Odborné podujatia

Z I. ročníka sympózia Vaskulárna medicína
MUDr. Helena Rusnáková
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Premiéra medziodborového sympózium Vaskulárna medicína sa uskutočnila 8. septembra 2011 v Bratislave v hoteli City Bratislava.
Viacerí z viac ako 120 účastníkov označili podujatie vzhľadom na jeho obsah i živú diskusiu za dobrú myšlienku.
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Sympózium Vaslulárna medicína s programovými blokmu venovanými chronickým venóznym
ochoreniam nôh, prevencii tromboembolizmu
a aneuryzmám zorganizovala Slovenská angio
logická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť
cievnej chirurgie SLS, Slovenská spoločnosť praktického lekárstva SLS, spoločnosť SOLEN a časopis
Vaskulárna medicína.

Obrázok 2. Prof. MUDr. V. Šefránek, PhD.

Obrázok 3. MUDr. A. Džupina.

Dôležitou súčasťou liečby varixov je aj chirurgická
liečba. Indikáciou je prevencia komplikácií alebo
liečba následkov varixov (tromboflebitída alebo
žilová trombóza, krvácanie z varixov, snahou je aj
zabrániť vzniku alebo zhoršovaniu trofických zmien
kože, čo môže vyústiť až do ulcus cruris). Ďalej je
to zmiernenie alebo odstránenie závažných subjektívnych prejavov a operáciou možno zmierniť
aj objektívne prejavy. Pri kmeňových varixoch je
optimálnym postupom odstránenie rozšírených
hlavných kmeňov V súčasnosti sú k dispozícii tri
možnosti: klasická chirurgická ablácia (stripping)
veľkej alebo malej safény, laserová ablácia (ELVeS)
a rádiofrekvečná ablácia (VNUS). Každá metóda
má svoje výhody aj nevýhody a svoje miesto pri
špecifických typoch varixov. Chirurgická liečba by
sa mala sústreďovať do špecializovaných cievnochirurgických centier, ktoré disponujú všetkými
modalitami a skúsenosťami, čo je dôležité pre bezpečnosť pacienta a zlepšenie výsledkov operácií.
Projekt Dni zdravých žíl v ambulanciách
všeobecných lekárov v SR predstavil MUDr. P.
Lipták. Išlo o program Medzinárodnej únie flebológie a Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov, do ktorého sa zapojilo 114 lekárov.
Získali údaje o CHVO od viac ako 3 467 pacientov.
Cieľom bolo zvýšiť povedomie o tomto ochorení,
zlepšiť spoluprácu so špecialistami a získať aktuálne
slovenské dáta. Ak sa liečba začne v prvých štá
diách (C0-2), predíde sa komplikáciám.
Nové trendy v liečbe povrchovej tromboflebitídy prezentoval MUDr. A. Džupina. V úvode
informoval o registri povrchovej tromboflebitídy
v SR. Zámerom bolo získať základné farmakoepidemiologické údaje o výskyte, diagnostike a liečbe.

V ďalšej časti autor informoval o štúdii CALISTO,
ktorej cieľom bolo vyhodnotiť benefit/riziko predĺženej liečby fondaparínom u pacientov s povrchovou tromboflebitídou. Fondaparinux 2,5 mg raz
denne po dobu 45 dní je účinný a dobre tolerovaný
v liečbe symptomatickej tromboflebitídy. Benefit
pretrvával aj 77 dní po ukončení liečby.

Obrázok 1. Prof. MUDr. V. Štvrtinová, PhD.

