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Zdroje mé přednášky

1) Dodaná prezentace

2) Brožura „Doporučené postupy“

3) Moje starší přednáška + poznámky



Definice ICHDK (dle DP)

ICHDK 
– různé projevy, vč. asymptomatických forem

dg stanovujeme na bázi průkazu 

stenózy nebo kompletní okluze ≥ 1 

periferní tepny.

Moje poznámka: včetně abd.aorty



Prevalence ICHDK

v České Republice

a

rizikové faktory (dle DP)



Prevalence ICHDK narůstá s věkem

Criqui MH, Circ Res.2015;116:1509-1526

muži ženy



Prevalence ICHDK (dle DP)

• Věk nad 50 let:      1-10%

• Věk nad 70 let: 15-20%

• Sympt : asympt.      1:3 – 1:4

• Muži: ženy               2:1 – 3:1



Hlavní rizikové 

faktory ICHDK

Kouření - nejsilnější RF, min. 2x 

vyšší riziko, zásadně větší vliv  na 

vznik ICHDK než ICHS

Diab.mell. – OR (1,9-4,05), závisí na 

délce trvání, kompenzaci a medikaci, 

5x vyšší riziko amputace, 3x vyšší 

riziko úmrtí

Hypertense – OR (1,3-2,2)

Dyslipidemie – HDL protektivní, 

nonHDL-C zvyšuje riziko, TG?

CRP (+ fibrinogen) – v někt. studiích 

asociace s ICHDK přít.

CKD – β2mikrogl.+cystatin C –

asociace přít., zejm. ↑riziko amputace
Obesita – malá asociace s ICHDK

Alkohol – jen malá množství ev. příznivá v rámci 

středomořské diety, nelze doporučovat

Homocystein – nepodávat kys. listovou

Hlavní rizikové faktory ICHDK (dle DP)

Joosten MM, et al. JAMA 2012



Hlavní rizikové faktory ICHDK

(dle DP)
• Kouření – dominuje postižení iliko-femorální

• DM a IGT – bércové tepny, horší průběh

• HLP

• Hypertense

• Mužské pohlaví (2:1 - 3:1) a věk

• Další: CHRI, pozitivní zánětlivé markery,

hyperviskozní a hyperkoagulační stavy

hyperhomocysteinemie a nízký lp(a) 



Praktické dělení ICH DKK

• ICH DKK chronická

• ALLI

• CLI  

Nebo též:   - řešení snese odklad

- nesnese odklad !



Klasifikace: Fontaine x Rutherford

Asympt.            I.             0

„Mild“ claudic.(nad 200m)          IIa.           1

„Moderate“    (pod 200m)           IIb.           2

___________________________________

„Severe“        (pod 50m)             IIc.           3

Klidové bolesti                            III.            4

Malý defekt                                 IV.           5

Velký defekt                                IV.           6



ICH DKK

chronická 

–

klaudikační stadium



Diagnostika ICH DKK

• Anamnéza

• Objektivní nález

• Klaudikační interval - běhátko

• Kotníkové tlaky (ABI) či palcové tlaky (event. po zátěži!)

• Kapilární perfuze (pletyzmograficky)

• Periferní Doppler (tužkový)

• Barevný Doppler

• CTA  (DSA, MRA) nebo rovnou intervence



Klaudikace (dle DP)

• Svíravá či křečovitá bolest v určité svalové

skupině, která se s pokračující námahou

zvětšuje a donutí k zastavení, pak mizí

do několika minut

• Nejsou „dny bez bolesti“ (!  Pro dif.dg.)

• Jde o analogii ke stenokardiím
• Jediná podobná bolest = pseudoklaudikace při spinální 

stenóze



Úskalí anamnézy

Hýžďové klaudikace                  lumbago

Stehenní klaudikace                  coxartróza

Lýtkové klaudikace klaudikace

Plantární klaudikace                  plochonoží

Žádné klaudikace                      diabetici ! 



Objektivní nález (dle DP)

• Asymetrie barvy a teploty končetin

• Jizvy po operacích

• Kvalita kůže a adnex

• Svalová hypotrofie, atrofie

• Pulsace

• Šelesty



Úskalí objektivního nálezu

Pulsace v tříslech

• stranový rozdíl !

• hmatné u hraničních lézí ilik (jež však již mohou být  
sympt.) 

Pulsace v periferii

• hmatné u DM   

• hmatné pod lézí - hraniční

- kolateralizovanou

• hmatné u vysoko uložených lézí (bifurkace ilik)



Obj. nález (dle DP) - celkový

• TK na obou HKK (rozdíl ?)

