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ABSTRAKT 

DOSBABA, Filip: Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby 

srdeční 

Cíl: této práce bylo posoudit efekt dvanáctitýdenního ambulantně řízeného rehabilitačního 

programu na vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku (VO2maxSL, VO2maxSL.kg-1, WmaxSL, 

WmaxSL.kg-1, METmaxSL) a na antropometrické ukazatele (hmotnost, BMI). 

Metodika: do studie bylo zařazeno 102 pacientů (90 % muži) průměrného věku 59,3 ± 8,9 

let s ejekční frakcí levé komory 55,3 ± 6,0 %. Jednalo se o pacienty po akutním koronárním 

syndromu. Všichni pacienti podstoupili 3měsíční aerobně-odporový trénink s frekvencí  

3x týdně na úrovni 70 - 80 % VO2maxSL. Tréninková jednotka trvala 105 minut (z toho 60 minut 

vlastní aerobní trénink na na úrovni 1. ventilačního prahu). 

Výsledky: Absolvování intervenčního tréninkového programu vedlo k signifikantnímu 

nárůstu pracovní tolerance (158,6 ± 31,3 vs. 190,5 ± 34,8 W; p < 0,01); maximální symptomy 

limitované spotřeby kyslíku (20,5 ± 4,0 vs. 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg-1, p < 0,01) a metabolického 

ekvivalentu (5,9 ± 1,1 vs. 7 ± 1,4 J.min-1.kg-1, p < 0,01), taktéž byl zaznamenán nesignifikantní 

pokles body mass indexu (27,5 ± 3,2 vs. 27,0 ± 3,6 kg.m-2) a hmotnosti  

(89,8 ± 12,7 vs. 89 ± 12,3 kg). 

Závěr: Individiualizovaný intervenční tréninkový program vede ke zlepšení aerobní 

kapacity, která je jedním z významných prognostických ukazatelů u nemocných po akutní 

koronární příhodě. 

Klíčová slova: ischemická choroba srdeční, kombinovaný trénink, aerobní kapacita, 

rizikové faktory, mortalita 

  



 

 

ABSTRACT 

DOSBABA, Filip: Aerobic capacity in relation to risk factors ischemic heart disease.  

Aim: of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 

12 week long rehabilitation program on development of oxygen transport system parameters 

(VO2maxSL, VO2maxSL.kg-1, WmaxSL, WmaxSL.kg-1, METmaxSL) and anthropometric parametrs (m, 

BMI).  

Methods: The study included 102 patients (90 % men), mean age 59.3 ± 8.9 years, with 

a left ventricular ejection fraction 55.3 ± 6.0 % after an acute coronary event. All patients 

completed 3 months aerobic-resistance training program with a frequency of sessions 3 times a 

week in 70 - 80 % VO2maxSL. Training session lasted 105 minutes (including 60 minutes of own 

aerobic training on 1. ventilatory threshold).  

Results: Completion of the intervention training program lead to a significant increase in 

work tolerance (158.6 ± 31.3 vs. 190.5 ± 34.8 W; p < 0.01) and peak oxygen consumption (20.5 

± 4.0 vs. 24.6 ± 4.0 ml.min-1.kg-1, p < 0.01) and metabolic equivalent of used energy (5.9 ± 1.1 

vs. 7 ± 1.4 J.min-1.kg-1, p < 0.01). There was also observed a nonsignificant decrease in resting 

values of body mass index (27.5 ± 3.2 vs. 27.0 ± 3.6 kg.m-2) and weight (89.8 ± 12.7 vs. 89 ± 

12.3 kg). 

Conclusion: Intervention training program leads to improvements in aerobic capacity, 

which is one of the major prognostic factors in patiens after acute coronary event.  

Keywords: ischemic heart disease, combined training, aerobic capacity, risk factors, 

mortality 
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a. arteria 
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AKS akutní koronární syndrom 
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EF ejekční frakce 

ECHO echokardiografie 

EKG elektrokardiografie 

ESD end diastolic volume 



 

 

ESV end systolic volume 

HDL high density lipoprotein 

HR heart rate 

CHICHS chronická ischemická choroba srdeční  

ICHS ischemická choroba srdeční 

IM infarkt myokardu 

IL interleukin 

KVO kardiovaskulární onemocnění 

kTF klidová tepová frekvence 

LD laktátdehydrogenáza 

LDL low density lipoprotein 

m hmotnost 

MET ekvivalent spotřeby kyslíku 

METmaxSL  maximální symptomy limitovaný metabolický ekvivalent  

MVC   maximal voluntary contraction 

NO oxid dusnatý 

NOS nitric oxidesynthase 

NSTEMI non ST elevation myocardial infarction  

NYHA  New York Heart Association 

O2 kyslík 

PCI perkutánní koronární intervence 

r. ramus 



 

 

RAS renin - angiotenzin systém 

RPE Rate of Percieved Exertion 

SF srdeční frekvence 

SFmax maximální srdeční frekvence 

SFANP srdeční frekvence při anaerobním prahu 

SKG selektivní koronarografie  

STEMI ST elevation myocardial infarction  

STK střední tlak krevní 

TF tepová frekvence 

TFmax maximální tepová frekvence 

TK tlak krevní 

TNF tumor necrosis factor 

TTF tréninková tepová frekvence 

TSF tréninková srdeční frekvence 

VE/VCO2slope poměr minutové ventilace a výdeje oxidu uhličitého 

VO2max maximální spotřeba kyslíku 

VO2maxSL maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku 

VO2maxSL.kg-1 maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku přepočtený  

na kilogram tělesné hmotnosti 

WANP výkon při anaerobním prahu 

WHO Word Health Organization 

WmaxSL maximální symptomy limitovaný výkon 

WmaxSL.kg-1 maximální výkon přepočtený na kilogram tělesné hmotnosti  



 

 

1-RM one- repetition maximum 

Poznámka: v seznamu nejsou uvedeny běžně používané zkratky a symboly všeobecně známé 
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1 ÚVOD 

Ischemická choroba srdeční je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění 

v civilizovaných zemích, také proto je léčbě tohoto onemocnění věnována prioritní pozornost. 

V roce 2011 zemřelo v České republice na choroby srdce a cév 25 685 mužů (47,1 % všech 

úmrtí) a 30 088 žen (51,7 % všech úmrtí), (Zdravotnická ročenka, 2013). Špatná životospráva, 

pohybová inaktivita, stres a kouření jsou společnými jmenovateli dnešního životního stylu. 

I přes obrovské pokroky v diagnostice a léčbě tohoto onemocnění v posledních dvou dekádách, 

jsou kardiovaskulární onemocnění řazena na první místo v příčinách úmrtí (Zdravotnická 

ročenka, 2011). 

Individuální preskripcí pohybové aktivity jsme schopni nemocným ischemickou chorobou 

srdeční podstatně zvýšit nejen kvalitu života, ale i šance na přežití. Rozsáhlé zahraniční studie 

ukazují, jak zásadní vztah má Kardiovaskulární rehabilitace na prognózu nemocných  

s ischemickou chorobou srdeční (Kavanagh, 2002). 

Česká republika má jednu z nejlépe propracovaných sítí kardiocenter na světě, jež se věnují 

invazivnímu řešení akutního infarktu myokardu. I přes toto prvenství nejsou pro 

Kardiovaskulární rehabilitaci zatím vytvořeny optimální podmínky stran dostupnosti pro 

pacienty. Česká republika v tomto ohledu velmi zaostává za západním světem (Dobšák, 2009). 

Kardiovaskulární rehabilitaci je proto třeba brát jako součást komplexní léčby u pacientů 

s ischemickou chorobou srdeční. Vlivem působení adaptačních mechanismů dosažených 

pravidelnou pohybovou aktivitou jsme schopni nemocným ischemickou chorobou srdeční 

zvýšit kvalitu života i jejich šance na přežití (Hradec, 2009). 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Odborných zdrojů o pozitivním vlivu pohybové aktivity na morbiditu a mortalitů kardiaků 

se ve vědeckých databázích nachází celá řada (Morris, 1956; Paffenbarger, 1986; Kvanagh, 

2002; Balady, 2002; Balducci, 2010; Laukannen, 2004 atd.). Zkoumány byly poměrně velké 

soubory probandů, byly podrobně rozebírany vztahy kombinací rizikových faktorů ICHS  

a jejich vliv na délku přežtí, neustále jsou vyvíjeny nové tréninkové modality tak, aby byla 

Kardiovaskulární rehabilitace co nejvíce dostupná široké škále kardiaků.  

