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1. ÚVOD 

1.1 Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční 

Chirurgická revaskularizace myokardu hraje zásadní roli v léčbě ischemické choroby srdeční 

(ICHS) a i přes značný pokrok intervenční kardiologie představuje nedílnou součást péče o 

takto nemocné pacienty tím, že snižuje spotřebu perorální medikace, zlepšuje kvalitu života a 

celkovou dlouhodobou prognózu.  To platí nejen pro pacienty s pokročilou difúzní koronární 

aterosklerózou. Několik randomizovaných studií v 90. letech 20. století prokázalo superioritu 

aortokoronárního bypassu proti pouhé medikamentózní léčbě. Celkem 41 % z těchto pacientů 

totiž stejně dospěje k revaskularizační operaci. Operovaní pacienti mají navíc prokazatelně nižší 

pěti- a desetiletou úmrtnost oproti konzervativně léčeným jedincům. Benefit operace se 

projevuje zejména v případě nemoci kmene levé věnčité tepny (LMD – left main disease) a při 

postižení tří hlavních koronárních větví (3VD – tripple vessel disease). Obecně platí přímá 

úměra mezi přínosem chirurgické revaskularizace a difúzním postižením kroronárního řečiště. 

To úzce souvisí s větším přínosem CABG pro diabetiky, kteří jsou častěji stiženi difúzní formou 

ICHS. [1, 2] Mezi indikační skupiny pro chirurgický způsob revaskularizace patří i postižení 

proximálního ramus interventricularis anterior (RIA, LAD – left anterior descending artery), 

který zpravidla zásobuje celou přední stěnu, hrot levé komory srdeční a větší část septa. Tedy 

čím větší segment myokradu je v riziku ischemie, tím spíše by koronární intervence měla 

směřovat k chirurgickému řešení. Podobně jako je tomu při snížení ejekční frakce levé komory 

(EF) a současně průkazu tzv. hybernovaného myokardu. K podobným výsledkům dospěla 

studie BARI, která mezi lety 1988 až 1991 srovnávala prostou balónkovou angioplastiku s 

CABG. Přestože výskyt nefatálního infarktu myokardu a úmrtí byl po roce srovnatelný, 

operovaní pacienti signifikantně méně často dospěli k následné koronární reintervenci, a zvlášť 

příznivý byl efekt přímé revaskularizace u diabetiků a pacientů s difúzní koronární nemocí. [3] 

K prakticky stejným závěrům dospěly i studie ARTS a některé retrospektivní metaanalýzy, 

srovnávající výsledky PCI s implantací BMS a CABG, u pacientů s nemocí více tepen (MVD  

– multi vessel disease) a současně s nestabilní formou anginy pectoris (NAP). [4,5] Stěžejní pro 

vznik základních indikačních kriterií revaskularizace u ICHS byla nakonec studie SYNTAX, 

publikovaná v NEJM v roce 2009. Porovnávala výskyt závažných kardiovaskulárních 

pooperačních komplikací (MACE – major adverse cardiovascular events) u 1800 pacientů, z 

nichž polovina podstoupila revaskularizaci pomocí PCI s implantací DES a druhá polovina 

podstoupila CABG. Výsledný výskyt MACE byl 17,8 vs. 12,3 %, p = 0,002 v průběhu prvních 

12 měsíců, i když výskyt cévních mozkových příhod jako jediné MACE byl pozorován častěji 
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u operovaných pacientů. Jako vedlejší velmi důležitý produkt studie bylo nakonec takzvané 

SYNTAX Score, které dle lokalizace a rozsahu rozdělilo postižení koronárního řečiště na tři 

základní skupiny. Čím vyšší SYNTAX Score, tím příhodnější je revaskularizace přímá – 

operační. Snižuje se tak pravděpodobnost výskytu MACE v prvním roce po zákroku.  Viz 

Obrázek 1: 

 

Obrázek 1: Kumulativní výskyt závažných kardiovaskulárních pooperačních komplikací (MACE) v průběhu 3 let po zákroku u pacientů 

s nemocí 3 tepen, založený na SYNTAX score, léčených buď aortokoronárním bypassem, nebo PCI.  (se svolením Kappeteina et al.)  

Serruys PW, NEJM 2009 

 

Je třeba upozornit, že celkem u 26 % operovaných pacientů ve studii SYNTAX byly použity 

dva tepenné štěpy obou vnitřních prsních tepen (BIMA – bilateral internal mammary artery), 

což samo o sobě zlepšuje prognózu pacienta stran dlouhodobého přežití. Tento postup však 

zdaleka není běžný na všech pracovištích. A to zejména proto, že zvyšuje výskyt dehiscence 

sternotomické rány u obézních pacientů s DM, s chronickou obstrukční plicní nemocí 

(CHOPN) a s vysokým operačním rizikem dle EuroSCORE (viz níže). Výskyt této závažné, 

život ohrožující komplikace však ve studii SYNTAX nebyl zmíněn. [6] 

 Z hlediska přežití jsou pro přímou revaskularizaci myokardu ve smyslu CABG indikováni 

nejen pacienti se SYNTAX Score nad 22, ale i ti, kteří trpí DM nebo přežili náhlou srdeční smrt 

s ischemickou komorovou tachykardií. Z pohledu zmírnění symptomů se k výše zmíněnému 

řadí i anatomické stenózy kmene či tří tepen nad 50 %, s fyziologickou stenózou, definovanou 

funkční průtokovou rezervou (FFR) ≤ 0,8, případně již dříve operovaní pacienti, kteří nejsou 

vhodnými kandidáty na PCI. Akutní ischemie, ve smyslu infarktu myokardu, je v současné 

době primárně vyhrazena ke katetrizačnímu řešení, protože operace v akutním stadiu infarktu 

je zatížena vysokou mortalitou. Výjimkou jsou případy nevhodné pro PCI (bi- a trifurkační 
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stenózy s rizikem uzávěru velké sekundární větve), perzistující ischemie i přes PCI a 

jednoznačně i mechanické komplikace IM. Jedná se o rupturu volné stěny srdeční, akutní 

mitrální insuficienci při ruptuře papilárního svalu (v 70 % případů je spojena s postižením 

posteromediálního svalu) a defekt komorového septa, jehož úmrtnost se i přes časnou 

chirurgickou intervenci pohybuje mezi 30 – 50 %. Zvláštní a nepříliš častou kategorií jsou pak 

komplikace či selhání PCI s poraněním tepny a akutním krvácením, případně uvíznutím 

nerozvinutého stentu v luminu. Takzvaný kardiotým, který rozhoduje o strategii 

revaskularizace a jehož součástí je vždy intervenční kardiolog, intenzivista a kardiochirurg, 

musí zvážit i takové okolnosti, jako je celková morbidita pacienta nebo vhodnost výkonu 

vzhledem k dlouhodobé duální antiagregaci po implanatci DES v akutní fázi infarktu s nutností 

dodatečné chirurgické revaskularizace. Časté jsou hraniční indikace, jejichž výstup je závislý 

na zkušenostech a klinických zvyklostech pracoviště. Vždy je třeba také brát v potaz jiná 

onemocnění pacienta, jeho celkový stav, životní prognózu a samozřejmě také jeho názor a přání 

po patřičné edukaci. Peroperačně je za revaskularizovatelnou považována céva s průměrem od 

1,5 mm a přijatelným rozsahem nástěnné sklerózy. Jako primární štěp k revaskularizaci přední 

stěny, tedy RIA, je nejčastěji volena LIMA, která má průchodnost až 90 % po deseti letech. 

Vnitřní prsní tepna je artérie elastického typu a podléhá ateroskleróze pouze ve 4 % případů a 

pouze výjimečně vykazuje významnou stenózu (≤1 %). Pravou vnitřní prsní tepnu (RIMA) lze 

použít na pravou korornární tepnu (ACD) nebo marginální tepnu (RMS) při kritických 

stenózách nad 90 %. Současný diabetes, obezita a chronická obstrukční plicní nemoc vylučují 

použití obou prsních tepen pro vysoké riziko dehiscence rány a následné mediastinitidy. 

Standardní je pak užití štěpů vena saphena magna či parva, jejichž průchodnost je po deseti 

letech od bypassu kolem 60 – 70 %. Uzávěr žilních štěpů je důsledek jejich arterializace při 

přechodu z nízkotlakého do vysokotlakého systému, tedy reakce výstelky a stěny ve smyslu 

hyperproliferace endotelu a dilatace. Svoji roli hraje i primární degenerace žilní stěny. 

Posledních 10 let se stále častěji uplatňuje její endoskopický odběr, který je přínosem zejména 

u pacientů s obezitou, ischemickou chorobou dolních končetin a diabetem. Přes počáteční 

pochyby o šetrnosti endoskopického odběru byla prokázána non-inferiorita tohoto postupu 

oproti otevřené technice, pokud jde o dlouhodobou průchodnost štěpů. Tepenné štěpy a. 

gastroepiploica dextra, a. radialis a epigastrica inferior mají své opodstatnění u mladších 

pacientů, ale mají vzhledem k muskulárnímu charakteru stěny vysokou tendenci ke spasmu, a 

vyžadují proto dlouhodobou, nejméně rok trvající terapii nitráty. Průchodnost těchto štěpů 

zaručuje pouze vyšší průtok, a proto nesmí dojít ke kompetici s nativním koronárním řečištěm. 

Lze je tedy použít pouze u stenóz vyšších než 90 % u pravé koronární tepny a přes 70 % u levé 
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koronární tepny. Většina pracovišť v ČR se proto drží pravidla, že kompletní tepenná 

revaskularizace je vhodná pouze u pacientů do 60 let, s minimem komorbidit a kritických stenóz 

cílových tepen. [7] 

Obecně lze říci, že operační riziko při aortokoronárním bypassu se zvyšuje se snižující se 

ejekční frakcí levé komory, s urgentností výkonu, a pokud se jedná o reoperaci. V České 

republice je operační riziko do 30. pooperačního dne u všech operantů pro ICHS mezi 1,7 – 2,2 

%, což odpovídá celosvětovému průměru. Peroperační a časné pooperační riziko do 30. dne po 

výkonu se v kardiochirurgii hodnotí různými skórovacími systémy, které zahrnují jak faktory 

dané osobou operovaného (věk, pohlaví, komorbidity), tak faktory čistě kardiální (ejekční 

frakce levé komory, známky plicní hypertenze) a faktory dané okolnostmi výkonu (emergentní, 

kombinovaný výkon). Nejpoužívanějšími jsou STS score (Society of Thoracic Surgeons, USA), 

Parsonnet score (Francie, Kanada) a EuroSCORE (EU). Nejpřehlednější a v našich podmínkách 

nejlépe aplikovatelné je poslední jmenované, které je na základě aktuálně vyšlých doporučení 

průběžně aktualizováno. Původní EuroSCORE nadhodnocovalo peroperační mortalitu u 

pacientů s nízkým skóre, zatímco ji podhodnocovalo u těch s extrémním rizikem. Proto se od 

roku 2011 používá EuroSCORE II, které zohledňuje i některé nové rizikové faktory, jako body 

mass index (BMI), limitovanou pohyblivost pacienta a podobně.  

Chirurgická revaskularizace stále hraje nezastupitelnou roli v léčbě ICHS. Předpokládaný další 

pokles počtu výkonů s nástupem stále sofistikovanějších katetrizačních technik se nepotvrdil. 

Naopak dochází k mírnému nárůstu revaskularizačních operací jednak v kombinaci s 

chlopenními vadami, a také proto, že výsledky některých studií ve smyslu dlouhodobého řešení 

koronární stenózy favorizují chirurgický CABG oproti PCI. Další vývoj bude záviset především 

na nových generacích stentů a případném srovnání s CABG při použití většího množství 

tepenných štěpů. 

 

1.2. Antiagregační terapie v časném pooperačním období  

Průchodnost štěpů, používaných k přímé revaskularizaci myokardu, je jednou z klíčových 

otázek současné kardiochirurgie. Proto je součástí péče o pacienty po PCI i chirurgické 

revaskularizaci myokardu podávání antiagregační terapie, ať už perorálně, či intravenózně. 

Nejčastěji ve formě kyseliny acetylsalicylové (obchodně Aspirin®, Anopyrin®, Aspegic®, 

Godasal®, ASA), která ireverzibilní deaktivací trombocytů prokazatelně snižuje riziko smrti, 

ischemických komplikací v oblasti gastrointestinálního traktu (GIT), srdce, mozku a ledvin. [8] 
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Současně je prokázáno, že časné podání aspirinu po aortokoronárním bypassu signifikantně 

pozitivně ovlivňuje průchodnost žilních štěpů. Tento benefit je nejmarkantnější v případě, že je 

aplikován velmi brzy, což v případě kardiochirurgického výkonu znamená do 6‒12 hodin 

pooperačně. Naopak zcela pomine, pokud není podán do 48 hodin po operaci, a ani jeho 

pozdější podání pak patenci štěpů neovlivní. [9] Podobně jako u kardiologických pacientů po 

PCI, tak i u pacientů po přímé revaskularizaci myokardu byla široce diskutována problematika 

aspirinové rezistence. Existují některé studie, které zpuchybňují účinnost ASA cestou inhibice 

trombocytů v prvních dnech po operaci [10, 11] a popisují celou řadu mechanismů, které v 

konečném důsledku vedou k jejímu omezenému efektu (mimo jiné zvýšený obrat trombocytů, 

dysfunkční enzym cyklooxygenáza-1, a podobně). Dosud však žádná studie detailně 

nestudovala konkrétní odchylky funkce trombocytů po CABG v časných pooperačních dnech, 

a efekt podané ASA na tyto funkce.  

 

1.3 Historický přehled chirurgické revaskularizace myokardu 

Přestože dnes je revaskularizace myokardu na bijícím srdci považována za další vývojový 

stupeň téže procedury prováděné na mimotělním oběhu v srdeční zástavě, je paradoxem dějin, 

že to byla právě technika bez cirkulační podpory, kterou užil Vineberg v roce 1950, [12] tedy 

dávno před zavedením CPB do praxe, když se jako první pokusil o revaskularizaci myokardu 

našitím vnitřní prsní tepny nepřímo do srdečního svalu. Také první úspěšné endarterektomie 

koronárních tepen Baileyem (1957) [13] a Longmirem (1958) [14] byly provedeny na bijícím 

srdci. Stejně jako první úspěšný aortokoronární bypass v roce 1960, operovaný Robertem 

Goetzem. Mimotělní oběh se srdeční zástavou pomocí plegického roztoku zavedl totiž do praxe 

až Favaloro v roce 1967. Do té doby bylo tedy možné provádět výkony na srdci pouze za více 

či méně fyziologických podmínek, při omezených možnostech optimalizace operačního pole 

pomocí bradykardizujících léků a hypotensiv. Úspěch zákroku byl často velmi závislý na 

zručnosti a odvaze chirurga. Mezi takové patřil i průkopník použití vnitřní prsní tepny jako 

preferovaného štěpu Kolesov [15] který celý život obhajoval revaskularizaci na bijícím srdci. 

Bylo jasné, že krátkodobý i dlouhodobý klinický přínos pro pacienta bude mít pouze perfektní 

provedení anastomóz aortokoronárního bypassu na cévách, jejichž průměr málokdy přesáhne 3 

milimetry. Okruh lékařů, kteří prováděli takto náročný zákrok, byl tak do konce 60. let značně 

limitován. 
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S příchodem mimotělního oběhu do rutinní praxe byly náročné podmínky splněny. Zastavení 

srdeční akce v diastole, téměř libovolná manipulovatelnost srdce, ochrana myokardu, přístupné 

a bezkrevné operační pole – to vše vedlo k rozšíření chirurgické revaskularizace myokardu jako 

vcelku bezpečné metody mezi širokou chirurgickou obec.   Vynikající dlouhodobé klinické 

výsledky způsobily, že všechny dřívější techniky byly prakticky zapomenuty na příštích téměř 

30 let. Od té doby bylo využití CPB k revaskularizaci myokardu označováno za tzv. „zlatý 

standard“ nebo také „konvenční“ bypass. Ve srovnání revaskularizace na CPB a perkutánní 

transluminární angioplastiky (PTCA) z pohledu výskytu následné anginy pectoris a nutnosti 

opakované revaskularizace dodnes trvá diskuze. Přesto je užití CPB označováno za bezpečné, 

reprodukovatelné, všestranné a snadno naučitelné. [16] Pozdější rozsáhlá data z National 

Cardiac Surgery Database a Society of Thoracic Surgeons v USA z  90. let, čítající přes 170 000 

pacientů však tyto závěry poněkud zpochybnila. Ukázalo se totiž, že pouze 64 % pacientů po 

standardní chirurgické revaskularizaci s CPB nemá komplikace. Viz Tabulka 1. Navíc podle 

informací pojišťoven a registrů celých 10 % pacientů je hospitalizováno déle než 14 dní po 

výkonu. [17] 

   

Tabulka 1: Perioperační komplikace během izolovaného aortokoronárního bypassu (%). 

Grundeman P, Ann Thorac Surg 1997 
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Až v 90. létech Benetti a Buffolo zveřejnili příznivé retrospektivní výsledky operací bez 

mimotělního oběhu ve smyslu redukce závažných pooperačních komplikací (renální selhání, 

cevní mozkové příhody, respirační inusficience). Odstartovali tak dlouhé roky srovnávání obou 

metod, která trvají i po více než 20 letech. 

 

1.4 Patofyziologie mimotělního oběhu 

Použití přístroje pro mimotělní oběh v případě revaskularizace myokardu vyžaduje mediální 

sternotomii s kanylací pravé síně a drenáží obou dutých žil a zavedení tepenné linky do 

vzestupné aorty. Celý povrch systém pro mimotělní oběh, kterým proudí krev, postrádá 

nesmáčivou endotelovou výstelku. Kontakt krve s umělým povrchem trubicového systému 

mimotělního oběhu aktivuje komplement, kalikrein-kininový, hemokoagulační a fibrinolytický 

systém, které jsou spouštěči systémové zánětlivé odpovědi organismu (SIRS), neboli 

takzvaného postperfúzního syndromu. I přes většinou mírný, často pouze laboratorní průběh 

zánětu dochází k následnému postižení mozku, střeva, ledvin, srdečního svalu samotného a 

koagulačním poruchám. [18] Závažná klinická manifestace SIRS se může projevit v tzv. 

syndromu multiorgánové dysfunkce (MOF). Odpověď organismu na mimotělní oběh se 

rozděluje na nespecifickou (zánětlivou) a pozdní specifickou (imunitní), která se však v časném 

pooperačním období uplatňuje zřídka.  