• Známky famil. HLP (xantelesmata, arcus

senilis corneae, xantomy šlach)

• Karotidy (šelest)

• Auskultace srdce

• Pulsující resistence kolem pupku (AAA)

• Šelesty v břiše, podbřišku, tříslech



Laboratorní vyš. (dle DP)

• Glykemie nalačno

• Lipidogram nalačno

• KO (vyloučit myeloproliferativní choroby,

anemii, trombopenii)

• Moč chemicky (albuminurie)

• Kolagulace (INR, aPTT, fbg

• Kreatinin, urea (kreatinin vždy před CTA!)

• CRP



Polohový test  (dle DP) 

• Vleže elevace DKK kolmo

• Plant-dors flexe 40/minutu do bol. či 2 min.

• Bledost, bolest – porovnáme L x P

• Po cvičení sednout, svěsit DKK

• Zdravý:   do  5 s … zčervenání pokožky

do 10s … náplň podkožních žil

do 15s … maximální hyperemie



Běhátko = treadmill

• Posun pásu 3,2 km/h, sklon 12 stupňů

• Užitečnost testu:

- potvrzení dg u pacientů s klaudikacemi

ale normálním ABI v klidu – změříme

ABI ihned po skončení testu, při bol.

- objektivizace vágních dat pacientů

- vyhodnocení efektu th.

- bezpečné zahájení tréninku (možnost

současného měření EKG – vyl. Ischemie)



Úskalí klaudikačního intervalu

Přínos:

• Standardizuje měření = porovnatelnost

Nedostatek:

• Pro klinika je důležitější obtěžující 

charakter klaudikací nežli vzdálenost

(učebnicový případ: pošťák)



ABI (dle DP)

Poznámky k měření kotníkových 

tlaků v ČR



Czech ABI Project

• průřezová studie

• 6 685 rizikových subj. v primární 

péči (vyšetřeno 82 PL)

• rizikový pacient:

≥ 50 let věku s alespoň 1 RF atero

a všichni > 60 let

• ABI < 0,9………. u 13,7%

• většina nem. (65,5%) asymptom.



Výsledky Czech ABI studie

• ICHDK zjištěna u 13.7% vyšetřených (u mužů v 15,5% a u žen v 

11,9%). 

• Prevalence ICHDK jasně závislá na věku u obou pohlaví ( 4.5% ve 

věku 50–55 a 20.4% nad 85 let). 

• Nově diagnostikovaní  nemocní s ICHDK:

65,5% = I Fontaine = asympt.

18,6% = IIa

11,5% = IIb 

3,2% = III

1,2% = IV

• U nemocných s ICHDK arteriální hypertense přítomna u 89.2% 

nemocných, diabetes ve 44,4% a pozitivní anamnéza nikotinismu 

ve 48%, dyslipidémie ve 74,3%.



Vyšetření  - ICHDK (dle DP)

• Anamnéza          (

• fyzikální nález    (

• kotníkový tlak

• Treadmill = běhátko (klaudikanti)

• DUS (včetně karotid, aorty) …. šelest /pulsace

• kardiologické vyšetření u polyvaskulárního 
postižení

• zobrazovací metody – CTA, MRA, DSA –
pokud je v plánu revaskularizace

• Moje poznámka:  dnes přednost CTA



ABI =

Ankle - Brachial Index (ABI) = ischemický 

index, index kotník paže

Vyšší systolický tlak z měřených na a. tibialis post., art. dors. pedis 

systolický tlak na a. brachialis  (HK s vyšší hodn.)

Norma: ABI 0.90 - 1.30 (> 1,4 – mediokalcinóza)

ABI < 0.90 =>  ICHDK
klaudikace  mírné           ABI    0.89 – 0,7

klaudikace  krátké          ABI    0.7  – 0,4

klid. bolest / ulcerace ABI    < 0.40

nekompresibilní ABI > 1.30

Moje pozn.: jen orientační – nemusí to tak být !



ABI a celková mortalita

výchozí ABI
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Resnick HE. Circulation. 2004;109:733-739. Moje pozn.: lidé byli sledováni průměrně 8 let
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Komu měřit ABI v primární péči ?

• Stanovení diagnózy ICHDK

– bolesti v končetině vázané na námahu

– nejasné bolesti klidové, suspektní z ischémie 
(akra!)

– nehojící se rány na končetině    (moje pozn: NE!)

