevace 1-1,5 mm ve svodech V2-3, s dynamikou cTnI (500…5000…10000…16000 ng/l). EKG
s tendencí k regresi nálezu, klinicky měnlivá symptomatologie. Provedeno druhé čtení původní CT
koronarografie, kde zjištěna nepřehledná oblast distální RIA (ramus interventricularis anterior), proto
doplněna koronarografie, kde patrný kompletní uzávěr ve střední části RIA (ramus interventricularis
anterior) na podkladě spontánní koronární disekce (SCAD), léze ošetřena aplikací 2 lékových stentů (DES). Echokardiograficky zjištěna lehká systolická dysfunkce levé komory s ejekční frakcí 45 %,
s poruchou kinetiky především hrotu, distální části interventrikulárního septa a přední stěny. Další
průběh hospitalizace bez komplikací s postupnou regresí bolesti, propuštěna do ambulantní péče
na zavedené medikaci.
Pro pozitivní rodinnou a osobní anamnézu zahájeno došetřování pro nemoci pojiva a hyperkoagulačních stavů. Zjištěna mutace faktoru V Leiden zdravý homozygot, MTHFR. Současně pacientka podstoupila i MRI (magnetická rezonance) angiografii 3. 6. 2019, kde zjištěna fibromuskulární
dysplázie brachiálních tepen, intrakraniální aneurysma 6x9 mm pravé kavernózní karotické arterie.
Doporučeno intervenční řešení, které však pacientka odmítla. Pacientka dále bez potíží, doporučeno
kontrolní MRI za 6 měsíců, následně každý rok.
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HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA OBJEM POMOCÍ ULTRAZVUKOVÝCH PARAMETRŮ
KAROTICKÉHO PRŮTOKU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM NEBO
KARDIOGENNÍM ŠOKEM
M. Janotka, Praha, A. Krüger, Praha, D. Vondráková, Praha, J. Naar, P. Neužil, Praha, P. Ošťádal, Praha
Úvod: V odhadu responzivnosti na volum (VR) u kriticky nemocných,preferujeme testy reverzibilně
zvyšující preload před podáním velkých objemů tekutin.Nová data naznačují v tomto použitelnost ultrazvukového vyšetření (UZ) průtoku v karotických tepnách (PKT).Dat ale není mnoho a pro pacienty
se srdečním selháním (SrS) nebo v kardiogenním šoku (KŠ) nejsou žádná.
Cíl: Snažili jsme zjistit korelaci mezi změnou tepového objemu po tekutinové výzvě a parametry PKT.
Následně jsme se pokusili zjistit cut-off hodnoty parametrů PKT svědčících pro VR.
Metoda: provedli jsme 29 měření u 25pacientů se SrS nebo KŠ na umělé plicní ventilaci.VR byla
definovaná jako zvýšení tepového objemu (SV) o >=10 % po podání 250ml 5 % albuminu během
3 minut. Změny SV byly měřeny pomocí pulse contour analysis monitoru nebo echograficky.U všech
pacientů jsme z bezpečnostních důvodů nejprve vyšetřili VR pomocí jiných dynamických parametrů
(pasive leg raise test PLR, stroke volume variation SVV) a statických parametrů (echografie, UZ plic,
Swanův katetr). Pokud testy svědčily pro neresponzivitu a podání objemu se zdálo nebezpečné,pak
jsme test objemem neprovedli a pacient byl považován za nerespondera. Z parametrů PKT byla
hodnocena dechová změna maximální rychlosti toku (Vmax),změny doby systolického toku (CFT,
corrected carotid flow time) a karotického průtoku (CBF, carotic blood flow) po PLR.
Výsledky: Průměrná EFLK byla 35 %. Lineární regresí byl nalezen vztah mezi relativní změnou
tepového objemu po tekutinové výzvě a změnou Vmax, CFT i CBF s p=0.001, p=0.003 a p=
0.006. Dle ROC analýzy nacházíme cut-off hodnoty změn karotických parametrů svědčících pro
VR.A to >=14.2 %(100 % sensit., 83 % specif.) pro Vmax,10.7 % (67 % sensit., 94 % specif.) pro
CFT a 18.5 % (92 % sensit., 94 % specif.) pro CBF.
Závěr: I když se jedná o malý soubor pacientů,naše data naznačují použitelnost UZ karotid v hodnocení VR u pacientů se SrS.

EKG U PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA)
J. Karásek, Liberec, K. Boušková, Praha, R. Pospíšil, Praha, J. Seiner, Liberec, M. Strýček, Liberec, R. Polášek, Liberec

Úvod: EKG je jednoduchá metoda dostupná i v přednemocniční péči a je rutinně používána v managementu OHCA.
Cíl: Stanovit incidenci různých patologií EKG po OHCA a určit jejich senzitivitu a specificitu pro akutní
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koronární syndromy (AKS) a porovnat jejich výpovědní hodnotu bezprostředně po zástavě a při přijetí
do nemocnice.
Metoda: Observační retrospektivní studie z dat prospektivního OHCA registru.
Výsledky: Celkem zařazeno 146 pacientů po OHCA s EKG bezprostředně po ROSC a po příjmu
do nemocnice. ST elevace jsou u 52 % pacientů po ROSC a diagnóza STEMI je potvrzena u 65,8 %
(senzitivita 66 %, specificita 96 % pro STEMI), AKS je potvrzen u 68,4 %, signifikantní ICHS u 91,7 %
koronarografovaných a PCI je provedena u 73,3 % koronarografovaných. V nemocnici přetrvávají
ST elevace u 36 % pacientů, diagnóza STEMI je potvrzena u 75,5 % (senzitivita 75 %, specificita
89 % pro STEMI), AKS potvrzen u 75,5 %, signifikantní ICHS u 93,2 % koronarografovaných a PCI
provedena u 77,3 %. LBBB se vyskytuje u 9,6 % po OHCA, resp. 11,6 % v nemocnici a má nízkou
senzitivitu a specificitu pro STEMI a AKS. ST deprese jsou u 24,8 % po OHCA a u 27,8 % v nemocnici, jejich senzitivita a specificita pro AKS je nízká. AKS má 36,1 %, resp. 45,7 %, signifikantní ICHS
79,2 %, resp. 80,6 % a PCI provedeno u 52,4 %, resp. 51,6 %. Normální EKG má pouze 5,5 % po
OHCA a 6,85 % v nemocnici. AKS má 50 % po ROSC, resp. 0 % při příjmu (senzitivita vyloučení AKS
při příjmu 100 %, specificita 56 % ).

17. konference České asociace

akutní kardiologie

skupin 3-středně závažné poranění bez statistického rozdílu, rovněž new injury severity score bylo
bez rozdílu-medián 13 (malá pravděpodobnost úmrtí na úraz). Pokud porovnáme manuální resuscitaci pouze s přístrojem LUCAS II, výsledky jsou obdobné, jen je u resuscitace přístrojem signifikantně
vyšší výskyt poranění perikardu.
Závěr: Incidence a závažnost poresuscitačních traumat na základě pitevních nálezů se významně
neliší při porovnání manuální a mechanické resuscitace, mechanická resuscitace je signifikantně delší
a u resuscitace LUCAS II je vyšší poranění perikardu bez vlivu na celkovou tíži poranění.

ZRANĚNÍ SPOJENÁ S KPR: JEJICH INCIDENCE, ZÁVAŽNOST A POROVNÁNÍ
VYBRANÝCH SKUPIN NA ZÁKLADĚ PITEVNÍCH NÁLEZŮ
J. Karásek, Liberec, B. Blanková, Liberec, D. Nahálka, Praha, T. Bartes, Praha, T. Pitašová, Praha, A. Doubková, Praha,
T. Adámek, Liberec

Závěr: ST elevace mají pro diagnózu STEMI u OHCA nesignifikantně vyšší senzitivitu, pokud přetrvávají po příjmu, nicméně u obou skupin ST elevací je vysoká incidence významné ICHS a PCI. ST
elevace po OHCA mají vysokou specificitu. Normální EKG po OHCA má nízkou výpovědní hodnotu
s překvapivě vysokým výskytem AKS, normální křivka po příjmu vylučuje AKS se 100 % senzitivitou.

Úvod: Problematika poranění v souvislosti s KPR nebyla od výrazného posílení laické resuscitace
studována.

PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S KPR: MECHANICKÁ VS. MANUÁLNÍ MASÁŽ

Výsledky: Analyzováno 701 pitevních protokolů, byly vyřazeny traumat. zástavy a zařazeno bylo
celkem 628 pacientů ( muži 80,4 % věk medián 67 let, mimonemocniční zástavy 89,2 %, laická KPR
56,8 %, kardiální etiologie 78,2 %). Poranění žeber bylo nalezeno u 94,6 %, plic u 9,9 %, sterna
62,4 %, mechanická KPR 11,5 %,játra 2,5 % a slezina 1,8 %.Medián nejzávažnějšího poranění byl
3-středně těžké poranění a medián NISS 13-nízké riziko úmrtí na poranění. U mimonemocničních
zástav byla vyšší incidence poranění pleury a hrudních cév bez vlivu na celkovou závažnost poranění
v porovnání s nemocničním. Pacienti resuscitováni laicky měli srovnatelný výskyt poranění a jejich závažnosti jako ti jen s profesionální resuscitací, taktéž mechanická resuscitace byla srovnatelná s manuální a ženy jsou signifikantně starší, četnost jejich poranění je srovnatelná, ale závažnost poranění
je signifikantně vyšší. Pacienti s život ohrožujícím poraněním se v profilu nelišilo od těch bez zranění,
ti s těžkým poraněním měli významně vyšší kardiální etiologii zástavy.

J. Karásek, Liberec, B. Blanková, Liberec, A. Doubková, Praha, T. Pitašová, Praha, T. Bartes, Praha, D. Nahálka, Praha,
T. Adámek, Liberec
Úvod: Resuscitace mechanickými přístroji není na základě randomizovaných studií rutinně doporučována. Jedním z možných vysvětlení výsledků je poranění v souvislosti s mechanickou KPR.
Cíl: Porovnat poranění po KPR v pitevních nálezech u pacientů resuscitovaných manuálně a za pomocí mechanických přístrojů, stanovit možný podíl traumatu na vlastním úmrtí bez ohledu na příčinu zástavy.
Metoda: Retrospektivní muticentrická studie pitevních nálezů pacientů zemřelých po KPR, traumatické zástavy byly vyřazeny. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: mechanická a manuální KPR.
K objektivizaci závažnosti poranění bylo použito skórování Abbreviated injury scale scoring.
Výsledky: Původně zařazeno 704 pacientů, po vyřazení traumat jako příčin zůstalo 630 pacientů.
Manuální KPR byla užita u 559 pacientů, u 64 potom mechanická. Oba soubory se nelišily ve věku,
pohlaví, laické KPR a kardiální etiologii zástavy. Mechanická resuscitace trvala signifikantněji déle
(p=0,0005). Obě skupiny se významně nelišily v četnosti poranění hrudních cév, plic, srdce, perikardu, pleury, břicha, jater ani sleziny. Celkem bylo poranění popsáno u 80 %, resp. 87,5 %, nejčetnější
bylo poranění hrudního skeletu-85,5 %, resp. 87,5 %. Medián nejzávažnějšího postižení byl u obou
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Cíl: Popsat četnost a závažnost poranění z pitevních nálezu pacientů po KPR.
Metoda: Multicentrická studie, retrospektivní analýza pitevních nálezů pacientů po KPR. Bylo popsány postižení jednotlivých orgánových soustav a objektivizace závažnosti poranění byla provedena
pomocí Abbraviated injury scale a New injury severity score (NISS).

Závěr: Incidence poresuscitačních traumat z pitevních nálezu je vysoká,ale velmi závažných je pouze
3 %.Nejvyšší incidenci má poranění skeletu, zejména žeber. Není rozdíl zda jsou pacienti resuscitováni laicky či pomocí mechanické KPR proti standartní. Ženy mají stejnou četnost poranění jako muži,
ale významně závažnější podle NISS.
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KOMA PERZISTUJÍCÍ 72 HODIN PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ
U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TEPLOTNÍ MANAGEMENT PREDIKUJE NEPŘÍZNIVÝ
NEUROLOGICKÝ STAV ZA ŠEST MĚSÍCŮ
M. Kleissner, Praha, M. Šramko, Praha, J. Kettner, Praha, J. Kautzner, Praha
Úvod: Včasná prognostikace u komatozních pacientů po mimonemocniční oběhové zástavě (OHCA;
out-of-hospital cardiac arrest) může zásadně pomoci v terapeutickém rozhodování a informování
rodiny postiženého.
Cíl: Popsat vývoj neurologického stavu selektované populace pacientů po OHCA, kteří zůstávají v kómatu třetí den hospitalizace.
Metody: Z našeho souboru 204 konsekutivních přeživších po OHCA, kteří podstoupili teplotní management a u nichž jsme měli k dispozici šestiměsíční kontroly, jsme analyzovali 73 subjektů (36 %)
s perzistujícím kómatem po 72 hodinách od OHCA s vysazenou analgosedací. Zhodnotili jsme jejich
neurologický stav po šesti měsících pomocí škály CPC (Cerebral Performance Category).
Výsledky: Ze 73 pacientů s perzistujícím kómatem třetí den po OHCA měl příznivý neurologický
stav po šesti měsících (CPC 2) pouze jeden pacient (1 %). Ostatních 72 nemocných (99 %) mělo buď
špatný neurologický stav, anebo v průběhu sledování zemřelo: CPC 3: 2 (3 %), CPC 4: 8 (11 %), CPC
5: 62 (85 %). Přítomnost kómatu po 72 hodinách měla následující predikci pro nepříznivý neurologický výsledek za šest měsíců: senzitivitu 86 %, specificitu 99 %, pozitivní prediktivní hodnotu 99 %
a negativní prediktivní hodnotu 91 %.
Závěr: Perzistující kóma u pacientů bez sedace po 72 hodinách od OHCA silně koreluje s nepříznivým střednědobým neurologickým stavem, nezávisle na jiných klinických proměnných. Tato informace může pomoci při rozhodování o rozsahu léčby.