Co je však krajně znepokojivé, je absence metodiky a postupů, na co je třeba se připravit 

a co udělat pro to, aby jakékoli zdravotnické zařízení mohlo zahájit provoz takového typu 

ambulance. Z vědeckého hlediska je vše opravdu na vysoké úrovni rozebráno, z praktického 

hlediska však nikoli. V řadě literárních zdrojů i v rámci odborných konferencí se jen neustále 

hovoří o nutnosti a potřebnosti, nikde však nezazní konkrétní nabídka pomoci či podpory se 

zřízením ambulantního pogramu. Považujeme tedy za nezbytné ukázat, že praktická 

proveditelnost tohoto ambulantního tréninku není nemožná a není třeba se jí obávat. V České 

republice je stále opomíjena primární prevence. 

Dalším nedostatkem je neustále bazírování na nutnosti absolvování spiroergometrického 

zátěžového testu před nástupem do tréninkového program. Pro realizaci vyšetření je mnohdy 

hlavním problémem zřízení takovéto ambulance, poněvadž cena je poměrně vysoká. Narážíme 

tady na absenci zahraniční, ale především české literatury, jež by se zabývala jinou levnější 

alternativou zátěžového testování pacientů s nekomplikovaným infarktem myokardu. 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Infarkt myokardu 

3.1.1 Definice a epidemiologie 

Ischemická choroba srdeční je definována jako onemocnění, při němž dochází k akutnímu 

nebo chronickému omezení či uzávěru přítoku krve do svaloviny myokardu. Omezení průtoku 

je způsobeno změnami na věnčitých tepnách (koronární složka) v příslušné oblasti myokardu, 

kde vznikla ischemie či nekróza (myokardiální složka), (Štejfa, 2007). 
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Více než polovina všech dospělých hospitalizovaných pacientů na interních odděleních je 

podmíněna kardiovaskulárními chorobami. Každý rok postihne akutní koronární příhoda 

v České republice 72000 lidí (ÚZIS ČR 2011). Kardiovaskulární choroby jsou proto na prvním 

místě mezi příčinami úmrtí. Tato hodnota představuje 50 % všech úmrtí, přičemž podíl ICHS 

je 40 % ze všech kardiovaskulárních příčin úmrtí (Hradec, 2009). 

3.1.2 Mikroskopická anatomie srdeční stěny a koronárních arterií 

Z důvodu pochopení patogeneze ICHS a závažnosti IM je třeba nejdříve uvést fyziologickou 

strukturu arterií a srdeční stěny. 

3.1.2.1 Mikroskopická anatomie cévní stěny arterií 

Koronární arterie řadíme mezi svalové arterie velkého kalibru, (Junquiera, 2002). 

Všechny typy krevních cév jsou tvořeny stejnými základními vrstvami, jsou to tunica intima, 

tunica media a tunica adventitia. Liší se však tloušťkou jednotlivých vrstev a zastoupením 

jednotlivých typů buněk podle fyziologických nároků (Junquiera, 2002). 

Pro naše účely je třeba popsat fyziologickou stěnu arterie svalového typu, mezi které řadíme 

i koronární cévy. 

Tunica intima - skládá se z vrstvy endotelových buněk mezenchymálního původu, 

jež vystýlají vnitřní povrch cév. Endotelové buňky jsou polygonální, velké asi 10x30 μm. Jsou 

protáhlé ve směru krevního proudu a ve směru jádra jsou vyklenuty směrem do lumen. Buňky 

se zmenšují směrem k okrajům a jsou spolu spojeny pomocí zonulae occludentes. Tento typ 

buněčných kontaktů umožňuje prostupnost makromolekul a získává tím svůj fyziologický  

i patologický význam. Pod endotelem se nachází subendotelová vrstva řídkého vaziva, která 

může obsahovat elementy hladké svaloviny (Junquiera, 2002). 

Tunica media - skládá se z koncentrických vrstev hladkých svalových buněk. Mezi 

svalovými buňkami se nachází měnlivé množství elastických a kolagenních vláken, tento 

extracelulární materiál je produkován hladkými svalovými buňkami. Medie může obsahovat až 

40 vrstev hladkých svalových buněk, počet vrstev se snižuje se zmenšujícím se kalibrem arterie. 

Intima je oddělena od medie lamina elastica interna. Tato lamina obsahuje průchody (fenestrae), 

které umožňují výživu a difuzi látek pro hluboko uložené buňky (Junquiera,2002). 
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Tunica adventitia - složená z kolagenních a elastických vláken, malého počtu fibroblastů 

i tukových buněk. Jsou zde obsaženy i nervy, které mohou pronikat až do zevních vrstev medie. 

Od medie je tato vrstva oddělena tenčí lamina elastica externa (Junquiera,2002). 

Znalost histologického popisu stěny artérií je stěžejní pro lepší pochopení procesu vzniku 

aterosklerózy. 

3.1.2.2 Anatomie srdeční stěny 

Srdeční stěna se skládá ze tří vrstev: endokardu, myokardu a perikardu. 

Nitroblána srdeční (endocardium) - je tenká vazivová, hladká blána vystýlající všechny 

dutiny srdeční, ale také povrch všech srdečních chlopní. Tloušťka kolísá mezi 50 - 200 μm. 

Endokard je silnější v předsíních, nežli v komorách, a také je obecně silnější v levé polovině 

srdce, nežli v pravé (Páč, 2004). 

Svalovina srdeční (myocardium) - jedná se o hlavní část srdeční stěny. Jedná se o velmi 

specifický typ svalové tkáně. Svalovinu srdeční dělíme na myokard pracovní (zodpovídá 

za kontrakce srdečních oddílů) a myokard vodivý (je podkladem tzv. excitomotorického 

aparátu srdce). Myokard předsíní a myokard komor představují dva samostatné systémy, 

protože předsíně a komory pracují s fázovým posunem. Vrstva myokardu v komorách je tlustší 

než v předsíních, nejvíce zastoupen je však v levé komoře (Páč, 2004). 

Osrdečník (pericardium) - jedná se o pevný vazivový vak, v němž je srdce uloženo 

(pericardium fibrosum). Tento fibrózní perikard je vystlán perikardem serósním (pericardium 

serosum), (Páč, 2004). 

3.1.2.3 Anatomie koronárních arterií 

Poznámka: V této kapitole nejsou popsány všechny anatomické a fyziologické poznatky 

k dané problematice. Podrobný popis srdeční anatomie je možno nalézt v učebnici anatomie od 

prof. Páče Anatomie kardiovaskulárního systému, 2004. 

Tepenné zásobení stěny srdeční zajišťují dvě věnčité tepny (aa. coronariae cordis). 

Obě tepny odstupují z počátečního oddílu vzestupné aorty (sinus aortae) a kladou se do 

příslušného sulcus coronarius (Páč, 2004). 
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A. coronaria cordis sinistra odstupuje ze sinus aortae sinister doleva, klade se mezi truncus 

pulmonalis a auricula sinistra a dělí se na dvě větve: ramus interventricularis anterior a ramus 

circumflexus (Páč, 2004). 

a. R. interventricularis anterior sestupuje v sulcus interventricularis anterior po přední 

ploše srdce až k srdečnímu hrotu, kde anastomosuje s r. interventricularis posterior 

(větev a. coronaria cordis dextra), (Páč, 2004). 

b. R. circumflexus se klade do levé části sulcus coronarius a stáčí se na diafragmatickou 

plochu srdce a vydává velké množství větví (r. marginalis sinister, rr. atriales), (Páč, 

2004). 

A. coronaria cordis sinistra svými větvemi zásobuje převážnou část stěny levé komory, 

přední část stěny pravé komory, přední část mezikomorového septa a stěnu levé předsíně (Páč, 

2004). 

A. coronaria cordis dextra vystupuje ze sinus dexter, prochází mezi auricula dextra 

a truncus pulmonalis a dále pokračuje pravým sulcus coronarius. Směřuje doprava na zadní 

straně srdce, dosahuje k sulcus interventricularis posterior. A. coronaria cordis dextra zásobuje 

převážnou část stěny pravé předsíně a pravé komory, zadní část mezikomorového septa 

a přiléhající část stěny levé komory, papilární svaly pravé komory a m. papillaris posterior levé 

komory (Páč, 2004). 

Znalost anatomie koronárních artérií je zcela zásadní pro přesnou lokalizaci ischemie 

myokardu a tím pádem k posouzení závažnosti akutního koronárního syndromu.  

3.1.3 Morfologie srdečního svalu  

Z hlediska funkce a morfologie rozlišujeme: srdeční skelet, převodní system a pracovní 

myokard. Pracovní myokard je tvořen příčně pruhovanou svalovinou, jejíž základní jednotkou 

je svalová buňka kardiomyocyt. Kardiomyocyty jsou uváděny do synchronní aktivity pomocí 

specializovaných buněk převodnho systému srdečního (Junquiera, 2002). 