• Vyšetření rizikových skupin ke stanovení 
kardiovaskulárního rizika                                  

– nemocní s arteriální hypertenzí 

– nemocní nad 50 let – zejména: kuřáci a diabetici

– diabetici i pod 50 let, pokud mají DM 1. typu 

– atero v jiném povodí
– rizikové skóre > 5 %

– nemocní nad 70 let všichni



• ABI - málo používaný nástroj detekce ICHDK a automatické (oscilometrické) 

měření by měření ABI mohlo usnadnit. 

• Cíl studie: validace měření pomocí BOSO ABI oproti dopplerovskému měření v 

podm. epidemiologického výzkumu. 

• Soubor: 839 pac. z projektu „Czech post-MONICA study“, prům. věk 54.3±13.8 let

(47% mužů). 

• Střední diference průměrů ABI mezi oběma metodami: 0.1±0.11 (-0.11 - 0.30). 

• Pokud je měření „doppl.“ zlatým standardem, pak ABI oscilometricky má 76,9% 

senzitivitu a 97,9% specificitu. Má 37% pozitivní a 99,6% negativní prediktivní hodnotu 

pro ABI <0.9. 

Závěr: Oscilometrické měření pomocí BOSO ABI není v diagnostice ICHDK zcela 

zastupitelné se standardním dopplerovským měřením. 

Nicméně vysoká negativní prediktivní hodnota BOSO ABI umožňuje použití ve 

screeningu ICHDK. Moje pozn.:  ABI po zátěži u vysokých ilických 

stenóz
Int. Angiol. 2011



• toe-brachial index (TBI) u 
nemocných, kde je suspekce na 
ICHDK a nelze validně změřit 
ABI, zejména při 
nekompresibilních tepnách 
(diabetes, pokročilý věk, renální 
nedostatečnost)

patolog: TBI <0,7

• ev. segmentální měření tlaků
k posouzení lokalizace lézí a 
stanovení léčebného 
plánu….spíše dnes pomocí 
duplexní US

Modifikace ABI – při vyšetření specialistou



Priority v diagnostice a v celkovém přístupu 

k nemocným s ICHDK 

Dostupnost  měření ABI jako iniciálního diagnostického testu

 v ČR: stanovení ABI oscilometricky je hrazené v ordinacích PL na základě projektu 

Czech ABI – jako screeningová metoda, i při suspekci na ICHDK

nerovnoměrné pokrytí ambulancí se specializovanou angiologickou péčí

Moje pozn.: angiologie v Moravskoslezském kraji – nejlepší pokrytí v ČR

Zajištění tréninkových programů pro nemocné s ICHDK 

Není dostatek poskytovatelů, není úhrada ze zdravotního pojištění

Kvalitní intervence rizikových faktorů ateroskl. – klíčová role PL !

Soustředění nejtěžších nemocných do vaskulárních center s možností 

poskytování komplexní péče.



Barevný Doppler

(=duplex, triplex)

Barevný Doppler v podstatě nemá úskalí …

… pokud ho dělá člověk, který to umí

… na kvalitním přístroji

(viz kasuistika v další části přednášky)



Angiografie DKK

Vždy Anopyrin 100 mg denně 
(nevysadit!)

Před vyšetřením hydratace!    
(nazakazovat pít)

V naprosté většině katetrizací AFC v 
třísle (Leriche sy – z paže)

4F instrumetárium  (1,3 mm průměr)

Po AG Femostop 2 hodiny,klid na lůžku 
asi 12 hod.



CTA                     MRA



Objeví-li se diskrepance…

• Vyplatí se věřit pacientovi klaudikace

• Znovu projít snímky a nálezy

• Znovu udělat Doppler a přidat ABI (KP) po zátěži 



Pozor u diabetiků

• Atypická anamnéza

• Nespolehlivá palpace

• Zavádějící AB indexy

• =

• Chybné, pozdní DG.

• !!!

• Význam UZ vyšetření



Dif.dg. defektů (dle DP)

Ischemický Neuropatický Venózní

Etiologie ICHDKK, Buerger

Vaskulitida

DM Žilní hypertenze

CHŽI

Lokalizace Prsty, pata, hrana

chodidla

Chodidlo- pod 

hlavičkou MT, 

hrana

Bérec poblíž 

vnitřního kotníku

Bolest Výrazná, 

Mírná úleva při 

svěšení

Není Snesitelná, hlavně 

v místě defektu

Obj.nález Noha chladná, 

bledá, žíly 

kolabované, chybí 

pulsace

Snížené čití, 

snížené reflexy, 

teplá a suchá 

kůže, zarudnutí,

(hmatné pulsace)

Ulcerace med. 

bérce a u kotníku,

i mnohočetné,

nehluboké, teplá

končetina,

(hmatné pulsace)



Dif.dg. bolestí (dle DP)

