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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

3. LF UK      3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

ICHS          ischemická choroba srdeční 

FNKV           Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

MO               mimotělní oběh 

ACB/CABG aortokoronární bypass / coronary artery bypass grafting 

OPCAB         aortokoronární bypass na bijícím srdci 

IM                  infarkt myokardu 

EU                  Evropská unie 

EuroSCORE European System for Cardiac Operative Risk Evaluation  

PAD               perorální antidiabetika 

EF LK            ejekční frakce levé komory 

CI           confidence interval 

AKIN             Acute Kidney Injury Network 

PCI                 perkutánní koronární intervence 

HR                  hazard ratio 

ASA             kyselina acetylsalicylová  

LTAAA          světelná transmisní agregometrie  

ARA           arachidonová kyselina 

COX             cyklooxygenáza 
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SOUHRN: Tato dizertační práce má klasickou formu a 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 jmenovaná 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. pooperačního dne u pacientů operovaných s 

použitím mimotělního oběhu. Tento signifikantní rozdíl se po roce od výkonu 

nezachoval. Druhá jmenovaná studie pomocí přímé agregometrie krve a 

množství metabolitů tromboxanu v moči zkoumala dostatečnost perorálního 

podávání 200mg kyseliny acetylsalicylové v časném pooperačním průběhu u 

pacientů po aortokoronárním bypassu. Dospěla k překvapivému závěru, že tato 

izolovaná léčba je nedostatečná ve smyslu tvorby trombů a rizika uzávěru 

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.  
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SUMMARY: This dissertation has a classic form and it is a summary of the 

findings of two published works by the author: The first 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. This significant difference was not maintained 

after one year after the surgery. 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 dissertation further discusses similar papers published on the topic in recent 

years. 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 was 

published in the journal Cor et Vasa.  
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ÚVOD 

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. Několik randomizovaných studií prokázalo superioritu 

aortokoronárního bypassu proti pouhé medikamentózní léčbě. Celkem 41 % 

těchto pacientů totiž stejně dospěje k revaskularizační operaci. Operovaní 

pacienti mají navíc prokazatelně nižší pěti a desetiletou úmrtnost oproti 

konzervativně léčeným jedincům (YUSUF 1994, JEREMIAS 2009).  

Metoda revaskularizace na bijícím srdci je dnes již standardní, široce rozšířená 

metoda, která je technicky náročná nejen pro chirurga, ale vyžaduje i přesnou 

souhru celého operačního týmu, včetně anesteziologa. A to je jeden z hlavních 

důvodů, proč vznikla naléhavá potřeba definitivně prokázat, či vyloučit benefit 

této metody.  

HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

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). I 

přes většinou mírný průběh dochází k následnému postižení mozku, střeva, 

ledvin, srdečního svalu samotného a koagulačním poruchám (EDMUNDS 

1995). V extrémním případě se SIRS může projevit jako tzv. syndrom 

multiorgánové dysfunkce (MOF). Rovněž kanylace často sklerotických velkých 

cév, nepulzatilní tok krve, hypotenze a zástava srdce kardioplegickým roztokem 

představují celou sadu nefyziologických momentů operací s použitím přístroje 
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pro MO. Tyto jsou však překvapivě dobře tolerovány mladými a relativně 

zdravými jedinci. Představa, že by vyloučení MO u pacientů starších a 

polymorbidních vedlo ke snížení pooperačních komplikací, se sama nabízí.   

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 je podávání antiagregační 

terapie formou kyseliny acetylsalicylové (ASA), která ireverzibilní deaktivací 

trombocytů prokazatelně snižuje riziko smrti, ischemických komplikací v 

oblasti gastrointestinálního traktu (GIT), srdce, mozku a ledvin. [8] Jsou některé 

studie, které zpochybňují 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.  

Ve studii PRAGUE-6, probíhající v letech 2006 až 2011, zaměřili na vysoce 

rizikovou skupinu, jednoznačně definovanou podle aditivního EuroSCORE 6 a 

více. Výzkum byl koncipován jako monocentrická, randomizovaná a 

prospektivní studie. Cílem studie 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, 



9 
 

počet operačních revizí pro krvácení nebo tamponádu, spotřebu krevních 

derivátů a celkovou cenu za hospitalizaci u pacientů operovaných off-pump.  