Nespecifická zánětlivá odpověď má složku humorální a buněčnou. Humorální složka se 

aktivuje okamžitě při kontaktu krve s umělým povrchem hadicových setů a kapilár 

oxygenátoru. Dochází k absorbci plazmatických bílkovin (fibrinogen, albumin, gama-globulin) 

na nebiologickém povrchu. Následuje aktivace Hagemanova faktoru XII tzv. vnitřní cestou 

krevního srážení a jeho přeměna na faktor XIIa, který způsobí zvýšenou produkci trombinu, 

uvolnění kalikreinu, aktivování neutrofilů a produkci bardykininu. Výsledkem je zvýšená 

hladina kyslíkových radikálů, zvýšená permeabilita kapilár a bolest. Na těchto procesech se 

spolupodílejí i anafylatoxiny C3a a C5a, jako důsledek aktivace komplementového systému a 

následná degranulace neutrofilů, uvolňujících mediátory zánětu v čele s histaminem. Zvláštní 

kapitolou, podílející se na vzniku hyperkoagulačního stavu a mikrotrombů během MO je 

trombin. Jeho hladina stoupá i přes plnou heparinizaci pacienta (3mg/kg, ACT>480). A to nejen 

po vnitřní aktivaci koagulační kaskády, ale i prostřednictvím cirkulujících mediátorů zánětu, 

jako je tumor necrosis factor (TNF) a interleukin-1. Samotné chirurgické narušení integrity 

cévní stěny a tedy i endotelu vede k nadprodukci trombinu, hyperkoagulačnímu stavu, ale i 
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k aktivaci fibrinolýzy. Do buněčné odpovědi organismu jsou zapojeny všechny buněčné 

součásti krve a je vyvolaná jak mechanickým kontaktem se systémem MO, tak produkty 

humorální části nespecifické zánětlivé reakce, jako je kalikrein, TNF a destičkový aktivátor 

(PAF). Dochází k adhezi neutrofilů k endotelu, jejich celkovému poklesu v důsledku 

sekvestrace v plicích a srdci a k následné reaktivní leukocytóze. Je zjištěno, že bezprostředně 

po ukončení MO dochází k poklesu absolutního množství trombocytů v krvi průměrně o 17 %, 

což je způsobeno jednak adhezí krevních destiček na umělých površích MO a poškozením 

trombocytů pod tlakem koronárního sání. [19] Není proto divu, že až 50 % všech závažných 

pooperačních krvácení po operaci na MO je nechirurgického původu [20]. Také vysoká dávka 

heparinu způsobuje těžké poruchy funkce trombocytů a to ve smyslu jejich agregace a tvorby 

mikroembolů. Na základě peroperační Dopplerovy monitorace cerebrálního řečiště bylo 

zjištěno, že během samotné přípravy na CPB a manipulace s ascendentní aortou dochází 

k nejmasivnější mikroembolizaci. Korpuskulární, nejčastěji trombocytární a aterosklerotický 

charakter embolů je následně vystřídán vzduchovými mikroemboly po spuštění MO, které jsou 

považovány za následek nedokonalé funkce vzduchových filtrů před tepennou linkou [21]. 

Rozsah mikroembolizace přímo úměrně koreluje s délkou mimotělního oběhu.  Hlavní příčinou 

poškození erytrocytů během mimotělního oběhu jsou volné bublinky vzduchu v krvi a 

mechanické vlivy, jako je nastavení okluze rotorů pumpy a podtlak v sání.  Erytrocyty, které 

přímo nepodlehly hemolýze, jsou následně fragilní a je zkrácena i jejich životnost, což vede 

k následné 3 až 4 dny trvající anemizaci pacienta.  Nepulzatilní tok krve a následná porucha 

mirkocirkulace zejména v parenchymatózních orgánech během mimotělního oběhu jsou 

v současnosti považovány za spolupříčinu vzniku pooperačního renálního selhání. [22] 

Přechodná hypotenze při zachovaném průtoku by neměla hrát podstatnější roli.  

Z těchto všech důvodů se zdá operace s použitím MO být výkonem extrémně nefyziologickým 

a rizikovým. I přes nové generace impregnovaných, a tedy méně smáčivých vnitřních povrchů 

hadicových systémů a oxygenátorů nelze vyloučit výskyt závažných reakcí na extrakorporální 

cirkulaci. Tato fakta vytvořila prostředí pro stále častější zpochybnění užití mimotělního oběhu 

v procesu přímé revaskularizace myokardu a rozhodla o hledání nových postupů, které škodlivé 

účinky CPB vyloučí.  Na tom to místě je třeba zmínit i nepříliš rozšířenou variantu použití 

takzvaného miniaturizovaného mimotělního oběhu (MECC). Použití MECC má pro pacienta 

několik potencionálních benefitů: okruh má menší povrch, a proto je omezen kontakt krve se 

spouštěčem zánětlivé odpovědi a aktivace koagulačních faktorů. Systém je poháněn 

centrifugální pumpou, která je ve srovnání s válečkovým čerpadlem šetrnější ke krevním 

elementům. MECC navíc nemá krevní reservoir, který představuje kontakt se vzduchem a vyšší 
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pravděpodobnost aktivace komplementu, vzniku SIRS a poškození myokardu. Použití MECC 

klade důraz na nižší krevní ztráty a omezené používání koronárního sání. Často toto sání vůbec 

není napojeno, což má také příznivý efekt na celistvost a funkčnost krevních elementů. Naopak 

nevýhodou je odlišné vedení MO, vyžadující značnou zkušenost perfuzionisty a nároky na 

chirurgickou techniku. Výkon není veden na vyprázdněném srdci, a dochází proto ke krvácení 

z otevřených koronárních tepen při provádění anastomózy, což koliduje s požadavkem nízkých 

peroperačních krevních ztrát. V současné době je navíc cena setů pro vedení MECC vyšší než 

u standardních MO. Předpoklad, že dojde k nižší dodávce kyslíku během MECC oproti 

konvenčnímu MO, se neprokázal i přes kolísavé průtoky během vedení minimálního ECC, 

způsobené použitím centrifugální pumpy. [23] Je to částečně dáno tím, že během plnění 

nízkoobjemového systému MECC je dosaženo nižší hemodiluce, a proto vyšší hematokrit 

zajišťuje dostatečnou oxygenaci orgánů.  

 

1.5 Charakteristika operací na bijícím srdci 

Nejčastěji se revaskularizace realizuje přes podélnou střední sternotomii (OPCAB) nebo méně 

často levostrannou přední thorakotomii ve 4. mezižebří (LAST – left anterior small 

thoracotomy). V takovém případě hovoříme o tzv. „minimally invasive direct coronary artery 

bypass grafting“ – MIDCAB. Vzácně se používá i konvenční thorakotomie. Jak již bylo 

zmíněno v historickém přehledu, klíčové pro použitelnost metody na bijícím srdci je zhotovení 

kvalitní periferní anastomózy za optimálních hemodynamických podmínek.  Eliminace MO 

s následnou srdeční zástavou staví chirurga před nové problémy: 1) provední anastomózy je 

obecně technicky daleko náročnější, 2) přerušení krevního proudu v anastomozované tepně 

může vést k regionální ischémii, arytmiím a zhroucení oběhu, 3) perforace tepny v místě 

anastomózy způsobí krvácení do operačního pole, 4) elevace a rotace srdce při polohování vede 

ke snížení srdečního výdeje kvůli dočasným vnitřním a vnějším změnám anatomických 

poměrů, 5) naplněné srdce poskytuje pouze omezený přístup k epikardiálním tepnám 6) 

podstatně delší učicí křivka oproti standardní revaskularizaci.  Těmto obtížím lze zabránit nebo 

jim předcházet různými standardizovanými chirurgickými i anesteziologickými postupy, 

například pomocí farmakologických přípravků snižujících srdeční frekvenci. Nejčastěji beta-

blokátory, zejména esmololu. V dávce 50 až 100 µg/kg/min navozuje bradykardii, zlepšuje 

ischemickou toleranci během vlastního výkonu a omezením kontrakcí usnadňuje zhotovení 

anastomózy. Na některých pracovištích jsou používány rovněž blokátory kalciového kanálu – 

nejčastěji diltiazem. Podáním adenozinu v dávce 0,2 až 0,3 mg/kg lze navodit tranzitorní 
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komorovou asystolii [24], během níž lze bezpečně naložit 1 až 2 stehy. Tato technika se 

používala především při šití v oblasti špičky a patky anastomózy. S rozvojem nových typů 

mechanických stabilizátorů však význam adenozinu ustoupil do pozadí. Stabilizátory, 

připevněné na fixní hrudní rozvěrač, se dělí na kompresní a podtlakové. První oblast epikardu 

anastomozované tepny prostě stlačí, čímž mohou snížit plnění srdečních komor, a tím i dočasně 

minutový výdej. Viz Obrázek 2:  

                        

Obrázek 2: Mechanický epikardiální stabilizátor (Cardio-Thoracic-System, Cupertino, CA, USA). 

Zdroj: Guidant 

Podtlakové stabilizátory jsou považovány za šetrnější, protože epikard nasají do malých otvorů 

ramen stabilizátoru, nepůsobí tak kompresivně a neomezují rozsah diastolických pohybů. 

Obrázek 3: 

                                              

Obrázek 3: Podtlakové epikardiální stabilizátory s různou koncovkou (Octopus system, Medtronic, Minneapolis, MN, USA). 

Zdroj: Medtronic 
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Péčí o konstantní vnitřní prostředí a teplotu operanta lze zabránit výskytu extrasystol a jiným 

nežádoucím dysrytmiím. Z bezpečnostních důvodů někteří kardiochirurgové před zahájením 

výkonu na koronárních tepnách implantují dočasné epikardiální elektrody. Před samotným 

provedením distálních anastomóz spodní a boční stěny je to pak Trendelenburgova poloha, a 

tím dostatečná srdeční náplň, která zabrání kolapsu komor a zalomení truncus pulmonalis při 

elevaci srdečního hrotu. Vyzdvihnutí hrotu dosáhneme založením pomocných epikardiálních 

stehů nebo použitím podtlakového zvonu. Viz Obrázek 4.   Někteří autoři však považují použití 

samotného zvonu za nešetrné, protože tahem na hrot levé komory dojde k oddálení papilárních 

svalů mitrální chlopně a tím k její insuficienci, zalomení kmene plícnice a zmenšení úhlu mezi 

výtokovými trakty komor a velkými cévami, což v konečném výsledku může pacienta 

přechodně hemodynamicky značně kompromitovat. 

 

Obrázek 4: Podtlakový epikardiální stabilizátor a zvon, umístěný na hrotu srdečním (Octopus System, Medtronic, Minneapolis, MN, USA). 

Zdroj: Medtronic 

 

Proto byl vyvinut postup, zpočívající v použití tzv. kotvicího stehu v zadním perikardu a 

následná elevace srdce jako celku. Tato delikátní metoda skýtá však riziko poranění plicních 

žil a jícnu [25]. Obrázek 5:   
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Obrázek 5: Kotvicí steh v kombinaci s podtlakovým zvonem, umístěný na hrotu  

Zdroj: Joseph DeSimone, Paul Sergeant, Off-pump myocardial revascularization, Multimedial Manual of Cardio-Thoracic Surgery, 2011 
 

Před samotnou incizí koronární tepny lze omezit krvácení do operačního pole jednak použitím 

dočasných gumových stehů či turniketů proximálně od zamýšlené anastomózy, nebo také 

intrakoronárních shuntů, které navíc zabrání ischemii distálně od místa prováděného zákroku. 

Obrázek 6: 

                                         

Obrázek 6: Intrakoronární zkraty různých velikostí 

Zdroj: Guidant 

 

Flexibilita shuntu umožňuje jeho odstranění po kompletizaci stehů. Velkou pozornost je třeba 

věnovat provedení arteriotomie bez poranění zadní stěny tepny, dále založení patky a špičky 

vlastní anastomózy, a konečně prevenci poranění okraje anastomózy u tepenných štěpů 

a vlastní koronární tepny. K revaskularizaci používáme standardně vnitřní prsní tepnu levé, 

případně obou stran a velkou saphenu. Jako možné štěpy jsou pak užívány např. a. radialis, 

http://mmcts.oxfordjournals.org/search?author1=Joseph+DeSimone&sortspec=date&submit=Submit
http://mmcts.oxfordjournals.org/search?author1=Paul+Sergeant&sortspec=date&submit=Submit
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vena saphena parva, či alternativně i a. gastroepiploica dextra (RGA). Užití levé vnitřní prsní 

tepny (a. thoracica interna l. sin, left internal mammary artery, left internal thoracic artery, 

LIMA, LITA) je dnes standardem na všech pracovištích a užívá se především k revaskularizaci 

ramus interventricularis anterior (RIA). Bylo prokázáno, že pacienti, u kterých byly ke 

koronární rekonstrukci použity pouze žilní štěpy velké sapheny bez použití LIMA, mají 

z desetileté perspektivy 1,6krát větší riziko úmrtí z kardiálních příčin a 1,4krát vyšší riziko 

pozdního infarktu myokardu.[26] V současné době je na některých pracovištích standardem 

takzvaná technika „no-touch-aorta“, čímž je míněn postup, při kterém chirurg neprovádí 

centrální anastomózu na ascendentní aortu, ale všívá tepenný, či případně žilní štěp end-to-side 

do levé či pravé a. thoracica interna, která tou dobou již představuje tepenný štěp na RIA. 

Základním benefitem je vyhnutí se naložení nástěnné (Cooleyho) svorky na ascendentní aortu 

a eliminace rizika uvolnění sklerotickýh plátů z jejího lumina do systémového oběhu. Některé 

práce prokazují, že se tak výrazně snižuje riziko nefatálních cévních mozkových příhod po 

revaskularizaci na bijícím srdci, [27] i když se toto riziko nikdy zcela neeliminuje pro 

potencionální podíl dalších komorbidit a vysokého výskytu pooperační fibrilace síní. [28] 

Použití některých systémů, jako je například HEARTSTRING III Proximal Seal System 

(Guidant Corporation, Maquet, Indianapolis, Ind), umožňujících našití centrální anastomózy 

bez použití nástěnné svorky, dosahuje stejně dobrých výsledků jako klasická “no-touch-aorta“ 

technika. [29] Obrázky 7 a 8:  

 

Obrázek 7: HEARTSTRING III Proximal Seal System  

Zdroj: Maquet Getinge Group 
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Obrázek 8: Schematické použití systému HEARTSTRING III Proximal Seal System 

Zdroj: Maquet Getinge Group 

 

 

Anatomické umístění LIMA umožňuje revaskularizaci RIA bez použití mimotělního oběhu 

levostrannou přední thorakotomií ve 4. mezižebří, která je dostačující k částečnému odběru 

LIMA, stabilizaci hrotu levé komory a provedení periferní anastomózy (MIDCAB). Tento 

postup je oblíben především proto, že je možné se vyhnout sternotomii. Ta představuje riziko 

poruchy hojení rány zejména u obézních diabetiků a může být potencionálně život ohrožující 

komplikací.  

 

2. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

Jak už bylo zmíněno v historickém přehledu, první (převážně observační a rerstrospektivní) 

studie přinesly optimistické zprávy o redukci doby hospitalizace, délky intubace, potřeby 

krevních derivátů a inotropní podpory u pacientů operovaných bez použití MO.  Rovněž 

dokládaly aplikovatelnost metody zejména u případů s vysokým rizikem a s probíhajícím 

transmurálním infarktem myokardu. Také prokázaly možnost kompletní revaskularizace do 

oblasti všech tří magistrálních koronárních tepen za současně velmi nízkého výskytu 

peroperační mortality (1–2,5 %), závažných pooperačních komplikací (4 %) a srovnatelnou 

průchodností stěpů  po měsíci od operace. Na některých pracovištích bylo tedy v průběhu let 

až 85 % případů ICHS operováno off-pump.  Autoři nicméně připouštějí, že metoda není 

vhodná pro každého pacienta, především z anatomických důvodů (malé cílové tepny, 

intramuskulární průběh, extrémní dilatace levé komory). Nízká reproduktibilita (asi 1/5 všech 

operovaných pacientů s ICHS) je nicméně kompenzována nižšími náklady na revaskularizaci. 

[30,31] Posledně jmenovaný benefit byl jako jediný potvrzený prvními randomizovanými 

studiemi pacientů s nízkým operačním rizikem. V ostatních parametrech, jako byla pooperační 
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morbidita a mortalita, průchodnost štěpů po roce a kvalita života, byly obě metody rovnocenné. 

[32] Tyto randomizované studie však byly prováděny na relativně malých souborech pacientů 

a to v období, kdy off-pump revaskularizace nebyla zdaleka tak rozšířenou technikou a okruh 

kardiochirurgů, operujících na bijícím srdci, byl zásadně menší než dnes. Jako dominantní se 

zdál ekonomický přínos, který ve své době snížil náklady na chirurgickou revaskularizaci na 

50 až 30 % běžné ceny. To bezpochyby hrálo roli při následném poklesu cen oxygenátorů a 

dalšího vybavení pro mimotělní oběh. Mezi takové studie patřila i PRAGUE-4 z našeho 

pracoviště, která dospěla prakticky k identickým výsledkům, a to i přesto, že průměrný věk 

operantů byl 63 let a jediným vylučujícím kriteriem byla emergentní operace. Finanční benefit 

off-pump chirurgie nebyl tak výrazný, což bylo pravděpodobně ovlivněno lokálními specifiky. 