Prof. MUDr. V. Štvrtinová, PhD., referovala o chronickom venóznom ochorení (CHVO)
od klinickej patofyziológie k racionálnej liečbe.
CHVO patrí medzi najčastejšie chronické stavy.
Patofyziológia primárnych varixov a chronickej
venóznej insuficiencie je komplexná. Uplatňujú sa
pri nej zvýšený venózny tlak, poškodenie žilových
chlopní, znížený venózny tonus, zvýšená kapilárna
permeabilita, intersticiálny edém, zvýšená viskozita
krvi, abnormálna reológia s aktiváciou leukocytov,
kapilárna mikrotrombóza, ako aj dysfunkcia endotelovej bunky. Dochádza k spomaleniu krvného
prúdenia v kapilárach, následnej adhézii leukocytov na endotel, k poškodeniu endotelovej bunky,
k deštrukcii žilovej steny a ďalšiemu zhoršeniu žilového odtoku. Zmeny v makrocirkulácii a zvýšený
tlak v žilovom riečisku negatívne ovplyvňujú aj
mikrocirkuláciu a naopak. Venóznu hypertenziu pri
žilových ochoreniach možno ovplyvniť niekoľkými terapeutickými možnosťami. Okrem správnej
životosprávy a fyzikálnej liečby sa používa kompresívna, medikamentová, sklerotizačná a chirurgická
liečba. Cieľom je ovplyvniť zvýšený venózny tlak
v povrchovom žilovom systéme a takto chrániť
mikrocirkuláciu.
O súčasných možnostiach chirurgickej liečby
varixov DK hovoril prof. MUDr. V. Šefránek, PhD.

Obrázok 4. Prof. MUDr. I. Šimková, CSc., FESC.

Prevencii chronickej tromboembolickej
pľúcnej hypertenzii (CTEPH) venovala pozornosť
prof. MUDr. I. Šimková, CSc. CTEPH vzniká ako
následok pľúcneho tromboembolizmu, keď napriek liečbe nedôjde k rekanalizácii pľúcneho riečiska. Prirodzeným priebehom ochorenia je zlyhanie
pravej komory. Závažnosť choroby spočíva v nejasnej etiopatogenéze, nedokonale známych ochranných a rizikových faktoroch, ako aj v skutočnosti, že
pre často atypický priebeh býva poddiagnostikovaná. Je potrebné cielene vyhľadávať potenciálne
ohrozených jedincov. Kľúčovou skríningovou metódou je pľúcna scintigrafia a ECHOKG. Kuratívnou
liečebnou metódou je chirurgický spôsob – pľúcna
endarterektómia, z konzervatívnych spôsobov sú
to špecifické lieky, aplikované pri pľúcnej artériovej hypertenzii. Včasná diagnostika CTEPH vďaka
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dnes už dostupným liečebným modalitám dokáže
významne modifikovať, resp. zvrátiť nepriaznivú
prognózu tohto závažného ochorenia.
Obrázok 5. Doc. MUDr. J. Staško, PhD.

Trombofilné stavy vo vzťahu k hormonálnej
liečbe vysvetlil doc. J. Staško, PhD. Vyšetrenie
na vrodený aj získaný výskyt trombofilného stavu
(TS) pri voľbe hormonálnej substitučnej liečby
(HRT) je indikované iba pri pozitívnej anamnéze venózneho tromboembolizmu (VTE). Zvážiť
sa majú ďalšie rizikové faktory (RF), ako sú vek,
obezita, imobilizácia, fajčenie, trauma, operácia,
nádorové ochorenie, srdcové zlyhávanie a pod.
Kontraindikáciou perorálnej HRT je výskyt VTE
v osobnej anamnéze a potvrdený TS aj bez anamnézy VTE. Alternatívou je transdermálna HRT.
Anamnéza VTE v gravidite alebo počas užívania
hormonálnej AK sa považuje za kontraindikáciu
HRT iba vtedy, ak bol súčasne diagnostikovaný
TS. Výskyt VTE v súvislosti s traumou alebo operáciou, prítomnosť varixov a prekonaná povrchová
tromboflebitída nie sú kontraindikáciou HRT. Ak
u ženy liečenej HRT vznikne trombóza, HRT je
nutné prerušiť. Ak žena trvá na HRT, možno podať
transdermálnu formu a má sa zvážiť dlhodobá
profylaktická antikoagulačná liečba. V prípade
plánovaného operačného výkonu v trvaní viac
ako jednu hodinu spojeného s imobilizáciou sa
odporúča 4 – 6 týždňov HRT vysadiť a zabezpečiť
štandardnú antikoagulačnú profylaxiu počas výkonu aj po ňom. Užívanie hormonálnych orálnych
kontraceptív (OC) je spojené s prokoagulačným
účinkom, čo u žien s preexistujúcim TS môže zvyšovať riziko vzniku trombózy. Nezávisí len od koncentrácie estrogénov, ale aj od typu a koncentrácie
gestagénov. Prokoagulačný účinok je reverzibilný
a trvá len počas užívania OC s postupným vymiznutím do troch mesiacov po vysadení. Riziko nie je
kumulatívne, najvyššie je počas prvého roka užívania, resp. počas prvých šiestich mesiacov. Pre nasadenie OC u asymptomatických žien s dokázaným
TS platia nasledujúce odporúčania: OC predpisuje
a typ vyberá gynekológ, OC sú kontraindikované
pri náleze deficitu antitrombínu, proteínu C a S, homozygotnej forme mutácie faktora V (FV) Leiden
a protrombínu a kombinácii mutácie FV Leiden