3.1.4 Hlavní příčina ischemie myokardu 

Koronární ateroskleróza tvoří 90 % všech onemocnění koronárních tepen. Jedná se o cévní, 

zánětlivé a vysoce progredující onemocnění, které je doprovázeno metabolickými (hromadění 
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LDL cholesterolu) a buněčnými (proliferace) změnami. Při ateroskleróze dochází k tvorbě 

intimálních plátů, které zužují lumen cévy (Leonard, 2016). 

3.1.4.1 Endoteliální dysfunkce 

Jedním z faktorů, které iniciují vznik aterosklerotických změn, je tzv.endoteliální dysfunkce 

na podkladě mechanického poškození. K tomuto poškození dochází působením tlaku krevního 

proudu na stěnu arterií. Tento jev označujeme jako tzv. smykové napětí neboli "shear stress", 

který působí na vnitřní vrstvu endoteliálních buněk a způsobuje tím jejich dysfunkci.  

K mechanickému poškození endotelu dochází přednostně v hemodynamicky zatížených 

částech arteriálního systému (bifurkace a křížení cév), kde je nízký shear stress a dochází  

k tvorbě turbulentního proudění ve směru toku krve (Vojáček, 2012). 

Nepoškozený endotel má antiagregační schopnost, pokud je tato schopnost narušena, 

dochází k agregaci trombocytů. Tyto trombocyty produkují PDGF (Platelet Derived Growth 

Factor - růstový faktor), jež vede k proliferaci hladkých svalových buněk z médie. Svalové 

buňky mění vlastnosti cévní stěny a přispívají k tvorbě ateromového plátu (Murray, 2012). 

V následujících kapitolách bude naznačena souvislost vzniku aterosklerózy a rizikových 

faktorů ICHS (Tab. 1). Následně jsou v tabulkách č. 3 - 9 uvedeny pozitivní efekty pravidelné 

pohybové aktivity na konkrétní orgánové soustavy. 

3.1.4.2 Patologická činnost lipoproteinů vedoucí ke vzniku aterosklerózy 

Obecně můžeme říci, že LDL jsou aterogenní a HDL antiaterogenní. Ateroskleróza je 

onemocnění doprovázené tvorbou ateromů, které jsou složeny převážně z esterů cholesterolu, 

ateromy často kalcifikují. Proto můžeme jednoznačně řícti, že aterogenní efekt LDL 

cholesterolu je nesporný. Při vysoké hladině LDL v plazmě jsou v periferních tkáních jeho 

akceptorem speciální receptory na makrofázích (scavenger receptor). Tyto receptory 

přednostně vychytávají oxidované, tudíž nebezpečné LDL. Dochází tak ke změně biologických 

vlastností a výrazně stoupá afinita ke scavengerovým receptorům na makrofázích. Makrofágy 

neustále zachycují další ox-LDL až se přemění na pěnové buňky, které již nejsou schopny 

vycestovat z cévní stěny do krevního řečiště. Oxidovaný LDL tedy jednoznačně přispívá  

k tvorbě ateromového plátu (Ledvina, 2004). 

Stabilní plát je pokryt silným vazivovým pouzdrem, obsahuje hlavně vazivo a vápník, jen 

asi 10 % lipidů. Je proto tuhý a pevný (Lukl, 2004). 
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Nestabilní plát je pokryt slabou a málo odolnou vrstvou endotelu, snadno podléhající 

ruptuře nebo erozi. Plát obsahuje převahu pěnových buněk, makrofágů, T-lymfocytů 

a hladkých svalových buněk. Je proto měkký a křehký (Lukl, 2004). 

Při ruptuře nestabilního plátu je spuštěna koagulační kaskáda, dochází k tvorbě trombu. 

Myokard za vznikem trombu je méně či vůbec vyživován sníženou perfuzí (Murray, 2012). 

Musíme si proto uvědomit, že vznik ateromového plátu je multifaktoriální proces, při kterém 

se uplatňuje celá řada faktorů (endoteliální dysfunkce, zvýšená hladina oxidovaného LDL  

v plazmě, tvorba vazoaktivních látek, mechanické poškození, zánět či toxické vlivy), (Klener, 

2011). Výše zmíněné rizikové faktory jsou uvedeny v tab. č. 1. Základní didaktické dělení je 

na ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

Znalost procesu patogeneze aterosklerózy nám umožní hlouběji proniknout k pochopení 

negativního dopadu rizikových faktorů ICHS a současně k uvědomění si jejich každodenní 

přítomnosti kolem nás. 

3.1.4.3 Antiaterogenní efekt HDL 

Pozitivní efekt HDL spočívá v odstraňování cholesterolu z endotelu a intimy cév, jeho 

přenos do jater a následné odbourání na žlučové kyseliny. Za protektivní faktor tedy 

považujeme hladinu HDL vyšší než 1,6 mmol.l
-1. 

Vyšší hladiny HDL pozorujeme 

po konzumaci menšího množství alkoholu, lecithinů a polynenasycených kyselin. Před IM jsou 

lépe chráněny ženy, protože estrogeny se podílejí na zvýšení hladiny HDL (Ledvina, 2004).  

3.1.5 Rizikové faktory ICHS 

Za nejvýznamnější ovlivnitelné rizikové faktory vzniku IM považujeme diabetes mellitus  

2. typu, hypertenzi a nevhodný životní styl (Fletcher, 2013). 
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Tab. č. 1 Životní styl a rizikové faktory vzniku ICHS (Klener, 2011). 

Životní styl 

• strava (nadměrný energetický příjem, strava bohatá na tuky a cholesterol) 

• kouření 

• nízká fyzická aktivita 

• nadměrná konzumace alkoholu 

Biochemické nebo fyziologické faktory (ovlivnitelné) 

• hypertenze 

• zvýšená hladina LDL cholesterolu 

• snížená hladina HDL cholesterolu 

• zvýšená hladina triacylglycerolů 

• zvýšená glykémie / diabetes 

• nadváha / obezita 

• trombogenní faktory 

• markery chronického zánětu 

Osobní charakteristiky (neovlivnitelné) 

• věk 

• mužské pohlaví 

• předčasný výskyt KVO v rodině 

• KVO v anamnéze 

• genetické markery 

Legenda: KVO - kardiovaskulární onemocnění, LDL - Low Density Lipoprotein, HDL - High 

Density Lipoprotein 

Mezi nutriční faktory, vyvolávající hypertenzi, řadíme nadměrný příjem kalorií, alkoholu 

a soli, nedostatečný příjem kalia, ovoce a zeleniny (Widimský jr., 2013). 

3.1.6 Klinické projevy ICHS 

Jednotlivé projevy ICHS se liší etiologií a klinickým obrazem. Podle klinického obrazu 

můžeme rozdělit ICHS na řadu typů, které se liší symptomatologií, prognózou i léčbou. 

Za zcela zásadní prognostický ukazatel považujeme dělení ICHS na akutní či chronickou formu 

(Klener, 2011). Znalost jednotlivých forem ICHS je zcela zásadní pro individualizaci parametrů 

pohybové aktivity, která je indikována v rámci I. a II. fáze Kardiovaskulární rehabilitace. 
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3.1.6.1 Chronické formy ICHS 

Angina pectoris 

Angina pectoris je definována stabilizovanými algickými projevy - stenokardiemi 

(stabilizována ve frekvenci, v intenzitě, a v délce trvání). Tyto projevy jsou doprovázeny 

tranzitorní ischemií myokardu. Probíhá-li ischemie asymptomaticky, hovoříme o němé 

ischemii. Charakter projevů není u všech pacientů shodný (bolest, tlak na hrudi či dušnost), 

(Kirali, 2015). 

Ischemie myokardu se objeví vždy, když převáží nároky na dodávku kyslíku nad aktuální 

možností perfuze myokardu. Kritickým místem u ICHS bývá nedostatečný průtok epikardiální 

částí koronárního řečiště. Právě tato část myokardu bývá nejčastěji postižena aterosklerotickým 

procesem a změnami napětí (Kirali, 2015). 

Tab. č. 2 Klasifikace stupně závažnosti anginy pectoris (Klener, 2011) 

I. stenokardie vyprovokována jen neobvyklou zátěží 

II. stenokardie vyprovokována větší, avšak v běžném životě obvyklou námahou 

(více schodů), nebo prací ve větru či mrazu 

III. stenokardie vyprovokována již běžnou činností při psychické pohodě (chůze 

po rovině) 

IV. stenokardie přítomna i při minimální námaze či v klidu 

 

Němá ischemie myokardu 

Každá ischemie myokardu se nemusí projevovat stenokardiemi. Tento fenomén se objevuje 

u pacientů po prodělaném IM, u pacientů s AP, ale také u pacientů zcela asymptomatických. 