Klaudikace Spinální Artropatie

Typ bolesti Křečovitá, tlak,

stažení, únava

Slabost, 

mravenčení, nebo

ostrá bolest při 

výhřezu

Startovací bolest

Vazba na námahu ANO Variabilní Variabilní

Lokalizace Hýždě, kyčel, 

stehno, lýtko, 

chodidlo (dle léze)

Hýždě, kyčel, 

stehno – latero-

posteriorně

Kyčel, koleno

Vzdálenost do bol. Konstantní Variabilní Variabilní

Dyskomfort vstoje NE Ano Ano-změna polohy

Úleva od bol. Po zastavení Po posazení či 

změně polohy

Pomalý ústup s 

odlehčením

Ostatní Často i jiné 

kardiovask. onem.

Anamnéza bolestí

zad

Obtíže v regionu 

kloubu



Dif.dg. bolestí (dle DP)

Klaudikace Žilní klaudikace Kompartment sy

Typ bolesti Křečovitá, tlak,

stažení, únava

Pálení, tlak, napětí Palčivá bolest, 

napětí

Vazba na námahu ANO Po chůzi Po cvičení

Lokalizace Hýždě, kyčel, 

stehno, lýtko, 

chodidlo (dle léze)

Tříslo, stehno Lýtko

Vzdálenost do bol. Konstantní Variabilní Variabilní

Dyskomfort vstoje NE Ano, změny se 

změnou polohy

Ano, změny se 

změnou polohy

Úleva od bol. Po zastavení Pomalý ústup při 

elevaci končetiny

Velmi pomalá

Ostatní Často i jiné 

kardiovask. onem.

Anamnéza žilní 

trombózy

Často u sportovců

po výkonu



TERAPIE ICH DKK



Cíle léčby ICHDK (podle DP)

prevence IM, iktu 

a úmrtí = léčba 

aterosklerózy

prevence  

ztráty 

končetiny 

léčba 

klaudikací

= zlepšení 

kvality života  



Přehled všech „neintervenčních strategií“ (dle DP)



Nejnovější „Doporučení pro léčbu ICHDK“ z r. 2016,

vydaná American Heart Association / American College of

Cardiology



Konzervativní léčba



Přehled konzervativní terapie 

v klaudikačním stadiu

• Cvičení  („pod dohledem“ – síla A)

• Ovlivnění rizikových faktorů

• Antiagregancia

• Vasoaktivní medikamenty



Intervalový trénink (dle DP)

• 3x týdně 30 minut pod dohledem

• Běhátko – do středně silné bolesti, nový

cyklus po odeznění bolesti

• Domácí alternativy:

- dřepy, výstupy na špičky do mírné bol.

- chůze několik kilometrů denně

• Samotné cvičení může prodloužit čas do

vzniku bolesti o 180%



Efekt svalového tréninku na délku klaudikační 

vzdálenosti 

Gardner AW. JAMA. 1995;274:975-980.
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Léčba pohybem (AHA/ACC)
COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A

U klaudikantů je program cvičení pod dohledem 

doporučen ke zlepšení funkčního stavu a kvality života a 

k redukci symptomů DK.

I B-R

Program cvičení pod dohledem by měl být navržen jako

léčebná možnost pro klaudikace ještě před možnou 

revaskularizací.

IIa A

U pacientů s ICH DK, strukturovaný program cvičení ve 

skupině nebo doma s nácvikem techniky změny chování 

(behaviorální techniky), může být užitečný ke zlepšení 

schopnosti chůze a funkčního stavu.

IIa A

U pacientů s klaudikacemi, alternativní strategie cvičení

zahrnující ergometr k posílení horní poloviny těla, 

bicykl, a procházky (mírné, bez bolesti – takové, které 

brání středním a výrazným klaudikacím během chůze)

- to vše může být užitečné ke zlepšení chůze a funkčního 

stavu.



NEKOUŘIT !!! (rady často marné - ale důležité je 

nerezignovat)

• 5A strategie = Ask, Advise, Assess, 

Assist,  Arrange

• vareniclin, bupropion, náhražky nikotinu 



Výluka nikotinismu (AHA/ACC)
COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A

Pacienti s ICH DK, kteří kouří cigarety (nebo používají 

jiné formy tabáku) mají být vyzváni při každé kontrole,

aby přestali.

I A

Pacientům s ICH DK – kuřákům – má být poskytnuta 

asistence při vypracování plánu zanechat kouření –

který zahrnuje farmakoterapii (např. vareniclin, 

bupropion, a/nebo substituční nikotinová léčba) and/nebo

odkázání na protikuřáckou poradnu

I B-NR

Pacienti s ICH DK se mají vyhýbat expozici 

tabákového kouře v práci, doma, a na veřejných 

místech.



