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Případ poinfarktové ruptury volné stěny levé komory srdeční
léčené intraperikardiální aplikací trombinu
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Souhrn
Klíčová slova:
Akutní infarkt myokardu
Perikardiální výpotek
Ruptura volné stěny levé komory
Trombinové lepidlo

Ruptura stěny levé komory srdeční (LVFWR) je velmi závažnou a většinou fatální komplikací akutního infarktu myokardu. Chirurgická léčba, která je zlatým standardem, může být u některých pacientů příliš riziková
a konzervativní léčba nemusí stačit. Zde popisujeme případ subakutní poinfarktové ruptury volné stěny
s pomalou progresí do obrazu srdeční tamponády, úspěšně léčené perikardiocentézou a intraperikardiální
aplikací trombinu. Perikardiocentéza byla provedena pod echokardiografickou kontrolou z apikálního přístupu. Po jednorázové drenáži krvavého punktátu byl s ohledem na pokračující krevní ztráty do zavedeného
perikardiálního drénu aplikován trombin s výborným efektem. Jedná se tedy o jednoduchý, účinný a méně
invazivní způsob řešení LVFWR, který může být u vybraných pacientů alternativou chirurgického postupu při
poinfarktové ruptuře volné stěny.

Abstract
Keywords:
Acute myocardial infarction
Left ventricular free wall rupture
Pericardial effusion
Pericardiocentesis
Thrombin glue

Left ventricular free wall rupture (LVFWR) is a very serious and often fatal complication of acute myocardial
infarction. Surgical intervention is the gold standard but can be unacceptably risky in some patients and conservative therapy cannot be sufficient. We are reporting a case of a subacute LVFWR with a slow progression
to cardiac tamponade, successfully treated with pericardiocentesis and intra-pericardial thrombin injection.
An echo-guided pericardiocentesis was performed from the apical access and a catheter was introduced into
the pericardial space. After evacuation of all the blood from a pericardial space there were signs of ongoing
bleeding, and so the thrombin glue was injected into the pericardium with immediate bleeding cessation.
In conclusion, this is a simple, effective, and less invasive technique for the management of LVFWR and thus
can be an alternative to surgical repair for LVFWR after acute myocardial infarction in selected patients.

Úvod
Ruptura volné stěny levé komory srdeční (LK) je naštěstí vzácnou, ale vždy závažnou komplikací infarktu myokardu. Typicky se vyskytuje mezi prvním dnem až třetím
týdnem (ale nejčastěji čtvrtý den) po vzniku velkého transmurálního infarktu myokardu, jenž postihuje aspoň 20 %
levé komory, na rozhraní infarktové zóny a zdravé tkáně.
Mezi rizikové faktory patří věk nad 70 let, ženské pohlaví,
hypertenze, první infarkt myokardu u pacientů s nevyvinutým kolaterálním koronárním oběhem a lokalizace infarktu na přední a laterální stěně.

Klinická prezentace závisí na velkosti ruptury. Akutní
rozsáhlá „blow up“ ruptura vede k hemoperikardu s tamponádou a k náhlé smrti. Asi u jedné třetiny pacientů dochází k subakutní ruptuře s „roněním“ krve přes infarktové ložisko a pozvolným vznikem srdeční tamponády.
V případě velmi pomalého prosaku a rychlého vytvoření
srůstů v perikardiální dutině může dojít ke vzniku kryté
ruptury volné stěny LK s následným formováním pseudoaneurysmatu, které může obsahovat vystýlající trombus.
Symptomy bývají perikardiální bolest, nauzea, hypotenze,
arytmie a známky tamponády srdeční, v případě akutní
rozsáhlé ruptury pak náhlá srdeční smrt.1,2
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Obr. 1 – (A) Echokardiografický obraz levé komory v apik
(A2CV) s perikardiálním výpotkem, šipkou je označeno m
prosaku.
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(A2CV) s perikardiálním výpotkem, šipkou je označeno místo pravděpodobného
prosaku.
ky.php?p=detail&id=95&pid=1146&file=691).
Diagnózu potvrdí nejčastěji echokardiografie, ve spor-

Po konzultaci s kardiochirurgem byl doporučen konzervativní
postup s ohledem na věk pacienta a vysoké perioperační riziko. Perikardiální výpotek velmi pozvolna narůstal
až do obrazu srdeční tamponády, současně docházelo
i k postupné progresi renální insuficience. Čtvrtý den hospitalizace byla proto provedena perikardiocentéza pod
echokardiografickou kontrolou z apikálního přístupu
s jednorázovým odsátím 400 ml hemoragického punktátu. Vzhledem k trvajícím výrazným krevním ztrátám
do drénu byl drén stažen koncem k hrotu levé komory
a k místu kryté ruptury byl intraperikardiálně aplikován
trombin (Tisseel Lyo kit, Baxter, Rakousko) (obr. 2A http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=95&pid=1146&file=688, video 2B http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detaiKazuistika
l&id=95&pid=1146&file=690). Následně byl perikardiální
drén vytažen. Po celou dobu další hospitalizace nedošlo
Pacient L. S., 89 let, s předchozí anamnézou hypertenze,
k obnovení krvácení do perikardu. Po zvládnutí dalších
hypercholesterolemie a syndromu chorého sinu, byl přijat
souvisejících komplikací (selhání ledvin bez nutnosti elina naši kliniku pro akutní infarkt myokardu přední stěny
minace, tracheobronchitida) byl pacient 20. den propušs elevacemi úseku ST (STEMI). Rekanalizace středního segtěn v dobrém stavu do domácí péče, echokardiograficky
mentu ramus interventricularis anterior (RIA) s implantací
bez známek perikardiálního výpotku (obr. 3 http://www.
jednoho lékového stentu byla provedena s odstupem tří
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detaihodin od vzniku potíží. Během výkonu byl podán eptil&id=95&pid=1146&file=631).
fibatid pro tromboembolickou okluzi nejzazší periferie
Za dva měsíce po propuštění byla pro perzistující farramus diagonalis (RD2). Jako antiagregační terapie byla
Obr.
2 – k(A)
Echokardografický
obrazkombinace
v A2CV projekci
po perikardocentéze
s předpokladu již plně
makorezistentní
fibrilaci síní a za
vzhledem
vysokému
riziku krvácení zvolena
organizovaného trombu upravena antitrombotická mekyseliny acetylsalicylové
a clopidogrelu.
Několiktrombinu
hodin po
následnou
intraperikardiální
aplikací
dikace na clopidogrel a dabigatran v redukované dávce
přijetí došlo ke vzniku paroxysmu fibrilace síní, při echo2× 110 mg. S odstupem 11 dní došlo k rozvoji srdeční
kardiografickém vyšetření byl zjištěn středně významný
tamponády s nutností druhé perikardiocentézy a substiperikardiální výpotek s podezřením na krytou rupturu
tucí koagulačních faktorů. Po vysazení antikoagulace již
volné stěny levé komory srdeční v inferoapikální oblasti
nedošlo k dalšímu krvácení do perikardu.
(obr. 1A http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
Pacient je u nás trvale sledován, poslední kontrola proclanky.php?p=detail&id=95&pid=1146&file=689, video
běhla za dva roky po příhodě, pacient je v dobrém stavu,
1B http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanných případech je možné doplnit magnetickou rezonanci
nebo CT vyšetření. Standardní léčbou je chirurgické přešití místa ruptury s přesahem do zdravé tkáně záplatou
z perikardu,3 ale operace je vysoce riziková a technicky
náročná vzhledem k rozsáhlé přítomné nekróze myokardu. Konzervativní postup, jenž spočívá v klidu na lůžku za
monitorace a perikardiocentéze v případě hemodynamicky významného výpotku, nemusí být vždy úspěšný.
V tomto krátkém sdělení prezentujeme další možnost
léčby v případě subakutní ruptury volné stěny levé komory srdeční – pacienta léčeného perikardiocentézou s následnou intraperikardiální aplikací trombinu.
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Diskuse
Guidelines České a Evropské kardiologické společnosti
doporučují v případě subakutní ruptury volné stěny levé
komory perikardiocentézu s následným kardiochirurgickým našitím perikardiální záplaty.3 U našeho pacienta
však vzhledem k velmi vysokému operačnímu riziku kardiochirurgické řešení nebylo možné. Dle dostupných literárních údajů je možné uzavřít místo ruptury aplikací
fibrinu4–6 nebo trombinu7 intraperikardiálně. Vzhledem
k našim dobrým zkušenostem s užitím trombinu při terapii tepenných pseudoaneurysmat v místě vpichu po katetrizaci jsme se rozhodli použít tento přípravek jako lokální
lepidlo i u našeho pacienta. Trombin aplikovaný v koncentrované formě do perikardu v místě ruptury katalyzuje přeměnu fibrinogenu na fibrin a tím umožňuje aktivaci
hemostázy v místě ruptury, čímž zabrání dalšímu krvácení do perikardu. Stejně jako v případě lokální terapie
cévních pseudoaneurysmat jsme i v případě intraperikardiální aplikace zaznamenali bezprostřední výborný efekt.
Příznivým faktorem v případě našeho pacienta mohl být
správně zvolený apikální přístup k perikardiocentéze
a možnost
Obr.
3
–
Echokardiografická
kontrola
před
dimisí:
obraz
levé
komoObr. 3 – Echokardiografická kontrola před dimisí: obraz levé
komory selektivní
srdeční v aplikace
A2CV trombinu po stažení drénu
ry srdeční v A2CV projekci s drobným aneurysmatem (označeno
přímo k místu „ronícího“ myokardu. Aplikace tkáňového
projekci
s
drobným
aneurysmatem
(označeno
šipkou)
v
apikální
části
levé
komory
šipkou) v apikální části levé komory srdeční, bez známek perikarlepidla (fibrinu nebo trombinu) do perikardu v léčbě posrdeční,výpotku
bez známek perikardiálního výpotku.
diálního
infarktové ruptury volné stěny levé komory byla již dříve
popsána řadou autorů, kteří ve shodě s námi zaznamenali
příznivý a dlouhotrvající efekt.4–10 Dle našeho názoru tento postup nezatěžuje pacienta žádným rizikem vyplývajícím z léčebné intervence v případě dodržení sterilních
kautel při aplikaci trombinu. Všechny následné echokardiografické kontroly vyloučily rozvoj případné perikardiální konstrikce.

Závěr
Ruptura volné stěny levé komory je často fatální komplikací infarktu myokardu. Perikardiocentéza s intraperikardiální aplikací trombinu je možnou léčebnou strategií
v případě kryté ruptury s drobným prosakem krve přes
infarktové ložisko.
Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=95&pid=1146
Obr. 4 – Kontrola po dvou letech: obraz levé komory srdeční v A2CV
projekci, s drobným aneurysmatem (označeno šipkou) v apikální
části levé komory srdeční, stacionární nález, bez známek perikardiálního výpotku

funkčně s NYHA II, s perzistující eufrekvenční fibrilací síní.
Echokardiografický nález je stabilizován, bez přítomnosti
perikardiálního výpotku nebo známek perikardiální konstrikce (obr. 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=95&pid=1146&file=632).
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Souhrn
Klíčová slova:
Antiarytmická terapie
Izoprenalin
Náhlá srdeční smrt
Syndrom Brugadových

Syndrom Brugadových (BrS) je relativně vzácný hereditární arytmický syndrom, který je charakterizován
typickým elektrokardiografickým obrazem ve svodech z pravého prekordia a rizikem maligních komorových
arytmií. Popisujeme případ arytmické bouře u pacienta s BrS. Cílem kazuistiky je připomenout nutnost volby
nezvyklé farmakoterapie izoprenalinem. Jedná se sice o situaci vzácnou, avšak život ohrožující, kdy tato
znalost může být pro záchranu pacienta rozhodující.
© 2019, ČKS.

Abstract
Keywords:
Antiarrhythmic therapy
Isoproterenol
Sudden cardiac death
The Brugada syndrome

The Brugada syndrome (BrS) is a relatively rare hereditary arrhythmic syndrome. It is characterized by typical
electrocardiographic pattern in the right precordial leads and increased risk of malignant ventricular arrhythmias. We are describing a case of an arrhythmic storm in a patient with BrS. The aim of this report is to stress
the necessary choice of uncommon pharmacotherapy with isoproterenol. In this rare, nevertheless life threatening situation, such knowledge could be substantial for patient rescue.

Úvod
Syndrom Brugadových (BrS) je relativně vzácný hereditární
arytmický syndrom (prevalence 1 na 1 000 až 10 000, vyšší
výskyt je popisován v jihovýchodní Asii, osminásobně vyšší
je výskyt u mužů než u žen), který je charakterizován typickým elektrokardiografickým (EKG) obrazem ve svodech
z pravého prekordia (descendentní elevace úseku ST-T o ≥
2 mm s navazující negativní vlnou T v jednom nebo více
pravých prekordiálních svodech – V1 a V2 ve standardní pozici nebo po posunutí o jedno až dvě mezižebří výše, buď
spontánně, nebo při provokačním lékovém testu – nejčastěji ajmalin v dávce 1 mg/kg). Typická je dynamika EKG obrazu, kdy se charakteristická morfologie EKG může objevit
například při horečce, po excesivním požití alkoholu, po
velkém jídle nebo po podání provokačních farmak.1–5 Jedinci se spontánní Brugadovým obrazem na EKG mají vyšší
riziko náhlé srdeční smrti.6–8 Roční incidence arytmických
příhod (setrvalá komorová tachykardie nebo fibrilace komor nebo adekvátní terapie z implantabilního kardioverteru-defibrilátoru [ICD]) je u pacientů s BrS s anamnézou

náhlé srdeční zástavy 13,5 %, s anamnézou synkopy 3,2 %,
u asymptomatických pacientů 1 %.9 Jedinou terapií, která
je schopna snížit riziko náhlé srdeční smrti, je implantace
ICD. Ta je doporučována u pacientů s BrS s dokumentovanou komorovou tachykardií nebo fibrilací komor a měla
by být zvážena u pacientů s anamnézou synkopy se spontánním brugadovským EKG [5]. V této kazuistice popisujeme případ arytmické bouře u pacienta s BrS s důrazem na
specifickou farmakoterapii.

Popis případu
Devětadvacetiletý muž bílé rasy po úspěšné resuscitaci pro
fibrilaci komor s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem (ICD), doposud se s ničím neléčil, bez rodinné
anamnézy náhlé srdeční smrti, byl referován na naše pracoviště po podezření na BrS. V předchorobí popisoval celkem dva presynkopální stavy (polití horkem, bušení srdce
se spontánním ústupem) při běžné pracovní činnosti. Oběhová zástava vznikla vsedě při sledování televize. Specific-
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Obr. 1 – Polymorfní komorová tachykardie v paměti ICD. Horní stopa je rekonstrukcí povrchového EKG, dolní stopa intrakardiální EKG.

ká vyvolávající příčina nebyla zřejmá. Od implantace ICD
mu pro poresuscitační mírnou dysfunkci levé komory (koronarografie s nálezem hladkostěnných tepen) byla zavedena terapie beta-blokátorem a inhibitorem angiotenzin
konvertujícího enzymu (ACEI) a substituce autoimunitní
hypotyreózy.
V den ambulantního vyšetření v Poradně pro hereditární arytmické syndromy naší kliniky udával čtyři výboje,
za posledních 24 hodin. Kontrolou přístroje byly potvrzeny čtyři epizody fibrilace komor terminované výbojem
z ICD (obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=96&pid=1146&file=686).
Na klidové 12svodové EKG křivce byl patrný typický obraz

ve svodech V1, V2 (obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=96&pid=1146&file=687). Pacient byl přijat na jednotku intenzivní péče
a byla zahájena obvyklá léčba arytmické bouře: vnucená
stimulace komor 100/min, parenterální substituce kalia
i magnezia (vstupní koncentrace kalia byla 4,3, norma
3,5–5,1 mmo/l, vstupní koncentrace magnezia 0,76, norma 0,66–1,07 mmol/l), tlumení pacienta nízkou kontinuální intravenózní dávkou propofolu. Došlo k recidivě
polymorfní komorové tachykardie (KT), do medikace byl
zaveden esmocard v kontinuální infuzi. Komorové tachykardie recidivovaly i při terapii esmocardem. Přechodně
byla blokována defibrilační funkce ICD magnetem. Na-

Obr. 2 – Typ 1 brugadovského EKG: alespoň 2mm elevace bodu J ve svodu V1 s navazujícím descendentním úsekem ST
přecházejícím do negativní vlny T
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vzdory zavedené medikaci maligní arytmie přetrvávaly
s nutností dalších defibrilací (z ICD i externích – celkem
pětkrát). Vzhledem k dosud marné léčbě a EKG obrazu
svědčícímu pro BrS bylo rozhodnuto o nasazení kontinuální infuze s izoprenalinem (navzdory jeho známému
proarytmickému potenciálu), Maligní arytmie prakticky
okamžitě vymizely a ani již nedošlo k žádné recidivě. Léčba byla postupně v následujících 48 hodinách vysazena
a pacient byl ve stabilním stavu propuštěn do domácího
ošetření pouze se substitucí levotyroxinem a suplementací kalemie (vzhledem k dobré systolické funkci levé komory, byl ACEI i beta-blokátor vysazen). Pacient je dále
sledován v arytmologické ambulanci mimo naše pracoviště. V případě recidiv arytmických příhod bylo doporučeno
k jejich redukci nasazení chinidinu. Mutační analýza genu
SCN5A neodhalila žádnou příčinnou mutaci.