Jinak byla pozorována nižší spotřeba krevních derivátů a nižší hladiny kardiospecifických 

enzymů, což byl příznačný motiv prakticky všech randomizovaných studií na dané téma na 

počátku 21. století. [33] Vzhledem k tomu, že se tedy neprokázal zásadní klinický rozdíl mezi 

oběma strategiemi u pacientů s nízkým operačním rizikem, začalo v následujících letech 

hledání podskupiny nemocných indikovaných k chirurgické revaskularizaci, kteří by z operace 

na bijícím srdci profitovali. Předpokládalo se, že skupina s obecně vysokým operačním rizikem 

bude tou, kde se příznivě odrazí absence plné heparinizace, kontaktu krve s neendoteliálními 

povrchy oxygenátoru a hadicových setů a samotné kanylace velkých cév. Prospektivní, 

nerandomizované studie však ani zde nemohly tuto domněnku potvrdit. Především proto, že 

selekce pacientů chirurgem před samotným výkonem byla odrazem morbidity pacienta, 

celkového koronárního nálezu a schopností operatéra dosáhnout kompletní revaskularizace. To 

pochopitelně vedlo k porovnávání dvou nesourodých skupin s rozdílnými ejekčními frakcemi 

levé komory, rozsahem koronární nemoci a komorbidit. Nepřekvapil tedy signifikantní rozdíl 

v počtu provedených anastomóz na pacienta a převaha jednoduchých výkonů LIMA-RIA v off-

pump skupině. [34] Autoři spekulují, že skupina těch, kteří jednoznačně dosáhnou lepších 

výsledků na bijícím srdci, se pohybuje od EuroSCORE 8 a výše. Což je ovšem skupina z 

dnešního pohledu v extrémním riziku, na samotné hranici etické přijatelnosti kandidátů do 

randomizované studie. Kardiochirurg tedy nakonec volí mezi dvěma variantami: a) kvalitní 

provedení periferních anastomóz za cenu vyššího rizika systémové orgánové dysfunkce u 

standardního aortokoronárního bypassu, nebo b) lepší ochrana orgánových funkcí s vyšším 

rizikem kardiálních komplikací v důsledku nekompletní nebo insuficientní revaskularizace. 

Metaanalýza prospektivních randomizovaných studií u pacientů s nízkým operačním rizikem 

potvrdila, že OPCAB výkon snižuje cca o 50 % pravděpodobnost pooperační fibrilace síní, 

krevních transfúzí, potřebu nasazení inotropní podpory, dále respiračních infektů, 
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neurokognitivní dysfunkce po 2 a 6 měsících od operace, průměrnou dobu ventilace a zkracuje 

i průměrnou dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní pooperační péče o 8 hodin. Tyto 

výsledky byly podobné jak u pacientů s nemocí jedné tepny, tak u nemocí více koronárních 

tepen. V klíčových kriteriích, jako je mortalita, nový infarkt myokardu, CMP a renální 

insuficience vyžadující nově hemodialýzu se zásadní rozdíl neprokázal. Vzhledem k objemu 

analyzovaných studií (37/3369 pacientů) je podle autorů velmi nepravděpodobné, že další 

klinický výzkum v tomto ohledu u pacientů s nízkým a středním operačním rizikem prokáže 

významný rozdíl. [35] I přes variabilní léčebné a ošetřovatelské standardy se však ukázalo, že 

v prvních letech byla technika revaskularizace na bijícím srdci podstatným způsobem levnější 

než standardní aortokoronární bypass. To v řadě zemí (včetně ČR) vzhledem k počtu 

operovaných nemocných sehrálo důležitou roli v rozhodování o operační strategii.  

Rozhodování o tom, které pacienty operovat kterou metodou, je vždy ovlivněno především 

koronárním nálezem. Lze říci, že pokud je příznivý, pak vstupují do hry ostatní faktory, jako je 

komorbidita pacienta, věk, ejekní frakce levé komory a tak dále. Bohužel má tento postup 

zásadní vadu, pokud jde o klinické studie: netestuje metodu, ale schopnosti kardiochirurga. [36]  

Na základě těchto vědomostí vznikla potřeba provést rozsáhlejší analýzu OPCAB u pacientů s 

vysokým operačním rizikem. Redukce výskytu některých nežádoucích jevů zmíněných výše je 

ve shodě se zjištěním, že expozice mimotělnímu oběhu spouští zánětlivou odpověď. Ta může 

předznamenat zvýšenou myokardiální dráždivost, srdeční selhání, trombocytární dysfunkci, 

respirační selhání a selhání imunity v různé intenzitě. Naší hypotézou bylo, že tyto negativní 

účinky se u pacientů s nízkým operačním rizikem neprojeví a mimotělní oběh bude dobře 

tolerován, i když se jedná o krajně nefyziologickou okolnost. Naopak jsme předpokládali, že 

tato tolerance bude snížena u pacientů ve vyšších věkových skupinách s kardiálními i 

mimokardiálními komorbiditami. Naším cílem bylo prokázat, že tito vysoce rizikoví pacienti 

budou jednoznačně profitovat z operačního postupu, který se použití mimotělního oběhu vyhne. 

To, že nebyl dosud prokázán signifikantní rozdíl ve výskytu závažných pooperačních 

komplikací mezi oběma skupinami podle našeho názoru neprokazovalo, že jsou metody 

rovnocenné. Předkládané důkazy jednoduše jenom neměly dostatečnou sílu prokázat skutečný 

rozdíl. Benefit metody OPCAB jsme se tedy rozhodli prokázat srovnáním výskytu závažných 

pooperačních komplikací ve smyslu úmrtí, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a 

nového renálního selhání, vyžadujícího hemodialýzu. Jak z pohledu časného pooperačního 

průběhu do 30. pooperačního dne, tak po roce od výkonu. Současně nás zajímal efekt obou 

technik na délku intubace a celkové hospitalizace, množství krevních ztrát, s tím související 
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počet krevních transfúzí, potřeba opětné revaskularizace a cena za hospitalizaci. Také zde jsme 

předpokládali dílčí přínos metody off-pump pro vysoce rizikové pacienty.  

 

2.1 Hypotéza a cíle studie PRAGUE-6  

Autoři monocentrické randomizované studie PRAGUE-6 předpokládali, že pacienti s vysokým 

operačním rizikem, spadající do kategorie EuroSCORE 6+, kteří podstoupí elektivní nebo 

akutní revaskularizaci myokardu technikou OPCAB budou mít signifikantně nižší výskyt 

závažných pooperačních komplikací, ve smyslu smrti z jakékoliv příčiny, infarktu myokardu, 

cévní mozkové příhody nebo těžkého renálního selhání, vyžadujícího nově hemodialýzu. 

Předpokládalo se, že tento rozdíl potrvá nejméně do jednoho roku od výkonu. Součástí teorie 

byla i domněnka, že některé dílčí pooperační výstupy budou příznivější pro skupinu OPCAB.  

 

Naším cílem bylo:  

1) Prokázat signifikantní redukci výskytu závažných pooperačních komplikací u pacientů 

s EuroSCORE 6+, operovaných bez mimotělního oběhu po 30 dnech a po jednom roce.  

2) Prokázat signifikantní redukci některých vedlejších cílových ukazatelů u jmenovaných 

pacientů, zejména pokud jde o délku hospitalizace a intubace, počet operačních revizí pro 

krvácení nebo tamponádu, spotřebu krevních derivátů a celkovou cenu za hospitalizaci u 

pacientů operovaných off-pump. 

2.2 Hypotéza a cíle práce zkoumající účinky antiagregace po CABG 

Cílem naší studie bylo zhodnotit účinnost ASA jako antiagregačního léku u pacientů v časném 

pooperačním období po CABG, což má zcela zásadní vliv na časnou i pozdní průchodnost 

žilních stěpů. ASA inhibuje agregaci destiček ireverzibilní acetylací trombocytární 

cyklooxygenázy (COX) blokováním transformace arachidonové kyseliny (ARA) v tromboxan 

(TX) A2. Vzhledem k chemické nestabilitě Tromboxanu A2 se tento okamžitě mění na 

Tromboxan B2, jehož metabolit 11-dehydrotromboxan B2 se vylučuje do moči, a tam může být 

měřen.  Účinek antiagregace může být tedy velmi senzitivně měřen buď tzv. arachidonovou 

kyselinou indukovanou světelnou transmisní agregometrií (LTAAA), nebo určením hladiny 

metabolitů TX B2 v moči. Předpokládali jsme, že časné podání aspirinu zajistí dostatečně 

nízkou agregabilitu trombocytů a tvorbu tromboxanu.   
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Naším cílem bylo: 

1) Prokázat, že při perorálním podání 200 mg ASA 12 hodin po výkonu a následně každých 24 

hodin povede k signifikantnímu snížení agregability trombocytů od prvního pooperačního dne. 

2) Prokázat, že při perorálním podání 200 mg ASA ve výše zmíněném režimu dojde k 

signifikantnímu snížení koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 v moči od prvního 

pooperačního dne.  

 

3. PUBLIKACE č. 1 – PRAGUE-6 

Revaskularizace myokardu za použití mimotělního oběhu zůstává zlatým standardem léčby 

ischemické choroby srdeční. Technika revaskularizace myokardu na bijícím srdci, vyvinutá 

v 60. létech 20. století a znovu oživená o třicet let později, měla původně snížit finanční náklady 

na výkon, které jsou dány použitím drahých oxygenátorů krve, používaných při mimotělním 

oběhu. Tzv. „beating heart surgery“ se stala velmi populární v devadesátých letech 20. století, 

neboť se předpokládalo, že použití kardiopulmonárního bypassu samo o sobě představuje 

značné riziko pro pacienta, jako potencionální původce systémové zánětlivé odpovědi v celém 

jejím spektru a poruchy krevní srážlivosti.  Řada observačních a retrospektivních studií přinesla 

povzbudivé výsledky, a to jak v případě redukce pooperační morbidity, tak i mortality. [37, 38, 

39] Prospektivní randomizované studie měly tyto domněnky potvrdit.  Jak už bylo uvedeno 

výše, nejrozsáhlejšími studiemi tohoto typu posledních let byly ROOBY a CORONARY. 

Vzhledem k rovnocenným výsledkům těchto výzkumů vydal American Heart Association 

Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia doporučení, ve kterém se říká: „…u 

pacientů operovaných pro ICHS může být dosaženo excelentních výsledků za použití obou 

technik a individuální výsledky spíše závisejí na jiných faktorech, než na tom, zda jsou 

operováni s použitím mimotělního oběhu, nebo bez něj.“[40] Žádná studie studie však 

nereflektovala změnu ve spektru operovaných pacientů v důsledku globálního stárnutí 

operované populace.  Navíc rozmach intervenční kardiologie v  90. letech i u pacientů se značně 

pokročilou koronární nemocí a široké použití stentů, uvolňujících léčivo (DES – drug-eluting 

stents) znamenal posun pacientů k těm s celou řadou komorbidit. Vzhledem k absenci 

prospektivní randomizované studie se zaměřením na okruh těchto vysoce rizikových pacientů 

jsme na našem pracovišti provedli mezi lety 2006 a 2011 studii PRAGUE-6.  

První – aditivní verze skórovacého systému EuroSCORE, používaná k hrubé stratifikaci 

pacientů do rizikových skupin, nám posloužila k selekci pacientů. Vysoce rizikoví operanti byli 
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definováni jako ti, kteří měli 6 bodů a více. Svým názvem studie PRAGUE-6 odkazuje na starší 

PRAGUE-4, která si vytkla podobné cíle, ale u neselektovaného souboru pacientů s nízkým 

rizikem. Číslovka šest upomíná na vysoce rizikovou skupinu pacientů, která je předmětem 

výzkumu.  

Předpokladem studie PRAGUE-6 bylo, že operace na bijícím srdci je pro rizikové pacienty 

méně zatěžující a „nepoužití“ přístroje pro mimotělní oběh sníží výskyt některých pooperačních 

komplikací, které jsou spojovány právě s touto technikou revaskularizace, jako je embolizace 

po kanylaci velkých cév a užití příčné a nástěnné aortální svorky, zvýšená a protrahovaná 

krvácivost a systémová zánětlivá odpověď včetně jejích nejzávažnějších forem, jako je 

syndrom akutní dechové tísně (ARDS) a podobně. Cílem bylo prokázat, že příznivý dopad    tzv. 

off-pump techniky se výrazně projeví u vyšší věkové skupiny nemocných s vysokým 

operačním rizikem.  Studie PRAGUE-6 byla naplánována jako monocentrická prospektivní 

randomizovaná studie o dvou větvích pacientů indikovaných k izolované chirurgické 

revaskularizaci pro nemoc jedné a více tepen, a/nebo nemoc kmene levé věnčité tepny. Jedna 

větev byla operována s použitím MO (skupina A) a druhá bez použití MO, na bijícím srdci 

(skupina B). Podmínkou byla neúčast v jiné klinické studii, věk nad 18 let, aditivní EuroSCORE 

I větší než 5, elektivní či akutní revaskularizace a informovaný souhlas pacienta. Pacienti, kteří 

nesplňovali výše zmíněné (byli indikováni ke kombinovanému kardiochirurgickému výkonu, 

nebo vyžadovali okamžitý zákrok) nebyli randomizováni. Randomizace do skupin probíhala 

formou obálkové metody prostřednictvím třetí osoby, která jinak na studii neparticipovala. 

Chirurg provádějící zákrok musel mít zkušenost s nejméně 100 operacemi oběma technikami. 

Ačkoliv mu technika byla oznámena dopředu, dle peroperačního nálezu na koronárních tepnách 

a aortě a podle aktuálního klinického stavu pacienta mohl kdykoliv rozhodnout o změně 

strategie. Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  U všech operovaných pacientů byl během výkonu 

monitorován invazivně tepenný a centrální žilní tlak, dále teplota a saturace krve pulzní 

oxymetrií a po celou dobu výkonu i EKG, s automatickou analýzou ST segmentu. Pacientům s 

nízkou ejekční frakcí levé komory (˂20 %) byl zavden Swan-Ganzův katetr k monitoraci 

minutového srdečního výdeje a tlaku v plícnici. K zahájení celkové anestezie v poloze na 

zádech byl pacientovi podán midazolam 5 – 10 mg, sufentanil 20 až 30 µg a propofol 50 –150 

mg, následovaný endotracheální intubací s podáním i.v. atrakuria 50 – 100mg. Anestezie dále 

pokračovala za použití inhalačního isofluranu v kombinaci se sufentanilem. Pooperační péče 

byla založena na metodě tzv. „fast track“, tedy rychlém vysazení potentních opiátů s poměrně 

časnou extubací. Chirurgický přístup u všech pacientů byl proveden mediánní sternotomií a k 
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revaskularizaci byly použity štěpy LIMA in-situ a velké, případně malé sapheny. Všechny 

operace byly prováděny za normotermie. Při operaci za použití MO jsme standardně 

zakanylovali: tepennou linku do vzestupné aorty a do pravé síně dvoustupňovou kanylu k 

drenáži žilního systému.  Výkon s MO byl zahájen po dosažení aktivovaného času srážení 

(ACT) 480 sekund po podání dávky 300 mezinárodních jednotek (IU) heparinu na kilogram 

váhy pacienta, který byl následně deaktivován po skončení MO protamin sulfátem. K zastavení 

srdeční akce a ochraně myokardu jsme u všech pacientů použili příčnou aortální svorku s 

jednorázovým podáním studeného krystaloidního kardioplegického roztoku St. Thomas.  

Pacienti operovaní s bijícím srdcem byly medikováni dávkou 100 až 200 IU/kg heparinu s cílem 

dosažení ACT nad 250s. K elevaci a stabilizaci srdce jsme rutinně používali vakuový 

stabilizační systém Acrobat - i® (Maquet Cardiovascular, LLC, Wayne, NJ, U.S.A.) a k 

vizualizaci malého operačního pole při našívání periferní anastomózy cévní zkrat Clearwiev® 

(Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, U.S.A.). Při vytváření centrální anastomózy žilních štěpů 

na ascendentní aortě bylo zpravidla užito nástěnné svorky. V případech, kdy vzestupná aorta 

vykazovala velmi silnou nástěnnou sklerózu, jsme použili výše zmíněný Heartstring III 

Proximal Seal System® (Maquet Cardiovascular, Llc., Wayne, NJ, U.S.A.), umožňující 

vytvoření dokonalého otvoru v aortě, bezkrevné operační pole a malé riziko periferní 

embolizace sklerotických hmot.   Jako primární kombinovaý endpoint studie jsme zvolili 

kombinaci smrti z jakékoliv příčiny, cévní mozkovou příhodu (CMP), infarkt myokardu nebo 

renální selhání vyžadující nově hemodialýzu. Cévní mozková příhoda byla definována jako 

neurologický deficit přetrvávající déle než 24 hodin, potvrzený neurologem a/nebo jednou ze 

zobrazovacích metod (CT či MRI). Infarkt myokardu byl stanoven na základě doporučení 

Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology – ESC) a americké 

Společnosti hrudních chirurgů (Society of Thoracic Surgeons – STS): více než pětinásobné 

zvýšení kardiospecifických enzymů (CK-MB, CK-MB Mass) nad horní hranici normy během 

prvních 72 hodin po výkonu a/nebo nové patologické Q ve dvou a více EKG svodech, nebo 

nový blok levého Tawarova raménka (LBBB), a/nebo nově zobrazovací metodou 

zdokumentovaný uzávěr koronární tepny či bypassu, nebo echokardiografické známky nové 

poruchy kinetiky levé komory srdeční.  Po 72 hodinách jsme IM definovali jako elevaci dříve 

zmiňovaných kardiospecifických markerů nad 99. percentil horní hranice normy se současným 

výskytem EKG změn ve smyslu nové ischemie, nebo s výskytem nové poruchy kinetiky levé 

komory srdeční, potvrzené jakoukoliv standardní zobrazovací metodou. Za renální insuficienci 

jsme považovali jakékoliv ledvinné selhání, vyžadující nové nasazení hemodialýzy podle 

standardního protokolu našeho pracoviště.   K selekci pacientů s vysokým operačním rizikem 
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jsme zvolili aditivní EuroSCORE, které bylo v době zahájení studie standardně používanou 

jednoduchou metodou ke stratifikaci rizikových skupin. Výskyt primárních endpointů byl 

zhodnocen po měsíci a po roce od randomizace. Během pěti let, mezi červnem 2006 a 

červencem 2011, jsme do studie randomizovali celkem 206 pacientů. 108 do skupiny s použitím 

MO a 98 do skupiny operované na bijícím srdci. Celkem 6 pacientů však nebylo operováno z 

různých příčin. Jeden stáhl svůj informovaný souhlas, 4 pacienti podstoupili emergentní PCI 

pro zhoršení anginy pectoris, a tedy neúnosné zvýšení operačního rizika a jeden pacient zemřel 

před výkonem. Dosáhli jsme celkem 99,5% úspěšnosti v následných kontrolách, jak po měsíci, 

tak po roce. Peroperačně jsme zaznamenali signifikantně nižší počet provedených periferních 

anastomóz, a tedy i bypassů u pacientů operovaných off-pump. Rovněž distribuce bypassů byla 

v obou skupinách odlišná, zejména pokud jde o oblast zásoubující boční stěnu, tedy ramus 

circumflex levé věnčité tepny. Použití tepenných štěpů levé vnitřní prsní tepny bylo 

srovnatelné. Osm konverzí z off-pump na on-pump mělo následující příčiny: čtyři pacienti byli 

hemodynamicky nestabilní (z důvodu nízké ejekční frakce a dilatace LK, s nízkou tolerancí 

manipulace srdce), tři měli rozsáhlé perikardiální srůsty, znemožňující přehlednost operačního 

pole a bezpečné ošetření kroronárních tepen, a jeden pacient měl hluboký intraseptální průběh 

ramus interventrikularis anterior.  (viz Tabulka 2).    