AKUTNÍ DISEKCE AORTY U PACIENTA PO TAVI PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍM
POJIVA
Z. Komorová, Brno, L. Groch, Brno, J. Seménka, Brno, J. Sitar, Brno
TAVI se stává stále častější metodou terapie význ. aort.vad u pac. s vysokým operačním rizikem konvenční chir. náhrady a na základě randomizovaných studií i u pac. se středním, a dokonce i nízkým
operačním rizikem. S narůstajícím počtem výkonů se objevují kompl. předvídatelné i neočekávané.
88letý muž s hemodynam. význ. aort. stenózou (gradient 83/43 mmHg,AVA 0,8 cm2,AVAi 0,5 cm2/
m2), Euroscore II 7.94 % byl indikován k provedení TAVI transfem. přístupem. Výkon proběhl bez
kompl., pac. byla implantována chl. typu CoreValve EVOLUT R 34. Kontrolní aortografie dokumentují
optim. usazení chl., bez významného paravalvárního leaku, bez známek aort. disekce. Echokardiograficky po výkonu optimální efekt. Po výkonu byl pac. hospitalizován na lůžku intenzivní kardiologické péče, oběhově stabilní, probuzený do kvalitního vědomí. S odstupem přibližně 8 hodin od
ukončení výkonu pac. reportuje bolesti LDK s obj.známkami ak. ischemie. Na CTAG se ukazuje patrná
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disekce DeBakey typ I začínající od horního okraje stentu, postihující celou aortu a přecházející až
na pánevní tepny a tepny DKK. Ještě na CT pracovišti dochází k zástavě dechu a oběhu, neprodleně
je zahájena reanimace, na monitoru PEA, echokardiograficky tamponáda, za CPR indikována a provedena emergentní punkce perikardu, ale přes provedená akutní opatření a léčbu se nedaří obnovit
krevní cirkulaci a pacient zmírá. Při sekci je nápadná ztenčená stěna úvodních cca 7 cm asc. aort.
a při histologickém vyšetření je nalezen obraz degenerativní choroby pojiva s depozity kyselých mukopolysacharidů- incipientní cystická medionekroza.
Degenerativní přestavba stěny cévy na podkladě idiopatické cystické medionekrozy může vést ke
zvýšení rizika závažné kompl. TAVI–disekci aorty. Diagnostika této poruchy pojiva je histologická,jeji
přítomnost tedy představuje nepředvídatelné naštěstí málo frekventní riziko TAVI procedury.

ZEVNÍ AUTOMATICKÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM U ZÁSTAVY OBĚHU, KOMPLIKACE
A PITEVNÍ NÁLEZY
A. Krüger, Praha, M. Syrůček, Praha, P. Ošťádal, Praha, M. Janotka, Praha, J. Naar, Praha, D. Vondráková, Praha,
P. Neužil, Praha
Úvod: Použití automatizované zevní srdeční masáže dává záchranářům možnost věnovat se ostatním činnostem spojených s kardiopulmonální resuscitací. Získávají tak potřebný čas k nezbytně nutným úkonům včetně možnosti zavedení extrakorporálního oběhu u refrakterní zástavy oběhu.
Soubor a metodika: V našem souboru máme celkem 36 nemocných, kteří byli masírováni zevním
automatickým systémem LUCAS II (Physio-Control, Lund, Sweden). Sledovali jsme komplikace zevní
srdeční masáže – fraktura žeber, krvácení do hrudníku a perikardu, ruptura sleziny a jater. Posuzovali
jsme nemocné se zástavou oběhu v nemocnici (IHCA) a v mimo nemocničním prostředí (OHCA). Ve
spolupráci s patologií byly hodnoceny pitevní nálezy zemřelých.
Výsledky: Průměrný věk nemocných v našem souboru byl 62 let. Nemocniční zástavy (IHCA) tvořily
55 % souboru, vstupní hodnota laktátu byla 11.57 mmol/l ± 4.25, vstupní pH 6.94 ± 0.22. Pozorovali jsme signifikantně vyšší rizika komplikací v podobě hemotoraxu a hemoperikardu ve skupině
OHCA než u IHCA (p< 0.05). Riziko ruptury jater a sleziny bylo také mírně vyšší ve skupině OHCA,
ne však signifikantně (p > 0.05). Fraktury žeber nebyly v obou skupinách rozdílné. V pitevním protokolu ve skupině IHCA byla celková hmotnost srdce signifikantně vyšší (725 g ± 73 vs 483g ± 25;
p<0.05), stejně tak i celková hmotnost plic (2152 g ± 152 vs 1482 g ± 216; p<0.05). Hmotnost
jater, mozku a ledvin v obou skupinách nebyla rozdílná.
Závěr: Aplikací zevního automatizovaného masážního systému získáváme čas a prostor k dalším
nezbytným úkonům během oběhové zástavy. V našem souboru jsme pozorovali vyšší rizika komplikací ve skupině OHCA. Pitevní nálezy ukázaly vyšší celkovou hmotnost srdce a plic ve skupině
nemocničních zástav oběhu.
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PŘÍČINY HOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ NA OPTIMÁLNÍ
MEDIKAMENTOSNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ SACUBITRIL/VALSARTAN, (ARNI) ROČNÍ
RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
A. Novák, Ústí nad Labem
Na základě posledních aktualizovaných guidelines pro srdeční slabost by měl mít pacient s nižší
ejekční frakcí než 40 % nasazenu optimální medikamentosní léčbu, bez ohledu na to zda je sledován
internistou, ambulantním kardiologem nebo ve specializované ambulanci pro srdeční slabost. U 105
prvních našich pacientů léčených sacubitril/valsartanem během jeden a půl roku ( 11/2017-06/2019
) jsme provedli analýzu příčin hospitalizací pro zhoršení srdeční slabosti. Sledovanou skupinu za toto
roční období jsme rozdělili na pacienty s ischemickou chorobou srdeční, dilatační kardiomyopatií,
pacienty se srdeční slabostí a hypertenzí a fibrilací síní. Ve skupině s ischemickou chorobou srdeční
dva pacienti zemřeli při hospitalizaci, o obou šlo ale o pacienty s pokročilou srdeční slabostí a EF pod
20 % při nasazení ARNI, ve skupině s dilatační kardiomyopatií byl jeden pacient hospitalizován pro
dušnost IV stupně při paroxysmu rychlé fibrilace síní .Druhý také pro recidivu fibrilací síní, ale nebyl
hospitalizován, úprava farmakoterapie řešena opakovanými ambulantními kontrolami včetně bedside echo i při domácích návštěvách,(Lumify). Ve skupině pacientů s permanentní fibrilaci síní, byli
dva pacienti hospitalizování pro dušnost IV. stupně, z toho jeden opakovaně pro recidivující pleurální
výpotek. Průměrný věk sledovaného souboru byl 70,4 let, žen 29 %, průměrná EF 33 %.
Závěr: počet hospitalizací pro srdeční selhání byl relativně nízký, dva pacienti zemřeli, ale šlo o pacienty s již pokročilou srdeční slabostí. Současná fibrilace síní nebo její recidiva je obávanou a prognosticky nepříznivou komplikací, v literatuře také označováná jako „devil complication“. Optimální
medikamentosní léčba včetně sacubitril/valsartanu by měla být nasazena včasně, zejména u pacientů
se sinusovým rytmem.

SPONTÁNNÍ DISSEKCE VĚNČITÉ TEPNY
M. Paďour, Praha, J. Bělohlávek, Praha, T. Kovárník, Praha, A. Linhart, Praha
Spontánní dissekce věnčité tepny (SDVT) je relativně vzácným, ale závažným onemocněním způsobujícím často akutní koronární syndrom (AKS) u mladých žen. Jde patofyziologicky odlišnou situaci od
AKS způsobených aterosklerózou (AS). V našem sdělení předkládáme současný pohled na klinickou
manifestaci a angiografické třídění SDVT. Představujeme modality léčby v závislosti na angiografickém obraze a klinické situaci, které jsou odlišné od vžitých algoritmů léčby AKS u AS postižení věnčitých tepen. Ve sdělení chceme diskutovat možnosti využití intravaskulárního ultrazvuku a optické
koherentní tomografie v situaci SDVT. Závěrem předvedeme obrazovou kazuistiku pacienty se SDVT.
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PŘÍNOS COPEPTINU A CRP K DIAGNOSTICE AKUTNÍ MYOKARDITIDY MIMIKUJÍCÍ
AKS V MLADÉ POPULACI
J. Pařenica, Brno, E. Ganovská, Brno, K. Helánová, Brno, J. Jarkovský, Brno, P. Kala, Brno, K. Marcinechová, Brno,
Š. Marcela, Brno, H. Romana, Brno, L. Petr, Brno, L. Simona, Brno
Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé
pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. Podle doporučení ESC (position statement 2013) by
měla být u všech vyloučena ischemická choroba srdeční (selektivní koronarografii nebo CT angiografie). Je velmi omezené množství informací o možnostech rozlišení AKS a akutní myokarditidy pomocí
biomarkerů. Cílem naší práce bylo posoudit biomarkery potenciálně dostupné v klinické praxi k diagnostice akutní myokarditidy v populaci pacientů do 50 let.
Vyhodnotili jsme 88 pacientů s akutní myokarditidou a kontrolní skupinu 115 pacientů s AKS, kteří
byli vyšetření pro bolesti na hrudi do 12 hod od vzniku potíží. Diagnoza myokarditidy byla založena na klinice, ekg, zvýšené hodnotě troponinu, negativní koronarografii a potvrzena nálezem MRI.
Byly vyhodnoceny odběry při přijetí. Pacienti s AKS měli významně nižší hodnoty CRP (4,1 vs 33,7;
p<0,001), troponinu (160 vs 420; p=0,03) a trend k nižším hodnota procalcitoninu (0,07 vs 0,10;
p=0,054), naopak měli významně vyšší hodnoty copeptinu (53 vs 5,4; p<0,001) a MRproADM
(0,73 vs 0,47; p<0,001), srovnatelné hodnoty NTproBNP (555 vs 353). Kombinace nízké hodnoty
copeptinu (<5,5) a vyšší hodnoty CRP při přijetí (>17) identifikuje část pacientů, u kterých můžeme
vyloučit AKS jako příčinu potíží.
Závěr: u části mladých pacientů, kde je klinické podezření na akutní myokarditidu, může kombinace
pozitivní hodnoty troponinu, nízké vstupní hodnoty copeptinu a vyšší hodnoty CRP jednoznačně
vyloučit jako příčinu AKS.

SIMULTANEOUS PERCUTANEOUS UNLOADING OF LEFT VENTRICLE DURING
VENO-ARTERIAL ECMO IN REFRACTORY CARDIOGENIC SHOCK
M. Pazderník, Praha, M. Gramegna, London, M. Morosin, London, A. Azzu, London, A. Rosenberg, London, R. Trimlett,
London, S. Davies, London, S. Ledot, London, S. Price, London
Introduction: Effective unloading of left ventricle (LV) might mitigate negative side effects of increased afterload in V-A ECMO patients. However, whether the addition of intra-aortic balloon pump
(IABP) or Impella to VA-ECMO improves outcomes in patients with refractory cardiogenic shock (CS)
is still unclear.
Methods: We retrospectively reviewed patients treated for refractory CS with VA-ECMO between
January 2018 and May 2019. The primary outcome was all-cause mortality within 30 days of VA-ECMO implantation. Secondary outcomes included incidence of major ischemic and bleeding episodes,
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renal replacement therapy (RRT), and haemolysis. Outcomes were compared between the VA-ECMO
cohort and VA-ECMO + percutaneous unloading device (Impella or IABP).
Results: One hundred-one patients were identified: 62 VA-ECMO alone and 39 VA-ECMO + percutaneous unloading (15x Impella, 24x IABP). Thirty-day all-cause mortality was not significantly
different in the unloading group (49 % vs. 47 %; p = 0.849). No difference between secondary
outcomes was observed, except for haemolysis, which was greater in unloading group (26.3 % vs.
8.9 %; p=0.02). V-A ECMO vs. V-A ECMO + unloading of LV complications were as follows: ischaemic stroke 5.3 vs 1.7 %, p=0.31; intracerebral bleeding 10.5 vs 1.7 %, p=0.052; renal replacement
therapy 74.4 vs 66.1, p=0.38; lower limb/foot ischaemia 21.1 vs 16.7 %, p= 0.59; mesenteric ischaemia 5.3 vs 6.7 %, p=0.78; life threatening or severe bleeding 23.7 vs 37.7 %, p=0.15; moderate
bleeding 34.2 vs 32.8 %, p=0.88.
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šením objemu tekutin v plicích. Cílem studie bylo na experimentálním modelu akutního srdečního
selhání (HF) sledovat změny elektrické impedance související se změnami objemu tekutin v plicní
tkáni při zvyšujícím se průtoku VA ECMO.
Metodika: Experimenty probíhaly na prasečích modelech v celkové anestezii (n=5, 54 kg). Parametry umělé plicní ventilace a infuze tekutin byly v průběhu protokolu konstantní. Elektrická impedance
byla měřena EIT pásem s 32 elektrodami a hodnocena v krocích po jednom litru VA ECMO v rozsahu
1-4 l/min. Data byla zpětně analyzována fázovou a frekvenční filtrací v prostředí MATLAB tak, aby
byl zahrnut pouze region plic. Protokol se zvyšujícím se průtokem ECMO byl aplikován nejprve na
zdravou a po indukci srdečního selhání i na selhávající cirkulaci. Jako model srdečního selhání byl
využit akutní ischemický model indukovaný okluzí koronární tepny (RIA).