Intervence rizik.f. (dle DP)

• Intervence kouření

• Léčba hypertenze

do 140/90 u nediabetiků

do 130/85 u diabetiků,CHRI,KVO

• U většiny jsou vhodné iACE, sartany

• Beta-bl. nejsou KI (kromě krit. ischemie)

• pozor u AS cerebri !



Intervence rizik.f. (dle DP)

• Léčba diabetu 

korekce glykemie

podiatrická péče

• Agresivní léčba snižuje riziko mikrovaskul.

komplikací (nefropatie, retinopatie)

• U DM I intenzivní inzulinový režim snižuje

riziko komplikací ICH DKK i amputace



Intervence rizik.f. (dle DP)

• Léčba dyslipidemie 

• Cíl LDL do 2,5 (u vysokého KV rizika 1,8)

• Statin (do 40mg simva, 20mg atorva nebo

20mg rosuva) – když nestačí, pak:

• Statin + ezetimib

• Statin + fibrát u hyper-TGL

• Vyšetřit na sekund. příčiny HLP



Hypolipidemická léčba (AHA/ACC)

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A
Léčba statiny je indikována pro všechny

pacienty s ICH DK.



Antiagregace (dle DP!)

- dříve v DP nebylo

• ASA  75-100mg/d   sníž. KV mort.o 25%

• clopidogrel   75 mg/d sníž.KV mort. o 24%

(o něco účinnější – o 8,7% v studii CAPRIE než ASA)

• Ticlopidin se již nepoužívá

• Nová antiagregancia (prasugrel, ticagrelor) – nejsou

registrována pro ICH DKK

• Trvalá duální antiagregace není běžně doporučena



Duální antiagregace – Vítk.nem.

Druh intervence Jak dlouho duální

Bérce 1 měsíc

3 měsíce = DEB

6 měsíců = DES

CLI minim.do odeznění CLI

Karotidy, renálky 1 měsíc

FP bypass protéza Mono- či duální (indiv.)

FP bypass žilní Antikoagulace

Opak. reokluze Antikoag + antiagreg.



Protidestičkové léky (AHA/ACC)

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A

Protidestičková terapie: samostatný aspirin (75–325 

mg denně) nebo samostatný clopidogrel (75 mg/d)

je doporučen k redukci AIM, CMP a kardiovaskulární 

smrti u pacientů se symptomatickou ICH DK.

IIa C-EO

U asymptomatických pacientů s ICH DK (ABI ≤0.9), 

protidestičková terapie je opodstatněná k redukci

rizika AIM, CMP, nebo kardiovaskulární smrti.

IIb B-R

U asymptomatických pacientů s hraničním ABI 

(0.91–0.99), užitečnost protidestičkové terapie je 

nejistá



Protidestičkové léky - 2 (AHA/ACC)

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

IIb B-R

Efektivita duální protidestičkové terapie (aspirin a 

clopidogrel) k redukci rizika kardiovaskulárních 

ischemických příhod u pacientů se symptomatickou ICH 

DK není spolehlivě prokázána.

IIb C-LD

Duální protidestičková teerapie (aspirin a clopidogrel) 

může být odůvodněna v případě snížení rizika 

ischemických příhod na DK u pacientů se 

symptomatickou ICH DK po revaskularizaci.

IIb B-R

Klinický benefit vorapaxaru (a ticagreloru) přidaného k

stávající protidestičkové terapii u pacientů se 

symptomatickou ICH DK je nejistý.



Možnosti preskripce u ICH DKK

Lék Stadium Dávka Hodnotit za Omezení

Enelbin IIb – IV 3x2 tbl. 3-6 měs. Kar,Int,Chi

cilostazol IIb 2x1 tbl. 3-6 měs. Kar,Int,Chi

Vessel Due F IIa – b 2x1 tbl. 6 měs. Kar,Int,Chi

Hem,Ger,Der

pentoxiphyllin (jen „P“) 3x1 tbl.

Poznámky:

cilostazol = Cilostazol, Claudienne, Claudine, Noclaud, Pladizol

pentoxiphyllin = Agapurin, Pentomer, Trental (pojišťovna jej hradí jen u 

ulcerací žilní etiologie. V této indikaci hradí i Vessel Due F a Detralex)



Cilostazol (dle DP)

Inhib. fosfodiesterázy 3A → zvýšení cAMP a extracel. 
adenosinu

• maxim. koncentrace ~ 3 hod.

• váže se na bílkoviny

• vylučování především renálně (KI u renálního selh.)