Diskuse
Patofyziologické mechanismy BrS nejsou dosud přesně
objasněny, existuje hypotéza depolarizační a repolarizační.10–12 Podrobná diskuse mechanismů přesahuje možnosti
tohoto textu. V každém případě u BrS ztrácí akční potenciál (AP) svou typickou konfiguraci (výrazný překmit
na začátku následovaný fází plateau – „spike and dome
morphology“). Dochází ke ztrátě „dome“ a výraznému
zkrácení trvání AP, především v epimyokardiální vrstvě
myokardu. To je dáno nerovnoměrným zastoupením jednotlivých iontových kanálů v různých vrstvách myokardu,
v případě BrS je tento fakt důležitý pro kanály nesoucí
proud Ito (transient outward – přechodný proud z buňky). Výsledkem je výrazná transmurální disperze repolarizace a refrakterit, především v oblasti pravé komory.
V takovém případě propagace „dómu“ z endomyokardiální vrstvy (kde zůstává zachován) do epimyokardiální
(kdy byl ztracen) vede ke vzniku tzv. reentry fáze 2 (tedy
reentry ve fázi 2 AP). Při uchvácení větší masy myokardu
pak vznikají typické polymorfní KT.13,14
Standardní léčba arytmické bouře spočívá v intenzivní
antiarytmické terapii, úpravě iontogramu (hodnoty kalia
a magnezia k horní hranici), dále ve vnucení vyšší stimulované frekvence a v trankvilizaci k snížení sympatikotonu.
U BrS s arytmickou bouří je amiodaron neúčinný, flecainid a propafenon mohou situaci ještě zhoršit (používají se naopak jako léky provokující EKG obraz BrS). Zcela
proti „základním instinktům“ kardiologa je indikováno
podání β-sympatomimetika – izoprenalinu (isoproterenol v anglosaské literatuře). Mechanismus jeho účinku
spočívá v zvýšení vápníkového proudu ICaL, což přispívá
k normalizaci tvaru AP. Další možností je blokáda proudu
Ito (který je u BrS zesílený). Jeho specifický kardioselektivní blokátor ale neexistuje a jediným lékem vykazujícím
signifikantní blokádu Ito je chinidin. Jeho účinnost u BrS
byla opakovaně dokumentována.15–17 Lék není v České republice registrován. Nicméně je možný individuální dovoz (na našem pracovišti jsme u jiného pacienta použili
Serecor 300 mg Sanofi).
Diagnóza BrS je založena na klinickém obrazu, genetické vyšetření má doplňkový charakter, záchyt příčinné
mutace v tzv. hlavním genu SCN5A nepřesahuje 20 %.18,19
Mutační analýza rozsáhlých panelů vedlejších genů se

dnes spíše nedoporučuje, neboť produkuje výsledky, jejichž interpretace je obtížná, či spíše nemožná. Takové
výsledky nejsou žádným přínosem, naopak jsou zdrojem
frustrace jak pro pacienta, tak pro lékaře, hovoří se dokonce o „genetickém očistci“,20 navíc výsledky genetického vyšetření v současné době neovlivňují terapeutickou či
prognostickou rozvahu.2

Závěr
Cílem kazuistiky bylo připomenout nutnost volby nezvyklé farmakoterapie arytmické bouře u BrS. Jedná se sice
o situaci vzácnou, avšak život ohrožující, kdy tato znalost
může být pro záchranu pacienta rozhodující.
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Souhrn
Klíčová slova:
Atrioventrikulární blokáda
Borrelióza
Lymeská karditida

Lymeská borrelióza je nejčastější nemocí přenášenou klíšťaty v Evropě. Jejím etiologickým původcem jsou
spirochéty rodu Borrelia. Lymeská karditida je relativně vzácnou a potenciálně fatální komplikací tohoto
onemocnění.
Prezentujeme případ 76letého muže vyšetřovaného pro vertigo a parestezie dolních končetin neurologem
a kardiologem. Pro anamnézu zákusu klíštěte bylo provedeno sérologické vyšetření na borreliózu. O týden
později byla zjištěna kompletní atrioventrikulární (AV) blokáda s úzkým komplexem QRS a potvrzena pozitivita testu ELISA pro protilátky IgG proti borreliím. Byla zahájena intravenózní antibiotická léčba a AV
blokáda regredovala během 20 dnů bez nutnosti dočasné či trvalé kardiostimulace.
Lymeská borrelióza je vzácnou příčinou AV blokády. Při její identifikaci a cílené ATB léčbě je většinou reverzibilní bez nutnosti kardiostimulace.
© 2019, ČKS.

Abstract
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Lyme disease is the most common illness transmitted by tick-borne in Europe, caused by spirochette Borrelia.
Lyme carditis is believed to be relatively rare, however, the condition, while reversible, can be severe or fatal.
We present a case of a 76-year-old male complaining of malaise, vertigo and lower extremities paresthesia
with 2-month history of tickbite – repeatedly examined by cardiologist and neurologist – where ELISA test
for Borrelia was positive and ECG revealed complete AV block with narrow QRS complex. Intravenous antibiotic therapy (ATB) was initiated. Third degree AV block gradually resolved to normal ECG within 20 days
of ATB therapy. Cardiac pacing was not performed.
Lyme disease is a rare cause of AV block of variable degree, which is resolved within several days or weeks
of ATB therapy and permanent pacemaker implantation is rarely necessary.

Úvod

Popis případu

Lymeská nemoc způsobená spirochétami rodu Borrelia
je nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty v Evropě.1
Onemocnění probíhá typicky ve třech stadiích a zasaženy
jsou především klouby, nervový systém a kůže.2,3 Lymeská
karditida je relativně vzácná orgánová manifestace onemocnění, která bývá nejčastěji diagnostikována v časném
diseminovaném stadiu.3,4 Nejčastěji zjištěným postižením
kardiovaskulárního aparátu je atrioventrikulární (AV) blokáda různého stupně.2,5 Při cílené antibiotické (ATB) terapii AV blokáda velmi často regreduje a dočasná či trvalá
kardiostimulace není ve většině případů nutná.6,7

Šestasedmdesátiletý pacient léčený pro arteriální hypertenzi valsartanem byl vyšetřován kardiologem a neurologem pro vertigo, slabost a parestezie dolních končetin.
Vstupní EKG bylo zcela normální. Pro anamnézu zákusu
klíštěte byl vstupně proveden test ELISA na borreliózu.
Nebyly zjevné žádné kožní projevy a pacient negoval jejich přítomnost v minulosti. O týden později byla při kontrolním vyšetření zjištěna kompletní atrioventrikulární
blokáda s úzkým komplexem QRS a komorovou frekvencí
40/min (obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=633).
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Obr. 1 – Kompletní AV blokáda při přijetí

Obr. 2 – Nesetrvalá komorová tachykardie první den hospitalizace

Obr. 3 – Magnetická rezonance srdce, projekce na krátkou osu, LGE
bazálního anterosepta

Test ELISA byl pozitivní pro protilátky IgG proti borreliím.
Laboratorní vyšetření včetně mineralogramu, troponinu,
N-terminálního fragmentu natriuretického propeptidu
typu B (NT-proBNP) a hormonů štítné žlázy byla v normálních mezích. Pacient byl hemodynamicky stabilní, neprodělal synkopu. Přijali jsme ho na jednotku intenzivní péče
a zahájili jsme léčbu doxycyklinem perorálně, který jsme
druhý den na základě doporučení infekcionisty nahradili
intravenózním ceftriaxonem. První den hospitalizace byla
zaznamenána jedna asymptomatická epizoda nesetrvalé
monomorfní komorové tachykardie (obr. 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=634). Echokardiografickým vyšetřením byla zjištěna normální systolická funkce obou

srdečních komor, bez lokální poruchy kinetiky a nebyla
přítomna chlopenní vada ani perikardiální výpotek.
Při magnetické rezonanci (MR) bylo zobrazeno časné
a pozdní sycení gadoliniem kompatibilní s diagnózou
myokarditidy na základě Lake-Louis kritérií (obr. 3 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=635). Pro potvrzení výsledku testu ELISA byl proveden test Westernblott, který byl
pozitivní na protilátky IgG proti Borrelia afzelii a garinii.
Od druhého dne ATB léčby stupeň AV blokády postupně
regredoval přes II. stupeň 2 : 1, wenckebachovské periody
a první stupeň AV blokády do zcela normální EKG křivky
po 20 dnech (obr. 4–7 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=636, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=637, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=638, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=97&pid=1146&file=639). Žádná další epizoda komorové arytmie nebyla zachycena. Během hospitalizace nenastala
potřeba dočasné ani trvalé kardiostimulace. Odezněly
i všechny subjektivní potíže pacienta a infekcionista neindikoval lumbální punkci. Pacient byl propuštěn po 22
dnech hospitalizace. Kontrolní vyšetření včetně echokardiografie a EKG za měsíc po propuštění bylo zcela normální, pacient byl bez potíží, neprodělal synkopu.

Diskuse
Lymeská borrelióza byla poprvé popsána v roce 1976.3
Etiologickým původcem jsou spirochéty rodu Borrelia,
z nich Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii,
Borrelia garinii jsou diagnostikovány v Evropě a Asii, zatímco ve Spojených státech amerických je to především
Borrelia burgdorferii sensu stricto.1 V Evropě je ročně
diagnostikováno zhruba 40–60 případů na 100 000 obyvatel.8 Postižení srdce je zjištěno asi u 4–10 % případů
v USA2,4 a 0,3–4 % v Evropě.1,9 Asi třikrát až pětkrát častěji
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Obr. 4 – AV blokáda II. stupně 2 : 1 druhý den hospitalizace

Obr. 5 – AV blokáda I. stupně s extrémně dlouhým intervalem PR

Obr. 6 – AV blokáda I. stupně

Obr. 7 – EKG při propuštění

je diagnostikováno u mužů.4,9,10 Manifestní srdeční postižení je většinou odhaleno tři až deset týdnů po infekci6
obdobně jako u našeho pacienta.
Diagnóza lymeské nemoci je založena na anamnéze,
fyzikálním vyšetření a identifikaci původce, spirochét
rodu Borrelia.11 To je možné přímým a nepřímým průkazem.1,11 První volbou je nepřímý sérologický průkaz pomocí testu ELISA. Vzhledem k jeho nízké specificitě je
potřebné verifikovat hraniční a pozitivní výsledky pomocí
testu Westernblott.1,2 Náš pacient si stěžoval na vertigo
a parestezie dolních končetin, objektivní nález byl chudý
a nebyly přítomny žádné kožní změny typické pro časné
lokalizované stadium. Lymeská nemoc byla v našem případě potvrzena na základě pozitivity obou sérologických
testů pro protilátky třídy IgG, ve třídě IgM byly negativní.
Na základě klinického skóre, které bylo vyvinuto s cílem identifikovat pacienty s lymeskou nemocí jako příčinou AV blokády,12 byla u našeho pacienta pravděpodobnost AV blokády vyvolané lymeskou nemocí vysoká.
Atrioventrikulární blokáda je nejčastější kardiální manifestací onemocnění.4,5,13 Fibrilace síní, dysfunkce sinuso-

vého uzlu, blokáda levého Tawarova raménka a komorové arytmie jsou popisovány vzácně.14–18 Různý stupeň
AV blokády je zjištěn až u 98 % pacientů a až u poloviny
z nich může onemocnění progredovat do kompletní blokády.5,6 Jiné studie zjistily prevalenci kompletní AV blokády kolem 1 % nakažených osob.10 Pokud bylo provedeno
elektrofyziologické vyšetření, byla blokáda lokalizována
většinou suprahisálně.19 Ve většině případů má náhradní
rytmus úzké QRS s frekvencí nad 40/min19 jako v našem
případě.
Ostatní formy kardiálního postižení zahrnují myokarditidu, perikarditidu a srdeční selhání.1,20–23 Postižení srdce
a převodního systému je způsobeno jak přímým působením spirochét, tak imunitní reakcí hostitele.4 V našem
případě byla v průběhu onemocnění diagnostikována
kompletní AV blokáda a nesetrvalá komorová tachykardie. Na základě přítomnosti časného a pozdního sycení
gadoliniem bazálního anterosepta na MR bylo vyjádřeno
podezření na myokarditidu.
Při ATB terapii regreduje AV blokáda v téměř 90 %
případů do 42 dnů, ve většině případů do jednoho týd-

40
ne.10,14,24 U našeho pacienta regredovala kompletní AV
blokáda do blokády druhého stupně 2 : 1 druhý den ATB
léčby. Třetí den hospitalizace jsme registrovali jen AV
blokádu Wenckebachova typu a od čtvrtého dne pouze
AV blokáda I. stupně. Po celou dobu nebyla potřebná
kardiostimulace. Dočasná nebo trvalá kardiostimulace je
u pacientů s lymeskou karditidou nutná u menšiny pacientů.5,10,24
V diferenciální diagnostice je nutné vyloučit jiné častější reverzibilní příčiny poruchy vedení, jako je hyperkalemie, dysfunkce štítné žlázy, ischemie myokardu či poléková příčina. V našem případě jsme tyto příčiny vyloučili
vstupním vyšetřením. Mezi méně vzácné příčiny lze řadit
sarkoidózu a velkobuněčnou myokarditidu. K odlišení
těchto diagnóz by měla být zvážena endomyokardiální
biopsie.23 Tu jsme v našem případě ale neindikovali s ohledem na pozitivní sérologii, rychlou regresi AV blokády během ATB léčby a rizikovou lokalizaci postižení myokardu
dle MR. Dle doporučení Americké společnosti pro infekční
onemocnění (IDSA) je vhodné hospitalizovat a monitorovat pacienty s lymeskou borreliózou a vyšším stupněm AV
blokády a AV blokádou I. stupně s PR intervalem na 300
ms.2 Pro tyto pacienty je také doporučena intravenózní
ATB léčba (například ceftriaxon jako v našem případě) na
14–21 dnů.2 Našeho pacienta jsme monitorovali dva týdny
vzhledem k možné rychlé změně stupně AV blokády a potenciální potřebě kardiostimulace.

Závěr
Lymeská karditida je vzácná orgánová manifestace lymeské borreliózy. Nejčastější formou postižení srdce je různý
stupeň atrioventrikulární blokády. Při cílené ATB léčbě
odezní AV blokáda u většiny pacientů a většinou není
nutná kardiostimulace. Identifikace lymeské borreliózy
jako reverzibilní příčiny kompletní AV blokády umožňuje
vyhnout se trvalé kardiostimulaci.
Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=97&pid=1146
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Souhrn
Klíčová slova:
Dilatace koronárního sinu
Solitární levostranná horní dutá žíla
Vrozená vývojová vada

Nejčastější anomálií žilního systému v oblasti hrudníku je perzistující levostranná vena cava superior (PLVCS)
a postihuje 0,3–0,5 % populace, čímž odpovídá bezmála 10 % všech vrozených srdečních vad. Solitární levostranná horní dutá žíla (sPLVCS), kdy při perzistenci levostranné horní duté žíly zároveň není vyvinuta
pravostranná horní dutá žíla, je naopak velmi vzácná anomálie (0,09–0,13 %) s potenciálně závažným dopadem na zdraví pacienta v případě potřeby provádění invazivních výkonů centrálním žilním přístupem.
Navíc v případě vyústění do levé síně tvoří pravolevý zkrat. V kazuistice popisujeme případ pacientky, u níž
byla při echokardiografickém vyšetření zjištěna dilatace koronárního sinu vedoucí k podezření na PLVCS.
Při pravostranné katetrizaci, plánované původně k posouzení případné dynamické komponenty přítomné
mitrální regurgitace, však nebylo možno zavést plicnicový katétr cestou pravostranných žil, a provést tak
toto vyšetření. Vzhledem k podezření na PLVCS jsme nepokračovali z kontralaterálního přístupu a následné
CT angiografické vyšetření odhalilo přítomnost levostranné horní duté žíly a zároveň agenezi pravostranné
horní duté žíly, tedy sPLVCS. Výskyt této anomálie může hrát významnou roli při kanylaci centrální žíly, pravostranné katetrizaci, implantaci pacemakerů a defibrilátorů, ale také při vedení mimotělního oběhu nebo
extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).
© 2019, ČKS.