Tito nemocní mají stejným způsobem postižené koronární cévy, avšak bez přítomnosti 

stenokardií (Kirali, 2015). 

Variantní angina pectoris 

Variantní AP neboli Prinzmetalova vazospastická angina je klinicky charakterizovaná 

spazmy epikardiálních částí koronárních tepen. Stenokardie se objevují při námaze i v klidu, 

typicky v noci a nad ránem. Jedná se o záchvaty doprovázené elevací ST úseku, často se 
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manifestuje i fibrilace komor. Nemocní jsou ohroženi vznikem AP, IM i náhlou smrtí (Klener, 

2011). 

Příčinou této klinické jednotky ICHS je zřejmě endoteliální dysfunkce (Klener, 2011). 

Syndrom X 

Syndrom X představuje skupinu pacientů s absencí organické koronární stenózy 

i koronárních spazmů, avšak s přítomností myokardiální ischemie. Příčinou tohoto syndromu 

může být porucha relaxace při zátěži či ateroskleróza prearteriol (Klener, 2011). 

Akutní formy ICHS 

Nově se tyto formy dělí na základě patogenetického a terapeutického pohledu. 

Nestabilní AP a IM bez elevace úseku ST 

Za nestabilní AP považujeme nově vzniklou AP, náhlé zhoršení potíží již přítomné AP (větší 

frekvence záchvatů, změna charakteru záchvatů) nebo vznik stenokardií v subakutní fázi IM 

(Klener, 2011). 

IM bez elevace ST úseku se liší od nestabilní AP přítomností nekrózy myokardu 

s přítomností dvojnásobného vzestupu kardioenzymů (troponin T). Na EKG jsou patrny 

deprese ST úseku či inverze vlny T (Klener, 2011). 

Akutní IM s elevací úseku ST 

IM je charakteristický přítomností nekrózy části myokardu vzniklé na podkladě poruchy 

koronární perfuze. Podle lokalizace a rozsahu nekrózy dělíme IM na STEMI (ST-elevations 

myocardial infarction) a NSTEMI (bez elevace úseku ST), (Klener, 2011). 

STEMI můžeme nazývat též jako transmurální IM, protože výraznou ischemií je postižena 

celá srdeční stěna od endokardu k epikardu. V praxi je dále používán Q-IM (IM s kmitem Q), 

(Klener, 2011). 

Při depresi ST či inverzi Q vlny je ischemické ložisko menší, lokalizace spíše 

v subendokardu. Tento IM nazýváme tedy netransmurální či non-Q-IM (Klener, 2011). 
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Dělení IM na tranmurální a netransmurální (subendokardiální) je zcela zásadní pro posuzení 

míry závažnosti IM, a to podle míry, do jaké je zasažena stěna myokardu. Transmurální IM 

jsou obecně považovány za závažnější stav s horší prognózou (Klener, 2011). 
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Náhlá srdeční smrt 

Náhlou koronární smrt můžeme definovat jako úmrtí ze srdečních příčin do jedné hodiny od 

vzniku obtíží. Nebezpečím této klinické manifestace je to, že náhlá smrt může být prvním 

projevem ICHS (ICHS tvoří 70 % všech náhlých úmrtí). Klinickým podkladem je akutní IM 

nebo chronická ICHS (Klener, 2011). 

3.1.7 Diagnostické metody 

Základním vyšetřením je anamnéza. Lékař na základě obtíží zařadí pacienta do jedné ze čtyř 

funkčních tříd NYHA. Pomocí této klasifikace je lékař schopen kvantifikovat výkonnost  

a subjektivní potíže (dušnost, palpitace a anginózní bolest), (Hradec, 2007). 

Diagnostika akutního IM stojí na čtyřech pilířích: 

 anamnéza (charakter potíží, vegetativní projevy), 

 elektrokardiografické změny (Pardeho vlna), 

 stanovení plazmatických koncentrací biochemických markerů (troponin T, CK-MB, 

AST, LD) – při manifestaci IM dochází k elevaci těchto hodnot. V rámci 

diferenciální diagnostiky je biochemické vyšetření zcela zásadní, lékař tak může 

diagnostikovat IM bez typické manifestace, 

 selektivní koronarografie, 

 CT- koronarografie (Hradec, 2009). 

Laboratorní vyšetření 

Myoglobin je vylučován poškozenými buňkami myokardu, vrcholu dosahuje mezi 

1. a 4. hodinou od vzniku IM a bývá zvýšený přibližně 24 hodin. Není však specifický pro 

buňky myokardu, neměl by být používán při diagnostice izolovaně (O'Rourke, 2010). 

CK-MB se objeví v séru již od 3. hodiny, vrcholu však dosáhne mezi 12. - 24. hodinou. 

Zvýšená hladina CK-MB kardiální, ale neinfarktové etiologie se může objevit po kardioverzi, 

srdeční operaci či PCI (O'Rourke, 2010). 
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Troponiny jsou více kardiospecifické něž CK-MB. Existují dvě izoformy: I a T. Jejich 

hladina začíná stoupat 3. - 12. hodinu po vzniku ischemie, vrcholí ve 12. - 24. hodině. Zvýšené 

hladiny troponinu korelují s otevřenou nekrózou myokardu (O'Rourke, 2010). 

Elektrokardiografie (EKG) 

EKG záznam umožňuje vyhodnocení elektrické aktivity srdeční. Z hlediska 

kardiovaskulární rehabilitace umožňuje přesné monitorování srdeční frekvence, přispívá 

k odhalení fyziologických i patologických odchylek, jež mají velký praktický význam 

(dysrytmie, projevy ischemie), (Placheta, 2010). 

Echokardiografie (ECHO) 

Pomocí tohoto ultrazvukového vyšetření lze vyšetřit funkci myokardu (míru kontrakce 

myokardu, tloušťku levé komory). Z  ECHO můžeme  odhadnout ejekční frakci levé komory 

(LVEF), což je tepový objem LK dělený end-diastolickým objemem LK (O'Rourke, 2010).  

Echokardiografické vyšetření pracuje na principu využití ultrazvukových vln, jež jsou 

vysílány do organismu a přijímány zpět na základě odrazu od rozhraní tkání s různými 

akustickými vlastnostmi. Toto vyšetření slouží k určení průkazu ischemie, k určení její 

lokalizace, ke zhodnocení kontraktilní schopnosti myokardu a tím ke specifikaci míry 

závažnosti srdečních chorob. V praxi je nejvíce používána dvourozměrná dopplerovská 

echokardiografie, jež zahrnuje klidovou a zátěžovou echokardiografii. Mezi velmi důležité 

zjišťované parametry považujeme objemy a ejekční frakce levé srdeční komory. Ejekční frakci 

považujeme za významný prognostický ukazatel, který nás informuje o tom, kolik procent 

obsahu levé komory je vypuzeno během jednoho stahu. Hovoříme tedy o tzv. systolické funkci 

levé komory (O'Rourke, 2010).  

Za fyziologickou hodnotu EF levé komory srdeční považujeme hodnotu 60 - 75 %. Za další 

významný ukazatel míry poškození považujeme index hybnosti stěny levé komory srdeční. 

Tento index je dán součtem hodnot stanovených dle stupnice kinetiky stěny levé komory 

srdeční přiřazených jednotlivým 16 segmentům dělený počtem segmentů. Za fyziologické 

považujeme hodnoty 1,0, hodnoty větší než 1,0 považujeme za patologické (Elbl, 2005).  
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Selektivní koronarografie (SKG) 

Jedná se o rentgenové vyšetření koronárních tepen. Do a. radialis či a. femoralis je zasunut 

speciální zavaděč, provede se nástřik několika mililitry kontrastní látky. Vše se zobrazí pomocí 

rentgenu. Kardiolog sleduje průnik kontrastní látky koronární tepnou (Kern, 2013). 

Spiroergometrické vyšetření 

Spiroergometrii používáme k vyšetření tělesné zdatnosti i kardiorespiračních funkcí 

transportního systému při zátěži i při zotavení. Spiroergometrie je zátěžový dynamický test 

(Placheta, 1999). V našich podmínkách (V Evropě) je používán k vyšetřování pacientů 

bicyklový ergometr, zatím co v USA jsou zátěžové testy prováděny na běžeckých trenažérech. 