Conclusion: Addition of Impella or IABP to VA-ECMO did not decrease all-cause mortality at 30
days in patients with refractory cardiogenic shock. We observed an increased incidence of haemolysis, however unloading of LV did not affect safety profiles as compared with VA-ECMO alone.

Výsledky: S postupným zvyšováním průtoku VA ECMO od 1 do 4 l/min jsme u zdravé cirkulace
nezaznamenali významnou změnu hrudní impedance ani středního arteriálního tlaku (MAP). Na
druhou stranu u modelu srdečního selhání se MAP zvýšil o 40 % (p<0,01) a elektrická impedance
plic klesla o 3,1 % (p<0,01).

CO JE NOVÉHO V PROBLEMATICE ŽILNÍCH VSTUPŮ?

Závěr: Snížení elektrické impedance plic při zvýšeném průtoku VA ECMO pouze u HF může být
vzhledem ke konstantním ventilačním parametrům interpretováno jako zvyšující se objem tekutin
v plicích. EIT se zdá být vhodnou metodou pro monitoring a hodnocení objemu tekutin v plicích při
VA ECMO terapii.

M. Polák, Mladá Boleslav
Problematika žilních vstupů je i nadále aktuálním problémem napříč všemi obory. V České republikace je leaderem v této problematice Společnost pro porty a permanentní katetry. Členy této společnosti jsou lékaři i sestry různých odborností (internista, intenzivista, radiolog, kardiolog, chirurg,
onkolog, anesteziolog, pediatr atd.) a to jak z ČR, tak i ze Slovenska. O významu společnosti svědčí
skutečnost, že SPPK byla přijata jako jediná v postkomunistických zemí do mezinárodní společnosti
WoCoWa. Přednáška pojednává o novinkách v této problematice u tzv. A-DIVA (Adult – Difficult Intravenous Access) pacienta, a to především při místa žilního vstupu, typu katetru a způsobu zavádění
a navigace uložení hrotu katetru. Krátce se dotkne i způsobu fixace katetrů a jejich ošetřování. Na
závěr přednášky je zmíněn i ekonomický aspekt používání nových technik.

VLIV PRŮTOKU VA ECMO NA ELEKTRICKOU IMPEDANCI PLIC U MODELU
AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
M. Popková, Praha, E. Kuriščák, Praha, P. Hála, Praha, D. Janák, Praha, M. Hrachovina, Praha, J. Bělohlávek, Praha,
P. Ošťádal, Praha, P. Neužil, Praha, O. Kittnar, Praha, M. Mlček, Praha
Úvod: Distenze levé komory srdeční a následně až vznik plicního edému jsou často diskutované komplikace veno-arteriální membránové oxygenace (VA ECMO) u pacientů s těžkým srdečním selháním.
Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací metoda využívaná pro monitoring
distribuce ventilace. Při vhodné filtraci je však schopna odlišit také drobné změny související se zvý34
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RUPTURA VOLNÉ STĚNY U PACIENTKY S TAKO – TSUBO SYNDROMEM
J. Seménka, Brno, L. Groch, Brno, O. Hlinomaz, Brno, M. Rezek, Brno, J. Sitar, Brno, V. Žampachová, Brno
Úvod: Tako – tsubo syndrom (TTKMP) je diagnostikován přibližně až u 2 % pacientů s podezřením
na AKS. Přednostně postihuje postmenopauzální ženy a obecně je považován za onemocnění s velmi dobrou prognózou (95 % případů se upraví do 8 týdnů). Mortalita je udávána mezi 1-3,2 %.
Etiologie je velmi heterogenní a patofyziologický mechanismus stále nejasný, spouštěcím momentem
může být stres jakékoliv etiologie a charakteru (psychický, jiné závažné onemocnění apod.).
Kazuistika: 73letá pacientka byla přivezena k akutní koronarografii pro bolesti na hrudi a přítomné
elevace ST segmentu v apikální oblasti. Koronarografické vyšetření ukazuje difuzní aterosklerózu bez
hemodynamicky významných stenóz, při ventrikulografii nalézáme rozsáhlou porucha kinetiky dist.
2/3 LK. Krátce po přijetí na ICCU dochází k náhlé zástavě oběhu, zahájena ALS, na akutní echokardiografii tamponáda, přes urgentní perikardiocentézu a drenáž se nedaří obnovit oběh, trvá asystolie. Při sekci prokázána ruptura volné stěny v oblasti srdečního hrotu, kde i makroskopické známky
akutního infarktu myokardu, které verifikovány i histologicky. Na histologických vzorcích z oblasti
středních srdečních segmentů jsou známky kompatibilní s Tako – tsubo kardiomyopathií (zvlněné
kardiomyocyty, fokální neutrofilní celulizace)
Závěr: TTKMP je považována za onemocnění s velmi dobrou prognózou, nicméně u části pacientů
může mít i fatální následky. Resuscitace v úvodu výrazně zhoršuje pacientovo přežití – iniciální významná deprese funkce LK s potřebou podávání vasopresorů a inotropik zhoršuje hemodynamický
www.kardio-cz.cz
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status pacienta, obzvláště v návaznosti na spouštěcí jak kardiální (zde drobný apikální infarkt) tak
nekardiální onemocnění (iktus, nádorové onemocnění, rozsáhlé chirurgické zákroky, respirační selhání, sepse apod.)

DEKANYLACE VA ECMO POMOCÍ CÉVNÍCH UZÁVĚROVÝCH SYSTÉMŮ
J. Sikora, Brno, D. Nešpor, Brno, J. Ondrášek, Brno, P. Němec, Brno, P. Fila, Brno, R. Ňorek, Brno
Úvod: V souvislosti s rozvojem strukturálních intervencí na srdci i endovaskulárních intervencí na
aortě došlo k rozvoji uzávěrových cévních systémů, které výrazně snížily potřebu chirurgické preparace cévních přístupů. U vpichů větších než 10F se ale většina z těchto technik opírá o naložení
stehů nebo změření hloubky punkce v úvodu vlastní procedury (tzv. „preclose“ postup). U odložené
dekanylace ECMO kanyl zavedených punkčně z třísla však tyto možnosti nemáme, přitom by bylo
výhodné použít tyto techniky a eliminovat tak nutnost chirurgické revize třísla v celkové anestezii
u povšechně kompromitovaných pacientů.
Soubor: V období IX/2018-IX/2019 bylo v CKTCH Brno zrušeno periferní VA ECMO u 22 pacientů,
z toho se u 16 pacientů jednalo o punkčně zavedené ECMO. Polovina pacientů byla dekanylována
chirurgicky (6 pacientů s primárně chirurgicky zavedeným ECMO, 1 pacient po chirurgické revizi
třísla, 1 pacient s plánovanou úpravou konfigurace na VV ECMO a 3 pacienti podle rozhodnutí
chirurga). U zbylých 11 pacientů byl proveden pokus o dekanylaci použitím uzávěrových cévních systémů (Proglide, Angioseal a Exoseal) v případě arteriálních kanyl a pomocí Z-stehu u venózních kanyl.
Závěr: Z 11 pokusů o dekanylaci ECMO jich 8 bylo dlouhodobě úspěšných, ve 2 případech byla
nutná okamžitá chirurgická revize třísla, v jednom případě byla potřeba odložená trombektomie pro
akutní ischemii dolní končetiny
Diskuse: Dekanylace punkčně zavedeného periferního VA ECMO kombinací cévních uzávěrových
émů a Z-stehu je při vědomí potenciálních komplikací a správné selekci pacientů perspektivním postupem.

MONITORACE LAKTÁTU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI „ ... NUTNOST
NEBO LUXUS? “
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pina: léčena zvyklým způsobem na podkladě klinického vyšetření bez měření laktátu. Randomizace
do intervenční nebo kontrolní skupiny je dle poslední číslice výzvy k výjezdu (sudá vs. lichá) určené
záchranné službě dispečinkem. U obou skupin v intenzivní péči hodnoceny parametry: APACHE II,
SOFA, laktát a jeho normalizace, morbidita a komplikace, délka umělé plicní ventilace, délka hospitalizace, kvalita života před přijetím a při propuštění, mortalita. Výsledky: do studie zařazeno 44 nemocných (24 intervenční skupina, 20 kontrolní skupina). Mezi oběma skupinami je významný rozdíl
v mortalitě (1 vs. 19 nemocných). Průměrné hodnoty laktátu T1 vs. T2 v intervenční skupině: 7,32
vs. 5,84 mmol/l zachycuji příznivý trend poklesu hodnot laktátu v přednemocniční neodkladné péči.
Již úvodní výsledky v intervenční skupině jsou spojeny s možností přežití bez následného postižení
při důsledném dodržování pracovního postupu. Závěr: předpokládáme, že přednemocniční měření
sérového laktátu a agresivní léčba okultního šoku v PNP může příznivě ovlivnit rozvoj orgánové
dysfunkce, morbiditu, délku hospitalizace a mortalitu nemocných v těžkém stavu. Projekt nabízí
ověření účinnosti časné identifikace nemocných vyžadujících agresivní léčbu v PNP pomocí relativně
jednoduché diagnostické metody: monitorace sérového laktátu.

PLICNÍ EMBOLIE S TROMBY V PRAVÉ KOMOŘE A TROMBÓZOU VENA CAVA
INFERIOR
P. Syrovátka, Karlovy Vary, M. Hozman, Karlovy Vary, M. Novotná, Karlovy Vary, A. Veinfurtová, Karlovy Vary, A. Schee,
Karlovy Vary
Prezentujeme kazuistiku 61letého hypertonika, diabetika 2. typu na PAD, po dvakrát plicní embolii
v anamnéze, recentně po artroskopii pravého kolene (vysadil kumarin, bridge LMWH, ale neaplikoval
po výkonu) přijat na interní oddělení pro bilaterální plicní embolii. 4denní anamnéza kašle a dušnosti, bolesti v levém hemitoraxu, již 3. recidiva TEN. Lab. CRP 300..180..75, NTproBNP 79, Ddimery
13313. ECHO s nálezem dobré funkce PK, patrné rozsáhlé trombemboly přes RVOT do plicnice
a suspekce na trombózu i vena cava inferior.Doplněno CTbřicha s nálezem rozsáhlé trombozy vena
cava inferior, rozvíjejícího se plicního infarktu levého dolního laloku. Konzultace kardiochirurgického
pracoviště, neindikována chirurgická embolektomie, překlad na JIP, podána systémová trombolýza.
Kontrolní ECHO již s vymizením trombů, bez poruchy fce PK. Třetí den přeložen na interní oddělení, zahájena kumarinizace, analgoterapie pleuritických bolestí, atb nepodávána. Klinický průběh byl
dále nekomplikovaný a pacient dimitován s účinným INR do péče ambulantních specialistů s plánem
dovyšetření trombofilie.

R. Sviták, Karlovy Vary, Z. Kos, Karlovy Vary
V období 2015 až 2018 byli ve studii šok – laktát sledování nemocní s diagnózou šokového stavu,
kteří z místa zásahu jsou transportování ZZS Plzeňského kraje na Emergency KARIM FN Plzeň a následně hospitalizováni na KARIM. Základním kritériem pro zařazení: symptomatologie šoku zhodnocením vitálních funkcí – krevní tlak, srdeční a dechová frekvence, pulsní oxymetrie, mentální stav.
U intervenční skupiny: měřen laktát v čase T1 T2; při hodnotě laktátu nad 3.5 mmol/l (T1) je zahájena
agresivní léčba: ventilace, objemová náhrada, event. farmakologická podpora oběhu. Kontrolní sku36

CO PREDIKUJE EFEKTIVITU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM
V LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE?
R. Špaček, Třinec, O. Jiravský, Třinec, M. Hudec, Třinec, J. Fismol, Třinec, L. Škňouřil, Třinec
Úvod: Maligní arytmická bouře (MB) je akutním stavem jež zasluhuje sofistikovaný přístup. Masivní
aktivace sympatiku, takřka vždy spojená s MB, zvyšuje riziko vzniku dalších arytmií. Anestetická blowww.kardio-cz.cz
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káda ganglion stellatum (BGS) za účelem snížení sympatického tonu v oblasti myokardu začíná být
standardem v léčbě MB v mnoha centrech.
Cíl: Identifikovat prediktory efektivity BGS u pacientů s MB.
Soubor: Analyzovali jsme náš soubor pacientů – BGS byla mezi březnem 2017 a prosincem 2018 na
naše pracovišti provedena u 31 nemocných s MB
Výsledky: Průměrná ejekční frakce levé komory byla 27 % (+/- 9 %), 74 % pacientů trpělo ischemickou KMP. Nejčastějším typem arytmie byla monomorfní KT a to u 71 % pacientů, následovaná polymorfní KT u 13 % nemocných. Z celého souboru 19 pacientů nemělo po BGS jakoukoliv další arytmii
(„respondeři“), zatímco zbylých 12 mělo alespoň jednu komorovou arytmii během následujících
7 dní („non-respondeři“) – u 3 z těchto 12 navíc počet arytmií neklesl o více než 50 %. V multivariantní analýze věk, pohlaví ani chronická terapie Amiodaronem nepredikovaly efektivitu BGS. Jediným
významným prediktorem efektivity BGS byla přítomnost Hornerovy triády po výkonu – viditelná byla
u 52,6 % responderů a 16,6 % non-responderů (p = 0,002).
Závěr: Přítomnost Hornerovy trias po blokádě ganglion stellatum je nejsilnějším prediktorem responderství na tuto terapii. Tento závěr je v rozporu s některými literárními daty, kde právě přítomnost
Hornerovy triády je považována za periprocedurální komplikaci, a ne známku korektně provedené
blokády. Na druhou stranu je možné, že ale ve skutečnosti ukazuje, že sympatická vlákna inervující
myokard byla blokována. Protože stále neexistuje spolehlivá metoda, která by potvrdila, že sympatická vlákna inervující myokard byla při BGS ovlivněna, je možné, že procedura často selhává z důvodu
instilace anestetika do nevhodného místa.