Abstract
Keywords:
Dilated coronary sinus
Isolated persistent left superior vena
cava
Congenital heart defect

Persistent left superior vena cava (PLSVC) is the most common thoracic vein system anomaly with incidence
0.3–0.5% in the population which constitues almost 10% of all congenital heart defects. So called isolated
PLSVC (iPLSVC) is in contrary a very rare anomaly with incidence 0.09–0.13%. The presence of the PLSVC and
the iPLSVC can lead to complications during central venous system catheterization. The PLSVC or the iPLSVC
could represent a left-to-right shunt if it enters directly into the left atrium.
In our case study, we describe case of a female patient with dilated coronary sinus found on echocardiogram
leading to suspicion of the PLSVC. Subsequently right-sided catheterization was planned to evaluate severity
of mitral regurgitation during a stress test. However, attempt to perform the right-sided catheterization via
the right subclavian vein or the right jugular vein failed. Catheterization through left sided central veins was
avoided because of suspected PLSVC. CT angiography was performed to confirm the PLSVC, but the iPLSVC
was diagnosed instead.
The iPLSVC is a rare finding which can lead to different complications during a central cannula insertion,
right-sided catheterization, pacemakers or implantable cardioverter-defibrillator implantation or insertion
of cardiopulmonary bypass and ECMO.
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Úvod
Nejčastější anomálií žilního systému v oblasti hrudníku
je perzistující levostranná vena cava superior (PLVCS).
Postihuje 0,3–0,5 % populace, čímž odpovídá téměř 10
% všech vrozených srdečních vad.1 Solitární levostranná
horní dutá žíla (sPLVCS), kdy při perzistenci levostranné
horní duté žíly zároveň není vyvinuta pravostranná horní dutá žíla, je naopak velmi vzácnou anomálií (0,09–0,13
%).1,2 PLVCS nejčastěji ústí do pravé síně (92 % případů),
může však též ústit do levé síně buď přímo, či cestou nezastřešeného koronárního sinu (CS) (8 % případů). V tom
případě tvoří pravolevý zkrat, zpravidla hemodynamicky
nevýznamný.3
V diagnostice PLVCS i sPLVCS hrají dominantní roli
echokardiografické vyšetření, výpočetní tomografie (CT)
či magnetická rezonance (MR). Při echokardiografickém
vyšetření bývá patrná dilatace CS. V případě podezření na
perzistenci levostranné horní duté žíly lze její přítomnost
potvrdit podáním kontrastní látky do žíly levé horní končetiny, kdy se kontrast objeví nejprve v koronárním sinu
a až následně v pravé síni; při vyústění do levé síně je potom kontrastní látka patrná nejprve tam.
Přítomnost PLVCS i sPLVCS může být příčinou potíží
nebo technického neúspěchu v průběhu intervenčních výkonů v oblasti hrudníku a je třeba mít povědomí o jejích
projevech a diagnostických metodách.

Popis případu
Šestašedesátiletá pacientka, obézní hypertonička s paroxysmální fibrilací síní, byla ambulantně došetřována pro

dušnost. V rámci pneumologického vyšetření byl na prostém snímku hrudníku zjištěn nekonstantní stín na rozhraní středního a dolního plicního pole vlevo (obr. 1D http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=643). Tento nález zhodnotil pneumolog bez dalšího došetřování jako přítomnost
interlobární pleury a plicní etiologii dušnosti označil za
nepravděpodobnou.
Pacientka byla odeslána ke kardiologickému vyšetření,
při němž byla provedena i transthorakální echokardiografie. Zde byla zjištěna přítomnost lehké mitrální regurgitace s obrazem restriktivního plnění levé komory a dilatace
CS (obr. 1A http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=643) se
suspekcí na PLVCS. Do levé kubitální žíly byl podán agitovaný fyziologický roztok, který byl nejdříve pozorován
v CS a poté v pravé síni, bez známek pravolevého zkratu
(obr. 1B http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=643). Na provedené jícnové echokardiografii byla potvrzena středně
významná mitrální regurgitace a dilatovaný CS (obr. 1C
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=98&pid=1146&file=643).
V rámci vyšetřování dušnosti bylo k posouzení případné
dynamické komponenty mitrální regurgitace doplněno
zátěžové echokardiografické vyšetření původně s plánem
simultánní invazivní monitorace pravostranné hemodynamiky katetrizačně. Při výkonu opakovaně nebylo technicky možno zavést vodicí drát a zakanylovat horní dutou
žílu ani cestou v. jugularis l. dx., ani cestou v. subclavia
l. dx. Vzhledem k suspekci na PLVCS jsme zavedení plicnicového katétru z levostranného přístupu neindikovali.
Vyšetření tedy bylo provedeno finálně bez invazivní mo-

Obr. 1 – (A) Transthorakální echokardiogram (TTE), modifikovaná projekce PLAX: Přítomna
dilatace koronárního sinu (CS) – bílá šipka. (B) TTE – dilatovaný CS (bílá šipka). (C) Transezofageální echokardiogram (TEE): viditelně dilatovaný CS (bílý popisek), v pravé části obrázku
zobrazena středně významná mitrální regurgitace. (D): Rtg obraz hrudníku v zadopřední projekci: Na rozhraní středního a dolního plicního pole vlevo přítomen stín odpovídající uložení
izolované perzistující levostranné horní duté žíly.
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Obr. 2 – CT angiografie s planární rekonstrukcí v šikmé parakoronální rovině (A) a s volumovou rekonstrukcí v čelním (B) a levém bočním
(C) pohledu. Na obrázcích je patrná perzistující levostranná vena cava superior (šipky) jdoucí vlevo laterálně podél levé síně (LS) a komory
(LK) a ústící do dilatovaného koronárního sinu (CS) a do pravé síně (PS). Pro anatomickou přehlednost je označena také aorta (Ao), plicnice
(Pu), pravá komora (PK) a levá síň (LS).

nitorace a při zátěžovém echokardiografickém vyšetření
nedošlo ke zhoršení mitrální regurgitace. Příčinu neúspěšného zavedení vodicího drátu osvětlila doplněná CT
angiografie, která nejenže potvrdila podezření na PLVCS,
ale odhalila i vzácnou agenezi pravostranné horní duté
žíly, tedy sPLVCS (obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=640, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=641, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=98&pid=1146&file=642).

Diskuse a závěr
Četnost výskytu sPLVCS není vysoká (incidence 0,09–0,13
%),1,2 jedná se však o vývojovou anomálii s možným závažným dopadem na osud pacienta v případě nutnosti
provedení žilních invazivních výkonů – jmenovitě se jedná nejčastěji o kanylaci centrálních žil, pravostrannou
katetrizaci, implantaci pacemakerů, implantabilních defibrilátorů, zavedení mimotělního oběhu, odběr endomyokardiální biopsie cestou horní duté žíly, příp. srdeční
transplantaci.
Ačkoliv bylo publikováno několik případů úspěšného zavedení elektrod do pravostranných srdečních oddílů cestou sPLVCS při implantaci kardiostimulátorů,4–6
nevědomost o této anatomické odchylce může vést ke
komplikacím, zejména při vústění PLVCS/sPLVCS do levé
síně.
V případě nutnosti kardiochirurgického výkonu a zavedení mimotělního oběhu je nutné kanylovat sPLVCS selektivně a nelze využít retrográdní kardioplegie.
Zejména před elektivními invazivními procedurami
při podezření na sPLVCS i PLVCS je tedy vhodné nejprve ozřejmit anatomické struktury a provést echokardiografické, CT angiografické, příp. angiografické vyšetření
a snížit tak riziko potenciálních komplikací.

Přítomnost PLSVC je také spojena s častějším výskytem
arytmií, oproti normálnímu výskytu 0,5 % v populaci mají
4 % pacientů s PLSVC některou z forem abnormálního
převodu (preexcitace, AVNRT, SA blokády). Souvislost se
přičítá mechanickému napínání tkání v oblasti atrioventrikulárního uzlu při dilataci koronárního sinu, dalším vysvětlením je možná souvislost s poruchou embryonálního
vývoje převodního systému.7
V případě vyústění PLVCS do levé síně jsou žíly z levé
horní končetiny a levostranné jugulární žíly drénovány
cestou PLVCS do levé síně, a všechny nitrožilně podávané
léky tedy míří přímo do systémového řečiště, čímž se zvyšuje riziko paradoxní embolizace.
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Těžká hypovolemie jako příčina přechodné masivní
„wide open“ mitrální regurgitace a kardiogenního šoku
u pacientky s hypertrofickou kardiomyopatií
Lucia Sabolová, Alexandr Schee, Petr Syrovátka, Mahdi Ziaei
Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Karlovy Vary

Souhrn
Klíčová slova:
Hypertrofická kardiomyopatie
Hypovolemie
Mitrální regurgitace

Předkládáme kazuistiku 60leté ženy, s abúzem alkoholu, přijaté na naše pracoviště v kardiogenním šoku
s podezřením na akutní infarkt myokardu. Vstupně zjištěna hypertrofie levé komory srdeční s významnou
obstrukcí v LVOT, masivní, „wide open“ mitrální regurgitací a těžkou hypovolemií při dehydrataci, která byla
velmi pravděpodobně spouštěčem. Masivní substitucí tekutin došlo k poměrně rychlému zvládnutí stavu. Po
stabilizaci pacientky byla provedena diferenciální diagnostika hypertrofie levé srdeční komory, byla vyloučena střádavá onemocnění a následně pacientka podstoupila myektomii septa a náhradu mitrální chlopně
mechanickou protézou.
© 2019, ČKS.

Abstract
Keywords:
Hypertrophic cardiomyopathy
Hypovolemia
Mitral regurgitation

We present a case history of the 60-year-old woman, with alcohol abuse, admitted to our department with
the suspicion of acute myocardial infarction. On admission the hypertrophic cardiomyopathy with a significant obstruction in LVOT and massive “wide open” mitral regurgitation was determined, concurrently
a severe hypovolemia due to dehydratation, which was the most likely the trigger mechanism, was stated.
Relatively quick management of the critical state was achieved by massive fluid substitution. After the stabilization of the patient the differential diagnosis of the left ventricle hypertrophy was made. Thesaurismosis
was ruled-out by biopsy and as the final resolution the myectomy of septum and the mitral mechanic prosthesis replacement was made.

Úvod
Hypertrofická kardiomyopatie je definována přítomností
nevysvětlitelné hypertrofie levé komory srdeční (LK) při
nepřítomnosti jiného srdečního či systémového onemocnění, jež by bylo schopné vést samo o sobě k danému zesílení stěn. Nelze ji tedy vysvětlit hemodynamickým zatížením v důsledku arteriální hypertenze, chlopenní vady
nebo vrozené srdeční vady.1 Nejčastějším typem hypertrofické kardiomyopatie (HKMP) je forma familiární, tedy sarkomerická, ostatní, tedy nesarkomerické formy jsou vzácnější. Patří mezi ně geneticky podmíněné vrozené poruchy
metabolismu a neuromuskulární onemocnění, mitochondriální poruchy a různé genetické malformační syndromy.2

Mitrální regurgitace se jako důsledek dopředného pohybu předního cípu mitrální chlopně (SAM) a abnormální
koaptace mitrálních cípů vyskytuje téměř u všech nemocných s HKMP s obstrukcí a přibližně u 30 % nemocných
s HKMP bez obstrukce.2
U jednotlivých pacientů narůstá závažnost mitrální
regurgitace proporcionálně s gradientem ve výtokovém
traktu levé komory (LVOT).3 V  klinické praxi ale mezi pacienty pozorujeme značnou heterogenitu v závažnosti
mitrální regurgitace navzdory porovnatelnému gradientu
v LVOT. Předpokládá se, že příčinou je interindividuální
variabilita délky a pohyblivosti zadního mitrálního cípu,
což určuje jeho podíl na SAM.3,4 Obecně mitrální regurgitace způsobená samotným SAM je málokdy závažná.
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Mitrální regurgitaci ovlivňuje kvantitativně i kvalitativně
množství abnormalit mitrálního aparátu, jako je fibróza
a restrikce cípů, která může vést k abnormální elongaci
předního mitrálního cípu, to pak vyvolává opakovaný
kontakt s interventrikulárním septem. Koexistence myxomatózního onemocnění často rezultuje v závažnou mitrální regurgitaci, způsobenou poruchou koaptace prolapsem cípu do levé síně. Také kalcifikace mitrálního anulu
může zhoršit mitrální regurgitaci restriktivním pohybem
zadního mitrálního cípu. Nakonec byla u velkého počtu
pacientů s HKMP popsána spontánní ruptura šlašinky,
vedoucí k závažné mitrální regurgitaci.3–5 Samotný SAM
je pak zhoršován tachykardií zvýšením gradientu v LVOT
a zkrácením diastolického plnicího času. Pacienti s HKMP
s obstrukcí v LVOT jsou dále velmi citliví na změny volemie, protože i malý pokles plnicího tlaku dramaticky redukuje tepový objem a srdeční výdej (typicky strmý tvar
křivky tlak-objem).6,7

Kazuistika
Šedesátiletá pacientka, alkoholička, kuřačka, s anamnézou stavu po operaci žaludku pro vředy před lety, byla
referována na katetrizační sál pro podezření na akutní
infarkt myokardu s kompletní blokádou levého Tawarova
raménka. Přijetí předcházela náhle vzniklá bolest na hrudi s dušností a kolapsovým stavem. Při příjezdu záchranné
služby byla pacientka hypotenzní, tachykardická, na EKG
byl sinusový rytmus s frekvencí kolem 120/min a hluboké deprese úseku ST anterolaterálně. Během transportu
byla podána kyselina acetylsalicylová v dávce 500 mg,
7 500 j. heparinu a tekutiny, celkem asi 500 ml fyziologického roztoku. Katecholaminy podávány nebyly. Provedená urgentní koronarografie ukázala normální nález
na věnčitých tepnách (video 1–3, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&-

pid=1146&file=650, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=657, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=658). Na ventrikulografii byla přítomna masivní mitrální regurgitace
při normální systolické funkci levé komory, bez ložiskové poruchy kinetiky (video 4, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=659). Během vyšetření došlo k prohloubení
hypotenze s poklesem hodnot systémového krevního tlaku až na 60/40 mm Hg, trvala sinusová tachykardie s frekvencí kolem 110/min. Byla zahájena podpora oběhu noradrenalinem a objemová substituce krystaloidy. Progrese
respirační insuficience s oběhovou nestabilitou a neklid
pacientky si vyžádaly intubaci a ventilační podporu. Na
sále provedená bedside echokardiografie ukázala obraz
hypertrofické kardiomyopatie s obstrukcí ve výtokovém
traktu levé komory, masivní mitrální regurgitaci při akinezi obou cípů, které nekoaptovaly v celém rozsahu (obraz „wide open“ regurgitace), a unloading levé komory
při těžké hypovolemii (video 5, 6, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=660, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=661). Po převozu na koronární jednotku byla pacientka
dvakrát defibrilována pro komorovou tachykardii. Ve
vstupní laboratoři byly výrazně vysoké hodnoty jaterních
transamináz a kardiomarkerů (AST až 136 µkat/l, vysoce
senzitivní troponin T 16 011 ng/l), elevace renálních parametrů. Bylo pokračováno v intenzivní parenterální hydrataci krystaloidy, celkem bylo podáno 2 500 ml tekutin
během prvních čtyř hodin. Po této objemové substituci
už pak při podrobném jícnovém echokardiografickém
vyšetření na koronární jednotce nebyla přítomna dynamická obstrukce ve výtokovém traktu levé komory, ani
masivní „wide open“ mitrální regurgitace. Cípy mitrální chlopně koaptovaly se širokou zónou koaptační linie

Obr. 1. – Transmitrální průtok hodnocený pulsním dopplerovským vyšetřením ukazující
restriktivní typ plnění levé komory
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Obr. 2 – Tkáňové dopplerovské vyšetření v oblasti laterálního anulu mitrální chlopně

Obr. 3 – Vysoký gradient při Valsalvově manévru svědčící pro významnou obstrukci
v LVOT

a výrazným tentingem do levé komory (video 7, 8, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=662, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=663), došlo k regresi mitrální regurgitace na
středně významnou (video 9, 10, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=664, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=649) nicméně stále přetrvávaly známky hypovolemie
(video 11, 12, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-