Výhodou bicyklového ergometru je lepší měřitelnost, nastavení zátěže a bezpečnost pro 

pacienta. Limitací však může být oslabení m. quadriceps femoris, jež může být důvodem 

ukončení zátěžového testu (Štejfa, 2007). Dávkování zátěže se řídí různě danými protokoly. 

Podle zvyklostí pracoviště je upřednostňován zátěžový test rampový (kontinuální navyšování 

zátěže), stupňovitý či kombinovaný. Je prokázáno, že mezi jednotlivými protokoly navyšování 

zátěže není zásadní rozdíl, je pouze nutně navyšovat zátěž tak, aby celý zátěžový test trval 

optimálně 8 - 10 minut. Na začátku zátěžového testu je nezbytné odhadnout počáteční intenzitu 

zatížení (zátěž ve W na ergometru, sklon či rychlost na běžeckém trenažéru) tak, aby byla 

dodržena optimární délak trvání zátěžového testu (Fletcher, 2013). 

Indikace zátěžového testu - diagnostická indikace (posouzení funkčního stavu orgánových 

systému a organismu jako celku, doplňkové vyšetření existujících symptomů různých 

onemocnění - AP, astma bronchiale. Zátěžové testy mohou sloužit i jako kontrola tréninkového 

rehabilitačního programu či posouzení efektu invazivní (CAGB, PCI) a neinvazivní terapie 

(medikamentózní). Prognostické indikace - predikce průběhu onemocnění, plánované 

intervence či jako vyhodnocení současného fyzického stavu k provádění určitého povolání 

(Fletcher, 2013). 

Cardio-ankle vascular index (CAVI) 

CAVI vyšetření slouží k určení tuhosti cévní stěny. Tuhost tepen vyjadřuje míru poškození 

jejich stěn různými vlivy během let (Farský, 2009). Tuto techniku vyvinuli v Japonsku ve snaze 

vyloučit závislost rychlosti pulzní vlny od aktuálního TK. CAVI index reflektuje tuhost aorty, 
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a. femoralis, a. tibialis. Nespornou výhodou tohoto měření je fakt, že není závislé na hodnotách 

TK (Kotani,2010). 

Pro praktické provádění Kardiovaskulární rehabilitace je však velmi důležité 

spiroergometrické vyšetření či jiný zátěžový test, které jsou podrobně popsány v kapitole 

Kardiovaskulární rehabilitace. Provedení vstupního zátěžového testu (spiroergometrie, 

ergometrie, chůzové testy) je důležité pro určení bezpečných limitů zátěže a vyloučení vzniku 

patologických změn na EKG při zátěži (Chaloupka, 2002). 

3.2 Možnosti terapie 

Obecné cíle pacientů s chronickou formou ICHS jsou zaměřeny na snížení úmrtnosti spojené 

se zlepšením prognózy a zmenšení či odstranění symptomů. Dle aktuálního stavu pacienta 

angiolog volí mezi dnes častější invazivní PCI nebo neinvazivním konzervativním postupem 

(Kala, 2011). 

Akutní IM je obvykle způsoben trombotickým uzávěrem koronární tepny, cílem léčby je co 

nejdříve obnovit krevní průtok myokardem. Je-li rekanalizace koronární tepny provedena do 

jedné hodiny od vzniku IM, dochází k mírnějšímu postižení myokardu. Naopak je-li obnovení 

průtoku zpožděno až na 6 - 12 hodin, je nekrotické postižení dokonáno (Leonard, 2016). 

Reperfuzní strategie 

Co nejrychlejší obnovení průtoku ischemickým myokardem je hlavní strategií léčby STEMI: 

trombolýza, primární perkutánní koronární intervence (PPCI) a trombolytiky facilitovaná PCI 

(Klener, 2011). 

 Trombolytika jsou velmi snadno dostupná, avšak bylo prokázáno, že k obnovení 

kompletní reperfuze dojde pouze u 50 - 60 % pacientů léčených trombolýzou.  

U této terapie je zvýšené riziko vzniku CMP z důvodu intrakraniálního krvácení (O'Rourke, 

2010). 

 PCI princip této metody spočívá v zavedení katétru do stenózou postižené věnčité tepny. 

Na konci katétru se nachází balónek, který se v místě stenózy pod vysokým tlakem rozepne 

a tím dilatuje poškozené místo (Robertson, 2004). 

 Primární PCI je efektivnější metodou terapie než trombolýza, ke kompletní reperfuzi 

dochází přibližně u 95 % pacientů. PCI je také spojeno s menším rizikem vzniku CMP. 
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Jako prostředky realizace PCI se požívají stenty, jež mají snížit restenózy a vyřešit tím 

akutní uzávěr tepny (O'Rourke, 2010). V praxi zavádíme BMS stenty nebo tzv. lékové 

stenty - DES, jež jsou spojeny s menším rizikem vzniku restenóz (Kala, 2011). 

 CABG (coronary artery bypass graft) je zvažován u vysoce rizikových pacientů se 

systolickou dysfunkcí LK, u pacientů s diabetem a nemocí více tepen (významné poškození 

RIA, nemoc tří tepen, nemoc kmene levé srdeční tepny), (Rourke, 2010). 

Výhoda chirurgické revaskularizace nad medikamentózní byla jednoznačně prokázána již 

před 20lety (Yusuj, 1994). 

Trombolýzou facilitovaná PCI spojuje použití trombolýzy u pacientů se STEMI s okamžitou 

PCI. Smyslem této metody je co nejčasnější obnovení reperfuze a snížení doby ischemie, avšak 

je spojena s rizikem většího či menšího krvácení (O'Rourke, 2010). 

Terapie po reperfuzi 

 Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE) jsou velmi důležité při potlačení 

tvorby negativně působícího angiotenzinu II, jež působí výrazně vazokonstrikčně, 

promitogenně (hyperplázie hladkých svalových buněk, proliferaci fibroblastů a depozice 

kolagenu) ale také blokuje tvorbu NO, podporuje tvorbu prooxidačních látek, zvyšuje 

uvolnění adrenalinu a tvorbu endotelinu-1 (O'Rourke, 2010). 

 Betablokátory jsou v léčbě STEMI zcela zásadní, významně totiž snižují SF. Od této 

terapie můžeme očekávat snížení mortality až o 20 - 30 % a výrazné snížení počtu 

reinfarktů. Farmakoterapie betablokátory snižuje riziko opětného uzávěru věnčité tepny 

trombem, upravuje endoteliální funkci, zlepšuje koronární oběh, zmenšuje metabolické 

nároky myokardu, snižuje riziko závažných arytmií a stabilizuje plát (Klener, 2011). 

Betablokátory by obecně neměli užívat pacienti s nedořešenou bradykardií a hypotenzí 

(O'Rourke, 2010). 

 Blokátory kalciových kanálků snižují kontrakce myokardu i hladké svaloviny cév, čímž 

snižují spotřebu kyslíku v myokardu a zvyšují krevní průtok myokardem 

(O'Rourke, 2010). 
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 Kyselina acetylsalicylová ireverzibilně inhibuje cyklooxygenázu 1 v destičkách, dále 

brání tvorbě tromboxanu A2, čímž výrazně snižuje agregaci destiček. Agregace destiček je 

stěžejní faktor v tvorbě a následné ruptuře aterosklerotického plátu (O'Rourke, 2010). 

3.3 Tělesná zátěž 

Vytváření tréninkových plánů pro kardiologicky nemocné se výrazným způsobem liší oproti 

tvorbě tréninkových plánů u osob bez kardiální anmnézy (závažnost prodělaného IM, zavedená 

léčba, chronotropní inkompetence). Je třeba se také podrobně zmínit o benefitech, jež 

pravidelná pohybová aktivita přináší. Jsou to právě zmíněné benefity a pozitivní ovlivnění 

rizikových faktorů ICHS, co vede ke zlepšení kardiologicky nemocných. Rehabilitace začíná 

již na koronární jednotce (I. fáze) s plynulým přechodem k II. fázi. Kardiovaskulární 

rehabilitace by měla být součástí doživotní komplexní léčby ICHS (Chaloupka, 2004). Míru 

pohybové aktivity určujeme dle aktuálního stavu pacienta (závažnost IM, EF levé komory 

srdeční), dle doby, která uplynula od vzniku IM a nesmíme opomenout ani dřívější zkušenosti 

s prováděním pohybové aktivity (pohybová anamnéza). Precizní preskripci pohybové aktivity 

tedy považujeme jako samostatný ovlivnitelný nefarmakologický faktor, jehož absence výrazně 

zvyšuje riziko vzniku AKS (Widimský, 2015). 