V případě studie antiagregační terapie u pacientů po CABG bylo naším 

cílem: 

1) Prokázat, že perorálním podání 200mg ASA 12 hodin po výkonu a 

následně každých 24 hodin povede k signifikantnímu snížení agregability 

trombocytů od prvního pooperačního dne. 

2) Prokázat, že dojde k signifikantnímu snížení koncentrace 11-

dehydrotromboxanu B2 v moči od prvního pooperačního dne.  

METODIKA A VÝSLEDKY 

Mezi rokem 2006 a 2011 jsme do studie PRAGUE-6 randomizovali celkem 206 

pacientů. 108 do skupiny s použitím MO a 98 do skupiny operované na bijícím 

srdci. 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 (P < 0,001).  V pooperačním průběhu byl počet podaných červených 

krevních derivátů vyšší v on-pump skupině. Po 30 dnech od randomizace jsme 

pozorovali signifikantně vyšší výskyt kombinovaného primárního endpointu ve 

skupině A oproti skupině B [22 (20,6 %) vs. 9 (9,2), p = 0,028].  Navíc výskyt 

akutních pooperačních infarktů myokardu byl třikrát vyšší u pacientů 

operovaných s použitím MO. Po roce došlo pochopitelně k nárůstu endpointů v 

obou skupinách, rozdíl mezi nimi se však snížil pod signifikantní mez [celkem 
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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. Obrázek 1. 

  

Obrázek 1: Kaplan-Meierův graf pro primární kombinovaný celkový ukazatel (endpoint) v průběhu prvních 

365 dní po operaci. 

Zdroj: Hlavicka et al., Biomed Pap 2015 

 

Do antiagregační 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 vyloučeni nejméně 7 dní před operací 

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

vylučovacími kritérii 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 < 
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150 000, 8) protrombinový čas > 1,2 INR (international normalized ratio). Krev 

a moč byla odebrána pacientům ráno bezprostředně před operací a 1., 2. a 5. den 

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

uloženy při teplotě -80°C až do analýzy koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 

v moči byla stanovena pomocí enzymatické imunoeseje (11-dehydro 

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

Časový vývoj koncentrací zkoumaných parametrů byl popsán pomocí analýzy 

rozptylu, tzv. ANOVA, pro opakovaná měření.  

                  

Obrázek 2: 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 

Počet trombocytů zásadně poklesl časně po výkonu a zůstal signifikantně nižší 

až do druhého dne. Počty trombocytů se nicméně vrátily k původním hodnotám 

do 5. pooperačního dne. Jak ukazuje obrázek 2, druhý den došlo neočekávaně 

k nárůstu agregability, ačkoliv tou dobou měli už pacienti 2 dávky aspirinu. 

Očekávaný pokles agregace se dostavil až 5. pooperační den.  Hodnota 11-

dehydrotromboxanu B2 se během 1. a 2. pooperačního dne nezměnila 
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signifikantně oproti předoperačním hodnotám. Až teprve 5. den jsme sledovali 

signifikantní pokles (P=0,001). Obrázek 3.  

           

Obrázek 3: 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 

 

DISKUZE 

Studie PRAGUE-6 je v zásadě srovnatelná s podobnými výzkumy. Tyto však 

neprokázaly žádný statisticky významný rozdíl ve výskytu závažných 

pooperačních komplikací podle jejich definice. Všechny tyto jmenované studie 

nicméně sledovaly primárně pacienty s nízkým (STRAKA 2004, SHROYER 

2009), nebo středním (CORONARY) operačním rizikem. U těchto pacientů 

zvolená metoda zřejmě nehraje roli, a jsou to spíše jiné faktory, které mohou 

ovlivnit pooperační průběh. 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 je 
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naše studie spíše srovnatelná např. s Best Bypass Study (BBS) (MØLLER 2010) 

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. Dále do studie BBS nebyli 

řazeni pacienti s ejekční frakcí levé komory nižší než 30 %. V naší studii naopak 

zaujímali celkem 11 %. I když studie 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. Jako hlavní 

pooperační komplikaci v časném pooperačním průběhu se ve studii PRAGUE-

6 projevil akutní infarkt myokardu, k jehož definici jsme použili stejná kritéria 

jako CORONARY a ROOBY. Celková délka operace u pacientů na MO byla 

signifikantně delší [153 min (± 20) vs. 140 min (± 24), p = 0,001] a podle studie 

PREVENT IV je to právě délka výkonu, která (mimo jiné) negativně ovlivňuje 

výskyt peroperační ischemie (YAU 2008). Překvapivě jsme nezaznamenali, že 

by zvolená technika jakkoliv ovlivnila výskyt cévní mozkové příhody. Na 

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

než srovnatelná studie DOORS (HOULIND 2012). 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 studie CORONARY. 