• poločas 11-13 hod.

• interakce – inhib. CYP3A4 a CYP2C1

• dávka 2 x denně 100 mg p.o., 30 min. před nebo 2 hod. po jídle

Farmakologické vlastnosti: vasodilatace

 HDL-cholesterol (10%)

 triglyceridy (15%)

inhibice proliferace hl. svaloviny  in vitro

antiagregační efekt



Kontraindikace cilostazolu (dle DP)

• těžká porucha funkce ledvin: clearance kreatininu ≤ 25 ml/min. 

• středně těžká nebo těžká porucha funkce jater 

• městnavé srdeční selhání 

• komorové arytmie - pacienti s komorovou tachykardií, komorovou fibrilací nebo 

multifokálními komorovými ektopickými rytmy v anamnéze a pacienti s prodloužením 

intervalu QTc, pacienti s anamnézou závažné tachyarytmie

• nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu nebo koronární intervence v 

posledních 6 měsících

• léčba dvěma nebo více antiagregancii nebo antikoagulancii (např. kyselina 

acetylsalicylová, klopidogrel, heparin, warfarin,  dabigatran, rivaroxaban a apixaban) 

• známá predispozicí ke krvácení (např. aktivní peptické vředy, nedávná (do šesti 

měsíců) krvácivá cévní mozková příhoda, proliferativní diabetická retinopatie, špatně 

kompenzovaná hypertenze

• těhotenství

• hypersenzitivita



Interakce cilostazolu:
- lze podávat s ASA nebo klopidogrelem

- redukce dávky při komedikaci: erytromycin, klaritromycin, 
konazoly, diltiazem, omeprazol,…

- statiny nezvyšují jeho hladinu

Nežádoucí účinky:  
- bolest hlavy (~25%)

- abnorm. stolice až průjem (~15%)

- palpitace (~15%) 



Sulodexid (Vessel Due F)

• Dnešní klinické indikace:

ICH DKK

Žilní trombóza, potrombotický syndrom

ICHS

Cerebrovaskulární onemocnění

Diabetická mikroangiopatie

Vaskulární demence

Oftalmologie



Sulodexid (Vessel Due F)

• Dnešní důkazy EBM:

Gaddi et al.- metaanalýza 19 klinických 
studií

Coccheri et al. 2002

Lék spojuje dva efekty v jednom:

1) Preventivní antitrombotické působení

2) Prodloužení klaudikační vzdálenosti

K.Roztočil, Angiodny 2014



Jiná medikace ….. (AHA/ACC)
COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

Cilostazol

I A
Cilostazol je účinnou léčbou ke zlepšení symptomů a prodloužení

klaudikační vzdálenosti u klaudikantů.

Pentoxifylline

III: No 

Benefit
B-R

Pentoxifylline není efektivní v léčbě klaudikací.

Chelation Therapy

III: No 

Benefit
B-R

Terapie cheláty (např. EDTA) nemá přínos v léčbě klaudikací.

Suplementace vitamínu B ke snížení homocysteinu v prevenci kardio-

vaskulárních příhod u pacientů s ICH DK se nedoporučuje.

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I C-EO
Pacienti s ICH DK by měli mít roční očkování proti chřipce.

Moje poznámka:  nerozumím. 



Revaskularizační léčba



Revaskularizace

• Endovaskulární terapie

(PTA, stent, trombolýza a jiné)

• Chirurgická terapie (viz dále) – má přednost při 

postižení třísel, uzávěrů ilik

• Hybridní výkony (operace + PTA naráz)

př.: EAT AFC  + PTA subinguinálně

FP bypass + PTA bérce



Koho endovaskulárně revaskularizovat ? 

(AHA/ACC)

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A

Endovaskulární procedury jsou efektivní jako možnost

revaskularizace pro pacienty s limitujícími

klaudikacemi a hemodynamicky významným aorto-

ilickým postižením.

IIa B-R

Endovaskulární procedury jsou opodstatněné jako

možnost revaskularizace pro pacienty s limitujícími 

klaudikacemi a hemodynamicky významným 

femoro-popliteálním postižením

IIb C-LD

Užitečnost endovaskulární procedury jako možnosti

revaskularizace pro pacienty v klaudikačním stadiu při 

infra-popliteálním postižení je nejasná

III: 

Harm
B-NR

Endovaskulární procedury se nemají dělat jako 

pouhá prevence progrese do stadia CLI.



Strategie chirurgické léčby (AHA/ACC)

COR LOE Doporučení (přeloženo z angl.)