3.3.1 Kardiovaskulární rehabilitace 

Fyzická aktivita u pacientů se srdečním onemocněním je z moderního pohledu vnímána 

zcela jednoznačně pozitivně. Komplexní Kardiovaskulární rehabilitace (především ambulantně 

řízený trénink) přináší pacientům celou řadu benefitů mezi které řadíme pokles koronárních 

příhod, snížení kardiovaskulární mortality i nesporné zlepšení celoživotní prognózy (Nehyba, 

2009). 

Kardiovaskulární rehabilitace je dynamicky se rozvíjející obor, a proto je nezbytná orientace 

v amerických i evropských kardiologických společnostech a týmová spolupráce s ostatními 

zdravotnickými pracovníky. Efekt Kardiovaskulární rehabilitace se vrátí i ve snížených 

nákladech pojišťoven na následnou péči o tyto pacienty. Léčbu kardiaků můžeme tedy obecně 

rozdělit na farmakologickou, jež řeší kardiolog a nefarmakologickou, jež s pacientem řeší 

fyzioterapeut, nutriční terapeut, psycholog aj. (Chaloupka, 2004; Nehyba, 2009). Zcela zásadní 

pro zvýšení vrcholové spotřeby kyslíku je ovlivnění aerobní kapacity kosterní svaloviny 

vhodnou formou odporového tréninku. Trénink pro kardiaky má charakter aerobně-odporový, 
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hovoříme tedy o tréninku kombinovaném (Máček, 2011). Benefity z něho plynoucí jsou 

uvedeny v následujících tabulkách č. 3 - 9. 
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3.3.2 Nefarmakologická léčba - efekty aerobně-odporového tréninku 

Tab. č. 3 Protizánětlivý efekt (Piepoli, 2013) 

• ↓ hladina prozánětlivých cytokinů (IL-6, TNF, IL-6 receptors, IL-1), 

• ↑ kontraktility myokardu 

• ↓ markerů endoteliální dysfunkce 

• ↓ oxidačního stresu 

• podpora anabolických dějů v kosterních svalech 

• ↓ exprese iNOS 

• zlepšení aerobního metabolismu v kosterních svalech (inhibicí cytochrom 

coxidázy) 

• ↓ srdeční remodelace 

• ↓ apoptóza kosterních myocytů 

Legenda: i NOS - inducible nitrix oxid synthasa, IL – interleukin, TNF - tumor necrosis factor 

Tab. č. 4 Efekty v kosterních svalech (Piepoli, 2013) 

↑ normalizace metabolismu v kosterním svalu 

↑ kosterní oxidativní kapacity =► ↑ využití kyslíku 

=► ↑ oxid. enzymů =► 

↑ VO2peak + ↑ ANP =► opožděný nástup anaerobního metabolizmu 

↓ sympatické hyperactivity 

↓ oxidačního stresu + ↓ endoteliání dysfunkce 

↑ kapilární hustoty =► ↑ průtoku kosterními svaly 

Legenda: VO2peak - vrcholová spotřeba kyslíku, ANP - anaerobní práh 
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Tab. č. 5 Neurohumorální efekty (Roveda, 2003) 

↓ sympatikotonie + ↓ aktivity systému RAS =► ↑ parasymaptikotonie 

↑ srdeční variability 

↑ citlivosti baroreflexu 

↑ inhibičních reflexů sympatiku 

↓ excitačních reflexů sympatiku 

↑ n NOS =► ↑ NO 

↓ vazokonstrikce s lepší periferní a kosterní dodávkou krve 

↓ plazmatické koncentrace Ang II, NAP 

↑ myokardiální funkce =► zlepšení tréninkové capacity 

Legenda: RAS - renin-angiotenzin-aldosteron, NO - oxid dusnatý, nNOS - neuronal nitric oxide 

synthase, Ang II - angiotenzin II, NAP - natriuretické peptidy 

Tab. č. 6 Kardiovaskulární efekty (Piepoli, 2013) 

↑ myokardiálních ochranných mechanismů =► minimalizace stunningu a ↑ 

stabilizačních ochranných mechanismů při krátkých ICHS příhodách 

značné ↑ EF + úprava enddiastolického, systolického objemu,

 SFmax, systolického TK a srdečního výdeje 

↑ citlivost myofilament na Ca
2+

=►↑ kontraktility kardiomyocytů 

Legenda: EF - ejekční frakce, SFmax - maximální srdeční frekvence, TK - tlak krve, Ca2+- 

vápenaté ionty, ICHS - ischemická choroba srdeční 

Tab. č. 7 Endoteliální efekt (Piepoli, 2013) 

↑ e NOS (endoteliální NO syntháza) =► ↑ endoteliální produkce NO 

antioxidační efekt =► ↓ volných kyslíkových radikálů, ↑

 koronární vazodilatace, ↓ Ang II =► ↓vazokonstrikce 

obnova endoteliální funkce, ↓ periferní rezistence a ↑ EF 

↑ neoangiogeneze 

aerobní intervalový trénink je spojen s 15% zlepšením

 celkového antioxidačního stavu 

Legenda: eNOS – endotelial nitric oxide synthase, NO – oxid dusnatý, Ang II - Angiotenzin II, 

EF - ejekční frakce 
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Tab. č. 8 Bronchopulmonální efekt (Svačinová, 2008) 

↑ maximální minutové ventilace 

↑ schopnosti organismu přijímat kyslík =► ↑ extrakce kyslíku z alveolárního 

vzduchu 

↓ ventilační ekvivalent pro kyslík 

↑ svalová síla a výkonnost dýchacích svalů 

↑ vitální kapacita plic 

 

Tab. č. 9 Metabolické efekty (Chaloupka, 2004) 

redukce nadváhy 

↑ glukózové tolerance 

zlepšení lipidového profilu 

 

Výše uvedené tabulky shrnují důležité benefity plynoucí z pravidelné pohybové aktivity. 

Tabulky jsou rozdělny podle působení pohybové aktivity na jednotlivé orgánové systémy. 

3.3.3 Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po IM 

Dle WHO z roku 1993 je Kardiovaskulární rehabilitace definována jako soubor aktivit, 

pomocí kterých se u pacientů s onemocněním srdce snažíme navrátit jejich optimální fyzický  

a psychický stav (Chaloupka, 2009). 

Kardiovaskulární rehabilitace přináší komplexní přístup k nemocnému zahrnující vhodnou 

fyzickou aktivitu, dodržování zásad sekundární prevence a celkovou změnu životního stylu. 

Efekt Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po IM udává celkové snížení mortality o 27 % 

a u úmrtí z kardiovaskulárních příčin dokonce o 31 % (Barawid, 2015). 

Celý proces Kardiovaskulární rehabilitace zahrnuje 4 fáze: 

1. hospitalizační fáze  

2. čásná poshospitalizační fáze 

3. fáze stabilizace 
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4. doživotní udržovací fáze 

 

3.3.3.1 Nemocniční rehabilitace - I. fáze 

Podle diagnostiky, zda se jedná o komplikovaný či nekomplikovaný IM, se bude odvíjet 

další postup rehabilitace. U nekomplikovaného IM zahajujeme kinezioterapii 12 - 24 hodin 

po vzniku IM. Kinezioterapie zahrnuje dvoudobé cviky, při kterých střídáme horní a dolní 

končetiny a kontrolujeme pacienta ve správném dýchání. Smyslem I. fáze je odstranění strachu 

z pohybu po prodělané koronární příhodě, prevence trombembolických komplikací, ale také 

zabránění nežádoucímu zmenšování svalové síly. U pacientů s rozsáhlým IM nebo se srdečním 

selháním se stává velkým problémem nastupující svalová atrofie. Svalovou atrofii můžeme 

pozitivně ovlivnit individuálně indikovanou fyzioterapií. (Stejskal, 2012). 

Během kinezioterapie vždy pozorujeme klinické příznaky (dušnost, palpitace, stenokardie), 

subjektivní vnímaní námahy a reakci kinezioterapie na kardiovaskulární systém. Reakci 

zjišťujeme měřením SF a TK na začátku a po skončení kinezioterapie. SF se může zvýšit 

 o 20 - 30 tepů/min., a systolický TK o 30 mmHg (Stejskal, 2012). 

Asymptomatický pacient může začít chodit 2 - 3 dny od vzniku IM. Pacienta před 

propuštěním ještě otestujeme na schodech (2 patra), neustále měříme hodnoty 

hemodynamických parametrů. Pacienta edukujeme o vhodné pohybové aktivitě a zajistíme 

pokračování rehabilitace v II. fázi. Kontraindikace II. fáze Kardiovaskulární rehabilitace jsou 

uvedeny v příloze číslo A. 