ECPR A ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ PUNKCE POHLEDEM MLADÉHO
KARDIOLOGA – JEDINÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI
R. Špaček, Třinec, P. Branny, Třinec, L. Škňouřil, Třinec
Úvod: Ultrazvukem navigované punkce cév se v posledních letech stávají standardem na mnoha
pracovištích. Evidence na podporu tohoto trendu je solidní a proto řada odborných společností považuje tento postup za „state-of-the-art“. Kanylace tříselných cév u ECPR je velmi specifickou problematikou vyžadující rychlost, přesnost a zkušenost. Data pro podporu použití real-time ultrazvukové
navigace u ECPR neexistují.
Cíl: Podat přehled zkušeností mladého kardiologa s prováděním ECPR za pomoci ultrazvukem navigovaných punkcí bezprostředně před a po kardiologické atestaci. S pomocí obrazové a video dokumentace poukázat na jednotlivé aspekty tohoto postupu a na nutnost předchozího intenzivního
tréninku v neresuscitačních podmínkách.
Soubor: Všichni pacienti kanylováni výše uvedeným lékařem v rámci ECPR, s pomocí ultrazvukem
navigovaných punkcí mezi lety 2017 a 2019.
Výsledky: Za udané období bylo nalezeno celkem 11 ECPR splňující výše uvedená kritéria – 1 v roce
2017, 3 v roce 2018 a 7 v roce 2019. Asistujícím při kanylaci byl vždy buďto druhý lékař, nebo
38
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instrumentářka kardiochirurgie. ECMO kanylace byla úspěšná v 10 případech, jeden pacient zemřel
pro opakovaně neúspěšnou kanylaci femorální žíly. U nemocných po úspěšné kanylaci nebyla zaznamenána závažná komplikace spojená s procedurou. Z našeho souboru přežili 4 pacienti (36 % – 1x
OHCA a 3x IHCA) s normálním neurologickým výsledkem, všichni jsou k tomuto dni naživu.
Závěr: Dle výsledků a osobních zkušeností se ultrazvukem navigované punkce při ECPR jeví jako nadějná metoda, která však ale zasluhuje předchozí intenzivní trénink při neresuscitačních kanylacích.
Tento postup je vhodný především pro mladší lékaře, kteří nemají předchozí zkušenosti s kanylací
třísel bez UZ v rámci invazivní kardiologie či jiného oboru.

INFLUENZA B KOMPLIKOVANÁ ARDS A AKUTNÍ MYOKARDITIDOU S ROZVOJEM
VÝZNAMNÝCH KALCIFIKACÍ MYOKARDU LEVÉ KOMORY
R. Špaček, Třinec, R. Pös, Třinec, M. Koza, Třinec, L. Škňouřil, Třinec, R. Hanák, Třinec
Úvod: Influenza B zpravidla patří mezi méně závažné původce chřipky. Prezentujeme kazuistiku mladého muže, u nějž naopak měla Influenza B těžký průběh s rozvojem ARDS a akutní myokarditidy,
s následným vznikem významných kalcifikací myokardu levé komory.
Popis kazuistiky: 32 letý nemocný byl hospitalizován ve spádové nemocnici pro rychle progredující
dušnost, nutnost UPV a hospitalizace na ARO. Pro i nadále insuficientní oxygenaci pod obrazem
těžké formy ARDS přeložen na naše pracoviště – při překladu hlášena pozitivita PCR na Influenzu B,
započata kauzální terapie. Při přijetí obtížná ventilace, septický šok, echokardiograficky dysfunkce LK
s EF 30 % patrně v rámci akutní myokarditidy – rozhodnuto o kanylaci VA ECMO, zvolen femoro-axilární přístup. Posléze pozvolná stabilizace stavu, pro renální selhání CVVHD. Za tři dny konverze
na VAV ECMO a následující den na VV ECMO, hemodynamické zlepšení. Stav komplikován plegií
levé horní končetiny na vrub intracerebrálního hematomu parietálně vpravo – po vysazení Heparinu
stabilizace. Zhruba po týdnu od přijetí echokardiograficky a následně i na CT verifikace významných
kalcifikací myokardu levé komory. 17. den od přijetí ECMO ex., intenzivní rehabilitace, weaning
a překlad do spádové nemocnice. Na ambulantních kontrolách poté opětovně viditelné kalcifikace
v myokardu, postupné zlepšení EF LK na 45 % dle MR provedeného rok po hospitalizaci.
Závěr: Kazuistika popisuje komplikovaný případ chřipky typu B. Rozvoj významných kalcifikací myokardu po proběhlé myokarditidě je popisován velmi vzácně a prognóza takového nemocného je
velmi různorodá.

EFEKT URGENTNÍ ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ UNILATERÁLNÍ BLOKÁDY GANGLION
STELLATUM U OBĚHOVĚ NESTABILNÍCH PACIENTŮ S ARYTMICKOU BOUŘÍ
M. Šramko, Praha, P. Peichl, Praha, P. Stojadinovič, Praha, J. Kautzner, Praha
Úvod: Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum (BGS) je jednoduchý léčebný výkon,
www.kardio-cz.cz
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který může potlačit pohotovost k srdečním arytmiím. Existuje však málo dat o přínosu BGS v akutní
péči u pacientů s arytmickou bouří (AB).

komory byly pozorovány ve většině, ale ne ve všech studiích. Rozsah zlepšení kolísal mezi studiemi
a přínos buněčné terapie kmenovými buňkami nebyl výrazný.

Cíl: Cílem práce bylo posoudit efekt urgentní unilaterální BGS u hemodynamicky nestabilních pacientů s AB.

Konsensus skupiny expertů z roku 2017. Po oproštění od vyfabrikovaných experimentů a shrnutí
dosavadních prokazatelných dat o možnostech regenerace kardiomyocytů za různých okolností,
skupina uzavírá, že buněčná léčba oproti všem dosud proběhlým kontroverzím zůstává velice nadějnou metodou pro obnovení poškozené srdeční svaloviny. Jsou potřeba další molekulární, translační
a klinické studie, aby byla definována optimální zdrojová buněčná linie, metoda podání a základní
mechanismy účinku. Jsou uvedeny konkrétní směry dalšího výzkumu.

Metodika: Hodnotili jsme klinický průběh u 10 konsekutivních pacientů, kteří podstoupili urgentní
BGS pro AB v období 12/2018 až 10/2019 (muži: n=10, věk: 66±9 let, ischemická/neischemická
kardiomyopatie: n=6/4, ejekční frakce levé komory: 20±5 %). Všichni pacienti měli refrakterní setrvalé nebo incesantní komorové tachykardie (CL 390–545ms). Arytmie recidivovaly i přes intravenózní
léčbu amiodaronem, hlubokou sedaci a overdrive stimulaci 90-110/min. Levostranná BGS byla provedena pomocí 0.5 % bupivakainu pod ultrazvukovou kontrolou (Vividi, GE Healthcare).
Výsledky: Nevyskytly se žádné trvalé komplikace BGS. U jednoho pacienta s přetrvávající AB po
katetrizační ablací došlo po BGS během několika minut k vymizení arytmií. Tento efekt přetrvával
dva týdny, během kterých byla provedena úspěšná stereotaktická radioablace. U dalších tří pacientů
arytmie vymizely během 2-4 dnů po BGS a tento efekt přetrvával až 3 měsíce. Efekt BGS u těchto
pacientů však nelze hodnotit izolovaně, protože současně s BGS byli pacienti syceni amiodaronem.
U dalšího jednoho pacienta došlo po BGS k signifikantnímu snížení četnosti komorových tachykardií,
což umožnilo jeho oběhovou stabilizaci a úpravu koagulačních parametrů před provedením úspěšné epikardiální katetrizační ablace. U zbývajících 5 pacientů nebyl pozorován žádný efekt BGS na
potlačení AB.
Závěr: Ultrazvukem navigovaná BGS je bezpečný výkon proveditelný u lůžka pacienta, který může
u hemodynamicky nestabilních nemocných s AB akutně potlačit recidivující komorové tachykardie.

REGENERACE MYOKARDU. UPDATE 2019
J. Vojáček, Hradec Králové
Možnost regenerace kardiomyocytů je dlouhodobě předmětem výzkumu na tkáňových kulturách,
na zvířeti a v klinice.
Experimentální práce. U dospělých savců schopnost regenerovat myokard je velmi omezená. V roce
2000 Anversa se svoji skupinou presentoval možnost přeměny myších kmenových buněk v kardiomyocyty, výskyt primitivních kardiomyocytárních kmenových buněk a regeneraci myokardu po infarktu. Později tato skupina dokumentovala možnost regenerace kardiomyocytů u lidí pomocí měření
úrovně izotopů uhlíku 14C v srdcích osob věku 2 až 78 let, to mělo porovnat výskyt 14C v myokardu
mladších osob se staršími osobami vystavenými větší radioaktivitě v důsledku nadzemního jaderného
testování v padesátých letech minulého století. V roce 2018 bylo odvoláno toto sdělení a dalších 31
publikací v důsledku falšování dat, byla pozastavena probíhající randomizovaná studie.

PROGNOSTICKÉ HODNOTY NEURON-SPECIFICKÉ ENOLÁZY (NSE) U NEMOCNÝCH
PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ (SZ) VE VZTAHU K POHLAVÍ A INICIÁLNÍMU RYTMU
D. Vondráková, Praha, A. Krüger, Praha, M. Janotka, Praha, J. Naar, Praha, P. Neužil, P. Ošťádal, Praha
Úvod: NSE je aditivní prognostický ukazatel u nemocných po SZ. Údaje o prognostickém významu
NSE v závislosti na pohlaví a iniciálním rytmu doposud nejsou k dispozici.
Cíl práce: Porovnat prognostický význam NSE u mužů a žen, a porovnat prognostický význam NSE
u skupiny nemocných s iniciálním defibrilovatelným (S) a nedefibrilovatelným rytmem (NS) v prvních
4 dnech po SZ.
Metody. Analyzovali jsme data z registru nemocných po SZ mimo nemocnici, kteří byli léčeni endovaskulární terapeutickou hypotermií. NSE jsme stanovovali 1., 2., 3. a 4. den po SZ. Klinické výsledky
byly hodnoceny podle CPC a to 30. den po SZ.
Výsledky: V souboru bylo 271 nemocných po SZ, 28 % bylo žen(F) a 72 % mužů (M). F a M skupina
byla srovnatelná podle věku, ROSC, vstupní hodnoty laktátu, a přežití se CPC 1-2. Plocha pod ROC
křivkou (AUC) v 1. den byla 0.78 (P<0.001) v F skupině a 0.74 (P<0.001) v M skupině. V den 2
AUC byla 0.85 (P<0.001) u F a 0.92 (P<0.001) u M. Den 3 AUC 0.86 (P<0.001) u F, zatímco u M
jsme zjistili nejvyšší hodnotu AUC (0.94, P<0.001). Nejvyšší hodnotu AUC u F jsme nalezli 4. den
po SZ (0.93, P<0.001), u mužů byla AUC 0.91 (P<0.001). 201 nemocných (74 %) mělo (S) and
70 nemocných (26 %) mělo (NS) vstupní rytmus. Pacienti ve skupině S byli mladší, častěji muži,
s nižší vstupní hodnotou laktátu, a měli lepší neurologický výsledek; ROSC byl srovnatelný v obou
skupinách. AUC 1. den byla 0.70 (P<0.001) v S skupině and 0.86 (P<0.001) v NS skupině. AUC 2.
den byla 0.92 (P<0.001) pro u S a 0.84 (P<0.001) u NS. Den 3 AUC byla 0.95 (P<0.001) v S a 0.84
(P<0.001) v NS skupině. Dne 4 AUC byla 0.93 (P<0.001) u S a 0.90 (P<0.001) u NS.
Závěr: Naše výsledky ukazují na rozdíly v prognostických hodnotách NSE v závislosti na pohlaví
a iniciálním rytmu po SZ. Vyšší prognostický přínos měření NSE (zvláště 2. a 3. den) byl pozorován
u mužů a u pacientů se S rytmem.