-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=651,
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=99&pid=1146&file=652). Během následujících 24 hodin došlo k postupné restituci oběhu, bylo
možné zcela vysadit noradrenalin, došlo ke zpomalení
tepové frekvence, pacientka byla extubována. Delirantní
stav zvládán na dvoukombinaci antipsychotik. Postupně
se upravily parametry vnitřního prostředí, renální funkce a došlo k poklesu jaterních transamináz. Pro elevaci
zánětlivých parametrů byla empiricky zahájena léčba potencovaným aminopenicilinem s dobrým efektem, kulti-
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Obr. 4 – Transmitrální průtok po kardiochirurgickém výkonu hodnocený kontinuálním
dopplerovským vyšetřením

Obr. 5 – Nízký gradient v LVOT svědčící o dobrém výsledku kardiochirurgického výkonu

vační nálezy však byly negativní. Pacientka byla následně
propuštěna do domácího ošetřování. Kontrolní jícnová
echokardiografie s odstupem tří týdnů potvrdila malou,
koncentricky hypertrofickou levou komoru s maximem
hypertrofie v oblasti komorového septa (17 mm) (video
13 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=99&pid=1146&file=653) s restriktivním
typem plnění (obr. 1, 2, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=644, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=645), s vý-

znamnou dynamickou obstrukcí ve výtokovém traktu levé
komory (obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=646)
s plně vyjádřeným systolickým dopředným pohybem předního mitrálního cípu a významnou mitrální regurgitaci při
výrazném vytažení závěsného aparátu s tentingem obou
cípů (maximum regurgitace mezi scalopy A2/P2) (video
14, 15, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=654, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=655). Provedená endomyo-

50

Těžká hypovolemie jako příčina přechodné masivní „wide open“ mitrální regurgitace a kardiogenního šoku

kardiální biopsie vyloučila střádavá onemocnění, potvrdila hypertrofii myocytů s typickými „disarray“ ložisky. Na
základě výše uvedených nálezů byla u pacientky indikována myektomie septa a náhrada mitrální chlopně. Do
mitrální pozice byla implantována mechanická chlopenní protéza (video 16 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=656). Na kontrolním echokardiografickém vyšetření po
kardiochirurgickém výkonu byla patrna redukce tloušťky
interventrikulárního septa na 12 mm, známky obstrukce
v LVOT již nebyly přítomny ani midventrikulárně (obr. 4,
5, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=99&pid=1146&file=647,
http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=99&pid=1146&file=648). Výkon i pooperační průběh
včetně následné rehabilitace proběhl bez komplikací, pacientka je aktuálně ve funkční třídě NYHA I–II.

Diskuse
U naší pacientky vedla těžká hypovolemie k výraznému snížení plnění levé komory srdeční a k tachykardii
se zhoršením dynamické obstrukce v LVOT a v jejím důsledku k masivní mitrální regurgitaci a poklesu srdečního výdeje. Došlo k rozvoji kardiogenního šoku s globální
hypoperfuzí hypertrofického myokardu a orgánové hypoperfuzi (zvýšení koncentrace laktátu, troponinu, transamináz a renálních parametrů). Objemovou substitucí (preload) a vazopresorickou podporou (afterload) se podařilo
zlepšit plnění, a tím dopředný výdej LK. V důsledku toho
došlo ke zmenšení mitrální regurgitace a stabilizaci stavu
pacientky.
Klíčovou metodou diagnostiky a neinvazivní monitorace hemodynamiky byla echokardiografie. Je to jednoduché a bezpečné vyšetření, jež přináší u pacientů v kritickém stavu řadu cenných informací o velikosti srdečních
oddílů, funkci a kontraktilitě obou srdečních komor,
chlopenním aparátu a anatomii perikardiálního prostoru. Dopplerovské vyšetření pak umožňuje odhadnout
hemodynamické parametry, jako jsou plnicí komorové
tlaky, tlaky v plicnici, tepový objem a srdeční výdej.1,8 Nález malé koncentricky hypertrofické levé komory s vysokými gradienty v LVOT s plně vyjádřeným SAM, masivní
mitrální regurgitace a současně přítomnost známek těžké
hypovolemie nás vedly k možnosti rychle stanovit příčinu nízkého srdečního výdeje a rozvoje šokového stavu.
Echokardiografie také umožnila monitorovat odpověď
na léčebné intervence.
Léčbou první linie byla u pacientky masivní tekutinová
náhrada a v úvodu vysoké dávky vazopresoru (noradrenalinu). Vzhledem k těžké hypotenzi a tomu, že tachykardie
nebyla vyvolávající příčinou, ale následkem, nebylo podání beta-blokátorů indikováno. Také inotropika by vedla
ke zhoršení stavu zhoršením obstrukce a tachykardie.
Jednou z možností léčby hemodynamicky významné
dynamické obstrukce LVOT je alkoholová septální ablace,
která by však u této pacientky při morfologických abnor-

malitách cípů i závěsného aparátu mitrální chlopně nevyřešila regurgitaci.9 Pacientku jsme proto indikovali ke
kombinovanému kardiochirurgickému výkonu – septální
myektomii a náhradě mitrální chlopně. Výsledek kardiochirurgické operace byl optimální, obtíže pacientky jsou
po výkonu minimální. Po myektomii vymizela dynamická
obstrukce v LVOT, mechanická náhrada v mitrální pozici
je bez dysfunkce a bez reziduální regurgitace.
Podle kardiochirurgických registrů je třeba k tomuto
kombinovanému operačnímu zákroku přikročit u 11–20 %
pacientů s HKMP.10
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kardiovaskulárních onemocnění
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Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
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Inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) jsou novou možností léčby hypercholesterolemie. Popisujeme případ pacienta s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (FH), v primární prevenci
kardiovaskulárních onemocnění (KVO) s dalšími KV rizikovými faktory a velmi vysokým KV rizikem, u něhož
byla v Centru preventivní kardiologie II. interní kliniky jako u jednoho z našich prvních pacientů zahájena
biologická léčba těžké hypercholesterolemie. Přidání evolocumabu k vysoce intenzivní hypolipidemické léčbě vedlo k poklesu koncentrace cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-cholesterolu, LDL-C) o 69
% a k přiblížení se doporučeným cílovým hodnotám.
© 2019, ČKS.
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Abstract
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors are a novel therapy for hypercholesterolemia
treatment. A case of one of our first patients with heterozygous familiar hypercholesterolemia with no
history of cardiovascular disease is described. Evolocumab added to the intensive lipid-lowering therapy
lowered the LDL-cholesterol level by 69% and helped bring the patient closer to target values.

Popis případu
Pacient P. N. je 59letý nemocný, který byl referován do
naší ambulance v listopadu 2017 ošetřující internistkou ze
soukromé ambulance v Plzni. V rodinné anamnéze bylo
úmrtí otce náhlou smrtí v 68 letech. Obézní 84letá matka se léčí pro anginu pectoris, dyslipidemii a diabetes 2.
typu. Obě pacientovy sestry i jeho dvě dcery se léčí s dyslipidemií. U pacienta byla v roce 1994 diagnostikována a zahájena léčba smíšené dyslipidemie s vysokou koncentrací
cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-cholesterolu, LDL-C) (lipidogram bez hypolipidemické léčby nemáme k dispozici, údajně LDL-C k 9 mmol/l). V odesílající
ambulanci již byla zahájena kombinovaná hypolipidemická léčba. Při první kontrole u nás pacient užíval trojkombinaci 80 mg atorvastatinu, 10 mg ezetimibu a 215 mg
fenofibrátu, kterou snášel výborně bez nežádoucích účinků, bez alterace laboratorních parametrů. Od r. 2000 měl

arteriální hypertenzi, v současné době léčenou fixní kombinací 10 mg perindoprilu, 10 mg amlodipinu a 2,5 mg indapamidu. Pacientovi byla v r. 2013 diagnostikována polymyalgia revmatica a přechodně byl léčen kortikoidy. Pacient prodělal operaci tříselné kýly v r. 2005. Byl celoživotní
nekuřák a udával příležitostnou konzumaci 2 dl červeného vína jednou týdně. Měl dobrou kvalitu života, pracoval
jako technik. Snažil se adherovat k doporučené dietě a vykonávat cílenou pohybovou aktivitu po dobu minimálně
jedné hodiny třikrát týdně (plavání, chůze s holemi, jízda
na kole). V posledním půlroce cíleně zhubl 3 kg.
Při první kontrole u nás měl pacient hmotnost 120 kg
při výšce 186 cm, body mass index (BMI) 34,7 kg/m2, krevní
tlak 130/86 mm Hg při léčbě fixní kombinací 10 mg perindoprilu, 10 mg amlodipinu a 2,5 mg indapamidu, tepovou frekvenci 65/min, obvod pasu 116 cm, jinak normální
fyzikální nález. Klinické známky FH, tj. arcus lipoides corneae, xanthelasma palpebrarum a šlachové xantomy, ne-
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byly přítomny. Lipidogram při první kontrole v naší ambulanci při léčbě 80 mg atorvastatinu, 10 mg ezetimibu a 215
mg fenofibrátu je uveden v tabulce 1. Hodnoty dalších laboratorních parametrů včetně glykemie nalačno, kreatinkinázy a jaterních testů byly v referenčních mezích.
Pacient splňoval diagnostická kritéria FH dle Dutch Lipid Network Scoring System, která jsou uvedena v tabulce
2.1,2 Diagnostika FH v naší ambulanci byla zjednodušena,
protože pacient byl již v minulosti zařazen a geneticky vyšetřen v rámci projektu MedPed (Make early diagnosis to
Prevent early deaths in Medical Pedigrees) při příležitosti
vyšetření jeho dětí na Dětské klinice Fakultní nemocnice
v Plzni v r. 2001. Molekulárně genetickou analýzou byla
diagnostikována heterozygotní mutace pro LDL-receptor.
V r. 2016 bylo provedeno sonografické vyšetření extrakraniálních tepen s nálezem difuzních aterosklerotických změn. Pacient splňoval také kritéria metabolického
syndromu (MS) – byla přítomna arteriální hypertenze,
abdominální obezita a aterogenní dyslipidemie, tj. vyšší
koncentrace triglyceridů (TG) a nízká koncentrace cholesterolu v lipoproteinech o vysoké hustotě (HDL-cholesterol, HDL-C). Jeho celkové KV riziko je vzhledem k přítomnosti FH a dalších rizikových faktorů velmi vysoké.
Pacient byl opakovaně edukován o vhodné dietě nutriční
terapeutkou. Dostupná farmakoterapie dyslipidemie byla
vyčerpána, pacient přesto nedosahoval cílových hodnot
LDL-C pro velmi vysoké KV riziko < 1,8 mmol/l.
V listopadu 2017 bylo možné získat léčbu inhibitory PCSK9 žádostí o schválení úhrady dle § 16 zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Po schválení
revizním lékařem byl v lednu 2018 ke stávající hypolipidemické léčbě přidán evolocumab v dávce 140 mg jedenkrát
za 14 dní podávaný subkutánní injekcí. Pacient byl edukován o aplikaci léku, kterou bez potíží zvládá. Vývoj lipidogramu při této intenzivní léčbě ukazuje tabulka 1. Po přidání evolocumabu ke stávající hypolipidemické léčbě došlo
k postupnému poklesu koncentrace LDL-C. Nyní přibližně
po jednom roce léčby poklesla koncentrace LDL-C o téměř
70 % v porovnání se samotnou vysoce intenzivní hypolipidemickou léčbou. Došlo i k významnému poklesu koncentrace non-HDL-C o 58 % a apoliproteinu B (ApoB) o 55 %
jako sekundárních cílů léčby dyslipidemie a k významnému
snížení koncentrace lipoproteinu (a) [Lp(a)] o 53 %. Léčba
evolocumabem v kombinaci s dalšími hypolipidemiky zatím neovlivnila u našeho pacienta koncentraci TG. Došlo
k vzestupu iniciálně velmi nízké koncentrace HDL-C. Od
léta 2018 je evolocumab předepisován v rámci naší centrové specializované léčby. Pacient splňuje indikační i úhradová kritéria léčby evolocumabem.3,4

Tabulka 2 – Dutch Lipid Network Scoring System1,2
Rodinná zátěž
•
Příbuzný 1. st. s předčasnou manifestací ICHS (ženy < 60,
muži < 55) nebo LDL-C > 95. percentilem – score 1
•
Příbuzný 1. st. se šlachovými xantomy a/nebo ALC nebo
LDL-C > 95. percentilem u dětí < 18 let – score 2
Osobní anamnéza
•
Předčasná manifestace ICHS (ženy < 60, muži < 55) – score 2
•
Předčasná CMP nebo ICHDK (ženy < 60, muži < 55) – score 1
•
Šlachové xantomy – score 6
•
ALC > 45 let – score 4
Biochemické parametry
•
LDL-C ≥ 8,5 mmol/l – score 8
•
LDL-C 6,5–8,4 mmol/l – score 5
•
LDL-C 5,0–6,4 mmol/l – score 3
•
LDL-C 4,0–4,9 mmol/l – score 1
Analýza DNA
•
Průkaz funkční mutace – score 8
Vyhodnocení skóre
•
Definitivní FH: > 8
•
Pravděpodobná FH: 6–8
•
Možná FH: 3–5
ALC – arcus lipoides corneae; CMP – cévní mozková příhoda; FH
– familiární hypercholesterolemie; ICHDK – ischemická choroba
dolních končetin; ICHS – ischemická choroba srdeční; LDL-C – cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě. Hodnoty 95. percentilu pro
českou populaci dle citace 2.

Diskuse
Pacient s heterozygotní FH (potvrzenou geneticky v projektu MedPed) a aterogenní dyslipidemií v rámci MS, hypertonik s latentní aterosklerózou, tzn. pacient s velmi
vysokým KV rizikem, nedosahoval při intenzivní kombinované terapii maximálních dávek dostupných hypolipidemik (statin, ezetimib, fenofibrát) doporučované hodnoty primárního cíle (LDL-C) ani sekundárních cílů léčby
dyslipidemií (non-HDL-C nebo ApoB). Zahájená biologická léčba inhibitory PCSK9 – evolocumabem významně snížila přibližně po jednom roce léčby LDL-C o 69 %, non-HDL-C o 58 %, ApoB o 55 % a Lp(a) o 53 %. Tím došlo
k významnému snížení KV rizika tohoto nemocného a ke
zlepšení jeho prognózy. Přesto je nutné dále pokračovat
v maximální kombinované hypolipidemické léčbě a pacienta dále motivovat ke snížení hmotnosti a dosažení
doporučovaných cílových hodnot, především LDL-C < 1,8

Tabulka 1 – Vývoj hodnot lipidogramu
Léčba

Celkový cholesterol
(mmol/l)

LDL-C
(mmol/l)

HDL-C
(mmol/l)

TG
(mmol/l)

ApoA
(g/l)

ApoB
(g/l)

Non-HDL-C
(mmol/l)

Lp(a)
(mmol/l)

11/2017

Atorva + eze

8,60

7,21

0,19

2,64

0,23

2,64

8,4

17,60

5/2018

Atorva + eze + evol

3,81

2,50

0,34

2,14

–

–

3,5

–

11/2018

Atorva + eze + evol

4,59

3,02

0,22

2,97

–

–

4,4

–

2/2019

Atorva + eze + evol

3,79

2,22

0,29

2,82

0,33

1,20

3,5

8,30

Apo – apolipoprotein; atorva – atorvastatin 80 mg; eze – ezetimib 10 mg; evol – evolocumab 140 mg jedenkrát za dva týdny; HDL-C – cholesterol v lipoproteinech o vysoké hustotě; LDL-C – cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě; Lp(a) – lipoprotein (a); TG – triglyceridy.
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Tabulka 3 – Cílové, optimální a normální hodnoty lipidogramu u muže s velmi vysokým KV rizikem5
Cílová hodnota pro velmi vysoké KV riziko
Optimální hodnoty

LDL-C (mmol/l )

ApoB (mmol/l)

Non-HDL-C (mmol/l)

< 1,8

< 0,8

< 2,6

TG (mmol/l)

HDL-C (mmol/l )

< 1,7

>1

Lp(a) (mmol/l)
Normální hodnota

25–75

Apo – apolipoprotein; HDL-C – cholesterol v lipoproteinech o vysoké hustotě; LDL-C – cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě; Lp(a) –
lipoprotein (a); non-HDL-C – non-HDL-cholesterol; TG – triglyceridy.