3.3.3.2 Časná poshospitalizační rehabilitace - II. fáze 

II. fáze rehabilitace zahrnuje ambulantní řízený trénink, individuální domácí trénink nebo 

lázeňskou léčbu. 

Ambulantní řízený trénink 

V ambulaci Kardiovaskulární rehabilitace dochází k zatěžování pacientů formou aerobně-

odporového tréninku. Pro stanovení intenzity, délky, frekvence a progrese tělesného zatěžování 

je nejdříve potřeba pacienty podrobit indikovaným zátěžovým testem, (Niebauer, 2011). 
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Tab. č. 10 Stanovení rizika nemocných po IM (Chaloupka, 2006) 

Nízké riziko EF > 45%, bez klidové a zátěžové ischemie, bez arytmie, 

zátěžová kapacita > 100W ( > 6METs) 

Střední riziko EF 31 - 44%, známky ischemie při vyšší zátěži  

( > 100W), zátěžová kapacita < 100W ( < 6METs) 

Vysoké riziko EF < 30%, komorové arytmie, pokles TK > 15 při zátěži 

IM komplikovaný srdečním selháním, výrazné projevy ischemie 

Legenda: EF - ejekční frakce, MET - spotřeba energie vyjádřená metabolickým ekvivalentem, 

IM - infarkt myokardu, W - watt, TK - krevní tlak 

 

Pro zahájení ambulantního tréninku je nejdůležitější správné stanovení intenzity zátěže, 

prováníme tedy striktně individualizovanou preskripci pohybové aktivity. Celý trénink musí 

být prováděn na úrovni nebo mírně pod úrovní anaerobního prahu (ANP), což je okamžik  

v průběhu zátěže, kdy dochází ke změně krytí z aerobního na anaerobní metabolismus. ANP 

rozumíme 1. ventilační práh, na kterém ještě neustále dochází k převaze aerobního krytí 

energentických požadavků. Pravidelným tréninkem neovlivníme SF, při níž k této změně 

dochází (SFANP), ale zvýšíme toleranci zátěže na úrovni SFANP (Stejskal, 2012). 

Pokud je trénink prováděn nad úrovní ANP, dochází ke kompenzované kumulaci laktátu, 

vyplavování katecholaminů a aktivaci systému RAS, což je spojeno s větší pravděpodobností 

výskytu arytmií a jiných komplikací (Niebauer, 2011). 

Další stěžejní hodnotou je TTF (tréninková tepová frekvence), kterou je nutno v průběhu 

celého tréninku dodržovat. Pokud pacient trénuje na úrovni střední zátěže (úroveň WANP), 

TF roste lineárně se zátěží (Niebauer, 2011). 

Parametry hodnotící efekt ambulantního tréninku 

▪Maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku - VO2maxSL - tento parametr považujeme 

v zátěžové fyziologii za stěžejní, protože vypovídá o kapacitě transportního systému. Tento 

parametr vychází z aerobní kapacity, kterou definujeme jako schopnost organismu provádět 

aerobní aktivitu vyšší intenzity s délkou trvání více než 2 minuty. Aerobní kapacita nám ukazuje 

stav transportního systému a považujeme ji za jeden z nejvýznamnějších prognostických 

ukazatelů jak u kardiaků, tak u nekardiaků.V praxi používáme procento kapacity transportního 
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systému, tedy % VO2max. U kardiaků je však při hodnocení tohoto parametru upravit název na 

symptomy limitovaný nebo vrcholový, protože kardiaci díky farmakoterapii nejsou schopni 

během tréninku dosahovat svého anaerobního maxima. Hodnoty VO2maxSL < 13 ml. kg-1.min-1 

jsou známkou velmi špatné prognózy, těchto hodnot dlouhodobě dosahují pacienti před 

transplantací srdce (Placheta, 2001). 

▪Maximální symptomy limitovaná srdeční frekvence - SFmaxSL - jedná se o SF při maximální 

spotřebě kyslíku stanovené při maximální zátěži (Balady, 2000). 

▪Maximální symptomy limitovaný výkon - WmaxSL - maximální dosažená zátěž 

před ukončením zátěžového testu (Dobšák, 2009). 

▪Metabolický ekvivalent (MET) - 1 MET = 3,5 ml. kg-1.min-1. Tento parametr vypovídá 

o faktu, kolikrát je možno zvýšit klidovou spotřebu O2 během zatížení (Dobšák, 2009). 

Jednotka 1 MET (metabolic energy turnover) je definovaná jako výdej energie při nečinném 

sedu, kdy dospělá osoba průměrně spotřebuje 3,5 ml kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za 

jednu minutu. V USA je vedena preskripce pohybové aktivity právě pomocí metabolických 

ekvivalentů. Hodnoty parametru 1 MET se mírně liší u mužů a žen, hodnotu 3,5 ml. kg-1.min-1 

tedy považujeme v klinické praxi pro zjednodušení za průměrnou (Fletcher, 2013).  

▪RPE dle Borga - subjektivní vnímání intenzity fyzické zátěže - jde o škálu 6 - 20 sloužící 

k hodnocení namáhavosti intenzity zatížení a o škálu 0 - 10 k hodnocení dušnosti, bolesti na 

hrudi a dolních končetin. Jedná se o orientační ukazatel úrovně ANP (Svačinová, 2008). 

Izometrický zátěžový test ("handgrip") 

Odporový trénink byl zařazován do tréninku zpravidla mezi 2. - 4. týdnem. Odporovému 

tréninku předcházel tzv. handgrip test, kterým jsme zjišťovali reakci kardiovaskulárního 

systému na statickou zátěž a současně stav svalového aparátu. Test byl v praxi prováděn tak, že 

nejdříve byl probandovi změřen tlak na nedominantní HK, pak byl vyzván, aby provedl 

maximální stisk ručního dynamometru. Tím byla zjištěna hodnota MVC (maximal voluntary 

contraction). Vždy musíme respektovat kontraindikace tohoto testu. Proband následně udržoval 

dynamometr 30 % MVC po dobu 2 minut nebo do nástupu únavy. Těsně před ukončením 

kontrakce byly opět změřeny hodnoty TK a SF z nedominantní končetiny. Za fyziologickou 

považujeme hodnotu < 185/125 mm Hg (Placheta, 2001). 
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Jedno opakovací maximum 

Pokud byl výsledek handgrip testu fyziologický, zahájili jsme vlastní odporový trénink. 

Stanovení konkrétních hodnot zátěže pro odporový trénink bylo určeno otestováním jednoho 

opakovacího maxima (1-RM). Jedná se otestování do maxima, tj. stanovení maximální zátěže, 

se kterou pacient dokáže vykonat daný cvik v plném rozsahu a pouze jedenkrát. Byly provedeny 

vždy jen 3 opakování pro každy cvik. 1-RM bylo provedeno pro každý cvik zvlášť (benchpress, 

leg extension, pulldown). Z těchto hodnot jsme vypočítali 30 %, 40 %, 50 % a 60 %. Zátěž 

jednotlivých cviků byla navyšována po týdnech. Po dosažení 60 % 1-RM byl proveden nový 

1-RM a stanoveno nové 60 % 1-RM. S aktuální hodnotou 1-RM pacient prováděl odporový 

trénink až do skončení tréninkového cyklu (Chaloupka, 2006; Mífková, 2006). 

Pacient prováděl každý cvik ve 3 - 5 sériích. Odporový trénink byl veden jako prevence 

svalové atrofie a zároveň jako testování statické tělesné zátěže pro běžný život (Mandic, 2012). 

TTF zjišťujeme stanovením maximální spotřeby kyslíku a ANP spiroergometricky, 

procentem tepové rezervy nebo procentem maximální tepové frekvence. V praxi samozřejmě 

používáme spiroergometrické stanovení a výpočet procenta tepové rezervy (Dosbaba, 2017). 

Musíme si uvědomit, že princip stanovení TTF je u kardiaků oproti zdravé populaci naprosto 

odlišný. Důvodem je zavedená léčba beta-blokátory, jež mají významný hemodynamický 

účinek (tzv. chronotropní inkompetence). Kardiaci tedy nejsou schopni vlivem farmakoterapie 

dosáhnout maximálních hemodynamických hodnot. Pacienti dosahují průměrně vrcholové TF 

120 - 130 tepů/min. (Chaloupka, 2002). Pro stanovení TTF existuje celá řada vztahů. Z našeho 

pohledu pro praxi nejsnadněji využitelný je vztah výpočtu tepové rezervy dle Chaloupky et al. 

2002 uvedený níže. 