Možnost regenerace myokardu u lidí. Výzkum omezen možností experimentů u lidských tkání. Několik studií hodnotilo intrakoronární aplikaci kmenových buněk u nemocných po rekanalizaci infarktové
věnčité tepny při přetrvávající poruše kinetiky levé komory. Zlepšení ejekční frakce a remodelace levé
40
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Sesterská sdělení
RIZIKOVÁ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ SRDEČNÍ TEPNY
S MECHANICKOU PODPOROU OBĚHU IMPELLA CP Z POHLEDU SESTRY
A. Alzaydeh, Praha, V. Mochová, Praha, J. Myšková, Praha, P. Ošťádal, Praha
Úvod: Impella je rodina mechanických srdečních podpor od společnosti Abiomed. Řadí se do kategorie krátkodobých, nepulsatilních srdečních podpor. V našem sdělení se budeme zabývat zkušeností
z našeho pracoviště s Impellou CP, která se mimo pacientů v kardiogenním šoku také využívá při
rizikových koronárních intervencích.
Popis případu: Výkon byl proveden u pacienta se srdečním selháním s těžkou dysfunkcí LK, indikovaného k perkutánní koronární intervenci (PCI) kmene levé srdeční tepny (ACS) a ramus interventricularis anterior (RIA), který byl kontraindikován ke KCH výkonu. U pacienta byla provedena příprava
stejná jako ke katetrizačnímu výkonu, pacient při vědomí a plně spolupracující. Po kanylaci arteria
radialis dx a arterie femoralis dx, proběhla kontrola ACT pro požadované antikoagulační hodnoty.
Dalším krokem byla konfigurace a nasetování monitorovací jednotky, poté následuje vlastní zavedení katetru Impelly CP do levé komory pod skiaskopickou kontrolou. Monitorovací jednotka navádí
lékaře i asistující sestry přes jednotlivé kroky nutné k úspěšnému zahájení srdeční podpory. Po startu
podpory lékaři přistupují k PCI a zavedení stentů. Během výkonu se pečlivě sledují hemodynamické
parametry a podle potřeby upravuje průtok systémem Impella. Po ukončení intervence byl průtok
systémem snížen na minimum, následováno kontrolou ACT před explantací katetru Impelly. Následně byl katetr odstraněn. Pacient výkon s podporou Impella CP dobře toleroval; po výkonu byl předán
na KJ k následné péči – byl kontinuálně hemodynamicky monitorován, perfuze pravé dolní končetiny
byla sledována pomocí tkáňové oxymetrie.
Závěr: Využití mechanické srdeční podpory (Impella CP) při PCI u rizikových pacientů zajišťuje jejich
hemodynamickou stabilitu a představuje pro ně menší zátěž než kardiochirurgický výkon. Překážkou
pro častější použití tohoto systému je jeho vysoká cena.

CO JÁ PRO TEBE? CO TY PRO (MĚ) SEBE?
L. Březinová, Olomouc, Š. Dvořáková, Olomouc
Úvod: V tomto šetření jsme se zaměřili na odpovědnost pacientů s AIM ke svému zdraví po ukončení
hospitalizace.
Cíl: Zjistit, do jaké míry jsou pacienti schopni změnit své zlozvyky po 1 roce od akutního infarktu
myokardu. Sledovanou oblastí bylo kouření a snížení tělesné hmotnosti.
Výsledek: Do našeho šetření bylo zahrnuto 110 pacientů hospitalizovaných v průběhu roku 2018
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ve FN Olomouc, 1. IK – oddělení akutní kardiologie s diagnózou AIM. Z šetření vyplynulo, že před
AIM nekouřilo 58 pacientů (52,7 %) ze 110, 52 pacienti (47,3 %) před AIM denně kouřili. Šetřením
bylo dále zjištěno, že po AIM začalo znovu kouřit 8 pacientů (15,4 %) z 52 do 1 měsíce, 9 pacientů
(17,3 %) do půl roku, 1 pacient (1,9 %) do roku, a 33 pacientů (63,5 %) po prodělaném infarktu
myokardu NEKOUŘÍ DOSUD.
Z 52 pacientů, kteří před AIM kouřili, snížilo svoji tělesnou hmotnost 13 pacientů (25 %), ideální
hmotnost mělo 19 pacientů (36,5 %) a 20 pacientům (38,5 %) se nepodařilo svou tělesnou hmotnost snížit.
U pacientů, kteří před AIM nekouřili, se podařilo snížit původní tělesnou hmotnost 21 pacientům
(36,2 %), 22 pacientů (37,9 %) mělo ideální hmotnost a nepodařilo se zhubnout 14 pacientům
(24,1 %).
Závěr: Dle statistiky každoročně přibližně 400 000 lidí v ČR přestane kouřit. Mnozí díky všudypřítomné protikuřácké kampani, mnozí bohužel až na podkladě vlastní zkušenosti v podobě ohrožení
svého zdraví AIM.
Problematika nadváhy, ev. obezity je téma skloňované ve všech pádech nejen v ČR, ale prakticky ve
všech vyspělých zemích. Jedná se o nelehký boj každého jednotlivce. Toto téma se o to více týká
i pacientů po AIM, jejichž situace je o to obtížnější, že po odložení své poslední cigarety se ručička
váhy téměř vždy přirozeně posune směrem nahoru.
Edukace v oblasti prevence vzniku AIM nadále zůstává tím nejobtížnějším úkolem zdravotnického
personálu.

BANDÁŽ AORTY METODOU EXOVASC®
M. Glűcková, Olomouc, P. Dokoupilová, Olomouc, J. Karas, Olomouc, A. Zezulková, Olomouc
Úvod: Seznámení nelékařských pracovníků s metodou Exo Vasc®, kdy chirurg pevně obalí kořen aorty a část vzestupné aorty speciální polymerovou síťkou, která brání dalšímu rozšiřování kořene aorty.
Metody se využívá především u pacientů se specifickou poruchou genetické informace, jejímž typickým příkladem je Marfanův syndrom. Během tohoto druhu postižení aorty dochází velmi často
k dilataci jejího kořene. Z dlouholetých zkušeností je známo, že je u těchto pacientů zvýšené riziko
disekce, které představuje kritický a život ohrožující stav.
Popis případu: Kazuistika popisuje případ mladého muže (…let) s laboratorně diagnostikovaným
Marfanovým syndromem, který podstoupil výše zmíněný výkon jako prevenci sekundárních komplikací na naší klinice v loňském roce. Po x hodinovém operačním výkonu jsme si převzali pacienta na
kardiochirurgickou jednotku intenzivní péče. Zde v jednotlivých pooperačních dnech zachycujeme
velmi rychlou rekonvalescenci z ošetřovatelského hlediska.
Závěr: Tato relativně mladá metoda má mnoho benefitů. Zvyšuje nejen kvalitu života, ale zároveň
nebrání případnému kardiochirurgickému výkonu.
www.kardio-cz.cz
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Internetové zdroje: http://www.marfanek.cz/userfiles/files/3/1478605368.pdf – staženo dne
21. 7. 2019

v injekční či perorální formě. Komplikované formy postihující proximální řečiště končetin (například
v případě dolních končetin nad tříselný vaz) nebo případy rezistentní ke konvenční terapii vyžadují
invazivnější přístup, lokální trombolýzu. Popisujeme princip metody a v kazuistice se věnujeme pacientce s proximální hlubokou žilní trombózou s projevy phlegmázie, kdy úvodními symptomy byly
bolesti zad. Shrnujeme možné komplikace, kontraindikace a výhody využití kaválního filtru. Práce
nás provází několikadenní hospitalizací pacientky na kardiologické JIP, kdy přes komplikovaný průběh
bylo dosaženo optimálního výsledku.

EXTERNÍ ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE – JAK JI PROVÁDĚT NEJLÉPE?

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE

Exo Vasc prezentuje využití moderních materiálů v medicíně a zajišťuje ochranu i prevenci život
ohrožujících stavů.
Literatura: Rubáčková Popelavá J, et al., Vrozené srdeční vady v dospělosti: 2., zcela přepracované
a doplněné vydání, Praha: Grada 2018, 584s, ISBN 978-80-271-0696-7

D. Hetclová, Olomouc, M. Hutyra, Olomouc, A. Zezulková, Olomouc
Externí elektrická kardioverze (EKV) patří v současné době mezi standardní výkony v léčbě fibrilace
síní (FS). Její provedení je spojeno s důkladnou přípravou pacienta s ohledem na snížení možných
rizik spojených s analgosedací či defibrilací. Na našem pracovišti provádíme okolo 200 EKV ročně.
Cílem naší práce bylo stanovit nejvhodnější způsob vedení kardiovezre a tím maximalizovat bezpečnost a úspěšnost výkonu.
Metody: Šetření bylo prováděno na 1. interní klinice kardiologické u 150 pacientů a bylo zaměřeno
na pacienty se zjištěnou FS. Užívaná léčiva k provedení analgosedace byla podávána ve třech srovnatelných skupinách ve standardizované síle – etomidát, propofol, etomidát+alfentanil. Sledovali
jsme délku trvání analgosedace dle užitých anestetik a to i ve vztahu ke konzumaci alkoholu, dále
vliv anestetik na krevní tlak, vnímání bolesti a v neposlední řadě i jejich nežádoucí účinky jako nauzea, myoklonické pohyby aj. Defibrilace se prováděla pomocí bifázického výboje s užitím pádel nebo
pomocí multifunkčních nalepovacích elektrod. Velikost prvního výboje byla vždy 100 J, následně
dlepotřeby 200 J až 360 J.
Výsledky: Efektivita v ukončení perzistující FS byla dosažena u 86 % pacientů. Prokázali jsme, že
propofol je spojen s kratší dobou sedace (p=0,039) a užívání alkoholu nemá vliv na délku sedace.
Potvrdil se fakt, že etomidát je nejvhodnější pro skupinu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním z důvodu minimálního vlivu na hemodynamické parametry. U podání defibrinačního výboje byl
zjištěn nižší výskyt popálenin v místě přiložení multifunkčních nalepovacích elektrod (p=0,0002).
Závěr: EKV je bezpečná metoda, kterou lze uskutečnit ambulantně bez nutnosti hospitalizace pacienta. Je ale nezbytné věnovat pozornost adekvátní analgosedaci tak, aby se potlačily nežádoucí
účinky a zachoval se maximální komfort pro pacienta podstupující tento výkon.

LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY
B. Juračková, Brno, Š. Novotná, Brno
Hluboká žilní trombóza je onemocnění postihující obě pohlaví napříč celým věkovým spektrem s četností cca 160/100 000 obyvatel. V terapii zpravidla vystačíme s podáním antitrombotických léků
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Š. Lexová, Praha, P. Jansa, Praha, S. Heller, Praha
Plicní hypertenze je hemodynamický stav definovaný zvýšením středního tlaku v plicnici na 25 mmHg
a více. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) představuje chronickou komplikaci
akutní plicní embolie, kdy perzistující organizované trombotické obstrukce plicních cév a současně
periferní cévní remodelace při anomální angiogenezi, porušené fibrinolýze a endotheliální dysfunkci
vedou k prekapilární plicní hypertenzi, tlakovému zatížení pravé komory srdeční a posléze k pravostrannému srdečnímu selhání a případnému úmrtí. Vyskytuje se u 2-4 % pacientů, kteří přežijí akutní
plicní embolii.
Léčebnou metodou volby u CTEPH je chirurgická plicní endarterektomie (PEA). Předpokládá chirurgickou dostupnost organizovaných trombotických hmot. Balónková angioplastika plicnice (BPA)
představuje terapeutickou alternativu v přísně selektovaných situacích u nemocných nevhodných
k PEA pro příliš periferní postižení nebo pro neúnosné operační riziko, případně u pacientů s reziduální plicní hypertenzí po PEA.
Specializovaná péče o nemocné s CTEPH je v ČR soustředěna do Kardiocentra Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze. Chirurgický program PEA je zde rozvíjen od roku 2004, dosud bylo operováno
více jak 340 pacientů. Program BPA byl zahájen v roce 2016, dosud bylo do konce roku 2018 provedeno 80 výkonů.