mmol/l. Cílové a optimální hodnoty lipidogramu u toto
pacienta ukazuje tabulka 3.5
Zvýšená koncentrace LDL-C patří k nejvýznamnějším
kauzálním rizikovým faktorům KVO na podkladě aterosklerózy. Intervenčními klinickými studiemi bylo opakovaně prokázáno, že snížení LDL-C vede ke snížení mortality
z KV příčin i celkové mortality.5 Je jednoznačně potvrzeno, že čím nižší je koncentrace LDL-C a čím dříve a déle
se snižuje LDL-C, tím více se snižuje KV riziko. Potvrzeno
to bylo i v rozsáhlém klinickém zkoumání v projektech
PROFICIO (Program to Reduce LDL-C and Cardiovascular Outcomes Following Inhibition of PCSK9 In Different
Populations) s evolocumabem a ODYSSEY s alirocumabem, v nichž je zkoumána účinnost a bezpečnost léčby
inhibitory PCSK9 u různých skupin pacientů s dyslipidemií
v primární i sekundární prevenci KVO i vliv léčby inhibitory PCSK9 na výskyt KV příhod.6–9 Snížení incidence KV
příhod bylo prokázáno jak ve studii FOURIER (Further
Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition
in Subjects with Elevated Risk) s evolocumabem, tak ve
studii ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During
Treatment With Alirocumab) s alirocumabem.10,11 Zároveň bylo prokázáno, že nízké koncentrace LDL-C okolo 1
mmol/l jsou bezpečné i přes možné obavy z rozvoje neurokognitivního deficitu.
S inhibitory PCSK9 byly provedeny studie i u dospělých
heterozygotních pacientů s FH. V rámci projektu PROFICIO
byly provedeny 12 týdnů trvající randomizované, dvojitě
zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované studie
fáze 2 RUTHERFORD I a II (Reduction of LDL-C with PCSK9
Inhibition in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia
Disorder).12,13 Po 12 týdnech sledování došlo při dávkování
140 mg evolocumabu za dva týdny k 59% snížení koncentrace LDL-C (p < 0,0001) v porovnání s placebem. Dále byly
sníženy koncentrace triglyceridů (o 15– 20 %) a koncentrace Lp(a) o 23– 32 %; došlo k vzestupu koncentrace HDL-C o 7 %. U našeho pacienta byla koncentrace LDL-C po
12 týdnech léčby při identickém dávkování evolocumabu
porovnatelně snížena o 65 %, a koncentrace Lp(a) dokonce o 53 %. Ze subanalýzy studie FOURIER je známo, že
pacienti s vysokým KV rizikem a nižší koncentrací Lp(a) na
počátku studie měli užitek ze snížení Lp(a) v poklesu relativního rizika pro KVO o 15 %, pacienti s vysokou koncentrací Lp(a) dokonce o 24 %.14 U našeho pacienta nedošlo
ke snížení koncentrace TG, které je popisováno u léčby
inhibitory PCSK9, nicméně došlo k vzestupu koncentrace
HDL-C z 0,19 na 0,29 mmol/l. Dlouhodobější výhled léčby

inhibitory PCSK9 u pacientů s FH nabízejí randomizované,
dvojitě zaslepené studie fáze 3 ODYSSEY FH I a II s alirocumabem. Ve 24. týdnu léčby došlo ke snížení koncentrace LDL-C o 58, resp. 51 % v porovnání s placebem. Tento
pokles koncentrace LDL-C se podařilo udržet i v 78. týdnu
léčby. Tyto výsledky opět korespondují s hodnotami LDL-C našeho pacienta, který nyní užívá inhibitory PCSK9 přibližně jeden rok.15
Náš pacient s FH splňoval také kritéria MS, který přináší kromě dvakrát vyššího KV rizika i pětkrát vyšší riziko
rozvoje diabetu 2. typu.16 Diabetes 2. typu je i v pacientově rodinné anamnéze. Je známo, že vysoké dávky statinů
působí diabetogenně právě u těchto pacientů, jak bylo
prokázáno v analýze studie JUPITER (Justification for the
Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin).17 Přesto i u těchto pacientů převyšuje
přínos statinové léčby v prevenci KVO nad rizikem vzniku
diabetu. Také ve studiích s inhibitory PCSK9 byly pečlivě
sledovány účinky této léčby na hodnoty glykemie a nebylo prokázáno vyšší riziko rozvoje diabetu 2. typu.18,19
Vstupní hodnota glykemie našeho pacienta před zahájením léčby evolocumabem byla 5,2 mmol/l a za celou dobu
sledování nepřekročila hodnotu 5,6 mmol/l.
Náš pacient s velmi vysokým KV rizikem byl odhalen
díky projektu MedPed (viz výše). Projekt MedPed je mezinárodní projekt, který sdružuje odborníky z více než 30
zemí světa v jejich úsilí významně snížit počet předčasných úmrtí u osob s geneticky determinovanými, avšak
léčitelnými poruchami metabolismu lipidů (FH i dalšími).
Cílem je včas rozpoznat a včas, účinně a dlouhodobě léčit co nejvyšší počet ohrožených jedinců. Velký důraz je
v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných
mezi příbuznými pacientů s již stanovenou diagnózou
a také na využití DNA diagnostiky. Cílem je i zprostředkovat spolupráci lipidologů a kardiologů s lékaři první linie.2
Mezioborová spolupráce by se měla více využívat také
k odhalování dalších pacientů vyžadujících biologickou
léčbu dyslipidemií inhibitory PCSK9.

Závěr
Přidání evolocumabu ke stávající vysoce intenzivní kombinační hypolipidemické léčbě u pacienta v primární prevenci KVO s velmi vysokým KV rizikem, s prokázanou FH
a aterogenní dyslipidemií v rámci MS a subklinickou aterosklerózou vedlo k dalšímu, přibližně 70% snížení koncentrace LDL-C, a tím i k významnému snížení KV rizika.
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Na snížení KV rizika se podílí také snížení non-HDL-C,
resp. ApoB i Lp(a) a dosahování cílových hodnot krevního
tlaku léčbou arteriální hypertenze. Pacienta bude třeba
stále motivovat k dodržování zavedené farmakoterapie
a pohybové aktivity. Bude třeba zpřísnit dietní opatření,
aby pacient ještě více snížil hmotnost, a tím také své riziko pro rozvoj diabetu 2. typu.
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Statinová intolerance, jež se manifestuje nejčastěji svalovými obtížemi (myalgie, svalová slabost), může
představovat značnou komplikaci v léčbě hypercholesterolemie v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Údaje o prevalenci statinové intolerance se pohybují ve velmi širokém rozmezí,
nicméně předpokládá se, že skutečná kompletní statinová intolerance je vzácná. Většina pacientů má pouze
parciální statinovou intoleranci, charakterizovanou intolerancí statinu v dávce, která je potřeba k dosažení
cílové hodnoty cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-cholesterolu). Jistou nadějí pro pacienty
se statinovou intolerancí se staly inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), nicméně
úhradové podmínky těchto léčiv jsou primárně vázány na míru kardiovaskulárního rizika a statinová intolerance, jež znemožňuje léčbu pacienta, je až druhým zvažovaným faktorem.
Inhibitory PCSK9 jsou novou, subkutánně podávanou, vysoce účinnou a dobře tolerovanou hypolipidemickou léčbou, v současné době máme k dispozici dvě účinné látky – evolocumab a alirocumab. Hypolipidemický účinek obou léků je velmi podobný, v klinických studiích dosahuje redukce LDL-cholesterolu 50–60 %,
a to jak ve studiích, kde byly inhibitory PCSK9 přidávány k vysokým dávkám statinů (studie FOURIER,
ODYSSEY OUTCOMES), tak ve studiích, kam byli zařazeni pacienti se statinovou intolerancí (GAUSS-2,3, ODYSSEY
ALTERNATIVE), kteří statiny neužívali vůbec nebo jen v minimálních dávkách.
Následující sdělení popisuje případ dvou vysoce rizikových pacientů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, s parciální statinovou intolerancí, u nichž nasazení inhibitorů PCSK9 vedlo k výraznému
poklesu, resp. dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu, a tím k ovlivnění kardiovaskulárního rizika.
© 2019, ČKS.
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Statin intolerance, most often manifested by muscular symptoms (e.g. myalgia, muscle weakness), can be
a major complication in the treatment of hypercholesterolemia in the primary and secondary prevention of
cardiovascular diseases. The prevalence data of statin intolerance has a very wide range, but absolute statin
intolerance is rare. Most patients with statin intolerance suffer from partial intolerance, characterized by
statin intolerance at the dose required to reach the LDL-cholesterol target value. A new hope for patients
with statin intolerance are the PCSK-9 inhibitors, however the reimbursement conditions of these drugs are
mainly linked to patient’s cardiovascular risk, and statin intolerance, which can complicate the treatment, is
considered as a secondary factor.
PCSK-9 inhibitors are a new, subcutaneously applied, highly efficient and well tolerated lipid lowering
treatment, currently available with 2 active substances – evolocumab and alirocumab. The lipid lowering
effect of both of them is very similar, in clinical trials they led to LDL-cholesterol reduction by 50–60%,
not only in trials where PCSK-9 inhibitors were added to high-dose statin treatment (FOURIER, ODYSSEY
OUTCOMES), but also in trials where patients with statin intolerance (GAUSS-2,3, ODYSSEY ALTERNATIVE)
who either did not use statins at all, or only in small doses were included.
The following article describes the case-reports of two high-risk patients in secondary prevention of cardiovascular disease suffering from partial statin intolerance, in whom the addition of PCSK-9 inhibitors led
to a significant LDL-cholesterol reduction, achieving the LDL-cholesterol target value and thereby lowering
cardiovascular risk.
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Úvod
Problematika statinové intolerance je v posledních letech
velmi často diskutovaným tématem. O účinnosti statinů
na redukci kardiovaskulárního rizika dnes, po 30 letech
statinů v klinické praxi, již nikdo nepochybuje. Důkazy
z velkých randomizovaných studií ukazují, že léčba statinem snižuje riziko závažných kardiovaskulárních (KV)
příhod (major adverse cardiac event, MACE) (tj. úmrtí
z KV příčin, infarktu myokardu [IM], koronární revaskularizace a cévní mozkové příhody [CMP]) na každé snížení
cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-cholesterolu, LDL-C) o 1 mmol/l přibližně o čtvrtinu. Nicméně
absolutní přínos léčby statiny závisí na absolutním riziku
aterosklerotické KV příhody a absolutní dosažené redukci
LDL-C. Statinová terapie redukuje KV riziko tím více, čím
déle je užívána.1 V důsledku takto silné a přesvědčivé evidence samozřejmě počet pacientů užívajících statinovou
léčbu stále narůstá, například v České republice přibylo
od roku 2011 do roku 2017 přibližně 400 000 pacientů
užívajících statiny.2,3 Lze tedy vcelku logicky očekávat, že
i absolutní počet pacientů, kteří tuto léčbu netolerují,
bude narůstat.
Nejčastějším nežádoucím účinkem statinové léčby, který pacienty obtěžuje či limituje v běžném denním životě,
je výskyt svalových obtíží, souhrnně označovaných jako
myopatie asociované se statiny (statin asscociated myopathy, SAM). Na to, že se jedná o problematiku opravdu
velmi komplikovanou, poukazuje mimo jiné velmi široké
rozmezí uváděné prevalence. Ta je udávána v rozmezí
1–29 % podle toho, zda se jedná o data z randomizovaných klinických studií (výskyt 1–5 %) či data z registrů
a observačních studií (11–29 %). Samozřejmě, že každý
z uvedených údajů má své limitace. Z randomizovaných
studií jsou často vyloučeni pacienti rizikoví pro vznik myopatie (starší pacienti, pacienti s anamnézou svalových bolestí, jedinci s revmatologickými onemocněními apod.),
naopak observačním studiím často chybějí kontrolní skupiny.4,5 Diagnostika statinové intolerance je navíc velmi
ošemetná, protože až na menšinové množství případů,
kdy jsou klinické obtíže doprovázeny laboratorním nálezem (signifikantní zvýšení koncentrace kreatinkinázy,
CK), se jedná o subjektivní hodnocení pacientem. Do
hry tedy vstupuje, zejména u lehčích forem, kdy je subjektivní vnímání pacientem zcela kruciální, hned několik
dalších proměnných, mimo jiné práh bolesti každého jedince a míra tolerance k občasnému lehkému svalovému
diskomfortu. Často se tak setkáváme se skutečností, kdy
pacient (zejména pacient ve velmi vysokém riziku, např.
po akutním IM) s odstupem času, po vyzkoušení všech
ostatních statinů připustí toleranci některého již dříve
užívaného. O velkém psychogenním podílu, vycházejícím
mimo jiné z negativních informací poskytovaných médii
svědčí také výsledky studie ASCOT, kde výskyt myopatií
po odslepení studie (tedy poté, co se pacienti dozvěděli,
že užívají atorvastatin) stoupl o 15 %.6
Rovněž definice statinové intolerance v odborné literatuře není zcela uniformní. V roce 2014 definovala National Lipid Association (NLA) statinovou intoleranci jako
neschopnost tolerovat minimálně dva statiny (minimálně
jeden z nich musí být testován v nejnižší denní dávce, druhý statin v jakékoliv dávce), přičemž intolerance je vyjád-
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řena subjektivními obtížemi nebo abnormálními laboratorními hodnotami (elevace CK, hepatopatie), které jsou
v přímé návaznosti na zahájení statinové léčby a ustupují
po jejím přerušení.7 Definice SAM podle konsenzu European Atherosclerosis Society je orientována velmi klinicky, kromě elevace CK > čtyřnásobek horní hranice normy
zdůrazňuje zejména charakter svalových obtíží a jejich
návaznost na statinovou léčbu, a to nejen vznik po jejich nasazení, ale také ústup po vysazení a znovuobjevení
po opětovném navrácení do medikace.8 Ještě specifičtější je definice statinové intolerance Canadian Consensus
Working Group z roku 2016, která navíc (kromě elevace
biomarkerů, charakteru obtíží a návaznosti na zahájení/
ukončení statinové léčby) zdůrazňuje, že aby byl syndrom
kvalifikován jako SAM, musejí být vyloučeny možné lékové interakce či predisponující faktory, které by mohly
myopatické obtíže způsobit. Navíc jsou v této definici specifikovány konkrétní statiny, opět musejí být otestovány
minimálně dva zahrnující atorvastatin a rosuvastatin.9
Z klinického pohledu se jako velmi praktické jeví rozlišení
statinové intolerance na kompletní, kdy pacient netoleruje ani jeden ze tří běžně užívaných statinů – rosuva-, atorva-, simvastatin v jejich obvyklé nejnižší počáteční dávce,
a parciální, která se vyznačuje neschopností tolerovat statin v dávce požadované k dosažení terapeutického cíle.10
Vzhledem k poměrně častému výskytu statinové intolerance v populaci by se dalo očekávat, že pacienti se
statinovou intolerancí budou jedni z těch, u kterých bude
indikována léčba novou lékovou skupinou – inhibitory
proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9).
Nicméně není tomu tak. Samotná statinová intolerance
není indikací k léčbě. Oba v současné době na českém
trhu dostupné inhibitory PCSK9, evolocumab (Repatha,
Amgen) i alirocumab (Praluent, Sanofi-Regeneron), jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění u pacientů
s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (HeFH)
s koncentrací LDL-C ≥ 4,0 mmol/l a u pacientů ve velmi
vysokém KV riziku s manifestním kardiovaskulárním onemocněním (KVO) s koncentrací LDL-C ≥ 3,0 mmol/l, v obou
případech navzdory vysoce intenzivní hypolipidemické
léčbě. Problematika statinové intolerance, resp. parciální
statinové intolerance, je zmíněna vlastně již v definici vysoce intenzivní hypolipidemické terapie, která je v úhradových podmínkách definována jako terapie maximální
tolerovanou dávkou atorvastatinu nebo rosuvastatinu,
v případě prokázané intolerance obou pak maximální
tolerovanou dávkou jednoho jiného statinu, v kombinaci
s dalším hypolipidemikem, jako je ezetimib, v případě statinové intolerance hypolipidemikem v monoterapii, pokud je indikováno. Zamyslíme-li se nad interpretací této
formulace, je v případě parciální statinové intolerance
dávka atorvastatinu 10 mg vlastně vysoce intenzivní hypolipidemickou léčbou. Statinová intolerance jako taková
(myšleno tedy zřejmě kompletní) je pak definována jako
intolerance alespoň dvou po sobě jdoucích statinů, která
vede k jejich vysazení. Intolerance obou statinů musí pak
být prokázána jako ústup klinické symptomatologie nebo
normalizace CK po jeho vysazení a opětovný návrat myalgie nebo zvýšení CK po znovunasazení statinu. Za statinovou intoleranci nelze považovat zvýšení CK nepřesahující
čtyřnásobek horní meze bez klinické symptomatologie.
Z uvedeného tedy vyplývá, že u pacientů se statinovou
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intolerancí léčba může být indikována teprve při překročení požadovaných hodnot LDL-C u pacientů s HeFH a pacientů v sekundární prevenci KVO.
Následující kazuistiky popisují nasazení a efektivitu
léčby u dvou vysoce rizikových pacientů v sekundární prevenci KVO se statinovou intolerancí.