+ protrombínu v heterozygotnej forme. OC sú
rizikové pri náleze mutácie FV Leiden alebo protrombínu v heterozygotnej forme a prítomnosti
ďalšieho, jasne definovaného RF pre VTE. Pri náleze
samotného FV Leiden alebo protrombínu v heterozygotnej forme OC nie sú kontraindikované,
ale je potrebné zvážiť mieru rizika. Rozhodnutie
závisí od ženy. V prípade, že žena chce užívať OC,
je nevyhnutné poučiť ju o prejavoch VTE, návšteve
lekára pri prvých znakoch VTE a o nevyhnutnosti
hlásiť užívanie OC pri pridruženej rizikovej situácii
(imobilizácia, operácia). Výber typu antikoncepcie
môže riziko VTE znížiť (gestagén 2. generácie vs
3. generácie). U žien s prekonanou žilovou alebo
artériovou trombózou sú OC kontraindikované.
Paušálna detekcia vrodenej trombofílie a vyšetrenie koagulácie u žien, ktoré plánujú užívať OC,
však zatiaľ nie je možná a ani potrebná. Je cenovo
náročná a z pohľadu pomeru riziko/benefit by
nebola prínosom.
Obrázok 6. MUDr. K. Dostálová.

Prevencii perioperačnej trombózy sa venovala MUDr. K. Dostálová. Venózny tromboembolizmus (VTE) je najčastejšou príčinou mortality
pacientov po operácii. Incidencia fatálneho VTE
vo všeobecnej chirurgii po elektívnych operáciách
bez profylaxie sa udáva od 0,3 – 0,8 %, výskyt hĺbkovej žilovej trombózy u 15 – 40  % operovaných,
pričom trombóza je často nediagnostikovaná.
Podľa charakteru operácie, veku a ostatných RF
sa chirurgickí pacienti podľa 8. konferencie ACCP
rozdeľujú do troch skupín: s nízkym, stredným
a vysokým rizikom. Vo všetkých skupinách je nutné
dodržiavať všeobecné zásady prevencie: dostatočnú hydratáciu, včasnú mobilizáciu a rehabilitáciu,
kompresívne elastické obvínadla alebo kompresívne pančuchy, prípadne elektrickú stimuláciu
počas operácie. Vo farmakologickej prevencii sa
presadili heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH). Za prevenciu VTE je zodpovedný
ošetrujúci chirurg, ktorý určuje spôsob a rozsah
podľa rizikovej skupiny. Operácia bez adekvátnej
formy tromboprofylaxie sa v súčasnosti považuje
za postup non lege artis. Účinná prevencia je lacnejšia a bezpečnejšia ako liečba vzniknutej žilovej
trombózy a jej komplikácií.
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Obrázok 7. MUDr. H. Rusnáková.