                                         

 

Tabulka 2: Peroperační data podle principu intention-to-treat. CP – kardiopulmonální bypass, mimotělní oběh, LAD – ramus interventricularis 

anterior, LIMA – a. thoracica interna sinistra, No. – počet, pt – pacient, RCx – ramus circumfexus, RCA – a. coronaria dextra, EVH – 

endoskopický odběr žilního štěpu, SD – směrodatná odchylka 

Zdroj: Hlavicka et al., Biomed Pap 2015 
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V pooperačním průběhu byl počet podaných červených krevních derivátů vyšší v on-pump 

skupině, a to i přesto, že nebyl zaznamenán zásadní rozdíl v množství krevních ztrát obou 

skupin. V ostatních hlediscích byl časný pooperační průběh rovněž velmi podobný.                 

Po 30 dnech od randomizace jsme pozorovali signifikantně vyšší výskyt kombinovaného 

primárního endpointu ve skupině A (on-pump) oproti skupině B (off-pump) [22 (20,6 %) vs. 9 

(9,2 %), p= 0,028]. Navíc výskyt akutních pooperačních infarktů myokardu byl více než třikrát 

vyšší u pacientů operovaných s použitím MO. Viz Tabulka 3.       

                                 

 

Tabulka 3: Výsledky po 30 a 365 dnech od randomizace - podle principu intention-to-treat.. # nezahrnutý jeden pacient, ztracený ke kontrole 

po 30 dnech a po roce, AMI – akutní infarkt myokardu, HR – poměr rizik 

Zdroj: Hlavicka et al., Biomed Pap 2015 

V prvních 30 dnech podstoupili rekoronarografii celkem 4 pacienti. V obou skupinách s 

nutností reintervence pro akutní uzávěr štěpu. U periprocedurálně konvertovaných pacientů do 

skupiny on-pump jsme zaznamenali výskyt dvou primárních endpointů. Po roce, tedy mezi 30. 

a 365. dnem, došlo pochopitelně k nárůstu endpointů v obou skupinách, rozdíl mezi nimi se 

však snížil pod signifikantní mez [celkem 33 případů (30,8 %) vs. 21 (21,4 %) p = 0,117, HR 

0,65, 95 % CI 0,37-1,12]. Nejvyšší výskyt primárních endpointů byl do 4. pooperačního dne a 

Kaplan – Meierova křivka měla značně divergentní průběh až do měsíce po randomizaci. 

Následně jej lze, stejně jako incidenci endpointů, až do 365. dne označit za paralelní.  Viz 

Obrázek 9. 
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Obrázek 9: Kaplan-Meierův graf pro pimární kombinovaný cílový ukazatel (endpoint) v průběhu prvních 365 dní po operaci. 

Zdroj: Hlavicka et al., Biomed Pap 2015 

 

4. PUBLIKACE č. 2 – ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE PO CABG 

Časné podání ASA jako antiagregačního léku prokazatelně zvyšuje průchodnost štěpů a přežití 

pacientů po aortokoronárním bypassu. Nicméně protidestičkový efekt ASA se zdá být 

variabilní a tzv. apirinová rezistence je stále předmětem diskuze. Zmíněná aspirinová rezistence 

vzniká, jak už bylo řečeno, celou řadou mechanismů, které v konečném důsledku vedou k 

omezenému efektu acetylsalicylové kyseliny (mimo jiné zvýšený obrat trombocytů, dysfunkční 

enzym cyklooxygenáza-1, a podobně). Naše studie měla za cíl sledovat konkrétní odchylky 

funkce trombocytů po CABG bezprostředně po výkonu a efekt podávané agregační terapie na 

tyto funkce.   

Do studie jsme mezi květnem 2006 a únorem 2007 zařadili celkem 40 pacientů (20 bylo 

operováno s MO, 20 bez MO). Zařazovací kriteria byla následující: 1) pacienti byli indikováni 

k izolovanému aortokoronárnímu bypassu, 2) ASA a jakýkoliv heparin byly vyloučeny 

nejméně 7 dní před operací z léčby, 3) vyloučení clopidogrelu nejméně 14 dní před výkonem. 

Naopak vylučovacími kriterii byly: 1) nestabilní angina pectoris, 2) akutní infarkt myokardu 

nebo PCI méně než 30 dní před výkonem 3) CMP méně než 6 měsíců před operací, 4) jiná 

operace než aortokoronární bypass, 5) renální insuficience s hladinou kreatininu > 100umol/l, 

6) jaterní dysfunkce, 7) počet destiček < 150 000, protrombinový čas > 1,2 INR (interantional 

normalized ratio).  
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Všichni pacienti byli operováni ze střední sternotomie a jako aortokoronární bypass byly 

použity štěpy velké sapheny a vnitřní prsní tepny. U subjektů, operovaných s použitím MO, byl 

tento ve standardním režimu s kanylací arteriální linky do ascendentní aorty a dvoustupňové 

žilní kanyly do pravé síně, u všech byl použit oxygenační a hadicový set  Dideco D 903 Avant® 

(Mirandola, Itálie). K provedení periferní anastomózy u pacientů, operovaných bez MO, byla 

použita sada stabilizátorů Axius Xpose Device (Guidant, Santa Clara, USA) a Acrobat SUV 

Vacuum Stabilizer and Axius Blower/Mister (Guidant, Santa Clara, USA).  

V on-pump skupině byla iniciální dávka heparinu podávána na sále před spuštěním 300 IU/kg 

s cílem dosažení ACT nad 480 sekund. ACT bylo monitorováno každých 30 minut a dodatečný 

heparin byl přidáván v dávce 5000 IU, pokud ACT bylo pod 440 sekund. V off-pump skupině 

byla iniciální dávka heparinu 150 IU/kg k dosažení ACT přes 250 s.  Po dokončení anastomóz 

a ukončení MO byl účinek heparinu neutralizován protamin chloridem dávkou 300 mg (on-

pump) a 100 mg (off-pump). Cílem bylo dosažení ACT pod 130 s. na konci výkonu. V 

peroperačním odbdobí nebyla použita žádná antifibrinolitika (aprotinin, tranexamová kyselina, 

apod.). Během výkonu byly použity některé krystaloidní roztoky a 5% albumin. Pokud došlo 

k poklesu hemoglobinu pod 8,5 g/dl nebo hematokritu pod 26, byly podány tranfúze erytrocytů. 

V léčbě jsme použili i čerstvě mraženou plazmu, pokud krvácení z hrudní drenáže přesáhlo 

150 ml/h nebo 100 ml/h za dvě po sobě jdoucí hodiny. Za stejných podmínek rovněž byly 

podány erytrocytární konzervy. Pokud krevní ztráty přesáhly 200 ml/h za tři po osbě následující 

hodiny, přistoupili jsme k podání trombocytů. A to i v případě, kdy počet destiček klesl pod 60 

000/mm3. Žádná další prohemostatická opatření nebyla dle protokolu uplatňována. ASA byla 

podána 12 hodin po ukončení výkonu perorálně, v dávce 200 mg. Žádné další antiagregační a 

antikoagulační léky jsme nepoužili.   

Krev a moč byla odebrána pacientům ráno besprostředně před operací a 1., 2. a 5. den po 

výkonu. LTAAA byla provedena do 2 hodin po odběru krve a močové vzorky byly uloženy při 

teplotě -80 °C až do analýzy. K agregometrii bylo odebráno 10 ml krve a fixováno ve zkumavce 

s 3,2 % 9NC citronanu sodného. Na destičky bohatá plazma (PRP) byla připravena 

bezprostředně po odebrání krve centrifugací 5 ml antikoagulované krve 150x g po dobu 10 

minut za pokojové teploty. Na destičky bohatá plazma byla upravena tak, aby obsahovala 

nejméně 150 000 trombocytů /μl. Jako referenční vzorek byla pořízena tzv. na trombocyty 

chudá plazma (PPP), která byla vytvořena ze zbytků krevního vzorku centrifugací 2 500x g po 

dobu 20 minut. Vzorky byly testovány na PAP-4 Platelet Aggregation Profiler (BioBata Corp., 

PA, USA) s prostupností světla přes PPP 100 %, přičemž prostupnost světla PRP byla nastavena 
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jako 0 %. Do vzorků byla přidána arachidonová kyselina v množství 0,05 ml a agregační profily 

byly vyneseny do grafu (procentuální prostupnost světla za časovou jednotku). Destičková 

agregabilita byla hodnocena v absolutních číslech (% za 5 minut).  Koncentrace 11-

dehydrotromboxanu B2 v moči byla stanovena pomocí enzymatické imunoeseje (11-dehydro 

Thromboxane B2 EIA Kit, Cayman Chemical, MI, USA) podle pokynů výrobce. Testy byly 

duplikovány k vyloučení odchylek.   

Časový vývoj koncentrací zkoumaných parametrů byl popsán pomocí analýzy rozptylu, tzv. 

ANOVA, pro opakovaná měření. Testy byly prováděny na úrovni 5% signifikace. Výsledky 

jsou prezentovány jako průměr ± SEM (střední chyba průměru) nebo median 

s mezikvartilovým rozpětím. Statistická analýza byla provedena programem SPSS pro Win, 

verze 14.  

Průměrný věk pacientů byl 67 let (±10), 68 % byli muži, průměrná doba vysazení aspirinu byla 

9 dní (±2), ztráty činily do 24 hodin po výkonu 760 ml (±386) a průměrný počet štěpů byl 2,2 

(±0,6).  15 % pacientů dostalo transfúzi červené krevní řady a 32 % čerstvou mraženou plazmu. 

Jeden pacient byl vyloučen ze studie kvůli podání trombocytů v časném pooperačním průběhu 

pro krvácení a jeden utrpěl akutní IM.  

 

                   

Obrázek 10: ARA-indukovaná agregace trombocytů v různých časových bodech po aortokoronárním bypassu (P< 0.001). Data jsou uvedena       

jako medián s mezikvartilovým rozpětím, preOP – předoperační hodnoty 

Zdroj: Bednář et al., J Thromb Thrombolysis 2009 
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Počet trombocytů zásadně poklesl časně po výkonu a zůstal signifikantně nižší až do druhého 

dne. Ačkoliv jsme pozorovali trend k nižšímu počtu trombocytů u pacientů on-pump, který byl 

způsoben hemodilucí, tento rozdíl nebyl signifikantní. Počty trombocytů se nicméně vrátily 

k původním hodnotám do 5. pooperačního dne. Jak ukazuje obrázek 10, došlo 

k signifikantnímu poklesu agregability trombocytů oproti předoperačním hodnotám (P<0,001). 

Ačkoliv druhý den došlo neočekávaně k nárůstu agregability, tou dobou měli už pacienti 2 

dávky aspirinu. Očekávaný pokles agregace se dostavil až 5. pooperační den.  

                         

Obrázek 11: Koncentrace močového 11-dehydrotromboxanu B2, vztažená k hladině kreatininu v různých časových bodech po 

aortokoronárním bypassu. Data jsou uvedena jako medián s mezikvartilovým rozpětím, preOP – předoperační hodnoty 

Zdroj: Bednář et al., J Thromb Thrombolysis 2009 

Hodnota 11-dehydrotromboxanu B2 se během 1. a 2. pooperačního dne nezměnila signifikantně 

oproti předoperačním hodnotám. Až teprve 5. den jsme sledovali signifikantní pokles 

(P=0,001). Viz obrázek 11. Po provedení analýzy podskupiny s diabetem nebyl nalezen žádný 

signifikantní rozdíl ve výsledcích.  

 

5. DISKUZE 

5.1. Diskuze ke studii PRAGUE-6 

K definici vysoce rizikových pacientů jsme zvolili EuroSCORE, které svého času 

představovalo nejrozšířenější skórovací systém kardiochirurgických pacientů a současně 

prokazovalo vyšší tzv. „diskriminační sílu“ než skórovací systém STS, používaný v USA. [41] 

V naší studii očekávaná mortalita zřetelně nadhodnocovala skutečnou úmrtnost, a tím i 

třicetidenní operační riziko, a to v obou skupinách.  Jen tím potvrdila potřebu vzniku nového 
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klasifikačního systému, kterým se v průběhu naší studie stalo EuroSCORE II. Vzhledem k již 

probíhajícímu výzkumu nebylo možné měnit postup skórování na novější.  

Studie PRAGUE-6 je jednou ze skupiny prospektivních randomizovaných studií, které se 

zabývají srovnáním výsledků pacientů operovaných na bijícím srdci a s použitím MO. Studie 

se stejnými endpointy jako je PRAGUE-4, ROOBY a CORONARY neprokázaly žádný 

statisticky významný rozdíl ve výskytu závažných pooperačních komplikací podle jejich 

definice. Všechny tyto jmenované studie nicméně sledovaly primárně pacienty s nízkým 

operačním rizikem. Tedy skupinu, o které je známo, že použití mimotělního oběhu se všemi 

jeho negativy velmi dobře snáší, a tudíž se dá očekávat, že jeho použití se neprojeví významnou 

měrou na pooperačním průběhu. U těchto pacientů tedy zvolená metoda nehraje roli, a jsou to 

spíše jiné faktory, které mohou ovlivnit zdravotní stav operanta. Ve studii ROOBY bylo 

zhodnoceno riziko úmrtí pacientů do 30. pooperačního dne jako menší než 2 %. Ve studii 

CORONARY celých 80 % pacientů mělo aditivní EuroSCORE nižší než 6. Z toho důvodu lze 

říci, že minimálně volbou pacientů je naše studie spíše srovnatelná např. s Best Bypass Study 

(BBS). [42] Podobně, jako v tomto klinickém hodnocení, jsme i my pozorovali u starších a 

nemocnějších pacientů obecně vyšší výskyt pooperačních komplikací, a to v obou skupinách. 

K rozdílným výsledkům jsme dospěli možná i proto, že naši pacienti mohli na rozdíl od BBS 

mít kromě nemoci tří tepen i jiný koronarografický nález (celkem 20 %), a to včetně nemoci 

kmene levé věnčité tepny, což je samo o sobě zásadní rizikový faktor v důsledku ohrožení 

ischemií celé přední stěny, septa a boční stěny levé komory jedinou lézí. Dále do studie BBS 

nebyli řazeni pacienti s ejekční frakcí levé komory nižší než 30 %. Ejekční frakce je jedním ze 

základních prognostických ukazatelů, zahrnutých do všech klasifikačních systémů. Vyřazovat 

tedy pacienty s nízkou EF je chyba. V naší studii naopak zaujímali celkem 11 %. I když BBS 

po právu patří do skupiny projektů, zabývajících se vysoce rizikovými pacienty, jejich 

průměrné EuroSCORE bylo 6,9, oproti našemu – více než 7,5. Lze tedy jistě říci, že studie 

PRAGUE-6 zařazovala „nemocnější" pacienty, než tomu bylo u BBS, a tudíž se rozdíl ve 

výsledcích, pakliže nějaký byl, mohl zřetelněji uplatnit. Nakonec se naše studie nejspíše 

shodovala s výsledky publikované práce od Lemmy et al. [43], která dospěla rovněž k redukci 

závažných pooperačních komplikací u vysoce rizikových pacientů, nicméně zde byly primární 

endpointy definovány jinak, a navíc obsahovaly operační revizi pro krvácení a syndrom akutní 

dechové tísně (ARDS).    