Kazuistika 1
První kazuistika popisuje případ 60letého pacienta s hypercholesterolemií, hypertonika, nekuřáka, který prodělal v září roku 2017 infarkt myokardu bez elevací úseku ST (non-STEMI) spodní stěny. Byl akutně ošetřen na
kardiologickém oddělení nemocnice v místě bydliště, při
selektivní koronarografii (SKG) byla popsána významná
90% stenóza arteria coronaria dextra (ACD), která byla
ošetřena perkutánní intervencí (PCI) s implantací lékového stentu (DES), na ostatních koronárních tepnách byly
popsány jen hemodynamicky nevýznamné, nástěnné
aterosklerotické změny. Po infarktu byla zahájena standardní duální protidestičková léčba (DAPT), k chronické
terapii inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
(ACEI) byl přidán beta-blokátor, nasazen vysokodávkový
statin – atorvastatin v dávce 80 mg, pacient byl předán do
péče ambulantního kardiologa v místě bydliště. Zde na
kontrole po dvou měsících byl sice zaznamenán pokles ve
všech parametrech lipidogramu, z původní koncentrace
celkového cholesterolu (total cholesterol, TC) 6,7 mmol/l
došlo k poklesu na 3,9 mmol/l, koncentrace LDL-C se snížila z 4,5 mmol/l na 2,61 mmol/l, snížila se koncentrace cholesterolu v lipoproteinech o vysoké hustotě (HDL-cholesterolu, HDL-C) z 1,2 mmol/l na 1,0 mmol/l a poklesla také
koncentrace triglyceridů (TG) z lehce vyšší 1,82 mmol/l
na 1,2 mmol/l. Při této kontrole bohužel pacient udával
bolest svalů stehen a paží, která se v mírné formě objevila přibližně dva týdny po nasazení léčby a postupně
progredovala až do kontroly, laboratorně byla zaznamenána také elevace CK (12 µkat/l). Dispenzarizující kardiolog se rozhodl pro výměnu atorvastatinu za nižší dávku
(20 mg) jiného (většinou lépe tolerovaného) rosuvastatinu. Nicméně na této dávce měl pacient nadále svalové
obtíže, tentokrát již jen s lehce vyššími koncentracemi CK.
Po devíti měsících snažení o nasazení alespoň malé dávky
atorvastatinu či rosuvastatinu byl nasazen v dubnu 2018
fluvastatin v dávce 80 mg. Při této terapii byl pacient nadále bez obtíží, léčbu subjektivně toleroval velmi dobře.
Při této léčbě byl v říjnu 2018 prezentován ke zvážení terapie inhibitory PCSK9 v Centru preventivní kardiologie
VFN, při prvním vyšetření měl TC 5,16 mmol/l, LDL-C 3,48
mmol/l, HDL-C 1,02 mmol/l, TG 1,47 mmol/l. Na základě
dostupných a doložených anamnestických dat byla u pacienta indikována terapie inhibitory PCSK9, konkrétně
jsme se rozhodli pro nasazení alirocumabu (Praluent)
v dávce 75 mg s.c. à 2 týdny. Při kontrole ve 12. týdnu
léčby byly zaznamenány žádoucí změny v lipidogramu –
pokles TC na 2,33 mmol/l, koncentrace LDL-C dosáhla 0,96
mmol/l, HDL-C 1,12 mmol/l, TG 1,06 mmo/l. Léčba je velmi
dobře tolerována, se subkutánní aplikací nemá pacient
žádné problémy. Kontrola po 24 týdnech léčby, která je
nezbytná k posouzení účinnosti (dosažení cílové hodnoty
LDL-C dle rizikové skupiny pacienta), zatím nebyla prove-
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dena, nicméně dle výsledků z 12. týdne lze očekávat, že
v terapii budeme pokračovat.

Diskuse
V souvislosti s výše uvedenou kazuistikou se nabízejí dvě
otázky. Tou první je, proč, přestože nebylo dosahováno cílových hodnot LDL-C, nebyla zahájena kombinační
léčba s ezetimibem. V úhradových podmínkách SÚKL je
mj. uvedeno, že relevantním medicínským důvodem pro
nepodání ezetimibu v kombinaci se statiny (kromě jeho
kontraindikace nebo nesnášenlivosti) může být u nových
pacientů, kteří vyžadují vysoce intenzivní hypolipidemickou léčbu, např. počáteční koncentrace LDL-C o více než
50 % vyšší než cílová koncentrace LDL-C dle míry KV rizika. Pro skupinu pacientů, kteří již užívají intenzivní statinovou léčbu, ale bez kombinace s ezetimibem, může být
opět relevantním medicínským důvodem pro nepodání
ezetimibu fakt, že stávající dosažená koncentrace LDL-C
je stále o více než 20 % vyšší než cílová koncentrace LDL-C
dle jejich KV rizika. V případě našeho pacienta tedy byla
tato podmínka jednoznačně splněna – při vstupní hodnotě LDL-C 3,48 mmol/l na terapii fluvastatinem bychom
mohli očekávat pokles přibližně o 20–25 % – tedy na hodnoty LDL-C okolo 3 mmol/l nebo lehce pod tuto hranici,
tedy vzdálené cílové hodnotě LDL-C pro pacienty ve velmi
vysokém riziku (< 1,8 mmol/l), naopak při poklesu LDL-C pod 3 mmol/l by mohl být pacient dále diskvalifikován
k zahájení terapie inhibitory PCSK9.
Druhou otázkou, která se nabízí, je, zdali je terapie fluvastatinem dostatečná k redukci KV rizika a zdali by tato
terapie při intoleranci atorvastatinu a rosuvastatinu měla
být vůbec zkoušena. Je pravda že hypolipidemický účinek
fluvastatinu je nižší, nicméně jeho pozitivní vliv na KV
morbiditu a mortalitu u pacientů v různém kardiovaskulárním riziku, včetně těch nejrizikovějších, prokázala řada
klinických studií. Účinnost terapie fluvastatinem v dávce
80 mg denně byla testována např. ve studii LIPS, do které
bylo zařazeno téměř 1 700 pacientů se stabilní či nestabilní anginou pectoris, popř. s němou ischemií, podstupujících svoji první perkutánní koronární intervenci (PCI), kteří
byli randomizováni k léčbě fluvastatinem 40 mg 2× denně
vs. placebo. Terapie fluvastatinem vedla k 22% poklesu
relativního rizika MACE, nezávisle na vstupní koncentraci
cholesterolu.11 Metaanalýza z roku 2004, která zahrnovala všechny klinické studie hodnotící efekt fluvastatinu na
MACE u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS),
prokázala, že léčba fluvastatinem je asociována se 47%
poklesem mortality z KV příčin a 35% redukcí celkové
mortality ve srovnání s placebem.12
Velkou výhodou fluvastatinu je navíc velmi dobrá snášenlivost, na rozdíl od atorvastatinu a simvastatinu není
metabolizován přes izoformu cytochromu p450 CYP3A4
(přes kterou je metabolizována celá řada běžně užívaných farmak včetně verapamilu, amiodaronu či nifedipinu), ale přes izoformu CYP2C9, čímž předcházíme riziku
lékových interakcí a snižujeme riziko myopatie. V analýze
téměř 9 000 hypercholesterolemických pacientů léčených
fluvastatinem, výskyt elevace CK nad pěti- a desetinásobek horní hranice normy nebyl statisticky významný v porovnání s placebem.13
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Kazuistika 2
Druhá kazuistika popisuje případ 68letého pacienta, celoživotně aktivně žijícího jedince (rekreačně běh dvakrát
až třikrát týdně), nekuřáka, který se od r. 1998 léčil pro
hypercholesterolemii, v roce 2002 pak byly opakovaně zaznamenány vyšší hodnoty krevního tlaku, při monoterapii
ACEI (perindopril 5 mg) byl nadále dobře kompenzovaný.
Počáteční hodnoty lipidogramu v roce 1998 byly TC 7,43
mmol/l, LDL-C 4,82 mmol/l, HDL-C 1,4 mmol/l, TG 1,2 mmol/l. V rodinné anamnéze nebyl zachycen zvýšený výskyt
KVO onemocnění, matka zemřela v 70 letech na nádor
mozku, otec sice zemřel na IM, ale až v 72 letech, oba pacientovi bratři mají jen lehce zvýšenou koncentraci cholesterolu a oba jsou doposud bez manifestace KVO, dvě děti
jsou zdravé. Podle skórovacího systému Dutch Lipid Clinic
Network Score je tedy diagnóza FH nepravděpodobná,
jedná se nejspíše o polygenní hypercholesterolemii. Po
záchytu hypercholesterolemie byla prakticky ihned zahájena statinová terapie, vzhledem k životnímu stylu pacienta bylo a je zřejmé, že v režimových opatřeních velké
rezervy nejsou (zdravě se stravující sportovec). V průběhu
následujících let byly zkoušeny různé statiny (lovastatin,
fluvastatin 80 mg, simvastatin 20 mg, atorvastatin 10 mg),
všechny s částečným hypolipidemickým efektem, nicméně
léčba všemi uvedenými přípravky byla doprovázena nejprve svalovou slabostí a nevýkonností a posléze i svalovou
bolestí, při kontrolách opakovaně zaznamenána elevace
CK (do 10 µkat/l), jehož interpretace je ale samozřejmě,
vzhledem k pravidelnému běhu, lehce limitována. Vzhledem k tomu, že se jednalo pacienta v primární prevenci,
byla období léčby střídána s delšími úseky bez farmakoterapie. V r. 2012 při pravidelném běhu se objevila bolest
za sternem, přivolaná posádka RZP konstatovala infarkt
myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI) přední stěny, pacient byl transportován přímo do katetrizační laboratoře,
kde byl při selektivní koronarografii (SKG) zjištěn uzávěr
v proximální části ramus interventricularis anterior (RIA)
a dále 60% stenóza ve střední části ACD, jejíž případná intervence byla odložena až po doplnění klinické závažnosti zátěžovou scintigrafií myokardu (nakonec pro příznivý
nález neintervenována). Při dimisi kromě DAPT nasazen
také statin, vzhledem k anamnéze statinové intolerance
ošetřující lékař volil rosuvastatin, nicméně v dávce stále
odpovídající vysokodávkovému režimu – 20 mg. Po několikaměsíčním období svalového diskomfortu a svalových
bolestí, které pacient hodnotil jako snesitelné, ale limitující v jeho snaze k návratu k dřívější pohybové aktivitě,
byla dávka rosuvastatinu redukována na 10 mg denně;
rok po IM, při současném nasazení ezetimibu 10 mg, byl
rosuvastatin zcela vysazen. Při monoterapii ezetimibem
se hodnota LDL cholesterolu pohybovala okolo 4 mmol/l,
proto se dispenzarizující kardiolog rozhodl zkusit podání
rosuvastatinu v atypickém dávkovacím schématu, 5 mg
nejprve 2×, poté 3× týdně. Tuto terapii rosuvastatin
5 mg obden + ezetimib 10 mg pacient užíval přibližně
od r. 2015, v létě 2018 byl odeslán do Centra preventivní
kardiologie VFN s žádostí o preskripci terapie inhibitory
PCSK9. Dle dostupných hodnot lipidogramu při stabilní léčbě (TC 5,76 mmol/l, LDL-C 3,74 mmol/l, HDL-C 1,36
mmol/, TG 0,95 mmol/l) splňoval úhradové podmínky
k nasazení terapie inhibitory PCSK9, statinová intolerance

byla v dokumentaci odesílajícího kardiologa velmi dobře
zdokumentována. V srpnu 2018 byl tedy předepsán evolocumab – Repatha 140 mg s.c.à dva týdny. Léčbu pacient
toleruje velmi dobře, při kontrole ve 12. týdnu došlo k žádoucímu poklesu lipidogramu (TC 3,59 mmol/l, LDL-C 1,32
mol/l, HDL-C 1,98 mmol/l, TG 0,65 mmol/l), při kontrole
ve 24. týdnu léčby požadovaný pokles LDL-C trvá (1,67
mmol/l). V porovnání s výchozí hodnotou tedy došlo k poklesu LDL-C o 55,35 %.

Diskuse
Statinová intolerance zejména u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) představuje velkou komplikaci.
Na jedné straně stojí jednoznačné doporučení vysokodávkových statinů po AKS, na straně druhé skutečnost,
že s narůstající dávkou statinu narůstá i riziko nežádoucích účinků. Velmi často tak stojíme před rozhodnutím,
zdali se přísně držet doporučení odborných společností
či u pacientů s anamnézou statinové intolerance volit raději nižší dávku statinu s vidinou event. navýšení
při dobré toleranci (a zlepšit tím compliance pacienta),
event. v kombinaci s jiným nestatinovým hypolipidemikem – ezetimibem, jehož účinnost při redukci KV rizika
prokázala studie IMPROVE-IT.14 Zaměříme-li se na podávání statinů v atypických dávkovacích schématech a velmi
nízkých dávkách, existují práce, které prokázaly, že např.
rosuvastatin podávaný 1–2× týdně (v průměrné dávce
10 mg/týden) je schopen snížit LDL-C o 23–29 %.15,16 Na
druhou stranu údajů o účinnosti terapie inhibitory PCSK9
na výskyt KV příhod a mortalitu z KV příčin u pacientů
léčených nízkými dávkami statinů mnoho nemáme. Ve
studii FOURIER s evolocumabem užívalo vysokodávkové
statiny téměř 70 % pacientů, střední dávku statinů (tedy
dávku, vedoucí k redukci LCL-C o 30–50 %) 30 % pacientů a pouze zanedbatelné množství 0,3 % pacientů mělo
dávku statinů nízkou (nebo neurčenou).17 V alirocumabové studii ODYSSEY OUTCOMES bylo zastoupení pacientů
na terapii vysokými dávkami statinů (atorvastatin 40–80
mg, rosuvastatin 20–40 mg) ještě vyšší, což při skladbě
pacientů (1–12 měsíců po AKS) není překvapující. Nízkou
nebo střední dávku atorvastatinu nebo rosuvastatinu užívalo pouze 8,8 % pacientů.18 Alespoň nějaké informace
o přidání inhibitoru PCSK9 k nízké/střední dávce statinu
přinesla studie LAPLACE-2, 12týdenní studie, která měla
za cíl hodnotit účinnost a toleranci evolocumabu v kombinaci se střední a vysokou dávkou statinů. Do této studie
bylo zařazeno 2 067 pacientů, kteří byli v prvním kroku
randomizováni ke statinové terapii střednědávkové (rosuvastatin 5 mg, atorvastatin 10 mg, simvastatin 40 mg)
nebo vysokodávkové (rosuvastatin 40 mg, atorvastatin 80
mg), po čtyřech týdnech pak pacienti byli dále randomizováni k přidání evolocumabu (140 mg s.c. à dva týdny
nebo 420 mg s.c. à čtyři týdny v.s. placebo) a přidání ezetimibu 10 mg v.s. placebo, čímž vzniklo celkem 24 skupin.
Studie prokázala, že přidání evolocumabu vede k podobnému procentuálnímu snížení LDL-C a dosažení koncentrace LDL-C bez ohledu na výchozí typ statinu a jeho dávku, resp. koncentrace LDL-C byla redukována ve skupině
se střední dávkou statinu o 66 % při dávkování evolocumabu 140 mg à dva týdny a o 63 % při dávce evolocu-
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mabu 420 mg s.c. à čtyři týdny ve srovnání s placebem.
Ve skupinách pacientů léčených vysokou dávkou statinů
byla redukce LDL-C 75 % (při obou dávkách evolocumabu identicky).19 Podobnost dosažených koncentrací LDL-C
může odrážet vyšší regulaci koncentrací PCSK9 při terapii
statinem s vysokou intenzitou. Tvorba PCSK9 i LDL-receptoru je řízena na úrovni transkripce intracelulární koncentrace cholesterolu prostřednictvím proteinu SREBP2 (sterol-responsive element binding protein 2), z klinického
hlediska je velmi důležitou skutečností, že léčba statiny
zvyšuje koncentraci PCSK-9 v plazmě (např. při léčbě 40
mg atorvastatinu denně došlo u pacientů s dyslipidemií
ke zvýšení koncentrace PCSK9 v cirkulaci o 34 %), inhibice PCSK9 může naopak významně potencovat LDL-C snižující účinek statinů.20,21 Stejně tak i ve studii LAPLACE-2
bylo u pacientů léčených střední dávkou statinů a zároveň evolocumabem zaznamenáno mírně vyšší průměrné
procentuální snížení koncentrací PCSK9 než u pacientů
léčených vysokodávkovým statinem.