I A

Je-li provedena chirurgická revaskularizace, je 

preferován femoro-popliteální žilní bypass před

prostetickým graftem (cévní protézou)

IIa B-NR

Chirurgické procedury u pacientů s limitujícími 

klaudikacemi jsou upřednostěny u pacientů s neúčinnou 

medikací (podle guidleines), akceptabilním operačním 

rizikem, a pokud technické faktory ukazují na výhody 

oproti endovaskulárnímu řešení. 

III: 

Harm
B-R

Femoro-krurální bypass cévní protézou nemá být 

používán k léčbě klaudikačního stadia

III: 

Harm
B-NR

Chirurgické procedury nemají být používány pouze

jako prevence progrese do stadia CLI.



Chirurgická léčba

Aorto-bifemorální bypass

Femoro-poplitelní bypass

Femoro-krurální bypass

Femoro-femorální bypass

Jiné extraanatom.bypassy

Endarterektomie

Profundoplastika

Amputace 



Pilíře léčby chronické ICHDK (dle DP)

protidestičkový 

lék

nekouření

ACEi/sartan

cvičení

hypolipid.statin

vazodilatans

revaskularizace



ALLI a CLI

ALLI … neodkladné řešení

CLI … řešení v řádu dní



Klasifikace:    ALI  x CLI

• ALI (= akutní končetinová ischemie)

Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které ohrožuje 
životaschopnost končetiny

• CLI (= kritická končetinová ischemie)

Klidová ischemická bolest nebo defekt – způsobené 
arteriální obliterací (ohrožují  pacienta amputací v 
průběhu 6-12 měs.)

(pomocné kritérium: kotníkový tlak pod 50-70mmHg, 
prstový tlak či TCPO2 pod 30-50mmHg)

TASC II



ALLI

Acute Lower Limb Ischemia

Akutní končetinová ischemie



Klasifikace ALI  

• ALI (= akutní končetinová ischemie)

Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které 

ohrožuje životaschopnost končetiny

TASC II



Etiopatogeneze ICHDK

(podle autorů DP)
• AKUTNÍ

embolus (na HKK častější než trombus)

trombus na plátu, na stenóze

trauma

reokluze po zákroku, iatrogenní (šicí zařízení)

Tíže ischemie závisí na rozsahu obstrukce, výši 

uzávěru a pre-existujícím kolaterálním řečišti.



Akutní končetinová ischémie 

ALLI

• ALI – I    (viabilní končetina)

• ALI – IIa jen minimální ovlivnění senzoriky a

motoriky, nevýznamné klidové bolesti

IIb lehký senzomotorický deficit, klidové 

bolesti

• ALI - III těžký senzomotorický deficit (neviabilní 

končetina)



Klinické příznaky

• Pain bolest

• Pallor bledost

• Pulse-less vymizení pulsací

• Paresthesia parestezie

• Paresis paréza

• Prostration celk.vyčerpání, šok

Většinou nebývají hned všechny příznaky !

Může být „jen“ náhlý vznik krátkých klaudikací



Nejčastější chyby (z praxe)

• Neinformovanost pacientů

čeká „až to přejde“

• Malá „akčnost“ lékařů v terénu

správná dg, ale čeká

na běžný termín objednání

na efekt sympt.léčby

chybná dg (méně často) – léčeni na
terénní chir. či kožní amb.



Faktory ovlivňující strategii

• Etiologie: embolizace x aterotrombóza

• Lokalizace: supra x infranguinální

• Stadium: ALI Ia,II x ALI III

• Komorbidity a kontraindikace

Tím však není nutno se v první chvíli 
zabývat – řeší se až po stanovení dg.



Strategie léčby ALLI

• Endovaskulární metody: 

lokální či sprejová trombolýza, 

aspirace, 

mechanická rekanalizace – Aspirex, 
Rotarex,Thromcath

• Chirurgická embol- či trombektomie

• Konzervativní (antikoagulační) léčba

• Primární amputace



Algoritmus ALI/CLI v terénu:

• Vyslovit klinické podezření na ALI/CLI:

klidová bolest / velmi krátké klaudikace 

barevné změny + chlad

- Autoři DP: 

končetinu měkce obalit

analgetikum (NE i.m.!)

heparin 5-10 000 j i.v. (není-li KI)

• Kontaktovat přímo vaskulární centrum



CLI

Critical Leg Ischemia

Kritická končetinová ischemie



CLI (dle DP)

• Akrální klidová bolest (v oblasti terminál-

ního cévního zásobení) – horší vleže

(nižší perfuzní tlak)

• Pacient svěšuje končetinu, vzniká otok –

to nás může zmást při diagnostice

• Klidová bolest stehna, lýtka, kolene –

NENÍ ischemická !