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S ICD-NA CO JE TŘEBA MYSLET?
M. Navrátilová, Praha, T. Janota, Praha, A. Šipková, Praha, E. Horálková, Praha, V. Radvanovská, Praha
Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD) efektivně brání náhlé zástavě oběhu na podkladě fibrilace komor nebo komorové tachykardie. Standardně je v současnosti generátor impulzů sloužící
i jako jedna elektroda implantován vlevo infraklavikulárně a minimálně 1 elektroda je zavedena transvenózně (T-ICD) nebo epikardiálně v průběhu operace srdce indikované z jiného důvodu k hrotu
pravé komory. V poslední době jsou stále častěji indikovány tzv. subkutánní kardiovertery (S-ICD).
Na rozdíl od T-ICD je pulzní generátor typicky implantován na levé straně hrudníku vedle hrudní
www.kardio-cz.cz
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klece a elektroda je implantována těsně pod kůži nad hrudní kost. Využívány jsou zejména tam, kde
implantace standardního T-ICD není vhodná nebo možná z různých důvodů jako je infekce, stenózy
cévy při opakovaných implantacích a není potřeba funkce stimulátoru. Tento způsob implantace má
však svoje specifika. Generované výboje jsou až 5x silnější než u T-ICD. V případě, že dojde k resuscitaci, mohou být masírující zachránci vystaveni velmi nepříjemným výbojům s napětím až 130 voltů.
Kardiopulmonální resuscitace by měla být prováděna zásadně z pravé strany postiženého, tedy
z druhé strany než je implantovaný defibrilátor. Tato poloha snižuje velikost výboje, kterému může
být vystaven zachránce, cca na polovinu oproti resuscitaci z levé strany. V případě potřeby může být
k inhibici přístroje využit silný magnet. Izolaci zachránce zlepšuje několik vrstev rukavic nebo silnější
gumové rukavice. „Bzučák“ ICD vestavěný za účelem varování uživatele před docházející baterií,
může také varovat masírujícího zachránce před případným výbojem.
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ve spánku je obstrukční spánková apnoe (OSA). Prevalence spánkové apnoe v populaci je udávána
5-8 %. V případě rezistentní arteriální hypertenze je OSA přítomna až u 50 % pacientů.
Cíle: Naše šetření probíhalo ve dvou obdobích, 1/2017 – 12/2017 a 1/2018 – 12/2018. Zaměřili jsme
se na pacienty s arteriální hypertenzí a naším cílem bylo odhalit nebo vyloučit syndrom spánkové
apnoe.
Výsledky: Celkem bylo polygrafickým přístrojem NOXT 3 vyšetřeno v obou letech 100 pacientů.
V roce 2017 bylo z celkového počtu vyšetřovaných pacientů diagnostikováno 26 % pacientů trpících
OSA, v roce 2018 pak došlo k nárůstu diagnostikovaných pacientů na 59 %. V současné době je ze
sledovaného vzorku léčeno domácím přístrojem CPAP 41 pacientů.
Závěr: Vyšetření spánkové apnoe patří na naší klinice mezi základní vyšetřovací metody a je nedílnou
součástí péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Sdělení poukazuje na specifika S-ICD v případě KPR. Diskutována je i problematika deaktivace ICD
u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU
SDÍLENÍ PŘEDSTAV A ÚVAH O LÉČBĚ SE SESTROU ZLEPŠUJE PÉČI
M. Navrátilová, Praha, T. Janota, Praha
Charakter komunikace uvnitř pracovních týmů představuje sociálně psychologický faktor, který může
významně ovlivňovat úspěšnost léčby, spokojenost nemocného, sester i lékařů. Spolupráce lékařů
a sester v péči o nemocné se zdá být samozřejmostí. Úroveň této spolupráce však může být velice
rozdílná. Často jsou odlišné představy sestry a lékaře o prioritách péče, o přáních nemocného, o jeho
psychickém rozpoložení. Důležité je proto sdílet nejen vyšetřovací a léčebný plán, ale i představy
o tom, proč neresuscitovat, neintubovat, dělat nebo nedělat nějaké náročnější vyšetření, indikovat
či neindikovat nemocného k operaci atd. Sestra tráví s nemocným podstatně více času. Získává s nemocným jiný kontakt než lékař a někdy i jiné informace. Nemocný se často zdráhá polemizovat s lékařem o navržených postupech, ale rád je diskutuje se sestrou. Sestra může nemocného motivovat
ke spolupráci, která vázne, přinášet lékaři informaci o psychosomatické kondici z hlediska sestry atd.
Otázkou je, jak nastavit organizaci práce a komunikace, aby vše fungovalo k maximálnímu prospěchu nemocného, ale i ke spokojenosti sestry, která tak může vnímat význam své práce.

B. Soukupová, Praha 2
Refrakterní srdeční zástava je stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace – ROSC (Return of spontaneus circulation) Příčinou zástavy oběhu je z 80 % kardiální.
Po úspěšné resuscitaci u pacientů s OHCA (out-of-hospital cardiac arrest) je doporučována časná SKG
(selektivní koronarografie) Nejčastějším nálezem je choroba 3 tepen.
Chronický uzávěr věnčité tepny (chronic total occlusion, CTO) je definován jako kompletní uzávěr
koronární tepny bez antegrádního průtoku prokázeného nebo předpokládaného trvání déle než tři
měsíce. CTO je dokumentováno u přibližně 20 % nemocných indikovaných ke koronarografii pro
suspektní ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Perkutánní koronární intervence (PCI) chronických
uzávěrů věnčité tepny vede ke zlepšení symptomů a kvality života, zlepšení funkce levé komory, je
alternativou chirurgické revaskularizace a pravděpodobně zlepšuje prognózu pacientů.
V našem centru od roku 2012 do roku 2018 bylo provedeno emergentní SKG po srdeční zástavě
u 502 pacientů z toho 136 (35 %) pacientů mělo chronický kolaterizovaný uzávěr jedné nebo více
věnčitých cév nejčastěji v povodí pravé věnčité tepny.
Závěr: CTO je u pacientů se srdeční zástavou velmi časté a je častější u pacientů s dlouhou srdeční
zástavou. Léčba CTO lézí tak potenciálně může snižovat riziko srdeční zástavy.

SPÁNKOVÁ APNOE V KARDIOLOGII
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K. Rabelová, Olomouc, Š. Dvořáková, Olomouc, D. Hetclová, Olomouc, K. Kubová, Olomouc, M. Hutyra, Olomouc,
J. Přeček, Olomouc

SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY

Úvod: Spánková apnoe je definována jako výskyt apnoických nebo hypopnoických zástav dechu ve
spánku, které trvají 10 a více sekund a opakují se více než 5x za hodinu. Nejčastější poruchou dýchání

Plicní embolie je stav, kdy dochází k uvolnění sraženiny z žilního řečiště (dolních končetin či malé pánve) a jejich vmetení do a. pulmonalis a jejich větví. V nejzávažnějších stavech se přistupuje k podání

P. Staňková, Brno, K. Kolísková, Brno

www.kardio-cz.cz
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systémové trombolýzy. Účinnou látkou je alteplasa. Kontraindikací podání jsou například recentní
chirurgické výkony, kraniotrauma či krvácivé stavy. Po podání trombolýzy se v léčbě zpravidla pokračuje heparinem či nízkomolekulárním heparinem, následně perorálními antikoagualncii. Popisujeme
případ kardiogenního šoku na podkladě masivní plicní embolie se synkopou provázenou úrazem hlavy, kdy podání systémové trombolýzy z vitální indikace vedlo k oběhové stabilizaci pacienta. Krvácivé
komplikace byly naštěstí málo závažné a byly zvládnuty konzervativně. Práce je bohatě dokumentována včetně alternativ terapie.

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U PACIENTŮ V ANALGOSEDACI
D. Šloufová, Plzeň, H. Lazebníková, Plzeň, J. Stočesová, Plzeň, M. Hromádka, Plzeň, R. Rokyta, Plzeň
Komunikace slouží jako prostředek k navázání kontaktu a propojení s okolním světem. Náš výzkum
se zaměřil na problematiku komunikace s rodinou u nemocných v analgosedaci hospitalizovaných
na jednotce intenzivní péče. Cílem naší práce byla snaha o nalezení oblasti, z které mají rodinní příslušníci pacientů největší strach a obavy.
Sběr dat byl proveden prostřednictvím strukturovaného rozhovoru, který obsahoval 20 otevřených
otázek. Bylo osloveno celkem 8 respondentů, z toho 2 odmítli a 2 vážně onemocněli. Rozhovory
probíhaly v období listopad 2018 až únor 2019 v domácím prostředí respondentů.
Analyzovali jsme rozhovory s rodinnými příslušníky zaměřené na identifikaci obav, které vnímali při
verbální a neverbální komunikaci s nemocnými po zástavě oběhu na umělé plicní ventilaci během
hospitalizace na Kardiologické jednotce intenzivní péče. Největší obavy vycházely z neznalosti neverbální komunikace a úzkosti z přístrojů, které pacienta obklopovaly.

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ PŘI NUTNÉ
ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII
Z. Weberová, Brno, P. Kala, Brno, M. Poloczek, Brno, I. Vičíková, Brno
Kazuistika: Řešení komplikace u pacienta s perzistentní fibrilací síní na trvalé antikoagulační terapii
novými antikoagulancii se silným, nárazovým krvácením z hemeroidů a výrazným poklesem hemoglobinu. Při hospitalizaci pro poztrátovou anémii indikován ke katetrizačnímu uzávěru ouška levé
srdeční síně.
Podpořeno z grantu AZV 15-2956
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POMÁHÁME SRDCI
REGENEROVAT PŘI AKUTNÍM
SRDEČNÍM SELHÁNÍ!
Produkty Impella CP®, Impella 5.0®, Impella RP®
a Automated Impella® Controller od společnosti Abiomed
umí podpořit čerpací funkci srdce a pomáhat mu tak v jeho
regeneraci při akutním srdečním selhání a zároveň poskytují
stabilizaci hemodynamiky srdce při rizikových PCI.

Promedica

exkluzivně přináší
srdeční podpory
Impella® na český trh.

Pro více informací kontaktujte
zástupce divize IRK na:
irk@promedica-praha.cz
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Poznámky

KNOW WHEN
TO INTERVENE.
BECAUSE
SECONDS
MATTER.
The new INVOS™ 7100 regional oximetry
system is designed to respond quickly —
so you can too.

The risks are real. Cerebral desaturation occurs in over
one third of all cardiac surgeries1 and in clinical trials is
associated with:
§ Postoperative major organ morbidity and mortality
(MOMM)2
§ Neurologic injury3-5
§ Increased time on mechanical ventilation6
§ Prolonged hospital stay2,3
INVOS™ technology serves as a “first alert”, enabling you to
intervene quickly, with confidence7. INVOS™ technology:
§ Is the most studied cerebral oximetry system
(600+ published, peer-reviewed articles8)
§ Is the most used cerebral oximeter globally, with the
largest worldwide share of ~80%8
§ Performs uniquely and with characteristic performance
in acute clinical scenarios in terms of trend response
and depth of saturation9
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Intravenózní P2Y12 inhibitor

Intravenózní P2Y12 inhibitor

On

Zkrácená informace o přípravku :
Název a složení: Kengrexal 50 mg prášek pro koncentrát pro injekční / infuzní roztok. Jedna lahvička obsahuje cangrelorum tetrasodium, což odpovídá cangrelorum 50 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 10 mg.
Po naředění obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 200 mikrogramů.

2 min

Indikace: Kengrexal, podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován ke snížení výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI) a kteří nebyli léčeni perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 před provedením PCI a u kterých není
léčba perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 možná nebo vhodná.
Dávkování a způsob užívání: Doporučená dávka Kengrexalu u pacientů podstupujících PCI, je intravenózní bolus
v dávce 30 µg/kg, bezprostředně následovaný intravenózní infuzí v dávce 4 µg/kg/min. Bolusovou injekci a infuzi je
třeba podat před provedením zákroku a pokračovat v ní po dobu nejméně 2 hodin nebo po dobu trvání zákroku, podle
toho, co bude trvat déle. Dle rozhodnutí lékaře lze v infuzi pokračovat po dobu celkem 4 hodin.
Kontraindikace: Aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení z důvodu poruchy hemostázy a/nebo ireverzibilních
poruch koagulace nebo v důsledku nedávné velké operace/traumatu nebo nekontrolovatelné závažné hypertenze.
Jakákoli anamnéza cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky. Hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoli pomocnou látku.
Interakce: Klopidogrel podávaný během infuze kangreloru nemá očekávanou inhibici na krevní destičky.
Nežádoucí účinky: Nejčastěji mírné až středně těžké krvácení a dušnost. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby
hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha.
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Zvláštní upozornění: Podávání Kengrexalu může zvýšit riziko krvácení, srdeční tamponády, obahuje sorbitol, pacienti
s intolerancí fruktózy ho neměli užívat.

1 hod

Těhotenství a kojení: Podávání Kengrexalu v těhotenství se nedoporučuje. Neví se, zda se Kengrexal vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit.
Zvláštní požadavky pro uchovávání: Před rekonstitucí se nevyžaduje, po ní viz bod 6.3. SPC.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.. Via Palermo 26/A
43122 Parma, Itálie.
Reg. č.: EU/1/15/994/001.

Rychlá on/off reakce

Datum revize textu: listopad 2018

Chiesi CZ s.r.o.
Na Květnici 33, 140 00, Praha 4
Tel.: +420 261 221 745, Tel/fax.: +420 261 221 767
chiesi-cz@chiesi.com, www.chiesi.cz

Literatura:
Akers WS et al. J Clin Pharmacol. 2010.
Jan;50(1):27-35

Chiesi CZ s.r.o.
Na Květnici 33, 140 00, Praha 4
Tel.: +420 261 221 745, Tel/fax.: +420 261 221 767
chiesi-cz@chiesi.com, www.chiesi.cz
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Přípravek je pouze na lékařský předpis a není t.č.
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte
s úplnou informací o přípravku.