Závěr
Uvedení inhibitorů PCSK9 do klinické praxe v České republice bylo dlouho očekáváno a pacienti s parciální či
kompletní statinovou intolerancí, kteří nedosahují při
maximální tolerované hypolipidemické léčbě cílových
hodnot LDL-C pro danou kategorii KV rizika, byli jedni
z adeptů, u nichž jsme na uvedení této léčby do praxe
spoléhali. Samotná statinová intolerance ovšem není
indikací k léčbě inhibitory PCSK9, pro jejich nasazení je
nezbytné splnění všech úhradových podmínek – léčba je
hrazena u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií s koncentrací LDL-C ≥ 4,0 mmol/l a u pacientů
ve velmi vysokém KV riziku s manifestním KVO s koncentrací LDL-C ≥ 3,0 mmol/l, v obou případech navzdory maximální tolerované hypolipidemické léčbě (což může být
v případě dokumentované kompletní statinové intolerance i absence statinové léčby).
Ve většině klinických studií, jež testují účinnost a bezpečnost inhibitorů PCSK9, byly inhibitory PCSK9 přidávány do kombinace ke statinům, nicméně oba uvedené
přípravky byly také studovány ve skupinách pacientů se
statinovou intolerancí – evolocumab ve studii GAUSS-2,
GAUSS-3, alirocumab ve studii ODYSSEY ALTERNATIVE.
Při terapii evolocumabem v dávce 140 mg s.c. à dva týdny ve studii GAUSS-2 došlo k poklesu LDL-C ve 12. týdnu
o 53 %, při dávkování 420 mg s.c. 1× měsíčně o 56 %, výsledky studie ODYSSEY ALTERNATIVE byly velmi podobné
(i když uspořádání studie bylo do jisté míry odlišné), po
24 týdnech léčby byl zaznamenán v alirocumabové větvi
(alirocumab 75 mg s.c. à dva týdny, ve 12. týdnu navýšení
na 150 mg s.c. à dva týdny při nedosažení cílové hodnoty
LDL-C) pokles LDL-C o 52,2 %.
Všechny tři uvedené studie u pacientů se statinovou intolerancí se ale zaměřovaly pouze na účinnost ve smyslu
vývoje lipidového spektra a bezpečnost léčby inhibitory
PCSK9, nikoliv na ovlivnění morbidity a mortality z KV příčin. Je otázkou, zdali výsledky studií FOURIER a ODYSSEY
OUTCOMES, kdy byly inhibitory PCSK9 přidávány povětšinou k vysokodávkovým statinům, můžeme extrapolovat
i na populaci pacientů buď zcela bez terapie statiny, či

Terapie inhibitory PCSK9 u pacientů se statinovou intolerancí
na nízkých dávkách statinů, každopádně hypolipidemický účinek byl v těchto studiích velmi podobný (ve studii
FOURIER pokles LDL-C průměrně o 59 %, ve studii
ODYSSEY OUTCOMES pokles LDL-C o 54,7 %).
Závěrem lze říci, že se jedná o velmi slibnou novou lékovou skupinu, která, zejména u pacientů netolerující dosavadní terapii, přináší možnost účinné léčby.
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Musejí se infarkty myokardu opakovat?
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Souhrn
Klíčová slova:
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Rekurentní příhody

Popisujeme kazuistiku pacienta s významnou hypercholesterolemií, který prodělal celkem čtyři infarkty myokardu. I přes léčbu vysokou dávkou statinu následně došlo ke vzniku cévní mozkové příhody. Ani maximální
dávka statinu v kombinaci s ezetimibem nevedla k normalizaci hodnot LDL-cholesterolu. Od roku 2013 byla
proto pacientovi zahájena aplikace evolocumabu, která vedla k výrazné úpravě lipidogramu a zabránila do
dnešního dne recidivě další kardiovaskulární příhody.
© 2019, ČKS.
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Abstract
We describe a case report of a patient with severe hypercholesterolemia who has had a total of four myocardial infarctions. Despite treatment with a high dose statin, a stroke event occurred. Even the maximum
statin dose in combination with ezetimibe did not lead to the normalization of LDL-cholesterol. Since 2013,
therefore, the patient has started evolocumab administration, which has led to a marked lipidogram adjustment and prevented until today the relapse of another cardiovascular event.

Popis případu
V dubnu roku 2008 byl na naše pracoviště přijat pacient –
pan Zdeněk, ročník 1949, pro diagnózu akutního diafragmatického infarktu myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI).
Tento pacient s chronickou ischemickou chorobou srdeční
(ICHS) již v roce 2003 i v roce 2005 prodělal diafragmatický
Q-infarkt myokardu. Koronarograficky bylo zjištěno postižení více tepen (multivessel disease) – stenóza proximálního ramus interventricularis anterior (RIA) 50 %, ramus marginalis
sinister (RMS2) 99 %, sekundární větve RMS2 70 % a uzávěr
ramus posterolateralis dexter (RPLD) s kolateralizací. Léze na
RMS2 byla ošetřena koronární angioplastikou s implantací
stentu. Zjištěn byl rovněž uzávěr RPLD a stenóza RIA a sekundární větve RMS2, indikovány ke konzervativnímu postupu,
ejekční frakce levé komory byla 45 %.
Vzhledem k tomu, že byl pan Zdeněk již před přijetím
v kategorii sekundární kardiovaskulární (KV) prevence
a dle tehdejších doporučení by jeho cílové hodnoty cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-cholesterolu) měly být < 2,0 mmol/l (pacient v nejvyšším kardiovaskulárním riziku)1 a měl by užívat vysokou dávku
statinu, v době třetího infarktu myokardu v roce 2008

užíval Atoris 20 mg 1× denně a jeho LDL cholesterol dosahoval hodnot 3,45 mmol/l. Pana Zdeňka jsme propouštěli s medikací Torvacard 40 mg, z ostatní terapie Plavix
75 mg tbl. 1× denně, Anopyrin 100 mg 1× denně, Preductal MR tbl. 2× denně, Betaloc 100 ZOK tbl. 1× denně,
Tritace 2,5 mg tbl. 1× denně, Nitromint sprej 1–2 dávky
v případě potřeby při bolestech na hrudi.
Rok poté – tedy v únoru 2009 – pacienta přijímáme opět
s akutním spodním STEMI. Koronarograficky je viditelná
progrese stenózy proximálního ramus circumflexus (RCx) na
80 %, de-novo léze proximální RMS2 95 % (culprit), instent
restenóza RMS2 80 %, nález RIA a RPLD stejné, dysfunkce
LK s EF 40–45 %. Řešeno direktní perkutánní transluminální koronární angioplastikou (PTCA) na proximální RCx
s implantací stentu, PTCA/RMS2 s implantací stentu a prostou PTCA ve stentu. V průběhu hospitalizace byly naměřeny tyto koncentrace lipidů v séru: celkový cholesterol:
6,22 mmol/l, triglyceridy: 1,78 mmol/l, HDL-cholesterol: 0,98 mmol/l, LDL-cholesterol: 4,44 mmol/l. Medikace
zůstávala nezměněna, včetně dávky statinu. Mezi lety
2009–2011 byl náš pacient zařazen v klinické studii s vorapaxarem, po celou dobu trvaní sledování byl jeho stav
stabilní, bez recidivy KV příhody.

Adresa pro korespondenci: Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice
Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, e-mail: janvaclavik@yahoo.com
J. Václavík, Musejí se infarkty myokardu opakovat?, Cor et Vasa Case Reports 2 (2019) e62–e65.
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Obr. 1 – Uspořádání studie OSLER.3 SOC – standardní léčba.

Na začátku roku 2012 se pacient dostavil pro intermitentní cefaleu, třikrát se opakující mžitky před očima,
provázené paresteziemi a slabostí levostranných končetin o krátkém trvání přibližně půl minuty, se spontánní úpravou. Hodnoceno jako recidivující tranzitorní ischemické ataky v povodí arteria cerebri media vpravo,
manifestující se levostrannou hemiparézou a hemiparesteziemi, CT mozku s nálezem postischemických změn.
Medikace byla upravena: Trombex 75 mg tbl. 1× denně,
Preductal MR tbl. 2× denně, Betaloc SR 200 tbl. 1× denně, Prestarium Neo Combi 5/1,25 mg 1× denně, Lusopress ½ tbl. denně, Apo-alopurinol 300 1× denně, Torvacard
40 mg tbl. 1× denně.
Vzhledem k neuspokojivé koncentraci LDL-cholesterolu, která by dle aktualizovaných doporučených postupů
European Atherosclerosis Society (EAS)/Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 20112 měla dosahovat
hodnot < 1,8 mmol/l, a odpovídajícím vstupním kritériím
byl pan Zdeněk v březnu roku 2012 zařazen do klinické
studie OSLER s evolocumabem, randomizován byl do léčebného režimu – standardní léčba. Do této studie byli
zařazováni pacienti z klinických studií klinického programu evolocumabu PROFICIO, a to pacienti, kteří užívali
evolocumab se statinem (LAPLACE-2), s intolerancí statinu (GAUSS-2), s evolocumabem podávaným v monoterapii (MENDEL-2) a také pacienti s heterozygotní formou familiární hypercholesterolemie (RUTHERFORD-2)
(uspořádání studie OSLER, obr. 1 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=102&pid=1146&file=665).3 V té době byl lipidogram Zdeňka
následující: Celkový cholesterol dosahoval 7,56 mmol/l,
LDL-cholesterol 5,21 mmol/l, cholesterol v lipoproteinech
o vysoké hustotě (HDL-cholesterol) 0,88 mmol/l, triglyceridy 3,21 mmol/l, apolipoprotein AI (ApoAI) 1,26 g/l (v normě), apolipoprotein B (ApoB) 1,57 g/l (zvýšené). Navýšili
jsme tedy atorvastatin na 80 mg denně.
V říjnu 2012 byl proveden kontrolní lipidogram, ve kterém nedošlo ke zlepšení: celkový cholesterol dosahoval
8,47 mmol/l, triglyceridy (TG) 3,18 mmol/l, HDL-cholesterol 1,05 mmol/l a LDL cholesterol 5,99 mmol/l. Vzhledem
k velmi vysokým hodnotám cholesterolu a zejména jeho

LDL frakce byl do medikace přidán Ezetrol 10 mg tbl. 1×
denně.
Při kontrole v březnu 2013 pacient stále nedosahuje
cílové hodnoty: celkový cholesterol 6,65 mmol/l, TG 3,33
mmol/l, HDL-cholesterol 0,96 mmol/l a LDL-cholesterol 4,19
mmol/l. V dubnu 2013 jsme zahájili aplikaci evolocumabu
140 mg 1× za 14 dní v rámci klinického hodnocení OSLER.
Již po měsíční kontrole jsme zjistili výrazný pokles všech lipidových parametrů: celkový cholesterol 4,13 mmol/l, TG
2,16 mmol/l, HDL-cholesterol 1,00 mmol/l a LDL-cholesterol
2,16 mmol/l. Při následných kontrolách zůstávaly hodnoty
lipidů stacionární, za přibližně rok a půl byl celkový cholesterol 3,88 mmol/l, TG 1,06 mmol/l, HDL-cholesterol 1,27
mmol/l a LDL-cholesterol 2,13 mmol/l.
Po skončení studie OSLER od března roku 2017 byly
pacientovi podávány vzorky Repatha 140 mg a aplikovány s.c. 1× za 14 dní. O tři měsíce později byla tato léčba schválena revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Od
června 2018 splňuje pan Zdeněk nová úhradová kritéria
pro užívání přípravku Repatha stanovená SÚKL (pacient
po infarktu myokardu s hodnotou LDL > 3,0 mmol/l přes
maximální léčbu statinem a ezetimibem), rovněž byl ověřen více než 40% pokles LDL cholesterolu po 12 týdnech
léčby. Nadále proto pokračuje v užívání 80 mg atorvastatinu denně, 10 mg ezetimibu denně a 140 mg evolocumabu 1× za 14 dní. Vývoj koncentrace LDL-cholesterolu
s ohledem na terapii je vidět na obrázku 2 (http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=102&pid=1146&file=666).

Diskuse
Přínos užívání statinů v sekundární prevenci po prodělané kardiovaskulární (KV) příhodě byl prokázán klinickými
studiemi, publikovanými na konci 90. let. V první dekádě
21. století se začaly objevovat první důkazy (např. ze studií TNT, METEOR nebo REVERSAL), že intenzivní léčba statiny ve vysoké dávce u pacientů v sekundární prevenci dokáže navodit regresi aterosklerózy a oproti standardním
dávkám statinů ještě více snižovat výskyt KV příhod.4–7
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Obr. 2 – Schéma vývoje LDL cholesterolu s ohledem na nasazenou hypolipidemizující terapii. LDL-C – cholesterol
v lipoproteinech o nízké hustotě.

Cílové hodnoty LDL cholesterolu byly v první dekádě
tohoto století o něco mírnější než v dnešní době a dávka
40 mg atorvastatinu byla považována za vysokou. Proto ji
náš pacient užíval i v době po prodělaném třetím a čtvrtém infarktu myokardu v letech 2008 a 2009, a teprve po
prodělané cévní mozkové příhodě (CMP) v roce 2012 byla
dávka atorvastatinu navýšena na 80 mg denně. Následné
přidání ezetimibu hodnoty lipidogramu zlepšilo, ale LDL
cholesterol byl stále více než 2× vyšší než cílové hodnoty.
Průlom v léčbě dyslipidemie tohoto pacienta nastal
po nasazení inhibitoru proprotein konvertázy subtilisin/
kexin typu 9 (PCSK9) evolocumabu. Již během prvního měsíce došlo k poklesu LDL-cholesterolu o přibližně
50 % a tyto hodnoty zůstávají stabilní po celou následující
dobu léčby. Nejzásadnější je ale skutečnost, že náš pacient
je od roku 2013 při léčbě evolocumabem klinicky stabilní
a nedošlo u něj k žádné další recidivě kardiovaskulární
příhody (infarktu myokardu ani CMP).

Závěr
V současnosti již je prokázán tzv. LDL-princip – čím nižší
hodnoty LDL cholesterolu pacienti dosáhnou, tím méně
kardiovaskulárních příhod mají.8
U části pacientů po prodělaném infarktu myokardu
nebo CMP běžně podávaná perorální hypolipidemika
nedostačují k úpravě hodnot lipidogramu, a tito pacienti
jsou ohroženi recidivou kardiovaskulárních příhod. Měli
bychom myslet na to, že v dnešní době těmto pacientům
můžeme nabídnout léčbu inhibitory PCSK9, která nejen
výrazně upraví hodnoty jejich lipidogramu, ale hlavně může zabránit vzniku další kardiovaskulární příhody
nebo předčasnému úmrtí těchto pacientů.
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Perkutánní koronární intervence chronického uzávěru věnčité
tepny vedená intravaskulárním ultrazvukem
Ahmad Zohoor, Roman Ondrejčák, Marian Bystroň
Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Karlovy Vary
Souhrn
Klíčová slova:
Chronická totální okluze
Intravaskulární ultrazvuk
Perkutánní koronární intervence

Perkutánní koronární intervence chronického uzávěru koronární arterie (PCI CTO) patří k nejsložitějším intervencím na věnčitých tepnách s vysokou spotřebou zdrojů a zvýšeným rizikem komplikací. Se současně
dostupnými strategiemi a technickým vybavením se úspěšnost výkonu pohybuje u zkušených operatérů
nad hranicí 90 %. Úspěšný výkon zlepšuje kvalitu života, redukuje potřebu operační revaskularizace, snížením množství ischemického myokardu a zlepšením systolické funkce levé komory zlepšuje též dlouhodobé
přežívání nemocných a zvyšuje toleranci nově vzniklé ischemie. Použití radiálního přístupu u komplexních
lézí může snižovat počet vaskulárních komplikací a zlepšuje komfort nemocného. Intravaskulární ultrazvuk
(IVUS) umožňuje detailní zobrazení lumen věnčité tepny, dále optimalizaci výsledku komplexních PCI. V případě intervence CTO může být použit k detekci rozsahu postižení tepny, správnému odhadu velikosti stentu,
k rozlišení pravého lumen od subintimálního průběhu vodiče a v neposlední řadě k bezpečné punkci proximální části uzávěru v anatomicky nepříznivé situaci.
© 2019, ČKS.