Algoritmus podle TASC

CLI – diagnóza a dif.dg.

„Not Salvagable“ „Salvagable“

Amputace UZ, AG

Endovaskulární léčba

Chirurgická léčba

Konzervativní léčba

Amputace



Prognóza pacienta do 3 měsíců od 

zjištění CLI

• Smrt          9%

• IM                            1%

• CMP                        1%

• Amputace                12%

• Pokračování CLI      18%

• 1 roční mortalita        21%

• 2 roční mortalita        31,6%

• G.Ansel LINC 2009



Léčba CLI – kritické ischémie

• PTA (včetně bércových tepen !)

• Stenting

• Mechanická rekanalizace 
chronických totálních oklusí

• Subintimální rekanalizace

• Kombinované výkony

• Pedální bypassy

• Infuze s Prostavasinem

• Hyperbarická komora

• Antibiotika

• Lokální chir.ošetřování

• Sympatektomie

CLI a diabetes – multioborová péče sdružená v 

„podiatrické ambulanci“!!!!



CLI – z doporučení TASC

• 75:  rychlé odeslání k vaskulárnímu

specialistovi

• 76:  multidisciplinární přístup

• 77:  aspoň 1-roční follow-up

• 78:  rychlá diagnóza a dif.dg.

• 79:  komplexní přístup  

(karotidy,koronárky,lipidy)



Revaskularizační léčba CLI

• TASC 87:

Pokud dvě možnosti – použít tu s nižší

morbiditou a mortalitou jako první,

s přihlédnutím k ekonomickým 

nákladům

(Šalamoun ?)



Hrůzná ekonomická data

• 100% CLI bez léčby = amputace do roka

• Náklady na CLI v USA = 20 bilionů USD/rok

• Po amputaci          = 49 000 USD/rok

• Po revaskularizaci = 600 USD/rok

• Ale: počet amputací stoupl za 20 let

z 19 na 30 / 100 000 obyvatel / rok



Ještě hrůznější data

• V letech 2000-2001 zjištěno:

• 67% CLI je řešeno primární amputací !

• 50% bez jakéhokoliv vyšetření !!!

• AG mělo jen 35%

• Kotníkové tlaky jen 16%

Strategic Health Resources 2001



Léčba CLI

• Běžná konzervativní léčba – ale nemá 
většinou efekt

Symptomatická léčba:

• Lokální ošetřování

• Antibiotika

• Analgetika

• Léčba přidružených chorob (DM,AS)



Léčba ve stadiu CLI – navíc:

• Hyperbarická komora

• Chemická bederní sympatektomie (ústup)

• Prostaglandiny i.v.

• Terapeutická angiogeneze (kmenové 

buňky, růstové faktory) – fáze výzkumu



Prostaglandiny

• Starší studie prokázaly hojení defektů

• Novější studie neprokázaly prodloužení

přežití nebo snížení % amputací

(Brass 2006)

• Zatím dle TASC doporučení ANO  (A)



Terapeutická angiogeneze

• Genová léčba –vede k neovaskularizaci

(proliferace a migrace endotelií)

• Geny:   řada peptidů = růstových faktorů:

- VEGF vascular endotelial growth factor

- FGF    fibroblast growth factor

- HIF     hypoxia inducible factor  atd.



Mezenchymální buňky (MSC)

• Přítomny v:

- periferní krvi

- tukové tkáni

- kostní dřeni =

BMSC – Bone Marrow  

Stromal Cells

Jsou pluripotentní – mohou 

se měnit mj. v

endotelie cév  



Indikace BMSC

• ICH DKK IV.st. Fontaine – trofický defekt

• Vyčerpání všech ostatních možností léčby

(selhání intervencí, bypassů i 

konzervativní terapie – posuzuje indikační

komise)



Hlavní kontraindikace BMSC

• Těžká komorbidita (hl.kardiovaskulární)

• Malignita

• Proliferativní retinopatie

• Renální insufficience (kreat nad 250)

• Anemie,trombopenie,leukocytoza i –penie

• Dekomp.DM

• Těžší CHOPN

• Imunosupresivní terapie



Posudkové hledisko (dle DP)

Fontaine: Míra poklesu práceschopnosti:

I 5 - 10%

IIa 15 - 25%

IIb 30 - 40%

IIc 50 - 60%

III-IV 70 - 80%



Děkuji za pozornost

Kontakty – MUDr. Vladimír Čížek

• SAGENA FM 55 30 30 800

» cévní                                                       844

• Vítkovice - Doppler 59 563 3221

• Dubina – ambulance 727 934 303

www.vladimircizek.cz