Trombózu cestovateľov opísala MUDr. H.
Rusnáková. Definuje sa tak vznik hĺbkovej žilovej
trombózy alebo pľúcnej embólie po cestovaní
v sede viac ako 5 hodín, ak chorý nemal pred
cestou žiadne znaky svedčiace pre toto ochorenie a choroba sa manifestuje do 2 až 4 týždňov
po ukončení cesty. Pri vzniku trombózy sa uplatňujú faktory Virchowovej triády (poruchy koagulácie,
poškodenie cievnej steny a spomalenie krvného
toku). U disponovaných jedincov sa počas cestovania pridružujú špecifické faktory, medzi ktoré
patrí najmä imobilita. Počas letu sa pridáva aj znížená vlhkosť vzduchu a hypoxia. Podľa prítomných
rizikových faktorov sa pacienti delia do štyroch
rizikových skupín: so žiadnym, nízkym, stredným
a vysokým rizikom. Fyzikálna prevencia sa týka
všetkých skupín a predstavuje cvičenie lýtkovými
svalmi v sede, občasnú chôdzu, dostatok tekutín
počas cesty a obmedzenie alkoholu, kofeínu a sedatív. Kompresívna liečba sa odporúča všetkým
cestujúcim. V skupine so stredným rizikom je zvažované podanie HNMH v preventívnej dávke, ktorý
je plne indikovaný pri vysokom riziku. Podľa 8. konferencie ACCP na prevenciu cestovnej trombózy
nie je odporúčané používať aspirín.
V bloku o aneuryzmách MUDr. J. Tomka,
PhD., hovoril o chirurgickej liečbe aneuryziem
aorty. Podľa lokalizácie sa rozdeľujú na aneuryzmy
ascendentnej aorty, oblúka aorty, descendentnej časti hrudnej aorty, torakoabdominimálne
aneuryzmy, suprarenálne a brušné aneuryzmy.
Najkomplikovanejšie z hľadiska technického operačného riešenia predstavujú torakoabdominálne
aneuryzmy. Podľa kliniky sa delia na asymptomatické a symptomatické, ktoré môžu byť penetrujúce
alebo rupturované. Brušné aneuryzmy sa delia
na malé do 5,5 cm a veľké nad 5,5 cm merané
v priečnom priemere. Dĺžka aneuryzmy nie je
rozhodujúca pre indikáciu operačnej liečby. S veľkosťou aneuryzmy narastá aj možnosť ruptúry.
Rupturované formy predstavujú náhle príhody
cievne, ktoré sú vitálnou indikáciou na chirurgické
alebo endovaskulárne riešenie v špecializovaných
centrách. Centrá musia zabezpečovať 24-hodinovú dostupnosť, musia byť adekvátne technicky
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Obrázok 8. MUDr. E. Ambrózy, MUDr. J. Tomka,
PhD., MUDr. I. Vulev, PhD., MPH (zľava).

v ybavené pre perioperačný manažment aj po
operačnú starostlivosť. Základom v diagnostike je
farbou kódovaná duplexná sonografia. V indikovaných prípadoch, ak sa uvažuje o chirurgickom
alebo endovaskulárnom riešení, dopĺňa sa CTangiografia, magnetická rezonančná angiografia
alebo digitálna subtrakčná angiografia. Chirurgická
liečba predstavuje zlatý štandard pri aneuryzmách ascendentnej aorty, torakoabdominálnych
a brušných aneruryzmách, pri ktorých mortalita pri
elektívnych výkonoch nepresahuje 2 – 4 % a u pacientov nad 80 rokov je do 10 %. Endovaskulárna
liečba je indikovaná pri hrudných aneuryzmách
a u chirurgicky rizikových pacientov s morfologicky vhodnou brušnou formou. Na Slovensku sa
v porovnaní s inými európskymi krajinami operuje
podstatne menej pacientov s aortálnymi aneuryzmami. Príčina je v nedostatočnej diagnostike pri
preventívnych vyšetreniach.
Endovaskulárnu liečbu arteriálnych aneuryziem objasnil MUDr. I. Vulev, PhD., MPH.
Aneuryzmy sa najčastejšie nachádzajú na intrakraniálnych tepnách, na aorte, prípadne na podkolenných alebo viscerálnych artériách. Hlavnou
príčinou je ateroskleróza, úlohu zohráva aj vek,
genetická predispozícia alebo zápal. Z komplikácií
sa okrem útlaku vyskytujú embolické príhody so
vznikom akútnej ischémie postihnutého orgánu a riziko náhlej ruptúry aneuryzmy. Mortalita
rupturovanej aneuryzmy je v priemere asi 80 %,