Cardiohelp System

Extracorporeal life support
whenever you need it
www.getinge.com

Cardiohelp System

Extracorporeal life support
whenever you need it

Cardiohelp System
www.getinge.com

Extracorporeal life support
whenever you need it
www.getinge.com

*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku.
Zkrácená informace o přípravku Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky, Pradaxa 110 mg tvrdé tobolky – Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje
110/150 mg dabigatranum etexilatum. Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací
síní s jedním nebo více rizikovými faktory jako je cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA) v anamnéze; věk ≥ 75 let; srdeční
selhání (NYHA třída ≥ II); diabetes mellitus; hypertenze (SPAF). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence DVT
a PE u dospělých pacientů. Dávkování a způsob podání: SPAF: Doporučená denní dávka je 300 mg (1 tob. po 150 mg 2 x denně). Léčba musí být
dlouhodobá. DVT/PE: Doporučená denní dávka je 300 mg (1 tob. po 150 mg 2x denně) po léčbě parenterálním antikoagulanciem ≥ 5dní. Délka léčby
je individuální po posouzení přínosu vs rizika léčby. Tobolku polykat celou, neotvírat, protože tím může být zvýšeno riziko krvácení. Dávka 220 mg
(1 tob. po 110 mg 2x denně) – věk 80 let a vyšší, současné užívání verapamilu. Pro následující pacienty by měla být zvolena denní dávka přípravku
300 mg nebo 220 mg dle individuálního posouzení rizika tromboembolie nebo rizika krvácení: věk 75-80 let; stř. těžká porucha funkce ledvin;
gastritida, ezofagitida nebo gastroezofageální reflux; ostatní se zvýšeným rizikem krvácení. Funkce ledvin by měla být zhodnocena výpočtem CrCl
před zahájením léčby, aby byli vyloučeni pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CrCl < 30 ml/min). U pacientů léčených přípravkem Pradaxa by
měla být funkce ledvin posouzena nejméně 1x ročně nebo častěji podle potřeby. *Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku
přípravku; těžká porucha funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min); klinicky významné aktivní krvácení; organické léze nebo stavy, jestliže jsou považovány
za významné rizikové faktory závažného krvácení. Mohou to být nedávné gastrointestinální ulcerace, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem
krvácení, nedávné poranění mozku nebo páteře, nedávný chirurgický výkon v oblasti mozku, páteře nebo oka, nedávné intrakraniální krvácení,
známá přítomnost nebo podezření na jícnové varixy, arteriovenózní malformace, cévní aneurysmata nebo závažné intraspinální či intracerebrální
cévní anomálie; souběžná léčba jinými antikoagulancii např. nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny, deriváty heparinu, perorální
antikoagulancia kromě zvláštních situací, kdy dochází ke změně antikoagulační léčby nebo je nefrakcionovaný heparin podáván v dávkách nutných
k udržení průchodnosti centrálních žilních nebo arteriálních katetrů; porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění ovlivňující přežití; souběžná léčba
systémově podávaným ketokonazolem, cyklosporinem, itrakonazolem a dronedaronem, *umělá náhrada srdeční chlopně vyžadující antikoagulační
léčbu. Zvláštní upozornění: Nedoporučuje se podávat pacientům s dvojnásobným zvýšením hodnot jaterních testů nad horní hranici normy. Dabigatran
150 mg 2x denně byl spojen s vyšším výskytem závažných gastrointestinálních krvácení. Pozorováno u pacientů 75 let a starších. K prevenci možno
podat PPI. Opatrně podávat u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. Faktory zvyšující riziko krvácení: věk ≥75 l., CrCl 30-50 ml/min., současné
podávání inhibitorů glykoproteinu P (např. amiodaronu, chinidinu, verapamilu), hmotnost < 50 kg, ASA, klopidogrel, *tikagrelor, NSAID, SSRI, SNRI,
jiné léky ovlivňující hemostázu, poruchy koagulace, trombocytopenie, poruchy funkce trombocytů, nedávná biopsie, závažné zranění, bakteriální
endokarditida. Akutní chirurgický a jiný výkon: léčbu dočasně přerušit; pokud je to možné, výkon odložit nejméně o 12 hod. Nedoporučuje se podávat
u pacientů podstupujících anestezii s pooperačním ponecháním epidurálně zavedeného katetru. Interakce: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární
heparin a deriváty heparinu, (fondaparinux, desirudin), trombolytika, antagonisté vitamínu K, rivaroxaban nebo jiná perorální antikoagulancia, látky
ovlivňující agregaci krevních destiček (GPIIb/IIIa, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dextran a sulfinpyrazon) – žádné nebo omezené zkušenosti a může být
zvýšené riziko krvácení. Současné podávání ASA, klopidogrelu, NSAID zvyšuje riziko krvácení. Dabigatran etexilát a dabigatran nejsou metabolizovány
v systému cytochromu P450, proto nejsou předpokládány související lékové interakce. Inhibitory glykoproteinu P: amiodaron, verapamil, chinidin,
ketokonazol, dronedaron, klarithromycin a tikagrelor – pečlivé sledování, k identifikaci zvýšeného rizika krvácení možno použít aPTT a dTT testy.
Vyhnout se současnému podávání se silnými induktory glykoproteinu P (třezalka tečkovaná, karbamazepin, rifampicin). Nežádoucí účinky: Nejčastěji
hlášeným je krvácení. Hlášeny jako časté: anémie, bolest břicha, průjem, nauzea (SPAF); epistaxe, dyspepsie, gastrointestinální krvácení, kožní
krvácení, urogenitální krvácení (SPAF, DVT/PE); rektální krvácení (DVT/PE). Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v původním obalu, chránit
před vlhkostí. Datum poslední revize textu: 28. 3. 2019. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim
am Rhein, Německo Registrační č.: Pradaxa 110 mg EU/1/08/442/005-007; Pradaxa 150 mg EU/1/08/442/011. Přípravek schválen i v indikaci
Primární prevence žilních tromboembolií u dospělých pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Výdej pouze na lékařský
předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby
hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. SPC přípravku.
Zkrácená informace o přípravku Praxbind 2,5 g/50 ml injekční/infuzní roztok – Složení: 1 ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje
idarucizumabum 50 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje idarucizumabum 2,5 g v 50 ml. Léková forma: Injekční/infuzní roztok Indikace: Specifický
přípravek k reverzi účinku dabigatranu. Je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je
třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném
krvácení. Dávkování a způsob podání: Omezeno pouze pro použití v nemocnici. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podání druhé 5 g
dávky lze zvážit v situacích: rekurence klinicky významného krvácení spolu s prodloužením doby srážení krve; pokud by potenciální obnovení
krvácení bylo život ohrožující a zjistí se prodloužená doba srážení krve; pokud pacienti vyžadují další naléhavý chirurgický/urgentní výkon a vykazují
prodlouženou dobu srážení krve. Relevantními koagulačními parametry jsou aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), dilutovaný
trombinový čas (dTT) nebo ekarinový koagulační čas (ECT). Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) se podává intravenózně jako dvě po sobě následující infuze,
každá v délce 5 až 10 minut, nebo jako bolusová injekce. Pacienti s poruchou funkce ledvin, jater nebo ve věku ≥ 65 let nevyžadují žádnou úpravu
dávky. Léčbu přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) lze znovu zahájit 24 hod. po podání přípravku Praxbind, pokud je pacient klinicky stabilní
a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Po podání přípravku lze kdykoli zahájit jinou antitrombotickou terapii (např. nízkomolekulární heparin),
pokud je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Kontraindikace: Žádné Zvláštní upozornění: Idarucizumab nezruší
účinky jiných antikoagulancií, lze kombinovat se standardními podpůrnými opatřeními. Obsahuje 4 g sorbitolu, riziko léčby přípravkem Praxbind
se u pacientů s hereditární intolerancí fruktózy musí zvážit oproti potenciálnímu přínosu léčby. Způsobuje přechodnou proteinurii jako fyziologickou
reakci na nadbytek bílkovin procházejících ledvinami. Proteinurie nesvědčí o poškození ledvin. Interakce: Klinicky relevantní interakce s jinými
léčivými přípravky se považují za nepravděpodobné. Nežádoucí účinky: Žádné nebyly zjištěny. Zvláštní opatření pro uchovávání: V chladničce
(2 °C – 8 °C); v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, po otevření injekční lahvičky stabilita prokázána na dobu 6 hodin při
pokojové teplotě. Neotevřenou injekční lahvičku lze před použitím uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 48 hodin, v původním
obalu, chráněnou před světlem. Roztok nemá být vystaven světlu po dobu delší než 6 hodin. Datum poslední revize textu: 24. 8. 2018. Držitel
rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo Registrační č.: EU/1/15/1056/001 Výdej pouze
na lékařský předpis. Léčivý přípravek Praxbind je hrazen z veřejného zdravotního pojištění jako nemocniční léčivý přípravek na základě
zařazení do seznamů NLéky (VZP) a NHVLP (SZP). Před podáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1; www.boehringer-ingelheim.cz; MEDInfo.CZ@boehringer-ingelheim.com
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Bezpečnostní profil
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Bezpečnost ještě umocněna
možností okamžitého zvrácení
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Zkrácená informace o přípravku BRILIQUE®

U PACIENTŮ S AKS A PO INFARKTU MYOKARDU

SUPERIORITA BRILIQUE1–3
MŮŽE
UDĚLAT
ROZDÍL

Na zlepšení prognózy záleží:1–3

BRILIQUE ® 90 mg SNIŽUJE KV MORTALITU
VS. CLOPIDOGREL PO 12 MĚSÍCÍCH.1

- 21 %

PRODLOUŽENÉ PODÁVÁNÍ

NOVINKA

BRILIQUE 60 mg + ASA SNIŽUJE
U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ PO IM
KV MORTALITU VS. ASA SAMOTNÁ.3
®