Jako hlavní pooperační komplikace se v časném pooperačním průběhu ve studii PRAGUE-6 

projevil akutní infarkt myokardu. Jeho definice je zejména v případě výskytu po 



37 
 

kardiochirurgické operaci flexibilní a do značné míry problematická. Samotná manipulace se 

srdcem, incize ouška pravé síně ke kanylaci a preparace myokardu při intramuskulárním 

průběhu cévy může totiž značně zvýšit hladinu kardiospecifických enzymů v krvi, a tím tak 

ovlivnit interpretaci. Horní hranice normy těchto markerů je daná arbitrárně a v poslední době 

se definice posunula směrem k vyšším hodnotám. V naší studii jsme zvolili přísnější 

enzymatická kriteria pro diagnostiku akutního IM podle výše zmiňovaného doporučení v 

metodách, která jsme navíc podpořili jinými diagnostickými a zobrazovacími metodami (EKG, 

echo). Na druhou stranu je třeba říci, že takzvaný laboratorní infarkt nebo minimální 

myokardiální léze může negativně ovlivnit střednědobé výsledky operovaných pacientů. [44] 

V naší studii jsme použili stejnou deficnici IM, jako tomu bylo ve studii ROOBY a 

CORONARY. Příčiny vyššího výskytu infarktů myokardu po chirurgické revaskularizaci byly 

zkoumány již dříve. Studie PREVENT IV identifikovala peroperační rizikové faktory, které 

měly jednoznačně negativní vliv na periprocedurální myokardiální ischemii. Byly to delší čas 

příčné aortální svorky, již probíhající infarkt a inadekvátní revaskularizace. Dále bylo zjištěno, 

že pacienti, kteří prodělali infarkt, měli signifikantně delší celkový čas operace, byli starší, měli 

nemoc kmene levé věnčité teony (LMD) nebo nemoc tří tepen (3VD), nízkou ejekční frakci 

levé komory a předoperačně nestabilní anginu pectoris. Zajímavé je, že selhání štěpu ve smyslu 

akutního uzávěru bylo zaznamenáno rovněž u déle operovaných pacientů, podle očekávání s 

horší kvalitou cílových tepen a překvapivě u endoskopicky odebíraných žilních štěpů. [45] Jak 

plyne z Tabulky 2, pocházející z našeho originálního článku, délka operací na mimotělním 

oběhu signfikantně převyšovala výkony na bijícím srdci. Považujeme to za jeden z hlavních 

důvodů vyššího výskytu periprocedurálních MI. Zejména proto, že většina z nich se objevila 

do 48 hodin po výkonu. Naše studie navíc nevylučovala pacienty s difúzním koronárním 

nálezem (jako například studie ROOBY), což jasně vyplývá i z vysokého podílu diabetiků, kteří 

mají specifický koronarografický nález s četnými povšechnými lézemi a kalcifikacemi. Pakliže 

je takových pacientů v souboru přes 46 %, dá se předpokládat, že to bude mít významný vliv 

na peroperační rozhodnutí operatéra, zda danou cévu revaskularizovat a za jakých podmínek. 

Na zastaveném a vyprázdněném srdci je jistě ochota chirurga provést anastomózu na méně 

kvalitní cévě vyšší, a tedy je i pravděpodobnější technická chyba, vedoucí k akutnímu uzávěru 

štěpu. Technická chyba při provádění anastomózy na nekvalitní cílové tepně je v takovém 

případě více pravděpodobná.   Absence zjevného pozitivního efektu na výskyt cévních 

mozkových příhod v časném pooperačním období u pacientů operovaných s bijícím srdcem 

byla překvapivá. Předpokládá se totiž, že užití příčné aortální svorky a kanylace aorty před 

spuštěním mimotělního oběhu představují samy o sobě zvýšené riziko zmíněných nežádoucích 
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příhod v důsledku embolizace nástěnných sklerotických hmot. Dospěli jsme tedy k jiným 

výsledkům, než metanaalýza, prováděná u rizikových pacientů nad 80 let, kde použití 

mimotělního oběhu signifikantně zvyšovalo riziko CMP v časném pooperačním období. [46] 

Na druhou stranu jsme v obou skupinách operantů měli stran CMP lepší výsledky než 

srovnatelná studie DOORS. [47] Na nižším výskytu embolizačních CMP může mít podíl i 

použití systému HeartString III (Guidant Corporation, Maquet, Indianapolis, USA) téměř u 12 

% operantů, který nevyžaduje naložení nástěnné svorky a prokazatelně snižuje embolizační 

potenciál sklerotické aorty. [48] Na našem pracovišti není tento systém rutinně používán u 

všech revaskularizací off-pump, ale pouze u pacientů, kde je rentgenologicky, 

echokardiograficky či peroperačně pohmatem zjištěna nástěnná skleróza oblasti plánovaných 

centrálních anastomóz.  

Celkově nižší průměrný počet periferních anastomóz provedených u off-pump pacientů 

kopíruje obecný trend pozorovaný u podobných studií, jakými byla BBS (3,34 vs. 3,22, p = 

0,11), ROOBY (3,0 ± 1,0 vs. 2,9 ± 0,9, p = 0,002), nebo studie Lemmy et al. (3,3 ± 1,0 vs. 3,0 

± 1,1, p = 0,001) podobně jako CORONARY. Navíc i metaanalýza randomizovaných studií 

prokázala, že strategie bez mimotělního oběhu vyústí v nižší počet anastomóz. [49] Technicky 

náročná revaskularizace zejména boční stěny v oblasti zásobované marginálními větvemi 

ramus circumflexus může vést v případě intramuskulárního průběhu či kalcifikované stěny cévy 

k rozhodnutí operatéra od anastomózy upustit, než konvertovat pacienta na mimotělní oběh. 

Zde je nutné zdůraznit, že tato inkompletnost revaskularizace neměla v časném pooperačním 

průběhu vliv na počet nutných opakovaných revaskularizací. Těch jsme do 30. pooperačního 

dne zaznamenali pouze po jedné v každé skupině.  

Podobně jako definice pooperačního infarktu myokardu, termín „kompletnost revaskularizace“ 

je značně problematický. Existují totiž celkem tři hlavní pohledy: anatomický, funkční a 

numerický.  Anatomická revaskularizace znamená bypass na každou cévu s významnou 

stenózou či okluzí, bez ohledu na její průměr a velikost ohrožené oblasti. Klinicky dnes nemá 

velký význam, protože je ze své podstaty fundamentalistická a velmi riskantní. Oproti ní je 

funkční definice v klinické praxi užívána nejčastěji, neboť je založená na potřebě 

revaskularizovat všechny ischemií postižené oblasti. Neviabilní okrsky po starých IM se 

nerevaskularizují. Konečně numerická kompletnost revaskularizace je definována jako stejný 

počet periferních anastomóz, jako je počet postižených hlavních koronárních tepen. Například 

nemoc dvou tepen tedy vyžaduje nejméně dva bypassy a podobně. [50] Náš přístup je funkční. 

Je všeobecně známo, že koronarografický nález nemusí nutně korespondovat s peroperačním 
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nálezem na cílových tepnách. Jak z pohledu kvality stěny arterie, tak i jejího průměru. Indikace 

k revaskularizaci mají tedy částečně formální rozměr a peroperačně může dojít, a také poměrně 

často dochází ke změně rozhodnutí chirurga, kolik bypassů a kam provede. Z toho důvodu jsme 

nepředjímali, na rozdíl od jiných studií, plánovaný počet periferních anastomóz. Neexistuje 

totiž podle našeho soudu objektivní metoda, která může spolehlivě zaručit, že koronární tepna 

je vhodná k provedení bapassu. Vzhledem k identickému rozsahu koronárního postižení v obou 

srovnávaných skupinách se dá díky výše zmíněnému očekávat, že počet nekompletních 

revaskularizací v off-pump skupině bude vyšší.  

Na závěr diskuze o časných pooperačních výsledcích je třeba zdůraznit vysoké zastoupení žen 

v našem souboru, oproti vysoce hodnoceným randomizovaným studiím (PRAGUE-6 40 %, 

CORONARY 20 %, ROOBY 0,5 %), což jistě zvyšuje hodnotu získaných informací. Odráží 

totiž lépe realitu denní praxe už jen proto, že ženské pohlaví je izolovaný rizikový faktor každé 

srdeční operace.  

Střednědobé výsledky ovšem oproti původnímu očekávání nepotvrdily jednoznačný přínos off-

pump techniky, který měl tento postup po měsíci. Ačkoliv tito pacienti vykazovali celkem o 10 

% nižší výskyt závažných komplikací (30,8 % vs. 21,4 %), rozdíl nakonec nedosáhl statistické 

významnosti (p = 0,117). Jednoznačná příčina zvýšené mortality off-pump pacientů mezi 30. 

dnem a jedním rokem zůstává nejasná a potřebuje další analýzu, protože ne všechny příčiny 

smrti lze považovat za kardiovaskulární. Jednoroční data byla získávána samozřejmě 

retrospektivně a většina pacientů zemřela v okresních nemocnicích, kde se automaticky 

neprovádějí pitvy, takže uvádění bezprostřední příčiny smrti ohledávajícím lékařem je často 

velmi hrubé a pro naše potřeby spekulativní. Na druhou stranu pokud off-pump operace jsou u 

neselektovaných pacientů spojeny po roce s nižší průchodností žilních štěpů (0,7 vs. 1,1 

průchodných žilních bypassů v on-pump skupině (p < 0,01) [51], a pokud obecně průchodnost 

žilních štěpů byla lepší u pacientů operovaných na zastaveném srdci (83,8 % vs. 76,6 %, p < 

0,001), [52] je možné, že některé případy úmrtí mohly být spojeny s náhlou příhodou srdeční 

ve smyslu náhlé srdeční smrti. A to i přesto, že jsme opět nezaznamenali vyšší výskyt IM v 

daném období ani v jedné skupině. Srovnatelná zůstala i četnost koronárních reintervencí v 

obou skupinách (2,8 % a 5,1 %, p = 0,373). Naše výsledky, pokud jde o výskyt závažných 

pooperačních komplikací po roce od randomizace, jsou tak srovnatelné se studií CORONARY, 

která rovněž neprokázala zásadní rozdíl v morbiditě a mortalitě operantů ve střednědobém 

horizontu (výskyt kombinovaného primárního endpointu 13,3 % vs. 12,1 %, HR 0,91, 95 % CI 

0,7-1,07, p = 0,24). Zde je ale opět potřeba zdůraznit jinou skladbu probandů, kteří v 80 % 
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případů měli nízké operační riziko. Proto je celkový počet sledových endpointů samozřejmě 

podstatně nižší. [53] Nelze zastírat i jeden z nedostatků naší studie, kterým je hlavně relativně 

malý soubor pacientů. Nicméně více než 200 subjektů představuje cca 7 % všech našich 

operantů v daném období, včetně těch, kteří podstupovali kombinované chlopenní a jiné 

výkony. Některé výsledky byly samozřejmě ovlivněny i specifickými vnitřními postupy našeho 

pracoviště a nelze je úplně generalizovat. Například četnost podání krevních derivátů, délka 

intubace, celková doba hospitalizace a podobně. Podařilo se nám vytvořit poměrně málo vídaný 

soubor pacientů s průměrně velmi vysokým operačním rizikem. Naše hypotéza, že tito pacienti 

budou profitovat z méně invazivního operačního postupu, jakým je revaskularizace myokardu 

na bijícím srdci, se však neprokázala. Ačkoliv jsme pozorovali nižší výskyt infarktů myokardu 

v off-pump skupině v časném pooperačním období, naše studie PRAGUE-6 nepřispěla zásadní 

měrou k teorii o střednědobém benefitu pro takto operované nemocné. Nicméně se zdá, že tento 

postup je bezpečnější a měl by být preferován u extrémně nemocných kadidátů operace, pokud 

paliativní PCI není možná. A i když nebylo dosaženo statisticky významného rozdílu, o téměř 

10 % nižší výskyt závažných komplikací off-pump přístupu po roce může hrát roli při 

rozhodování kardiochirurga, kterou techniku zvolit. 

5.2 Status quo. Operace na bijícím srdci v roce 2018 

V současné době probíhá rozsáhlá diskuze o budoucnosti operací na bijícím srdci. Od roku 

1975, kdy došlo k „znovuobjevení" této metody Trappem a Bisaryou [54] totiž vyrostly už dvě 

generace kardiochirugů, které off-pump revaskularizaci považují za standardní operační 

přístup. Řada z nich je o jeho výhodách ochotna přinášet další a další důkazy, podobně jako 

jejich oponenti. Ortodoxní zastánci tohoto postupu dokonce operují až 100 % svých pacientů 

bez MO a pyšní se soubory mnoha tisíc výkonů na bijícím srdci s excelentními pooperačními 

výsledky. V této názorové při jen málo kardiochirugů zůstalo nestranných a dle vlastní 

preference se přiklánějí na jednu či druhou stranu. Technika revaskularizace tak zůstává často 

spíše otázkou možností a zvyků daného pracoviště a manuální zručnosti chirurga než dopadem 

objektivních klinických zjištění.  

Literární zdroje na téma OPCAB lze rozdělit v podstatě na tři základní skupiny i co se časové 

posloupnosti týče:  

I) Observační reatrospektivní analýzy z velkých databází, prokazující benefit OPCAB zejména 

na podsouboru vysoce rizikových pacientů. (70. až 90. léta 20. století). 
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II) Menší randomizované studie z vysoce specializovaných center, ukazující stejné nebo lepší 

výsledky OPCAB při srovnatelné kompletnosti revaskularizace a průchodnosti štěpů. (90. léta 

20. století až 2015). 

III) Velké randomizované studie na souboru pacientů s relativně nízkým operačním rizikem, 

prováděné zkušenými off-pump chirurgy, které neprokazují žádné hlavní přínosy metody ve 

smyslu nižšího výskytu hlavních nežádoucích srdečních a cerebrovaskulárních příhod 

(MACCE – major adverse cardiac and cerebrovascular events), ale potvrzují kratší dobu 

hospitalizace, nižší potřebu krevních derivátů, ale také vyšší počet nutných opětných 

revaskularizací. (cca 2005 – 2013). 

V posledních patnácti letech se objevilo velké množství prospektivních randomizovaných 

klinických studií, srovnávajících obě metody, s vysokou výpovědní hodnotou podle Jadad 

Score [55] a Downs and Black Checklist [56]. Z pohledu krátkodobých výsledků (do 30. 

pooperačního dne) je třeba zmínit především studii Kowalewskeho et al., jehož metaanalýza 

celkem 100 randomizovaných studií (RCT) s 19 192 pacienty dospěla k zajímavým výsledkům, 

které do značné míry potvrzují naše závěry. Součástí analýzy byly i naše výsledky 

CORONARY, PRAGUE-4 a PRAGUE-6, které byly současně ohodnoceny jako nízce rizikové, 

pokud jde o výskyt závažných chyb ve výsledcích v důsledku ovlivněné randomizace. Hlavními 

endpointy této metaanalýzy byly opět smrt z jakékoliv příčiny, infarkt myokardu a CMP. 

Přestože mezi oběma technikami nebyl nalezen relevantní rozdíl co do časné mortality a srdeční 

ischemie ve smyslu IM (odds ratio [OR], 0,88; 95 % [CI], 0,71-1,09; p = 0,25; I2 = 0 % a OR, 

0,90; 95 % CI, 0,77-1,05; p = 0,19;), byla technika OPCAB spojena se signifikantní, 28 % 

redukcí výskytu CMP (OR, 0,72; 95 %CI, 0,56-0,92; p = 0,009). Autoři polemizují s mnohými 

randomizovanými studiemi, kterým se nepodařilo prokázat jednoznačný benefit operací na 

bijícím srdci ve smyslu redukce výskytu ischemických cévních mozkových příhod, čehož si 

všímají také americké a evropské odborné asociace, které upozorňují na protichůdné výsledky, 

střídavě favorizující obě techniky. Jednou z hlavních příčin může být i fakt, že tato komplikace 

se v porovnání s ostatními vyskytuje v časném pooperačním období relativně málo, a proto by 

její případnou redukci mohla prokázat pouze randomizovaná klinická studie s velkým počtem 

pacientů. Za hlavní příčinu nižšího výskytu CMP u OPCAB Kowalewski et al. považují 

podobně jako většina autorů absenci kanylace aorty a nepoužívání příčné svorky, jako možné 

příčiny embolizace do krčních a hlavových tepen. Vzhledem k tomu, že bylo dosud 

publikováno pouze 7 randomizovaných studií porovnávajících „no-touch“ techniku se 
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standardním našíváním centrálních anastomóz na nástěnné svorce, hrají v této metaanalýze 

pouze marginální roli.  

Za hlavní zjištění své metananalýzy autoři považují signifikantní lineární vztah mezi rizikovým 

profilem pacienta a benefitem OPCAB s ohledem na celkovou mortalitu (p < 0,01), IM (p < 

0,01) a CMP (p < 0,01). Tím potvrzují výsledky observačních studií, které prokázaly shodně 

nižší výskyt MACCE u OPCAB pacientů s nízkou EF levé komory, vysokým kalciovým skóre, 

věkem na 75 let, s DM, renálním selháním, nemocí kmene levé věnčité tepny CHOPN a obecně 

aditivním EuroSCORE nad 5. [57] Tato metaanalýza tedy podporuje závěr doporučení 

European Society of Cardiology z roku 2014 pro revaskularizaci myokardu technikou off-

pump, která jí přiřazuje třídu IIb úrovně B u vysoce rizikových pacientů v centrech, která se na 

metodu specializují a mají velký objem takto operovaných pacientů za rok. [58,59] Podobně 

jako guidelines American College of Cardiology a American Association for Thoracic Surgery 

z roku 2011 doporučují tento postup volit u pacientů s incipientní renální insuficiencí a 

v případě, že se operatér chce vyhnout vyšším krevním ztrátám či podání transfúzních derivátů. 

[60] Jiná metaanalýza, čítající celkem 16 904 pacientů v 51 studiích vyšla v dubnu 2016 v 

European Journal of Cardiothoracic Surgery. [61] Poměrně vysoce hodnocená PRAGUE-4 z 

našeho pracoviště autorů Straky et al., publikovaná v roce 2004 v Annals of Thoracic Surgery, 

byla jednou z citovaných prací. [62] Přestože se značně lišily soubory pacientů co do velikosti 

a operačního rizika a také některé endpointy, vykazovala tato hodnocení některé shodné 

výsledky: časná mortalita byla obecně nízká (2 %) a nebyla ovlivněna zvolenou metodou (1,8%  

off-pump vs. 2,1 on-pump po 30 dnech). Dlouhodobá úmrtnost v rozpětí 1 až 7 let od operace, 

byla dokonce identická: 4,8 %. Zatímco téměř ve všech studiích byla prezentována úmrtnost z 

jakékoliv příčiny, pouze třetina deklarovala smrt kardiální, což ovšem nemělo vliv na výsledky. 

Revaskularizace na bijícím srdci byla zatížena dvakrát vyšším rizikem nutné opětné 

revaskularizace do 30 dnů od primárnícho výkonu (0,8 vs. 0,4 %, OR: 1,87; 95 % CI: 1,13-

3,11; p = 0,0191). Výskyt infarktu myokardu, jehož klinická definice nebyla ve studiích 

jednotná, se pohyboval kolem 5 % a překvapivě nebyl závislý na metodě (4,6 vs. 4,9 %, p = 

0,445). Podobně tomu bylo i v případě výskytu cévních mozkových příhod z krátkodobého 

hlediska, které byly sice méně časté než akutní IM, ale jejich incidence byla téměř shodná (1,5 

vs. 1,8 %, p = 0,3146). Prevalence syndromu nízkého srdečního výdeje činila 6,8 %. 