minimálne polovica pacientov zomrie skôr, než
príde do nemocnice. Donedávna bola jedinou
možnou liečbou prasknutej aneuryzmy chirurgická
liečba. Novou nádejou je nástup intervenčnej a endovaskulárnej liečby. Najmä pacienti s aneuryzmou
na descendentnej hrudníkovej aorte, s niektorými
intrakraniálnymi aneuryzmami alebo polymorbidní pacienti neboli doteraz vhodní na chirurgické
riešenie. Výhodou endovaskulárnej liečby je miniinvazivita samotného prístupu (často jedným
vpichom cez femorálnu artériu), možnosť liečby
v lokálnej anestéze a veľmi krátka doba hospitalizácie a rekonvalescencie. Postupným technickým
zdokonalením možno endovaskulárne v súčasnosti
ošetriť či už elektívne alebo emergentne aneuryzmy kdekoľvek v tele.
MUDr. E. Ambrózy, PhD., zhodnotil problematiku aneuryziem končatinových tepien. Ako
aneuryzma sa označuje lokalizované zväčšenie
priemeru tepny o viac ako 50 %. Zväčšenie do 50 %
sa označuje ako ektázia. Pri pravej aneuryzme sa
vyklenujú všetky vrstvy tepnovej steny. Pri nepravej
aneuryzme ide o perivaskulárny hematóm, ktorý
komunikuje s lúmenom tepny. Podľa tvaru sa aneuryzmy rozdeľujú na člnkovité, cylindrické, vretenovité, vakovité a hadovité. Vyskytujú sa 4 – 7-krát
častejšie u mužov, viac sú postihnutí fajčiari. Vo
veku nad 60 rokov je prevalencia 5,7 %. V porovnaní
s aortálnymi aneuryzmami je výskyt na periférnych
tepnách malý. Najčastejšie býva postihnutá podkolenná tepna, nasleduje stehnová a panvové tepny.
V 10 % sú aneuryzmy viacpočetné, často bývajú aj
obojstranné. Najčastejšou komplikáciu je ischémia
končatiny embolizáciou z nástenných trombov
do periférie alebo ruptúra aneuryzmy. Príčina vzniku aneuryzmy je multifaktoriálna, spolupôsobiacim
faktorom je artériová hypertenzia. Stena tepny
je často zmenená arteriosklerotickým procesom
(70 – 90 %), cystickou mediodegeneráciou (10 %)
či kongenitálnou poruchou väziva. Ďalšie príčiny sú
turbulentný tok za stenózou, chronická traumatizácia tepien, vaskulitídy či infekcie. Každá aneuryzma,

Obrázok 9, 10. Užitočné informácie pre svoju
prax získavajú účastníci aj na sprievodnej
výstave.

aj asymptomatická, či náhodne zistená patrí do starostlivosti špecializovaného angiologického alebo
angiochirugického pracoviska. Ak dosiahne určitú
veľkosť, je symptomatická, ak embolizuje alebo
dôjde k jej ruptúre, je indikovaná na intervenčný
zákrok buď chirurgický alebo endovaskulárny.
Súčasťou podujatia bol aj prednáškový blok
spoločnosti Pfizer o prevencii aterosklerózy a cievnych mozgových príhod z pohľadu EBM a o význame intenzifikovanej statínovej liečby, v ktorom vystúpili prof. MUDr. R. Hatala, PhD., FESC, FACC,
a MUDr. R. Uhliar, CSc.

MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia
Poliklinika ProCare Košice
Ul. J. Pavla II. č. 5, 040 28 Košice
rusnakovah@gmail.com
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