Abstract
Keywords:
Chronic total occlusion
Intravascular ultrasound
Percutaneous coronary intervention

Percutaneous coronary intervention (PCI) of chronic total occlusions (CTO) is one of the most challenging
procedures and complicated interventions on coronary arteries, needs high consumption of equipment and
with high risk of complications. With concurrent strategies and technical equipment, the rate of success on
hand of expertise is more than 90%. Successful procedure leads to improvement of symptoms, reduction
of a need of coronary artery bypass graft (CABG) surgery, improvement of left ventricular systolic function,
improved survival of the patients and more tolerance of new onset ischemia. The use of radial approach in
complex lesions can reduce the rate of vascular complications and improve patient comfort. Intravascular ultrasound (IVUS) allows detailed visualization of the coronary artery lumen to further optimize the outcome
of complex PCI. In the CTO intervention can be used to detect lesion length, enable appropriate stent sizing,
verify guidewire location within an artery discriminating a true lumen from subintimal space and last but
not least enable safely puncture the proximal cap of CTO with an ambiguous position.

Adresa pro korespondenci: MUDr. Ahmad Zohoor, Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 731/19, 360 66 Karlovy Vary,
e-mail: drzohoor6@gmail.com
A. Zohoor, R. Ondrejčák, M. Bystroň, Perkutánní koronární intervence chronického uzávěru věnčité tepny vedená intravaskulárním ultrazvukem, Cor et Vasa Case
Reports 2 (2019) e66–e71.
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Popis případu
Pacient ve věku 43 let byl přijat pro anamnézu postupně
se zhoršujících, asi dva až tři měsíce trvajících námahových stenokardií, aktuálně III. stupně dle klasifikace Canadian Cardiovascular Society (CCS). Z rizikových faktorů ischemické choroby srdeční kromě mužského pohlaví
měl pozitivní rodinnou anamnézu a arteriální hypertenzi.
Provedená selektivní koronarografie (SKG) ukázala kolateralizovaný chronický uzávěr (CTO) pravé věnčité tepny
(arteria coronaria dextra, ACD) ve středním úseku pod
odstupem ventrikulární větve (ramus ventricularis, RV)
(viz obr. 1, video 1, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=674, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=678). Tepna
se prográdně v úseku delším než 20 mm neplní, periferie
až na margo se plní převážně kolaterálami ze septálních
perforátorů levé koronární tepny, kde je normální nález,

Obr. 3 –Technicky neúspěšná antegrádní reka
rekanalizační vodič v nástěnné disekci tepny.
Obr. 3 – Technicky neúspěšná antegrádní rekanalizace uzávěru
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Obrázek 1 – Vstupní angiografie pravé věnčité tepny (ACDሻ
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Obr. 4 – Oboustranný nástřik kontrastní látky se zobrazením periferie ACD





ventrikulograficky patrná lehká hypokineze spodní stěny
(viz obr. 2, videa 2, 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=675, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=677, http://
Obr.
4 – Oboustranný nástřik kontrastní látky
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=679). Ad-hoc pokus
o rekanalizaci ACD byl neúspěšný, protože nebylo možné nasondování pravého lumen vzhledem k suboptimálním anatomickým podmínkám uzávěru na úrovni RV bez
zřetelného mikrokanálu (tzv. ambigous proximal cap)
(viz obr. 3, video 4, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=668, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=680). Bylo
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PCI CTO vedená IVUS

Obr. 5 – IVUS zaveden do ramus ventricularis a za real-time kontroly IVUS byla
provedena úspěšná punkce proximální části uzávěru CTO (červená šipka) vodičem
Confianza Pro (ASAHI INTECC) (bílá šipka).

Obr. 7 – Metodou „paralel wire“ s mikrokatétrem a vodičem Gaia First bylo dosaženo průnik



přes uzávěr do pravého lumen distálně a výměny rekanalizačního vodiče za standardní Sion
Blue.
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Obr. 8 – Predilatace léze balonkovým katétrem Sapphire II 2,5 × 20 mm
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II 2,5 × 20 mm
l&id=103&pid=1146&file=676,
http://www.cksonline.cz/

coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=681) a zobrazení řečiště pravé a levé věnčité
tepny byl zahájen antegrádní pokus o rekanalizaci ACD.
K proximální části uzávěru byl zaveden po standardním
Obr. 6 – Rekanalizační vodič Fielder XT v nástěnné disekci tepny
vodiči mikrokatétr Finecross MG (Terumo, Japonsko). Posubintimálně, kde byl ponechán na místě jako „marker wire“.
kus o antegrádní rekanalizaci uzávěru vodičem Fielder XT
(ASAHI INTECC, Japonsko) za opory mikrokatétru byl neObr. 6 – Rekanalizační vodič Fielder XT
v nástěnné disekci tepny subintimálně,
úspěšný. Do RV byl pak zaveden vodič s katétrem IVUS na
rozhraní odstupu boční větve z kmene ACD a za real-tiponechán na místě jako „marker wire“.me kontroly pomocí IVUS byla provedena úspěšná punkce proximální části uzávěru CTO vodičem Confianza Pro
(ASAHI INTECC, Japonsko) (obr. 5 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=669). Po punkci proximální části uzávěru
tímto tvrdým vodičem byla provedena výměna za vodič
Fielder XT,
kterýmtepny
bylo dosaženo
průniku až kde
k distálnímu
Obr. 6 – Rekanalizační vodič Fielder XT v nástěnné
disekci
subintimálně,
byl
uzávěru, kde byl ale patrný subintimální průběh (viz obr.
6, video 6, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reponechán na místě jako „marker wire“.
ports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=670,
Obr.
7
–
Metodou
„paralel
wire“
s
mikrokatétrem
a
vodičem
Gaia
Obr. 7 – Metodou „paralel wire“ s mikrokatétrem a vodičem Gaia First bylo dosaženo průniku
First bylo dosaženo průniku přes uzávěr do pravého lumen distálně
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
přes uzávěr do
pravého rekanalizačního
lumen distálně a výměny
rekanalizačního
vodiče
za standardní Sion
a výměny
vodiče za
standardní Sion
Blue.
php?p=detail&id=103&pid=1146&file=682). Vodič byl poBlue.
nechán na místě jako „marker wire“ a metodou „paralel
wire“ s mikrokatétrem a dalším vodičem Gaia First (ASAHI INTECC, Japonsko) bylo dosaženo průniku do pravého
ACD. Elektivní výkon byl proveden bilaterálním radiálním
lumen za uzávěr. Po angiografickém ověření polohy vopřístupem s použitím 7Fr Glidesheathu (Terumo, Japondiče byl přes uzávěr do pravého lumen distálně zaveden
sko). Levou radiální tepnou byl zaveden do ostia levé koi mikrokatétr a byla provedena výměna rekanalizačního
ronární tepny (arteria coronaria sinistra, ACS) vodicí kavodiče za standardní Sion Blue (ASAHI INTECC, Japonsko)
tétr EBU 3.5 6 F (Medtronic, USA) a do ostia ACD vodicí
(viz obr. 7, video 7 http://www.cksonline.cz/coretvasakatétr JR 3.5 SH 90 cm (Medtronic, USA). Po provedení
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&fisimultánního nástřiku (viz obr. 4, video 5 http://www.
le=671, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
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Obr. 9 – Cestou IVUS získané rozměry distální části tepny do kříže, což umožnilo výběr vhodné velikosti stentu.

ní stenózy ve stentu, bez trombů nebo známek disekce
s optimálním efektem. Kontrolní IVUS ukázal optimální
apozici stentů, bez známek disekce. Oba radiální přístupy
byly po vytažení cévek a zavaděčů ošetřeny kompresním
systémem TR-Band (Terumo, Japonsko). Další průběh hospitalizace byl již bez komplikací a pacient byl propuštěn
na duální protidestičkové léčbě (DAPT), beta-blokátoru
a statinu. Při kontrolním ambulantním vyšetření za 6 a 12
měsíců byl nemocný zcela bez obtíží.

Diskuse
Chronický totální uzávěr (CTO) věnčité tepny je definován jako 100% okluze koronární arterie s průtokem TIMI
0 podle klasifikace koronárního průtoku a trvání okluze
déle než tři měsíce. Prevalence CTO v selektované populaci se pohybuje od 13 % do 52 %.1,2 Přesné stanovení
10 –výsledek
Finální
po implantaci
(Cre8
EVO
3,5být× obtížné.
46 mm Trvání
a 3,5 uzávěru
× 20 mm)
a
Obr. Obr.
10 – Finální
po výsledek
implantaci stentů
(Cre8 EVO 3,5 ×stentů
vzniku
okluze
může
se pak
46 mm a 3,5 × 20 mm) a postdilatace non-compliantním balonvětšinou odhaduje na základě symptomů nebo anamnékovým
katétrem Pantera
LEO 4,0 × 20 mm v celém rozsahu
postdilatace
non-compliantním
balonkovým katétrem
Pantera
LEO
4,0 ×v20
mms vpřítomným
celém
zy prodělaného
infarktu
myokardu
povodí
uzávěrem. Pacient již při elektivním výkonu spolehlivě
rozsahu
splňoval toto kritérium. CTO nález je většinou u pacientů s mnohočetným postižením věnčitých tepen určujícím
clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=683). Po exfaktorem indikace k chirurgické revaskularizaci, u nálezu
trakci mikrokatétru a predilataci balonkovým katétrem
izolovaného uzávěru pak převládá konzervativní řešení
Sapphire II 2,5 × 20 mm (Orbusneich, Hongkong) (viz obr.
s farmakologickou intervencí.3 Ačkoliv potenciální přínos
8, video 8, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pid=1146&file=672,
PCI CTO byl a nadále je kontroverzní vzhledem k nedoCURRICULUM VITAE
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
statku randomizovaných kontrolovaných studií, klinická
php?p=detail&id=103&pid=1146&file=684) bylo provededata observačních studií ukazují zlepšení kvality života,4,5
no zobrazení pomocí IVUS se stanovením velikosti věnčité
snížení potřeby operační revaskularizace,6 snížení množtepny a rozsahu postižení (obr. 9 http://www.cksonline.
ství ischemického myokardu a zlepšení systolické funkcz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&ce levé komory,7,8 též dlouhodobé přežívání nemocných
pid=1146&file=673). Na základě získaných rozměrů tepa zvýšení tolerance nově vzniklé ischemie.9,10
ny byl do distálního úseku ACD implantován stent Cre8
V našem případě jsme vzhledem k věku nemocného,
EVO 3,5 × 46 mm (Alvimedica, Turecko) a mediálně byl
uzávěru v povodí dominantní ACD a přetrvávání symptoimplantován další stent Cre8 EVO 3,5 × 20 mm (Alvimemů přes maximální farmakologickou terapii zvolili interdica, Turecko) s postdilatací non-compliantním balonkovenční řešení.
vým katétrem Pantera LEO 4,0 × 20 mm (Biotronik, NěRadiální přístup je preferovanou metodou u akutních
mecko) v celém rozsahu (viz obr. 10, video 9, http://www.
i elektivních výkonů na koronárních tepnách s minimem
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detaivaskulárních komplikací.11 Námi zvolené zavaděče firmy
l&id=103&pid=1146&file=667, http://www.cksonline.cz/
Terumo (Glidersheath Slender) umožňují při minimální
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=103&pitraumatizaci tepenné stěny použít cévky o velikosti 7 Fr.
d=1146&file=685). Na konci výkonu se tepna plní na úrovNa velikosti použitých cévek závisí stabilita a opora kani klasifikace TIMI 3 koronárního průtoku, bez reziduáltétru a volba použitelných strategií, eventuálně jejich
14
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kombinace. V našem případě nám 7Fr instrumentárium
umožnilo bez obtíží zavést do místa intervence zároveň
IVUS katétr s mikrokatétrem a provést bezpečnou punkci proximální části uzávěru tvrdým koronárním vodičem
pod real-time ultrazvukovou kontrolou v místě s nepříznivou anatomií.
V případě nejasného anatomického nálezu v proximální části uzávěru s velkou boční větví je možné alternativně použít další metody včetně insuflace balonkového
katétru v boční větvi s následným pokusem o punkci uzávěru, pokus o punkci pomocí dual-lumen mikrokatétru
nebo „scratch and go“ technikou. Námi zvolená technika
umožňuje bezpečnou punkci v místě dobře zobrazitelného uzávěru, katétr IVUS pak navíc slouží k obturaci boční
větve, a tím i k lepšímu směrování vodiče do místa okluze.
Při cílené punkci do centrální části uzávěru pak vodič většinou probíhá v pravém lumen.
Angiografie poskytuje dvojrozměrný obraz kontrastně
vyplněného lumen, který neumožňuje přesné posouzení
aterosklerotického plaku.12 Naproti tomu intravaskulární
ultrazvuk poskytuje průřezové snímky koronární arterie
umožňující měření luminálních a cévních ploch, a tím poskytuje cenné anatomické informace o koronárním arteriálním lumen, stěně a plátech, které nelze posoudit samotnou koronární angiografií.13 Zobrazení IVUS může být
užitečné k objasnění anatomických struktur, které nelze
uspokojivě identifikovat samotnou angiografií, zejména
s nejednoznačnou polohou proximální čepičky uzávěru.
Je také obzvláště užitečné při složitých procedurách CTO,
když je třeba určit směr nebo pozici retrográdního drátu. Rekanalizace CTO s vodičem je nejdůležitějším a nejsložitějším krokem v rámci intervence CTO. Použití IVUS
v rekanalizaci CTO umožňuje přesné umístění vodičů
v tepně (tj. pravý lumen versus subintima). Může také stanovit optimální vstupní bod a vyhodnotit penetraci vodiče proximální čepičky CTO. Dokonce i v případě, kdy vodič
vstupuje do subintimálního prostoru, může IVUS usnadnit opakovaný vstup (re-enter) do pravého lumen.14,15 Po
otevření uzavřené tepny je konečný rozměr distální cévy
často podhodnocen a rozměry stentů na podkladě samotné angiografie mohou vést k neadekvátní expanzi tepny.
Během procedur PCI může IVUS posoudit roztažení, apozici a disekci, což může vyžadovat další intervenci.16 IVUS
může také určit příčinu selhání stentu, včetně restenózy
ve stentu a trombózy stentu.17,18
Použití IVUS také usnadňuje punkce CTO technikou
založenou na tom, že CTO se často nacházejí distálně od
boční větve. IVUS může být umístěn do boční větve, která
je blízká CTO, což umožňuje vizualizaci proximální čepičky a centrálního lumen CTO. Taková technika je možná
pouze tehdy, pokud úhly boční větve vzhledem ke kmenu
tepny a okluze umožňují průřezové zobrazování.19
Většina odborníků souhlasí, že vedení IVUS zlepšuje
kvalitu a výsledky PCI. Nicméně jeho použití bylo omezeno nedostatkem statistických dat na základě randomizovaných studií, které poskytují silné důkazy o přínosech
léčby pomocí IVUS vedených PCI na klinických výsledcích.
Současné evropské guidelines doporučují použití IVUS
v PCI pro všechny pacienty, kteří podstupují optimalizaci
implantace stentu (třída IIa, úroveň B).11 Podle Evropského registru chronických totálních uzávěrů (ERCTO) v roce
2011 (N = 1 914) byl IVUS používán pouze v menšině

PCI CTO vedená IVUS
(2,9 %) případů CTO.20 Tato evidence představuje důkazy
na podporu používání IVUS při hodnocení CTO a zavedení algoritmu pracovního postupu, který může pomoci
v klinickém rozhodování.

Závěr
Chronický uzávěr věnčité tepny je relativně častým angiografickým nálezem, z dostupných literárních údajů
se jeho četnost pohybuje od 12 % až po 50 % u nemocných po bypassové operaci. PCI CTO patří mezi komplexní
intervence s vyšší spotřebou kontrastní látky, větším radiačním zatížením a vyšším výskytem komplikací v porovnání se standardní angioplastikou. S pomocí moderních
technologií a nových strategií se úspěšnost pohybuje nad
90 % u zkušených operatérů. Radiální přístup je jednou
ze strategií, která snižuje množství vaskulárních komplikací v porovnání s femorálním přístupem. Použití IVUS
technologie je další z možných strategií, která umožňuje
zvýšit bezpečnost a technickou úspěšnost výkonu.
Prohlášení o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
Prohlášení autorů o etických aspektech publikace
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