Technicky náročná revaskularizace zejména v oblasti zásobované marginálními 

větvemi ramus circumflexus může vést v případě kalcifikované stěny cévy k 

rozhodnutí operatéra spíše od anastomózy upustit, než konvertovat pacienta na 

MO. Tato inkompletnost neměla v časném pooperačním průběhu vliv na počet 
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nutných opakovaných revaskularizací (CABG/PCI).   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). 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).     

Podle dosud dostupných studií, zaznamenaný pokles agregability destiček časně 

po operaci byl ovlivněn nejen mimotělním oběhem, ale zřejmě daleko více 

účinkem heparinu. (MURIITHI 2000) K následnému vzestupu 2. pooperační 

den došlo na základě obnovy funkce trombocytů a účinek ASA se stal tedy 

nedostatečným. Koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 v moči po podání 

ASA, které jsme naměřili 1. a 2. pooperační den, se statisticky signifikantně 

nelišily od předoperačních, ačkoliv jsme sledovali určitý pokles.  Pokud 

předpokládáme, že k dosažení trombocytové inhibice je potřeba maximálně 

10% syntéza tromboxanu (FITZGERALD 1985), pak musíme nutně dojít 

k závěru, že daná léčba ASA je insuficientní. Eikelboom et al. (EIKELBOOM 

2002) prokázal, že zvýšená hladina 11-dehydrotromboxanu B2 predikuje 

budoucí zvýšené riziko infarktu myokardu a smrti z kardiovaskulární příčiny. 

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 dnů. Tato jakási „hyperregenerace“ může být také příčinou 

aspirinové nedostatečnosti. Navíc nárůst počtu trombocytů zvyšuje hladinu 
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isoformy COX-2, která je 170x méně sensitivní na ASA, což může být příčinou 

zvýšeného množství tromboxanu v plasmě. (VANE 1998) Je zde patrně celá 

řada mechanismů, které vedou k redukci účinku ASA po CABG. Mohou to být 

různé interakce (heparin, MO, reaktivní trombocytémie). Proto je potřeba 

zdůraznit, že to jsou právě první hodiny po CABG, které jsou nejdůležitější pro 

průchodnost štěpů a tedy i pro přežití pacienta. Jestliže ASA není dostatečně 

účinná právě v tomto období, je potřeba buď změnit strategii jeho podávání, 

nebo jiný antiagregační lék, případně kombinaci obého.  

 

ZÁVĚRY 

Na základě zjištění studie PRAGUE-6 lze říci, že pacienti s vysokým 

operačním rizikem, operovaní pro ICHS bez mimotělního oběhu, mají                   

1) nižší výskyt závažných pooperačních komplikací do 30. pooperačního 

dne. Jedná se zejména o infarkt myokardu.                                                                                

Tento signifikantní rozdíl po jednom roce není zachován. Ale pacienti 

operovaní off-pump mají až o 10 % nižší výskyt kombinovaného ukazatele.  

2) Jedním z vedlejších ukazatelů je nižší počet podávaných transfúzí u 

pacientů, operovaných bez MO. V ostatních parametrech a i z ekonomického 

hlediska se obě metody zdají být srovnatelné.  

Naše studie, popisující destičkovou agregaci a koncentraci 11-

dehydrotromboxanu B2 v moči časně po CABG                                                   

1) neprokázala, že perorálním podání 200 mg ASA 12 hodin po 

výkonu a následně každých 24 hodin povede k signifikantnímu snížení 

agregability trombocytů od prvního pooperačního dne,                                      
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2) Neprokázala, že se signifikantně sníží koncentrace 11-

dehydrotromboxanu B2 v moči.  
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