- 29 %

AKS – akutní koronární syndrom / KV – kardiovaskulární / IM – infarkt myokardu

Název přípravku: Brilique 90 mg potahované tablety, Brilique 90 mg tablety dispergovatelné v ústech, Brilique 60 mg potahované
tablety Složení a léková forma: Jedna potahovaná tableta obsahuje ticagrelorum 90 mg. Přípravek Brilique obsahuje méně
než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce.* Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje ticagrelorum 90 mg. Přípravek
Brilique obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce.* Jedna potahovaná tableta obsahuje ticagrelorum 60 mg.
Přípravek Brilique obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce.* Indikace: Přípravek Brilique podávaný s kyselinou
acetylsalicylovou (ASA) je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem
(ACS) nebo infarktem myokardu (IM) v anamnéze a vysokým rizikem vývoje aterotrombotických příhod. Dávkování a způsob
podání: Pacienti užívající přípravek Brilique mají též užívat nízkou udržovací dávku ASA 75–150 mg denně. ACS: Léčba přípravkem
Brilique se zahajuje podáním jedné iniciální dávky 180 mg (dvě tablety po 90 mg) a dále se pokračuje dávkou 90 mg dvakrát
denně. Léčba přípravkem Brilique 90 mg dvakrát denně se doporučuje u pacientů s ACS po dobu 12 měsíců, pokud není přerušení
léčby klinicky indikováno. IM: U pacientů s anamnézou IM a vysokým rizikem aterotrombotických příhod se doporučuje podávat
přípravek Brilique 60 mg dvakrát denně po dobu nejméně jednoho roku. Léčbu lze zahájit bez přerušení jako pokračování po
úvodní jednoroční léčbě přípravkem Brilique 90 mg nebo jiné léčby inhibitory receptoru pro adenosin difosfát (ADP) u pacientů
s ACS a vysokým rizikem aterotrombotických příhod. Léčbu lze též zahájit až dva roky od ataky IM nebo v průběhu jednoho roku
od ukončení předchozí léčby inhibitorem ADP receptoru. Existují pouze omezené údaje o účinnosti a bezpečnosti tikagreloru při
pokračovací léčbě delší než 3 roky. Přípravek Brilique lze podat s jídlem i bez jídla. Potahované tablety lze také rozdrtit na jemný
prášek a smísit s polovinou sklenice vody a ihned vypít. Směs lze podat též přes nazogastrickou sondu.Tablety dispergovatelné
v ústech se používají jako alternativa k přípravku Brilique 90 mg potahované tablety pro pacienty, kteří mají potíže se spolknutím
tablet vcelku nebo kteří dávají přednost tabletám dispergovatelným v ústech. Tableta se umístí na jazyk, kde se rychle disperguje
ve slinách. Pak se spolkne a zapije se vodou nebo se nezapije. Tableta může také být též dispergována ve vodě a podána
nazogastrickou sondou. Zvláštní populace: U starších pacientů není nutná úprava dávky. U pacientů s poruchou funkce ledvin
není nutná úprava dávky. U pacientů v konečném stádiu renálního onemocnění nelze tikagrelor odstranit dialýzou, podobně jako
u pacientů s normální funkcí ledvin. * U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. U pacientů s těžkou
poruchou funkce jater je tikagrelor kontraindikován. Nejsou dostupné údaje u dětí do 18 let. Kontraindikace: Hypersenzitivita
na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Patologické aktivní krvácení. Anamnéza intrakraniálního
krvácení. Závažná porucha funkce jater. Souběžné podávání tikagreloru se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazolem,
klarithromycinem, nefazodonem, ritonavirem a atazanavirem), neboť souběžné podávání může vést k podstatnému zvýšení
expozice tikagreloru. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Tikagrelor se má podávat opatrně u pacientů se sklonem ke
krvácení (např. v důsledku nedávného traumatu, nedávného chirurgického výkonu, poruchou koagulace, akutního nebo recentního
gastrointestinálního krvácení) a u pacientů, kteří souběžně užívají přípravky, které mohou zvyšovat riziko krvácení (např. nesteroidní
antirevmatika antiflogistika (NSAID), perorální antikoagulancia a/nebo fibrinolytika v průběhu 24 hodin od podání tikagreloru).
Tikagrelor se musí používat opatrně u pacientů s anamnézou bronchiálního astmatu a/nebo CHOPN. U pacientů s rizikem
bradykardie jsou klinické zkušenosti omezené, doporučuje se opatrnost. Pacienti mají být poučeni, že mají informovat lékaře
a zubního lékaře, že užívají tikagrelor, před jakoukoli plánovanou operací a předtím, než začnou užívat jakýkoli nový léčivý přípravek.
Pokud je u pacienta plánována operace a není žádoucí antiagregační účinek, je třeba tikagrelor vysadit 5 dnů před operací. Při
použití tikagreloru byla velmi vzácně hlášena trombotická trombocytopenická purpura. U pacientů, kterým byl podáván tikagrelor,
byly hlášeny falešně negativní výsledky funkčního testu trombocytů na heparinem indukovanou trombocytopenii.* Předčasné
přerušení jakékoli antiagregační léčby, včetně přípravku Brilique, může vést ke zvýšení rizika kardiovaskulární (CV) smrti, IM
nebo cévní mozkové příhody v důsledku základního onemocnění. Proto se má předčasné přerušení léčby vyloučit. Dále viz SPC.
Interakce: Tikagrelor je převážně substrátem pro CYP3A4 a mírným inhibitorem CYP3A4. Tikagrelor je též substrátem pro P-gp
a slabým inhibitorem P-gp a může zvyšovat expozici k substrátům pro P-gp. Je třeba opatrnosti při souběžném podávání P-gp
se středně silnými inhibitory CYP3A4 (verapamil, chinidin). Nebyl zjištěn vliv na sérové hladiny cyklosporinu. Souběžné podávání
tikagreloru a heparinu, enoxaparinu a kyseliny acetylsalicylové nebo desmopresinu nemá vliv na farmakokinetiku tikagreloru
ani na parciální aktivovaný tromboplastinový čas (aPTT), aktivovaný koagulační čas (ACT) nebo výsledky stanovení faktoru
Xa. U pacientů s ACS léčených morfinem (35% snížení expozice tikagreloru) byla pozorována zpožděná a snížená expozice
perorálním inhibitorům P2Y12, včetně tikagreloru a aktivního metabolitu tikagreloru. Klinický význam není znám, údaje však
naznačují možnost snížení účinnosti tikagreloru u pacientů současně léčených tikagrelorem a morfinem. Souběžné podávání
tikagreloru a substrátů pro CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem (např. cisaprid nebo námelové alkaloidy) se nedoporučuje.
Při podávání tikagreloru současně s léčivými přípravky, které vyvolávají bradykardii, se doporučuje opatrnost. V klinických studiích
byl tikagrelor podáván souběžně s ASA, inhibitory protonové pumpy, statiny, betablokátory, inhibitory angiotenzin konvertujícího
enzymu a blokátory receptoru pro angiotenzin bez klinicky významných nežádoucích interakcí s těmito léčivými přípravky.
Nedoporučuje se souběžné podávání tikagreloru a simvastatinu nebo lovastatinu v dávkách vyšších než 40 mg. Dále viz SPC.
Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy v plodném věku mají v průběhu léčby tikagrelorem užívat vhodnou antikoncepci, aby
se předešlo otěhotnění. Podávání tikagreloru se v průběhu těhotenství nedoporučuje. Tikagrelor a jeho metabolity se vylučují
do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Mezi nejčastěji hlášené patří krvácení, hyperurikémie a dušnost. Předávkování:
Tikagrelor je dobře tolerován v jednotlivých dávkách až 900 mg. Není známo antidotum účinků tikagreloru a tikagrelor nelze
odstranit dialýzou.* Léčba předávkování má zahrnovat standardní postupy místní lékařské praxe. Uchovávání: Nevyžaduje žádné
zvláštní podmínky uchovávání. Velikost balení: 56 tablet v jednom balení. Držitel rozhodnutí o registraci: AstraZeneca AB,
SE 151 85 Södertälje, Švédsko Registrační číslo: EU/1/10/655/004, EU/1/10/655/008, EU/1/10/655/013 Datum první
registrace: 3. 12. 2010 Datum revize textu: 12. 9. 2019
* Všimněte si nových informací o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a přípravek je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek předepíšete, pečlivě prostudujte Souhrn údajů o přípravku
(SPC). Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky
http://www.ema.europa.eu/ nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: AstraZeneca Czech Republic s.r.o.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, tel.: +420 222 807 111, www.astrazeneca.cz
© AstraZeneca 2019 Registrovaná ochranná známka BRILIQUE je majetkem AstraZeneca plc.
Referenční číslo dokumentu: 12092019API | POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Reference: 1. Wallentin L, Becker RC, Budaj Aet al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl
J Med 2009; 361: 1045–1057. 2. Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al.; PEGASUS-TIMI 54 Steering Committee and Investigators.
Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med 2015; 372: 1791–800. 3. Dellborg M et al.
Eur Heart J 2017;38(suppl):794–795. Abs P3670 (Presented at ESC 2017).
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Zkrácené informace o léčivém přípravku:  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické
pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC. Název přípravku: Xarelto 2,5 mg potahované tablety.
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg. Indikace: Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací
ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních
biomarkerů. Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s vysokým rizikem
ischemických příhod, kteří mají ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické onemocnění periferních tepen (PAD).* Dávkování a způsob podání: AKS: Doporučená dávka
je 2,5 mg dvakrát denně. Pacienti by měli rovněž užívat denní dávku 75 – 100 mg ASA nebo denní dávku 75 – 100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo
se standardní denní dávkou tiklopidinu. Léčba by měla být u jednotlivých pacientů pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody oproti riziku krvácení. Rozhodnutí
o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno individuálně u každého jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající déle než 24 měsíců jsou omezené. Léčbu
přípravkem Xarelto je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci AKS (včetně revaskularizačních zákroků); nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla
ukončena parenterální antikoagulační léčba. ICHS/PAD: Pacienti užívající Xarelto 2,5 mg dvakrát denně mají také užívat denní dávku 75100 mg ASA. Doba trvání léčby má být stanovena
pro každého jednotlivého pacienta na základě pravidelných hodnocení a má být zváženo riziko trombotických příhod oproti riziku krvácení. U pacientů s akutní trombotickou příhodou
nebo výkonem na cévách a potřebou duální protidestičkové léčby má být vyhodnoceno pokračování podávání přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v závislosti na typu příhody nebo
výkonu a protidestičkovém režimu. Bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla hodnocena pouze u pacientů
s nedávným AKS. Duální protidestičková léčba nebyla hodnocena v kombinaci s přípravkem Xarelto 2,5 mg dvakrát denně u pacientů s ICHS/PAD.* Pokud dojde k vynechání dávky, měl
by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky dle doporučeného dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka. Dávka se neupravuje
s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto dětem do 18 let se nedoporučuje. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku
Xarelto těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií
na Xarelto a naopak – viz plné znění SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Léze nebo stavy s významným
rizikem závažného krvácení jako např.: současné nebo nedávno prodělané ulcerace GIT, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku
nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma
nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. Souběžná léčba jiným antikoagulačním přípravkem se nedoporučuje (výjimky – viz plné znění SPC). Souběžná léčba AKS
protidestičkovou léčbou u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody a/nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA). Souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s předchozím
hemorhagickým nebo lakunárním typem cévní mozkové příhody nebo souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s jakoukoli cévní mozkovou příhodou během minulého měsíce.*
Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků stupně Child-Pugh B a C. Těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření:
U pacientů s AKS byla účinnost a bezpečnost přípravku Xarelto 2,5 mg hodnocena v kombinaci s protidestičkovými látkami: ASA v monoterapii nebo ASA plus klopidogrel/tiklopidin.
Léčba v kombinaci s jinými protidestičkovými látkami, např. prasugrelem nebo tikagrelorem, nebyla studována a nedoporučuje se. U pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod
s ICHS/PAD byla účinnost a bezpečnost přípravku Xarelto 2,5 mg hodnocena pouze v kombinaci s ASA.* Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit
a obsluhovat stroje. Pokud se objeví závažné krvácení, podávání přípravku Xarelto je třeba přerušit. Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování
a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu, zvláště u rizikových skupin pacientů.* Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je
u pacientů s clearance kreatininu (CrCl) 15 – 29 ml/min nutno používat s opatrností, použití se nedoporučuje u pacientů s CrCl nižší než 15 ml/min. U pacientů se středně závažnou renální
nedostatečností (CrCl 30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující plazmatické koncentrace rivaroxabanu musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Podávání s opatrností
při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSAID, kys. acetylsalicylová, antiagregancia nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)*). U pacientů s rizikem vředové gastrointestinální choroby lze zvážit profylaktickou léčbu. Pacienti léčení přípravkem
Xarelto a ASA nebo kombinací Xarelto a ASA plus klopidogrel/tiklopidin by měli užívat souběžnou léčbu NSAID pouze tehdy, jestliže výhody převáží riziko krvácení. Jiné rizikové faktory
krvácení: rivaroxaban je nutno používat s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, například v těchto situacích: krvácivé poruchy, léčbou neupravená těžká arteriální
hypertenze, gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím, cévní retinopatie, bronchiektázie nebo plicní krvácení
v anamnéze. Přípravek musí být používán s opatrností u pacientů s AKS a ICHS/PAD ve věku > 75 let, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou
nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg), pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou
nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, dále u pacientů s ICHS se závažným symptomatickým srdečním selháním*. Pacienti s chlopenními náhradami: Léčba přípravkem
Xarelto se u těchto pacientů nedoporučuje. Rivaroxaban by se neměl používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili transkatétrovou náhradu aortální chlopně (TAVR).*
Pacienti s antifosfolipidovým syndromem: Přímo působící perorální antikoagulancia (DOAC) zahrnující rivaroxaban nejsou doporučena u pacientů s trombózou v anamnéze, u nichž byl
diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u pacientů s trojí pozitivitou (na lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky a protilátky proti beta 2-glykoproteinu I) by mohla
být léčba DOAC spojena se zvýšeným výskytem recidivujících trombotických příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitaminu K.* Spinální/epidurální anestezie nebo punkce: S použitím
v těchto situacích nejsou klinické zkušenosti. Více informací – viz plné znění SPC. Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Xarelto 2,5 mg vysazen
minimálně 12 hodin před zákrokem, pokud je to možné a na základě klinického posouzení lékařem. Pokud má pacient podstoupit elektivní operaci a antiagregační účinek není žádoucí,
je třeba inhibitory agregace krevních destiček vysadit podle pokynů výrobce k předepisování přípravku. Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení oproti
neodkladnosti zákroku. Léčba má být znovu zahájena co nejdříve, pokud to situace umožní a je nastolena hemostáza. Hladiny rivaroxabanu měřené kalibrovanou kvantitativní analýzou
anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných situacích, kdy znalost expozice rivaroxabanu může pomoci při klinických rozhodováních. Pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným
nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek je kontraindikován během těhotenství
a kojení. Účinky na fertilitu nejsou známy. Interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se
nedoporučuje. Je potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP 3A4 (např. rifampicin) pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy.
Interakce s klaritromycinem, erythromycinem a flukonazolem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u vysoce rizikových
pacientů.* Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům. Opatrnost je nutná při podání jiných přípravků ovlivňujících krevní
srážlivost. SSRI/SNRI: Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je možné, že pacienti budou v případě současného užívání s přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich hlášeného
účinku na krevní destičky vystaveni zvýšenému riziku krvácení. Nežádoucí účinky: Časté: anémie, závratě, bolest hlavy, oční krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematom, epistaxe,
hemoptýza, gingivální krvácení, krvácení z GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, zvýšení transamináz*, pruritus, vyrážka, ekchymóza, kožní a podkožní
krvácení, bolest v končetinách, urogenitální krvácení, porucha funkce ledvin, horečka, periferní edém, pokles celkové síly a energie*, pooperační krvácení, kontuze, sekrece z ran. Méně
časté: trombocytóza, trombocytopenie*, alergické reakce, alergická dermatitida, angioedém a alergický edém*, mozkové a intrakraniální krvácení, synkopa, tachykardie, sucho
v ústech, porucha jater, zvýšení hladiny bilirubinu, ALP, GGT*, kopřivka, hemartróza, pocit indispozice, zvýšení hladiny LDH, lipázy, amylázy. Vzácné: žloutenka, zvýšení hladiny
konjugovaného bilirubinu*, cholestáza*, hepatitis*, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, cévní pseudoaneurysma. Velmi vzácné: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku,
Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza*, DRESS syndrom*. Není známo: kompartment syndrom sekundárně po krvácení, renální selhání/akutní renální selhání
sekundárně po krvácení. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo. Registrační číslo:
EU/1/08/472/025-035, EU/1/08/472/041, EU/1/08/472/046-047. Datum poslední revize textu: 25. července 2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého přípravku si pečlivě přečtěte
úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova
2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. MA-XAR-CZ-0023-1 08/2019 * Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
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Xarelto

®

2,5 mg 2x denně + ASA 100 mg 1x denně1,f

INDIKOVÁNO PRO ICHS NEBO
SYMPTOMATICKÉ PAD
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v porovnání
se samotnou ASA

%
RRR

Významné snížení rizika úmrtí
z KV příčin, IM nebo CMP b
u pacientů s chronickou ICHS1
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v porovnání
se samotnou ASAa

%
RRR

Významné snížení rizika
mortalityc u pacientů
s chronickou ICHS1

V celkové populaci studie COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná)
bylo pozorováno významné snížení rizika úmrtí z KV příčin, IM nebo CMP
(24 % RRRd) a rizika mortality za všech příčin (18 % RRRe).2
Reference: Souhrn údajů o přípravku Xarelto 2,5 mg potahované tablety. 1. Connolly S.J., Eikelboom J.W., Bosch J. et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable
coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017 2. Eikelboom J.W., Connolly S.J., Bosch J. et al. Rivaroxaban with or without
aspirin in stable cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017;377(14):1319–30.
a
Sekundární ukazatel u populace s ICHS. b(HR: 0,74; 95% CI, 0,65-0,86; p<0,0001), c (HR: 0,77; 95% CI, 0,65-0,90; p=0,0012), d (HR: 0,76; 95 % CI, 0,66– 0,86; p < 0,001), e (HR: 0,82; 95%
CI, 0,71-0,96; p=0,01), f 75–100 mg
Riziko závažného krvácení (dle modifikované ISTH definice) v celkové populaci ve studii COMPASS (Xarelto® + ASA vs. ASA samotná): 3,9 % vs. 2,5 % (HR: 1,70; 95% CI, 1,40–2,05; p<0.001)2;
ASA, kyselina acetylsalicylová; ICHS, ischemická choroba srdeční; PAD, symptomatické onemocnění periferních tepen; RRR relativní snížení rizika; RRR = 1 – HR (výpočet společnosti Bayer); HR,
poměr rizik; CI, konfidenční interval; KV, kardiovaskulární; IM, infarkt myokardu; CMP, cévní mozková příhoda