Revaskulatrizace bez použití MO signifikantně, téměř dvakrát, snižovala jeho riziko (4,9 vs. 

8.8 %, OR: 0,52; CI: 0,37-0,73; p = 0,0003).  Následky LCO jsou rozmanité v důsledku poklesu 

ogánové perfúze. Renální dysfunkce se proto logicky objevuje méně často u pacientů v off-

pump skupině a snižuje její absolutní riziko o 2,1 % (P ˂ 0,0001). Na základě těchto údajů 
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můžeme konstatovat, že by pacienti s primárním ledvinným postižením v předchorobí a s 

nízkou EF levé komory srdeční měli z OPCAB jednoznačně profitovat. Na druhou stranu 

nutnost nového nasazení hemodialýzy po operaci byla obecně nízká (1,5 %) a zvolená technika 

neměla podstatný vliv na výsledek. Všechny studie jsou charakteristické nižším počtem 

provedených periferních anastomóz v OPCAB skupině a z toho plynoucího vysokého výskytu 

nekompletních revaskularizací  (18,6 %) oproti klasické revaskularizaci (17,9 %). Obě skupiny 

jsou tedy špatně srovnatelné, pokud jde o výstupy přímo závislé na revaskularizaci (např. 

výskyt IM a opětných revaskularizací chirurgicky či PCI). Je zde sice patrná jasná souvislost 

inkompletní revaskularizace a nutnosti opětné revaskularizace během prvních 30 dnů, na 

incidenci IM a mortalitu to však nemá vliv. To je zcela ve shodě s nedávno publikovanými 

výsledky metaanalýzy Harskampa et al., srovnávající CABG a hybridní revaskularizaci 

myokardu. [63] Hybridní revaskularizace byla v tomoto případě chápána jako CABG LIMA-

RIA z minitorakotomie (MIDCABG) a následná PCI se stentem na zbylé postižené tepny. Tento 

přístup má tedy srovnatelné výsledky z pohledu výskytu závažných cerebrovaskulárních 

komplikací po zákroku s CABG, je však naopak stižen vyšší pravděpodobností opětovné 

revaskularizace. Výsledky této analýzy jsou ze statistického hlediska velmi zajímavé. 

Přenesené do klinicky relevantní podoby by bylo potřeba užít CPB u 143 pacientů, abychom se 

vyhnuli jediné inkompletní revaskularizaci ve skupině off-pump. Obdobně bychom jich museli 

operovat s použitím MO celkem 250, abychom se vyhnuli jediné opětné revaskularizaci v 

OPCAB skupině. Inkompletnost revaskularizace je závislá na více faktorech. Jedním z nich je 

i extrémně variabilní zkušenost zúčastněných chirurgů s operacemi na bijícím srdci, která 

zásadně ovlivňuje výsledky a ochotu konvertovat na MO. Konverze z off- na on-pump je 

obecně dvojnásobná oproti opačnému směru (10,9 vs. 5,5%, p ˂ 0,001) a je známo, že je 

zatížena horšími výsledky, zvláště pokud je akutní. Časné a krátkodobé angiografické výsledky 

(mezi 3. týdnem a 8 lety) odhalily uzávěr aortokoronárních bypassů u 14,6 % pacientů 

operovaných off-pump, oproti 11 % ve druhé skupině (p ˂ 0,001). Ani tehdy to však nemělo 

dopad na mortalitu. Přesto podle posledních guidelines by mělo být u všech pacientů dosaženo 

kompletní revaskularizace podle její anatomické definice. [58] 

Krevní ztráty u OPCAB byly signifikantně nižší, což vedlo i k redukci počtu podávaných 

erymas u nižšího počtu pacientů (40,4 vs. 50,8 %, p ˂ 0,001). Pokud každou transfúzi 

allogenního krevního derivátu považujeme za potencionální zdroj infekce, nepřekvapí nás 

pokles relativního rizika infekce v časném pooperačním období pro OPCABG o 26,6 %. S tím 

souvisí i kratší doba umělé plicní ventilace, délky pobytu na jednotce pooperační péče i celková 

doba hospitalizace. V konečném důsledku se tento efekt projevil ekonomicky na statisticky 
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významné celkové úspoře za hospitalizaci u takto operovaných pacientů. Počet operačních 

revizí pro krvácení či tamponádu a výskyt nové pooperační síňové fibrilace však zůstal 

srovnatelný v obou skupinách.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že zvolená technika přímé revaskularizace myokardu má 

sice vliv na krátkodobé výsledky, neuplatňuje se však ve výskytu dlouhodobých klinických 

endpointů. Tím metaanalýza jen potvrzuje závěry studie PRAGUE-6.  

Za jeden z nejzásadnějších faktorů, negativně ovlivňujících výsledek revaskularizace, je 

považována konverze na mimotělní oběh v průběhu výkonu. Změna revaskularizační strategie 

tímto směrem vede častěji k výskytu časných i pozdních závažných pooperačních komplikací, 

jakými je mortalita, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, užití nepřímé mechanické 

podpory srdeční, délka pobytu na jednotce pooperační péče a celková doba hospitalizace, 

krvácení, respirační insuficience, renální insuficience a užití inotropik.  Rizikové faktory byly 

již dříve publikovány [64], a jsou jimi nízká kvalita cílových tepen, nízká EF levé komory, 

městnavé srdeční selhání, vyšší stupeň anginy pectoris dle CCS, zkušenost kardiochirurga, 

absence stabilizátorů během výkonu, reoperace a předchozí IM, DM, CHOPN, urgentnost 

výkonu a předoperační FS. Tyto údaje vycházejí vesměs z retrospektivních studií a propensity-

match výzkumů. Dle metaanalýz je za standardní procento konverzí z off-pump do on-pump 

považováno 4,9 %, dle publikovaných prací od 0 % do 19,4 % [65]. Subanalýza výše zmíněné 

studie CORONARY, publikovaná v březnovém čísle European Journal of Cardio-Thoracic 

Surgery se zaměřila právě na konverze na mimotělní oběh se záměrem identifikovat 

v randomizované studii rizikové faktory, které vedou k tomuto riskantnímu kroku. Z celkem 4 

718 operovaných pacientů bylo 3,2 % urgentně konvertováno na MO pro ischemii a 

hemodynamickou nestabilitu a 4,7 % elektivně. V celkem 79 centrech celého světa četnost 

konverzí kolísala mezi 0 % až 60 %. Většina proběhla ještě před samotnou operací, při úvodu 

do anestezie a před vlastní manipulací se srdcem. Překvapivě pouze 2,7 % konverzí bylo 

zaznamenáno během našívání periferních anastomóz. Incidence závažných, dříve jmenovaných 

pooperačních komplikací, byla asociována s emergentní konverzí, zatímco plánovaná konverze 

nijak nezvyšovala riziko jejich výskytu. Také načasování konverze nijak neovlivnilo 

pooperační průběh.  Jako nezávislé ukazatele konverze byly určeny primárně vyšší srdeční 

frekvence (> 80/min) nebo fibrilace síní, neužívání beta-blokátorů a nitrátů předoperačně, 

urgentní výkon, vyšší plánovaný počet periferních anastomóz a také nezkušenost operatéra. Ta 

byla definována jako méně než 40 % pacientů operovaných bez MO za poslední 3 roky praxe. 

Na druhou stranu „roky praxe“ a „celkový počet off-pump revaskularizací“ neměl na výsledek 
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vliv.  To se odráží na zajímavém vysvětlení autorů: elektivní konverze ještě před samotným 

výkonem je projevem „moudrého rozhodnutí“ zkušených chirurgů a nikoliv selháním či osobní 

chybou operatéra, jak bývá někdy mylně interpretována. [66]  

Za dané situace, kdy je kompletnost revaskularizace a kvalita perierních anastomóz považována 

za jednu z podmínek pozitivního dlouhodobého efektu chirurgického řešení ICHS, se nabízí 

hledání kompromisních řešení. Jednou z variant je tzv. minaturizovaný mimotělní oběh 

(MECC), jehož charakteristika je popsána v jedné z dřívějších kapitol. V retrospektivní analýze, 

která byla publikována v květnu 2016 v European Journal of Cardiothoracic Surgery, autoři 

hodnotili výsledky celkem 134 prospektivních randomizovaných studií s 22 778 pacienty. [67] 

Do přehledu byly zahrnuty studie, zveřejněné v impaktovaných časopisech či na prestižních 

odborných kongresech, které srovnávaly buď OPCAB, nebo miniaturizovaný mimotělní oběh 

s konvenční revaskularizací na MO (CPB). Mezi nimi byly i naše výzkumné projekty 

PRAGUE-4 a PRAGUE-6. Podle Cochrane Criteria pro hodnocení rizik zaujatosti a jejího 

negativního vlivu na objektivitu výsledků byly obě studie shledány jako velmi kvalitní. Stejně 

jako u předchozích metaanalýz se autoři zaměřili především na eliminaci závažných časných 

nežádoucích jevů, spojovaných tradičně s CPB, tedy mortalitu, MI, akutní renální insuicienci a 

CMP do 30. pooperačního dne. Mezi endpointy zařadili navíc výskyt pooperační fibrilace síní.  

Podle očekávání bylo dosaženo signifikantně nižšího počtu provedených periferních 

anastomóze u OPCAB proti CECC  [průměrný rozdíl: (95 % CI) -0,19 (-0,25 až -0,14); p < 

0,01; I2 = 43 % ], zatímco nebyl pozorován příznačný rozdíl mezi MECC a CPB  [průměrný 

rozdíl: (95 % CI) -0,06 (-0,14 až -0,02); p = 0,16; I2 = 35 %], ani mezi MECC a CPB  [průměrný 

rozdíl: (95 % CI) -0,26 (-0,14 až 0,66); p = 0,20; I2 = 90 %]. Po vyloučení všech studií, které 

nereferovaly úmrtnost, bylo na základě výsledků 50 randomizovaných studií zjištěno, že oba 

minimalizující operační postupy redukují výskyt časného pooperačního úmrtí o 25 % v případě 

OPCAB a více než o polovinu u MECC (54 %) [OR (95 % Crl): 0,75 (0,51 – 0,99) a 0,46 (0,22 

– 0,91)]. Na základě 46 studií zahrnujících 16 428 pacientů však nebyl prokázán jednoznačný 

benefit ani jedné ze strategií, pokud jde o výskyt časného pooperačního inarktu myokardu. 

Naopak OPCAB znamenal 43 % redukci pravděpodobnosti výskytu CMP [OR (95 % Crl): 0,57 

(0,34 – 0,80)] a dokonce o 60 % nižší pravděpodobnost u MECC [OR (95 % Crl): 0,40 (0,19 – 

0,78)], přičemž nebyl patrný zjevný rozdíl mezi OPCAB a MECC. Redukce pravděpodobnosti 

výskytu renálního selhání u CABG a MECC byl 30 a 50 % a k signifikantní redukci výskytu 

pooperační FS. Mezi oběma zmiňovanými metodami však nebyl zásadní rozdíl. Na základě 

těchto dat a pravděpodobnostní analýzy lze říci, že techniky OPCAB a MECC jsou spojeny s 

nižším výskytem pooperačních komplikací oproti CPB. Nejzřetelněji se tyto výhody obou 
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minimalizujících metod projevují v redukci časné poopearční mortality. Některé retrospektivní 

studie poukazují sice na inferioritu OPCAB z hlediska středně a dlouhodobého přežití operantů, 

ale prospektivní randomizované studie tento rozdíl již nesdílejí. Zde je patrná slabina 

observačních studií a vliv chirurgů na volbu metody zcela jednoznačný. Do OPCAB větve jsou 

vybíráni pacienti s horším nálezem, zejména s těžkou aterosklerózou ascendentní aorty, 

prvotním renálním poškozením a obecně polymorbidní.    Minimálně invazivní mimotělní oběh 

vykazuje v časném pooperačním období nejméně nežádoucích jevů, za současně srovnatelné 

kompletnosti revaskularizace, jako je tomu u standardní operace. Redukce výskytu CMP při 

operacích MECC je zde obohacena zjištěním, že zřejmě nezáleží tolik na kanylaci ascendentní 

aorty, která je u obou metod stejná, ale spíše na charakteru průběhu mimotělního oběhu. 

Zatímco relativně vyšší objem tzv. primingu v konvenčně vedeném MO způsobuje významnější 

hemodiluci, a tím na jednu stranu lepší reologické vlastnosti krve, ale současně i vyšší 

propustnost hemato-encefalické bariéry, MECC si zachovává relativně vyšší hematokrit. Tento 

fakt a současné používání tzv. heparinem povlečených systémů, jakož i absence kontaktu krve 

se vzduchem a vyšší perfúzní tlak, značně limituje vznik cirkulujících mikroembolů a cerebrální 

hypoxie u MECC. Hodnocení akutního pooperačního selhání se v analyzovaných studiích 

značně liší od zvýšení renálních parametrů o 50 % od předoperačních až po nutnost kontinuální 

či intermitentní hemodialýzy. Nižší redukce výskytu renálních komplikací u OPCAB oproti 

MECC se vysvětluje přechodnou hypoperfúzí a ischemií ledvin při našívání periferních 

anastomóz na boční a zadní srdeční stěnu, při kterém dochází k částečné obstrukci výtokového 

traktu levé komory srdeční, někdy dokonce k hemodynamické nestabilitě.  Názor, že metoda 

MECC je ze tří zvolených ta nejlepší, naráží nicméně na fakt, že oproti více než 20 tisícům 

pacientů operovaných na MO a OPCAB, se tato metaanalýza týkala pouhých 1 827 pacientů, 

operovaných s MECC. Limitované rozšíření metody, dané mimo jiné finanční náročností, zatím 

stále na rozdíl od OPCAB nepředstavuje všeobecně dostupnou alternativu konvenčnímu 

kardiopulmonálnímu bypassu.  

Samostatnou kapitolou jsou operace za použití mimotělního oběhu na bijícím srdci (Beating-

heart on-pump coronary artery bypass grafting  – BH-ONCAB) a pro úplnost je nelze 

opomenout. Jsou alternativou k operacím na bijícím srdci bez použití MO, a stojí tedy mezi 

MECC a operacemi tzv. konvenčními se srdeční zástavou za použití kardioplegického roztoku. 

Tato technika na první pohled sdružuje nevýhody obou pólů koronární chirurgie: použití 

přístroje pro mimotělní oběh se všemi jeho nežádoucími účinky (viz kapitola Patofyziologie 

mimotělního oběhu) a nestabilní operační pole, vyžadující použití stabilizátorů a precizní 

operační techniky. Dosud bylo publikováno přes 230 prací, zabývajících se problematikou 
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srovnání této metody a konvenčního kardiopulmonálního bypassu. Jedenáct článků nejlépe 

hodnotilo tvrdé klinické výstupy, jako je mortalita a závažné pooperační komplikace, tedy 

výskyt infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, transitorní ischemické ataky, akutní renální 

insuficience, anginy pectoris dle CCS klasifikace, srdečního selhání, koronární reintervence a 

arytmie. Pouze dvě však byly prospektivní a randomizované, ostatní observační, z nichž jedna 

byla tzv. propensity-matched. Většina prací shodně favorizuje  BH-ONCAB stran krátkodobé 

i střednědobé mortality, až na jedinou, [68] kde tomu bylo naopak. Zde je však ve skupině BH-

ONCAB vyšší zastoupení pacientů již předoperačně hemodynamicky nestabilních, což je, jak 

známo, nezávislý faktor časné pooperační mortality. Pokud jde o mortalitu, je výsledek 

srovnání obou metod poměrně pestrý a nejednoznačný. To jasně prezentují obdobné počty 

studií, které straní v individuálních klinických endpointech jedné či druhé metodě. Obecně lze 

na jejich základě pouze říci, že použití BH-ONCAB může snížit krátkodobou i střednědobou 

mortalitu u pacientů po aortokoronárním bypassu a hlavním přínosem je u pacientů s aktuálně 

vysokým operačním rizikem (akutní výkon pro hemodynamickou nestabilitu, nízká ejekční 

frakce levé komory, akutní operace, konečné stádium difúzní koronární nemoci, hemodialýza). 

Závěry těchto studií a následných metaanalýz je třeba brát s jistou rezervou. Zejména pro 

vysokou variabilitu ve velikosti souborů operovaných pacientů a různost jejich předoperačního 

rizika. Kromě velmi nízkého počtu randomizovaných studií na dané téma je to i jejich velké 

časové rozpětí, které nebere v úvahu vývoj v oblasti technologií, použitých v konstrukci 

přístrojů pro mimotělní oběh. [69] K podobným výsledkům dospěla i řada srovnání mezi 

OPCAB a  BH-ONCAB. Z celkového počtu 205 jich pouze 7 poskytlo dostatečně relevantní 

odpovědi na klíčové klinické otázky. Nebyl zaznamenán zásadní přínos hybridní metody 

revaskularizace oproti tradičnímu OPCAB v oblasti pooperační mortality a morbidity, ačkoliv 

u vysoce rizikových pacientů se zdá tato metoda přínosnější. Hlavním rozdílem tak zůstal vyšší 

počet periferních anastomóz u pacientů operovaných BH-ONCAB, a s ním logicky i 

kompletnost revaskularizace. Vzhledem k tomu, že většina těchto studií byla prováděna na 

pracovištích, specializujících se na OPCAB, tak BH-ONCAB představovala pouze jakýsi 

„ústup do předem připravených pozic" u pacientů s očekávatelným komplikovaným průběhem. 

I z toho důvodu nelze z citovaných studií dělat zevšeobecňující závěry. [70]   

Vzhledem k výše uvedným faktům nepřekvapí, že přímá revaskularizace myokardu bez 

kardiopulmonálního bypassu dnes nepředstavuje dominantní operační metodu ani v Evropě, ani 

ve Spojených státech. Ačkoliv jsou velké rozdíly jak mezi jednotlivými zeměmi EU a Čínou, 

tak i mezi jednotlivými pracovišti (od 0,8 % do 91,4 %), v průměru je tato metoda preferována 

u 21 % pacientů. [71] Zde uvádíme výsledky mezi lety 2006 až 2008, novější zatím nejsou k 
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dispozici. Vzhledem k malým rozdílům mezi metodami on- a off-pump ve vysoce 

respektovaných studiích GOPCABE, ROOBY a CORONARY v pozdějších letech nelze nyní 

očekávat nárůst podílů operací na bijícícm srdci. Spíše stagnaci, či naopak pokles.                        

