
SOUHRN  

Tato dizertační práce s názvem Aortokoronární bypassy s nebo bez mimotělního oběhu u 

rizikových nemocných je souhrnem poznatků vycházejícím ze dvou publikovaných prací 

autora: Off-pump versus on-pump coronary artery bypass grafting surgery  in high-risk patients: 

PRAGUE-6 trial at 30 days and 1 year, uveřejněné v časopise Biomedical Papers v roce 2015 

a Aspirin is insufficient in inhibition of platelet aggregation and thromboxane formation early 

after coronary artery bypass surgery, publikovaný v Journal of Thrombosis and Thrombolysis 

roku 2009. První studie PRAGUE-6, která se zaměřila výhradně na pacienty s velmi vysokým 

operačním rizikem dle skórovacího systému EuroSCORE, potvrdila hypotézu o vyšším výskytu 

kombinovaných endpointů do 30. poopearčního dne u pacientů operovaných s použitím 

mimotělního oběhu, zejména akutních infarktů myokardu. Tento signifikantní rozdíl se po roce 

od výkonu nezachoval, zejména kvůli nárůstu mortality mezi 30. dnem a 1. rokem u pacientů 

operovaných na bijícím srdci. Dizertační práce dále v diskuzi polemizuje s podobnými pracemi, 

publikovanými na dané téma v posledních letech, včetně dvou posledních nerozsáhlejších 

metaanalýz. Druhá část práce navazuje na téma revskularizace myokardu v otázce antiagregační 

terapie po aortokoronární rekonstrukci bez ohledu na zvolenou metodu operace. Ukazatelem je 

přímá agregometrie krve a množství metabolitů tromboxanu v moči. Tento výzkum dospívá 

k závěru, že podávání 200 mg aspirinu v časném pooperačním období samo o sobě nestačí ke 

snížení tvorby trombů, a narůstá tak riziko selhání zejména žilních štěpů. Závěr práce je 

věnován aktuálnímu postavení techniky revaskularizace bez MO v globálním měřítku a z 

pohledu ČR. Zahrnuje i data z recentně přijatého přehledového článku autora Use of OPCAB 

in Czechia 2010 – 2015: Have we learned any lessons?, který byl uveřejněn v časopise Cor et 

Vasa. Informuje nejen o trendech ve zmiňované technice v ČR za posledních 6 let, ale 

především o pooperačních výsledcích na základě dat z Národního kardiochirurgického registru. 

S překvapivým výsledkem: zájem o OPCAB obecně klesá a nejlepších výsledků v časném 

pooperačním průběhu je dosaženo u pacientů, kteří jsou operováni bez MO ve vysoce 

specializovaných centrech. Naopak v centrech s nízkým podílem revaskularizací na bijícím 

srdci jsou výsledky stejné, nebo dokonce horší, než je tomu při operacích na mimotělním oběhu.  

 