Viz Obrázek 12. 

 

Obrázek 12: Procentuální zastoupení OPCAB u izolovaných revaskularizací myokardu v Číně a některých zemích Evropy v 2006-2008.  

Zdroj: EACTS Adult Cardiac Surgical Database Report 2010 

Analýza dat ze zemí, které poskytly údaje za rok 2006 – 2008, ukázala na nižší hospitalizační 

úmrtnost OPCAB pacientů. Vzhledem k retrospektivní povaze uveřejňovaných dat je jisté, že 

volba metody byla ovlivněna chirurgem podle míry operačního rizika a rozsahu 

revaskularizačního výkonu. Viz Obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Hospitalizační mortalita v závislosti na použití MO letech 2006 – 2008 v zemích z Obrázku 11.  

Zdroj: EACTS Adult Cardiac Surgical Database Report 2010 
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Podle předložených dat, kombinace použití MO a ženského pohlaví, jako dvou nezávislých 

faktorů, zvyšuje míru operačního rizika na více než dvojnásobek. Zde stojí za zmínku, že oba 

postupy měly v prvním desetiletí 21. století bez ohledu na EuroSCORE velmi nízkou mortalitu: 

kolem 2 %. Obrázek 14: 

 

Obrázek 14: Hrubá hospitalizační mortalita v závislosti na pohlaví a použití MO letech 2006 – 2008 v zemích z Obrázku 11. n – celkový počet 

pacientů, No CPB – výkon bez mimotělního oběhu, CPB – výkon na mimotělním oběhu.  

Zdroj: EACTS Adult Cardiac Surgical Database Report 2010 

Z perspektivy dlouhodobého přežívání pacientů po 5 letech jsou k dispozici retrospektivní 

srovnávací studie a zatím pouze jediná prospektivní randomizovaná, kterou je CORONARY. 

Do první skupiny patří publikace Nicoliniho et al., která odráží nejen dlouhodobé výsledky 

operovaných pacientů, ale také částečně regionálně specifickou zavedenou praxi jejich selekce 

do dvou operačních skupin a kopíruje celosvětový trend obecného poklesu operantů pro ICHS. 

[72] Z celkového počtu 7 308 pacientů mezi lety 2003 a 2013 bylo pouze 8,2 % operováno bez 

použití MO (597). Kromě obligátní porcelánové aorty a konkomitantních výkonů na srdečních 

chlopních byly vyloučeny i všechny akutní a emergentní výkony. Vzhledem k tomu, že se 

nejednalo o randomizovanou studii, nepřekvapí nerovnovážné rozložení pacientů ve skupinách 

a signifikantní rozdíly v jejich klinických specifikacích.  Pacienti, které se kardiochirurgové 

rozhodli operovat bez použití MO, byli starší, měli častěji CHOPN a extrakardiální arteriopatii 

a nižší ejekční frakci levé komory. Současně však zastoupení reoperací bylo v této skupině 
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vyšší. Statisticky významné rozdíly byly sledovány i v rozsahu postižení koronárního řečiště. 

Čím vyšší byl počet postižených tepen, tím spíše operatéři volili standardní operaci na MO. 

Podobně častěji operatéři volili tuto strategii, pokud byl dokumentován IM v předchorobí. 

Následný „propensity score matching" na základě podobných demografických, klinických a 

angiografických charakteristik do jisté míry zmírnil tuto zjevnou disproporci. Ve výsledku sice 

byla tendence nižší pětileté úmrtnosti on-pump pacientů, ale nad hranicí statistické významnosti 

(p = 0,0578). Z pohledu pětileté morbidity off-pump výkony nepřinesly žádný očekávaný 

benefit ve smyslu redukce závažných pooperačních komplikací. Naopak multivariantní analýza 

prediktorů mortality označila off-pump strategii za nezávislý faktor, zvyšující riziko úmrtí mezi 

operací a pátým rokem po výkonu. Navíc se potvrdil obecný trend nižšího počtu periferních 

anastomóz u tohoto postupu (3,1 ± 1,1 vs. 1,7 ± 1,0, p = 0,0001). Výkony na MO vykazovaly 

signifikantně lepší výsledky ve smyslu nižší mortality pouze v podskupině pacientů s nižší EF 

levé komory a s nemocí tří tepen. Autoři jsou tak ve shodě s nálezy jiné studie Takagiho et al., 

[73] která z celkového počtu 22 studií s více než 104 000 pacienty dospěla k podobnému 

výsledku. Jistě není bez zajímavosti, že zatímco randomizované studie nedospěly k 

signifikantnímu rozdílu v úmrtnosti po pěti a více letech (HR, 1,14; 95 % CI, 0,84 – 1,56; p = 

0,39), observační již takovou diferenci zaznamenaly ve prospěch MO (HR, 1,07; 95 % CI, 1,03 

– 1,11; p = 0,0004). Pokud lze tedy shrnout výše zmiňovaná zjištění, je jednoznačné, že 

kardiochirurgové, zdatně operující oběma technikami u polymorbidních pacientů volí raději 

minimalizující strategii, za kterou je stále považována operace na bijícím srdci. A to i za cenu 

případné inkompletní revaskularizace a následné reoperace, či neoperační koronární 

reintervence. V rozhodovacím procesu hraje jistě roli i rozsah koronární nemoci. Tyto 

retrospektivní analýzy tedy do jisté míry pouze popisují klinickou praxi, bez relevantního 

potvrzení o její správnosti. Ta může být ovlivněna jak poklesem operativy, tak lokálně 

specifickými zvyklostmi. Pětileté výstupy prospektivní randomizované studie CORONARY, 

na které podstatnou měrou spolupracovala i naše klinika, byly publikovány v New England 

Journal of Medicine v roce 2016 a představují jistě více konzistentní zdroj informací. [74] Za 

sekundární kombinovaný výstup si autoři zvolili výskyt smrti z jakékoliv příčiny, IM, CMP, 

nové renální selhání a reintervenci (aortokoronární bypass nebo PCI) kdykoliv od primárního 

výkonu do konce studie, který byl v průměru po 4,8 letech. Součástí předmětů výzkumu byl i 

předpokládaný finanční přínos metody off-pump.  Výskyt zmiňovaného kombinovaného 

endpointu byl během sledovaného období poměrně vysoký. Téměř čtvrtina pacientů v obou 

skupinách měla MACCE: 548 pacientů (23,1 %) ve skupině off-pump a 560 pacientů (23,6 %) 

u on-pump operantů (HR, 0,98; 95 % CI, 0,87 – 1,10; P = 0,72). Nejenže se ani jednotlivé 
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komponenty endpointu nelišily, ale dokonce i přes známý, singnifikantně nižší počet 

provedených bypassů v off-pump skupině autoři nepozorovali vyšší potřebu reintervence [(2,8 

% vs. 2,3 %) HR, 1,21; 95 % CI, 0,85 – 1,73; p = 0,29]. Pravděpodobnost re-PCI pro selhání 

štěpu byla stejně vysoká jako pro novou nativní stenózu koronárního řečiště. Jak lze soudit dle 

Kaplan-Meierovy křivky výskytu sekundárního kombinovaného endpointu v průběhu měsíců 

následujících po výkonu nedošlo ani zde k žádnému časově specifickému výkyvu v jedné nebo 

druhé skupině. Stejně tak se nijak neprojevil rozdíl v ceně za operaci, hospitalizaci a následnou 

péči operantů v žádném sledovaném období, ačkoliv autoři připouštějí, že do výsledků nebyla 

zahrnuta cena vyměnitelných komponent kardiopulmonálního bypassu a speciálních 

jednorázových stabilizátorů pro techniku na bijícím srdci. Předpokládá se však, že náklady v 

tomto ohledu jsou srovnatelné, s mírnými odchylkami v ceně na jednotlivých pracovištích. 

Subjektivně hodnocená kvalita života u části pacientů přinesla zjištění, že v obou skupinách 

operanti vnímají svůj stav jako mírně zhoršený v době dimise. Poté následuje obrat k pozitivním 

hodnotám, které vrcholí po roce sledování a setrvají v obou skupinách prakticky na identických 

hodnotách až do konce studie.  Obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Kaplan-Meierova křivka výskytu sekundárního cílového ukazatele v průběhu 5 let od operace. Sekundární kombinovaný endpoint 

byla smrt z jakékoliv příčiny, nefatální cévní mozková příhoda, nefatální infarkt myokardu, nefatální renální selhání, vyžadující nově dialýzu, 

opakovaná koronární ravaskularizace. Vložený obrázek ukazuje identická data na zvětšené ose y.  

Zdroj: Lamy et al., NEJM 2016 

Studie CORONARY navíc dochází na základě subanalýzy k závěru, že OPCAB je lepší 

variantou pro pacienty s diabetem (rozdíl ve výskytu komb. primárního endpointu je na hranici 
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statistické významnosti P = 0,02), čímž se liší od ostatních projektů zaměřených na středně a 

dlouhodobý efekt operací na bijícím srdci. Autoři připouštějí, že je to možná způsobené 

odlišností predefinované skupiny zkoumaných pacientů oproti jiným publikovaným závěrům.  

V současné době je OPCAB zastoupena v Evropě a USA v cca 17 – 21 % operací pro 

izolovanou ICHS. Na základě registrů v obou zmiňovaných oblastech dospěli autoři 

přehledových článků k závěru, že obliba metody klesá. Nedošlo sice ke skokovému snížení 

počtu těchto procedur na základě srovnatelných výsledků velkých randomizovaných studií, 

přesto je tento trend jasně patrný. Jednotlivá kardiochirurgická centra lze stratifikovat podle 

ročního počtu výkonů bez mimotělního oběhu na low-volume (1 – 49 pacientů/rok), 

intermediate (50 – 199 pacientů/rok) a high-volume (200 a více pacientů/rok). Subanalýza 

Bakaeena et al. [75] shledává, že v USA pouze 1 % center patří do poslední jmenované skupiny, 

14 % do střední, ale naprostá většina center (72 %) nepřekročí hranici 50 pacientů off-pump za 

rok. Celých 12 % center neprování operace na bijícím srdci vůbec. Podobně 86 % všech 

kardiochirurgů provádí tento výkon méně než 20krát za rok, a plná třetina (34 %) vůbec. 

V průměru pak v USA každý kardiochirurg provádí ročně 10 revaskularizací bez MO. 

Rozdělení center podle objemu těchto výkonů hraje významnou roli zejména v počtu 

neplánovaných konverzí na MO: zatímco low-volume centra jich v období 2008 – 2012 měla 

průměrně 7,3 %, intermediate 6,0 % a high-volume oddělení pouze 3,6 %. Lze tedy očekávat, 

že i časné pooperační výsledky budou ovlivněny zkušeností operatérů a dalšího personálu.     

Vrchol obliby dosáhla off-pump revaskularizace ve Spojených státech roku 2002 (23 %), 

následováno poklesem na 19 % v roce 2006, s druhým vrcholem v roce 2008 (21 %) a 

posledním údajem z roku 2012 (17 %). Hlavními příčinami poklesu zájmu o tento druh 

revaskularizace je nejen v delší křivce učení, ale i v částečné deziluzi z pooperačních výsledků, 

potvrzených některými RCT. Svou roli jistě sehrály i obavy o dlouhodobou průchodnost štěpů 

i nižší tlak ze strany pacientů. Operanti totiž pravděpodobně nevnímají výkon bez mimotělního 

oběhu jako méně invazivní, protože zpravidla podstupují klasickou sternotomii jako u 

konvenční chirugické revaskularizace. Situaci ve Velké Británii, kde je počet těchto výkonů 

pouze 16 %, shrnuje Taggart slovy: „Zatímco hrstka chirurgů operuje velké množství 

ischemických chorob bez MO, naprostá většina takto neoperuje téměř vůbec.“ Vliv na 

statistické výsledky je pak zřejmý. [76] K tomu, aby bylo dosaženo optimálních výsledků, je 

podle autora potřeba kompletní tepenná revaskularizace technikou „no-touch aorta“ a 

minimálně dva takové výkony na chirurga týdně.  
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V některých kruzích převládá názor, že postup off-pump revaskularizace myokardu by měl být 

zcela opuštěn, neboť pominul i jeden z hlavních důvodů jeho zavedení – finanční aspekt. Na 

druhou stranu trvá u některých specialistů na off-pump chirurgii názor, že nedostatečná edukace 

a zkušenost participujících lékařů způsobuje setření rozdílů mezi metodami, nebo dokonce 

nepříznivý dojem z OPCABG. Naše dvě studie, ale i některé další (DOORS, GOPCABE), 

vyloučily tuto možnost přísnými podmínkami pro hlavní operatéry. Tyto názory se tedy jeví 

jako málo relevantní, protože je zkoumána metoda, nikoliv schopnosti jednotlivých chirurgů. 

Pokud by byla metoda natolik náročná, že nemůže být široce aplikovatelná a vyžaduje extrémně 

talentované specialisty, pak se spíše jedná o jedno z jejích negativ.  

 

5.3 OPCAB v České republice 

V ČR je celkem 12 kardiochirurgických center. Ve všech jsou prováděny revaskularizace na 

bijícím srdci, ačkoliv procentuální zastoupení těchto výkonů v rámci izolovaných 

aortokoronárních bypassů značně kolísá podle zvyklostí pracoviště. Ve spolupráci 

s Kardiochirurgickým registrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsme se 

rozhodli analyzovat situaci v této oblasti mezi lety 2010 až 2015. V těchto letech byly 

zveřejněny zmíněné klíčové práce. Zajímalo nás, zda jejich výsledky nějak změnily přístup 

kardiochirurgické obce k OBCAB výkonům. Spolu s mírným poklesem všech izolovaných 

revaskularizačních operací v daném období (3 884 v  roce 2010, 3 569 v roce 2015), došlo i 

k poklesu procentuálního zastoupení revaskularizačních výkonů na bijícím srdci (26,7 %..... 

24,9 %). Tato změna sice do jisté míry kopíruje celosvětový trend, ale zvyklosti pracovišť na 

něm nejsou závislé. Proto kolísá OPCAB operativa v jednotlivých centrech v roce 2015 od 

jednoho procenta až po 85%. V našem Kardiocentru FNKV představuje off-pump 

revaskularizace stabilně již pátým rokem 11 % všech izolovaných aortokoronárních bypassů. 

Některá centra na OPCAB v průběhu let prakticky rezignovala, u některých jsme však 

zaznamenali i podstatný nárůst. Nelze tedy jednoznačně prokázat vliv posledních poznatků na 

změnu strategie operativy v rámci ČR. Viz Obrázek 16.  

Charakteristika operovaných pacientů nám ukázala, podle jakého klíče jsou pacienti chirurgy 

selektováni do obou skupin. Za pět let došlo k výraznému zvýšení průměrného věku operantů 

v obou skupinách a OPCAB pacienti byli statisticky významně starší (66,2 vs. 65,3, p = 0,005 

v roce 2010 a 68,1 vs. 66,1, p < 0,001 v roce 2015). V případě BMI tomu bylo právě naopak 

(28,7 vs. 29,0, p = 0,44 ve 2010 a 28,8 vs. 29,4, p < 0,001 ve 2015). Chirurgové tedy měli větší 
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tendenci operovat bez použití MO pacienty starší, s nižším BMI a dále spíše ty, kteří prodělali 

v předchorobí CMP či TIA (10,0 % vs. 7,7 % v roce 2010 a 9,1 % vs. 7,5 % v roce 2015) a měli 

známky renální insuficience různého stupně (4,2 % vs. 2,3 %, p = 0,002 a 3,6 % vs. 2,3 %, p = 

0,029). Ostatní charakteristiky, jako ejekční frakce levé komory, předchozí infarkt, pohlaví a 

stupeň dušnosti či anginózních potíží neměly na rozhodovací proces podstatnější vliv. 

 

  

Obrázek 16: Počet izolovaných revaskularizací myokardu a procentuální zastoupení OPCAB v ČR mezi roky 2010 a 2015 v kontextu 

publikovaných velkých randomizovaných studií. 

Zdroj: Hlavicka et al., Cor et Vasa 2018 

Zkrátila se však doba výkonů na bijícím srdci z 3,3 na 3,1 hodin a oproti standardnímu výkonu 

na mimotělním oběhu byla od roku 2012 statisticky významně kratší (3,1 vs. 3,3, p < 0,001). 

S ní se však snížil i počet periferních anastomóz prováděných bez MO (2,1 vs. 3,0, p < 0,001 

v roce 2010 a 1,9 vs 2,9, p < 0,001 v roce 2015), a to jak do oblasti boční stěny, tak do oblasti 

spodní stěny. Příčiny mohou být různé. Jednak kvalita cílových cév u polymorbidních pacientů 

se stále vyšším věkem nedovoluje provedení vyššího počtu bypassů a také neprůkazný benefit 

kompletní revaskularizace u takovýchto nemocných. Celkový počet konverzí z MO- na MO+ 

ve sledovaném období byl nízký – 1,2 % a v průběhu let se snižoval (1,6 % ....0,4 %).     Hlavním 
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kritériem přínosu revaskularizace na bijícím srdci je pochopitelně výskyt závažných 

pooperačních komplikací v časném pooperačním průběhu. Očekávali jsme, že jejich incidence 

by mohla být ovlivněna zkušenostmi pracoviště. Proto jsme se rozhodli rozdělit oddělení v ČR 

podle objemu OPCAB ročně na dvě skupiny podle standardních kriterií: a) „high-volume" –

nad 200 pacientů, nebo více než 50 % revaskularizací off-pump za rok a b) „intermediate-/low-

volume" – ostatní centra.  Kritéria první skupiny splňovala v České republice pouze 3 

pracoviště, která však celkovým počtem OPCAB přesahovala všechna zbylá dohromady. 

Ačkoliv zde v průběhu let většinou není signifikantní rozdíl v časné mortalitě, centra s velkým 

objemem OPCAB vykazují její minimálně 50 % redukci oproti ostatním centrům (viz Obrázek 

17). Velmi neočekávaně počet operovaných pacientů bez mimotělního oběhu nijak zásadně 

neovlivnil počet cévních mozkových příhod, i když na druhou stranu obecně metoda off-pump 

snížila jejich četnost v porovnání se standardní revaskularizací s MO. Jako by to v tomto případě 

byla pouze metoda, nikoliv zkušenost, která ovlivňuje konečný výstup. Tento poznatek 

koresponduje s tendencí chirurgů volit méně invazivní přístup u pacientů, kteří v předchorobí 

prodělali CMP, nebo TIA (viz Obrázek 18).   

 

Obrázek 17: Vývoj třicetidenní mortality po izolovaném CABG od 2010 do 2015. 

Zdroj: Hlavicka et al., Cor et Vasa 2018 
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Obrázek 18: Pooperační komplikace po izolovaném CABG od 2010 do 2015:  CMP. 

Zdroj: Hlavicka et al., Cor et Vasa 2018 

Ještě překvapivější bylo zjištění, že nejvíce, tentokrát signifikantně, vysoká zkušenost 

pracoviště s OPCAB redukuje incidenci závažné renální insicience, vyžadující nově 

hemodialýzu. Předpokládám, že je to důkaz významu komplexní péče o takto nemocné pacienty 

nejen na operačním sále, ale především v časném pooperačním období (perfúze ledvin, péče o 

vnitřní prostředí, volumoterapie, atd.). Zkušenost anesteziologů a intenzivistů je proto vedle 

kardiochirurgů klíčová pro úspěch metody (viz Obrázek 19).  

 

 

Obrázek 19: Pooperační komplikace po izolovaném CABG od 2010 do 2015: renální insuficience vyžadující nově dialýzu. 

Zdroj: Hlavicka et al., Cor et Vasa 2018 

 

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CPB OPCAB - High volume OPCAB - Low/Intermed. volume

p = 1.000 p = 1.000
p = 0.299

p = 1.000

p = 0.144

p = 0.682

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CPB OPCAB - High volume OPCAB - Low/Intermed. volume

p = 0.047

p = 0.260

p = 0.030

p <0.001 p <0.001
p = 0.001



57 
 

Z výše uvedeného tedy plyne, že zaměření se na OPCAB má význam a jistě pozitivně ovlivňuje 

časné pooperační výsledky a anglické úsloví „Take it or leave it!" nabývá nového významu. 

Jednou z cest, jak vylepšit výstupy po off-pump výkonech, může být i superspecializace v rámci 

kardiochirurgického centra. Patrně totiž není oddělení, které se beze zbytku vyhne 

revaskularizačním výkonům bez MO u polymorbidních pacientů.  

 

5.4 Diskuze – antiagregační terapie po CABG 

Naše studie popisuje účinek ASA v prvních pooperačních dnech po CABG, k čemuž používá 

dvě velmi citlivé metody. Podle dosud dostupných studií byl zaznamenaný pokles agregability 

destiček časně po operaci ovlivněn nejen mimotělním oběhem (u on-pump skupiny), ale zřejmě 

daleko více účinkem heparinu. [77] Následný vzestup 2. pooperační den byl velmi překvapivý, 

protože jsme spíše očekávali, že se agregabilita buď nebude měnit, nebo poklesne po podání 

další dávky aspirinu. Nicméně se tak nestalo, a je tedy zjevné, že došlo k restauraci funkce 

trombocytů a účinek aspirinu je insuficientní. Subanalýzou diabetiků v souboru, u kterých je 

vyšší agregabilita trombocytů a u kterých je známá vyšší aspirinová rezistence, jsme 

nezaznamenali žádný podstatný rozdíl oproti nediabetické populaci. To je v souladu se 

současnou literaturou, v níž se uvádí, že ARA-indukovaná destičková agregace je potlačená 

stejně v diabetické i zdravé populaci. [78] Protože stále není známa charakteristická odpověď 

agregace trombocytů na podání aspirinu, nebyly dány ani horní hranice normy, které by jasně 

označily insuficientní dávku tohoto léku po CABG. Nicméně pokud vycházíme 

z metodologicky podobných kardiologických studií, ve kterých byla zkoumána aspirinová 

rezistence a jako hranice účinné antiagregace byla 20% reziduální agregabilita destiček [79], 

můžeme říci, že naši pacienti těchto hodnot dosahovali někdy mezi 3. a 5. dnem. Naneštěstí 

jsme neměřili hodnoty právě v tomto období. Stejně tak neznáme charakteristickou odpověď 

koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 v moči po podání aspirinu časně po operaci. Hodnoty, 

které jsme naměřili 1. a 2. pooperační den, se statisticky signifikantně nelišily od 

předoperačních, ačkoliv jsme sledovali určitý pokles.  Pokud vezmeme v úvahu stabilního 

pacienta s vysazenou protidestičkovou terapií v průměru 9 dní před znovunasazením a 

předpokládáme, že k dosažení trombocytové inhibice je potřeba maximálně 10% syntéza 

tromboxanu [80], pak musíme nutně dojít k závěru, že daná léčba ASA je insuficientní. Když 

opět srovnáme podskupinu diabetiků, u kterých je známá zvýšená produkce tromboxanu, 

nenacházíme žádné podstatné rozdíly oproti zbylé populaci. Na základě podobných 

kardiologických studií, které ke kontrole účinku aspirinu používaly rovněž močovou 
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koncentraci 11-dehydrotromboxanu B2, bylo zjištěno, že pacienti s hladinou kreatininu nad 

67,9 ng/mmol jsou považováni za aspirin rezistentní [79,81].  Zimmeramann et al. [10,11], který 

měřil hladinu tromboxanu B2 v plazmě, dospěl k podobnému závěru o insuficientní inhibici 

cyklooxygenázy po perorálním podání ASA časně po CABG. Zde je však třeba zmínit, že vztah 

mezi sérovým tromboxanem B2 a jeho 11-dehydro metabolitem v moči není lineární. Zatímco 

tromboxan je prakticky všechen produkován destičkami, určitá část 11-dehydrotromboxanu B2 

se vytváří i mimo destičky, například při zánětlivých procesech, hojení ran, nebo při 

trombotické příhodě, což může nastat mimo jiné v situaci časně po CABG. [82] Eikelboom et 

al. [83] prokázal, že zvýšená hladina 11-dehydrotromboxanu B2 predikuje budoucí zvýšené 

riziko infarktu myokardu a smrti z kardiovaskulární příčiny. V této souvislosti je potřeba zmínit 

velmi závažné okolnosti regenerace trombocytů po CABG. Počet krevních destiček poklesne 

časně po výkonu a vrátí se k předoperačním hodnotám až za 5 dní. Jejich počet se může dokonce 

zdvojnásobit v průběhu prvních 10 dní. Tato jakási „hyperregenerace“ může být také příčinou 

aspirinové nedostatečnosti. Tvorba nových destiček vede k vzestupu frakce aktivní COX-1, 

která umožňuje syntézu tromboxanu, a může tak přebít účinek aspirinu. Navíc nárůst počtu 

trombocytů zvyšuje hladinu isoformy COX-2, která je 170x méně senzitivní na ASA, což může 

být příčinou zvýšeného množství tromboxanu v plazmě. [84] Je zde patrně celá řada 

mechanismů, které mohou vést k redukci účinku ASA po CABG. Kromě snížené biologické 

dostupnosti aspirinu nebo možné interakci s jinými léky (např. nesteroidní antiflogicitika) to 

mohou být výše popsané mechanismy a interakce (heparin, MO, reaktivní trombocytémie, 

nekomplentní suprese produkce tromboxanu, zvýšená tvorba trombinu, změna COX) v časném 

pooperačním období. Obecně je tedy potřeba zdůraznit, že to jsou právě první hodiny po 

CABG, které jsou nejdůležitějšími pro průchodnost štěpů, a tedy i pro přežití pacienta. Jestliže 

ASA není dostatečně účinná právě v tomto období, je potřeba buď změnit strategii jejího 

podávání, nebo užít jiného antiagregačního léku, případně přistoupit ke kombinaci obého.  

 

6. ZÁVĚRY 

6.1 Závěry studie PRAGUE-6  

1) Pacienti s vysokým operačním rizikem, operovaní pro ICHS bez mimotělního oběhu, mají 

nižší výskyt závažných pooperačních komplikací do 30. pooperačního dne. Je to zejména 

infarkt myokardu, jehož četnost se touto metodou snižuje v časném průběhu až na třetinu 

oproti konvenční revaskularizaci s použitím MO.  V průběhu následujícího roku po operaci 
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dochází k dalšímu nárůstu incidence mortality, IM, CMP, renální insuficience s nově 

zavedenou hemodialýzou, ale v obou skupinách. Signifikantní rozdíl výskytu závažných 

pooperačních komplikací po jednom roce tedy není zachován, i když i nadále platí, že 

pacienti operovaní off-pump mají až o 10 % nižší výskyt zmíněného kombinovaného 

ukazatele.  

2) Jediným vedlejším ukazatelem, jehož signifikantní redukci jsme sledovali, byl nižší počet 

podávaných transfúzí u pacientů, operovaných off-pump. Naopak jsme prokázali celkový nižší 

počet prvedených anastomóz u těchto nemocných. V ostatních parametrech méně 

závažných pooperačních komplikací (revize pro krvácení a tamponádu srdeční, délka umělé 

plicní ventilace a doba hospitalizace, infekce operační rány a syndrom LCO) a i 

z ekonomického hlediska se obě metody zdají být srovnatelné.  

Výsledky studie PRAGUE-6 byly prezentovány autorem dne 11. 3. 2013 v sekci Late 

Breaking Clinical Trials, American College of Cardiology Scientific Session v San 

Francisku.  

6.2 Závěry studie antiagregační terapie po CABG 

Tato studie poprvé komplexně popisuje ARA-indukovanou destičkovou agregaci a koncentraci 

11-dehydrotromboxanu B2 v moči časně po CABG.  

1) Neprokázali jsme, že při perorálním podání 200 mg ASA 12 hodin po výkonu a následně 

každých 24 hodin dojde k signifikantnímu snížení agregability trombocytů od prvního 

pooperačního dne. Přes počásteční pokles 1. pooperační den agregabilita 2. den opět narostla a 

signifikantně se snížila až 5. den po výkonu.  

2) Neprokázali jsme, že při perorálním podání 200 mg ASA ve výše zmíněném režimu dojde 

signifikantnímu snížení koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 v moči od prvního 

pooperačního dne. K signifikantní redukci tohoto produktu metabolismu tromboxanu v moči 

došlo až 5. pooperační den.  

 

6.3 Obecné závěry 

Operace pro ischemickou chorobu srdeční bez použití mimotělního oběhu představuje 

chirurgicky náročnou disciplínu, vyžadující značnou dovednost celého operačního týmu. Řada 

prospektivně randomizovaných studií v posledních letech sice prokázala některé dílčí výhody 

tohoto operačního postupu zejména u vysoce rizikových pacientů, nepřinesla však přesvědčivé 
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a opakované důkazy o zásadních benefitech ve smyslu snížení výskytu závažných pooperačních 

komplikací ze střednědobého hlediska. A to jak na úrovni multicentrických mezinárodních 

studií u pacientů se středním a vyšším operačním rizikem (CORONARY), tak na úrovni malých 

monocentrických studií u vysoce rizikových pacientů (BBS, Lemma et al, PRAGUE-6). Lze 

tedy souhlasit s názory osobností světové kardiochirurgie:  

1. Momentálně není důkaz o tom, že OPCAB, MIDCAB, nebo hybridní přístup mají lepší 

výsledky než výkony na mimotělním oběhu. (Dr. Lazar)  

2. U pacientů s nízkým rizikem nemá OPCAB z pohledu přežití žádný benefit. (Dr. Puskas)  

3. Základní problém je, že patrně existuje pouze velmi úzká skupina pacientů, která může 

z revaskularizace na bijícím srdci profitovat. (Dr. Taggart) [85] 

Proto Society of Thoracic Surgeons konstatuje, že „ve vysoce specializovaných centrech záleží 

pooperační výsledky spíše na jiných okolnostech, než na tom, která metoda revaskularizace 

byla zvolena“. V relativně konzervativním prostředí české kardiochirurgie byl zaznamenán 

celkový pokles revaskularizací bez mimotělního oběhu, přičemž četnost těchto výkonů se 

zásadním způsobem liší dle pracoviště. Čeští chirurgové mají tendenci operovat bez MO spíše 

starší a nemocnější pacienty. Tyto výkony se zkracují i za cenu nekompletní revaskularizace. 

Velmi nízký počet konverzí na mimotělní oběh svědčí o dlouhodobé zkušenosti a vysoké 

kvalitě operační techniky. Jak už bylo uvedeno výše, OPCAB prodělaly období velkých nadějí 

zejména v počátku renesance této metody v 80. a 90. letech 20. století. To však bylo 

následováno střízlivým zhodnocením a následnou skepsí po zveřejnění výsledků velkých 

randomizovaných studií na začátku století jednadvacátého. Někteří autoři se domnívají, že 

metoda revaskularizace na bijícím srdci opisuje věrně obecnou křivku zájmu o nově zaváděné 

technologie – tzv. „hype-cycle“. [86] Podle všeho jsme nyní za „vrcholem přehnaných 

očekávání“ a opouštíme „dno deziluze“.  Viz Obrázek 20.   To, zda nás opravdu čeká poklidné 

„plató produktivity“, lze nyní jen těžko předjímat. Je jisté, že tato operační technika je z obou 

stran ohrožována jednak stále lepšími komponenty pro mimotělní oběh, které eliminují jeho 

škodlivý účinek, ze strany druhé sofistikovanějšími katetrizačními technikami. Příští léta 

ukážou, zda nebude muset nakonec bojovat o přežití. Cesta, jak obhájit dobré výsledky 

OPCAB, se nabízí ve vysoce specializovaných, tzv. high-volume centrech, kde počet těchto 

výkonů neklesá pod 200 ročně.    Vzhledem k tomu, že o revaskularizacích na bijícím srdci 

bylo publikováno již prakticky vše, a to hned několikrát, zbývá jen velmi málo prostoru pro 

nějaký převratný objev, pokud nedojde ke zcela zásadní změně samotné metodiky operace nebo 

peroperační péče. Naše práce přispěla k celkovému, spíše zdrženlivému obrazu. Off-pump 



61 
 

revaskularizace tak zůstává i nadále metodou volby a platí, že ve zkušených rukách má 

srovnatelné, z krátkodobého hlediska i mírně lepší výsledky.  

 
 

Obrázek 20: „Hype-cycle“. Oranžová šipka ukazuje předpokládanou současnou polohu OPCAB. 

 

Zdroj: Wikipedia.  

 

 

Dosažená data naší studie antiagregačních účinků samostatně podávaného aspirinu u pacientů 

po CABG (on-pump i off-pump) ukázala, že strategie podávání ASA v časném pooperačním 

období byla ve své době nedostatečná, pokud jde o inhibici agregace trombocytů a tvorbu 

tromboxanu, což mohlo a může i nadále nepříznivě ovlivňovat klinické výsledky, zejména ve 

smyslu časné průchodnosti štěpů. V současné době je u pacientů s ICHS, indikovaných 

k revaskularizační operaci, ponechávána terapie ASA až do posledního předoperačního dne. 

Riziko vyššího peroperačního krvácení nepřevyšuje riziko uzávěru štěpu časně pooperačně. U 

pacientů operovaných bez MO je terapie ASA v prvních dnech kombinována s aplikací 

nízkomolekulárního heparinu. Pokud navíc operaci předcházel tzv. akutní koronární syndrom, 

tedy IM jakéhokoliv rozsahu nebo nestabilní angina pectoris, aplikujeme od 1. pooperačního 

dne ticagrelor, inhibitor trombocytárních receptorů adenosin difosfátu typu P2Y12.  
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7. 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.  
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8. SUMMARY 

This dissertation entitled "Aortocoronary bypass surgery with or without heart-lung 

machine in high risk patients" is a summary of the findings of two published works by the 

author: Off-pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery  in High-Risk 

Patients: PRAGUE-6 Trial at 30 Days and 1 Year, published in the journal Biomedical Papers 

in 2015 and Aspirin is insufficient in inhibition of platelet aggregation and thromboxane 

formation early after coronary artery bypass surgery, published in Journal of Thrombosis and 

Thrombolysis in 2009.  The PRAGUE-6 study, which focused exclusively on patients with very 

high operative risk according to the EuroSCORE scoring system, confirmed the hypothesis of 

a higher incidence of combined endpoints up to the 30th day among patients operated with 

extracorporeal circulation, particularly acute myocardial infarctions. This significant difference 

was not maintained after one year after the surgery, mainly due to the increase in mortality 

between the 30th day and the 1st year in patients operated off-pump. The dissertation further 

discusses similar papers published on the topic in recent years, including the two very last meta-

analyzes. 

The second part of the thesis follows the topic of myocardial revascularization in the field of 

antiaggregation therapy after aortocoronary reconstruction regardless of the chosen method of 

surgery. The indicator is direct blood aggregometry and the amount of thromboxane metabolites 

in the urine. This research concludes that administration of 200 mg aspirin in the early 

postoperative period alone is not enough to reduce the formation of thrombus, thus increasing 

the risk of failure especially of venous grafts. 

The closing part of the thesis is devoted to the current position of the technique of 

revascularization without CPB worldwide and from the point of view of the Czech Republic. It 

also includes data from a recent paper Use of OPCAB in Czechia 2010 – 2015: Have we learned 

any lessons?, which has been published in the journal Cor et Vasa. It reports not only the trends 

in the mentioned technique in the Czech Republic during the last 6 years, but also the 

postoperative results based on the data from the National Cardiac Surgery Register. 

Surprisingly, interest in OPCAB generally declines and the best results in early post-operative 

progress are achieved in patients who are operated without CPB in highly specialized centers. 

Conversely, in centers with a low ratio of the beating heart revascularisation, the results are the 

same or even worse than in on-pump operations. 
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