Výpočet SF podle tepové rezervy je tedy dán vzorcem:  

TSF = (TSpeak - kSF) x (0,7 - 0,8) + kSF 

Legenda: TTF - tréninková srdeční frekvence, TFpeak - vrcholová srdeční frekvence, kTF - 

klidová srdeční frekvence 

V průběhu tréninku používáme k určení subjektivního vnímání námahy tzv. Borgovu škálu 

(RPE). Fyzioterapeut tak dostává zpětnou vazbu od pacienta (intenzita zátěže, bolesti na hrudi, 

bolest dolních končetin, dušnost). Fyzioterapeut je ale také schopen relativně objektivně 

posoudit korelaci úrovně zatížení ve watech se subjektivním vnímáním pacienta (Balady, 

2000). 
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Jako nejvhodnější frekvence tréninku dle Kavanagh et al. 2002 je frekvence 3x týdně po 

dobu 2 - 3 měsíců. Přičemž tréninková jednotka trvá ve svém maximu na konci 3. měsíce 

tréninku až 60 - 90 minut. Rehabilitační program je organizován 2 - 3 týdny po propuštění  

z nemocnice. Před začátkem je však nutné vyšetření zátěžovým testem vyhodnocené lékařem 

(Robertson, 2004). Fyzioterapeut musí pacientovi naordinovat fyzickou aktivitu i na dny, kdy 

netrénuje v ambulanci. V ambulanci je pacient veden erudovaným fyzioterapeutem, který mu 

následně sestaví i tréninkový plán pro domací prostředí, kde pacient již není pod odborným 

dohledem. 

Je prokázáno, že incidence srdečních příhod v průběhu ambulantního tréninku je asi 

1 koronární příhoda na 50 - 150 tisíc tréninkových hodin. Tato hodnota nás vede k závěru, že 

benefity pravidelné pohybové aktivity jednoznačně převažují nad riziky (Rognmo,2012). 

Struktura tréninkové jednotky 

Konkrétní parametry individuální tréninkové jednotky nastavuje fyzioterapeut na základě 

vstupního spiroergometrického testu. Tréninková jednotka je charakterizovaná převažující 

formou tréninku (aerobní, kombinovaný), délkou trvaní (2 - 3 měsíce), intenzitou tréninku  

(60 - 80 % pVO2) i počtem konkrétních trenažérů dle pohybových možností pacienta. 

Zahřívací a relaxační část je důležitá v prevenci kardiovaskulárních a muskuloskeletních 

poškození. Před samotným zahájením aerobní části probíhá zahřívací fáze (warm-up) trvající 

10 - 15 minut. Zlepšíme tonus, prokrvení kosterního svalstva a dostaneme tím metabolismus 

z klidových hodnot. Ideální je dynamická rozcvička či pomalá chůze (Chaloupka, 2006). 

Na závěr tréninku je vhodné využít strečinkové cviky či pomalejší chůzi, čímž předejdeme 

pozátěžové hypotenzi a odstranění vodíkových kationtů z krevní plazmy. (cool-downfáze). 

V praxi se často využívá například Schultzův autogenní trénink či individuální zklidnění 

pomocí dynamického stretchingu (Chaloupka, 2006). 

Aerobní fáze tvoří hlavní část tréninkové jednotky. Nejvhodnější trenažéry pro dávkování 

zátěže jsou bicyklové ergometry (např. GE Healthcare, eBike Basic Ergometr) a běhací 

trenažéry (např. GE Healthcare, Trackmaster X425), v praxi však používáme i trenažéry 

veslovací (Concept II, indoor rower). Na bicyklovém trenažéru pacient dodzřuje, aby frekvence 

otáček neklesla pod 65 za minutu. U trenažérů běžeckých dávkujeme zátěž střídáním intervalů 

s vyšší rychlostí a nižší elevací s úseky s nižší rychlostí a větší elevací. U aerobní fáze může 
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tedy trénink probíhat kontinuálně nebo intervalově. Mnohé studie naznačují, že více benefitů 

přináší vysoce intenzivní intervalový trénink na úrovni 90 % HR oproti středně intenzivnímu 

kontinuálnímu tréninku na úrovni 60 % (Wisløff, 2007). V průběhu aerobní fáze fyzioterapeut 

měří hemodynamické parametry, zjišťuje subjektivní vnímání námahy a sleduje klinické 

příznaky. Pro zachování odborného dohledu a úrovně vedení tréninku považujeme 7 pacientů 

ve skupině za horní hranici. S každým dalším tréninkem fyzioterapeut navyšuje počet 

trenažérů, konkrétní hodnoty zátěže i délku trvání celého tréninku. Na všech trenažérech se 

pacientů tážeme na subjektivní vnímání zátěže pomocí Borgovy škály (Stejskal, 2012). 

Odporový trénink zařazujeme do tréninku zpravidla mezi 2. - 4. týdnem. Silovému tréninku 

předchází handgrip test, kterým zjišťujeme reakci kardiovaskulárního systému na statickou 

zátěž (Placheta, 2001). 

Pokud je výsledek handgrip testu fyziologický (TK <180/125), zahajujeme vlastní odporový 

trénink. Stanovení konkrétních hodnot odporového tréninku určíme otestováním  

one - repetition maximum (1-RM), (Mandic, 2012; Mífková, 2006). Odporový trénink tedy 

nehraje dominantní roli ve složení tréninkové jednotky. Bylo však prokázáno, že odporový 

trénink přináší více benefitů pacientům s chronickým srdečnm selháním, protože zde dochází 

vlivem dlouhodobě snížené ejekční frakce k patologické přestavbě kosterního svalstva 

(Wisløff, 2007). 

3.3.3.3 Období stabilizace a udržování (III. a IV. fáze) 

V těchto fázích dochází k upevnění již zažitých pohybových aktivit, změn životního stylu  

a dodržování zásad sekundární prevence. Pacienti by si již sami měli být schopni nastavit 

bezpečné hodnoty zatížení a automaticky dodržovat zásady sekundární prevence 

(Chaloupka, 2006). 

3.4 Shrnutí  

Kardiovaskulární příhody tvoří dle statistik ÚZIS téměř polovinu všech úmrtí v České 

republice. Incidence akutních koronárních příhod neustále roste. Podílí se na tom především 

životní styl, jež přispívá ke vzniku rizikových faktorů vedoucích v konečeném důsledku až  

k akutní koronární příhodě. Patofyziologickým podkladem kardiovaskulárních onemocnění je 

nejčastěji ischemická choroba srdeční, jež se dále projevuje svými četnými klinickými 

manifestacemi. 
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V České republice systematicky funguje jen málo ambulací Kardiovasklární rehabilitace, jež 

by dokázaly poskytnout předepsanou péči alespoň na průměrné úrovni. Odborná veřejnost ani 

pacienti nejsou dostatečně informováni o možnostech pohybové léčby, o rizikových faktorech 

ani o benefitech, jež významným způsobem mohou zlepšovat prognózu. Základem je 

individuální preskripce pohybové aktivity. V naší republice je nedostatečná podpora 

rehabilitace jako celku, nedostatek lékařů, kteří se mají zájem v oblasti kardiorehabilitace 

angažovat, ale také nedostatek erudovaných fyzioterapeutů – specialistů na Kardiovaskulární 

rehabilitaci. Jednoznačně podporuji více se zaměřit na primární prevenci se současně větší 

podporou vzdělávání fyzioterapeutů v této problematice. Výše zmíněné faktory uvádím na 

základě svých zkušeností z každodenní klinické praxe. Cílem této práce je tedy snaha upozornit 

na problematiku a naznačit přínos benefitů, pro kardiaky plynoucích z individuálně sestavené 

tréninkové aktivity. Benefity je nejvhodnější posuzovat na parametrech transportního systému 

organismu, které jsou velmi dobře objektivizovatelné. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Cíle 

Zhodnotit a srovnat naměřené hodnoty transportních ukazatelů kyslíku, antropometrických 

ukazatelů a tolerance zátěže před a po absolvování dvanáctitýdenního ambulantního řízeného 

tréninkového programu u pacientů po akutním koronárním syndromu v rámci časné 

posthospitalizační fáze Kardiovaskulární rehabilitace pomocí níže uvedených parametrů. 

 VO2maxSL – maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku, 

 VO2maxSL.kg-1 – maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku přepočítaný na kilogram 

tělesné hmotnosti pacienta, 

 WmaxSL – maximální symptomy limitovaný výkon dosažený při spiroergometrickém 

vyšetření ve wattech, 

 WmaxSL.kg-1 – maximální symptomy limitovaný výkon dosažený při spiroergometrickém 

vyšetření ve wattech přepočítaný na kilogram tělesné hmotnosti pacienta, 

 METmaxSL – maximální symptomy limitovaný metabolický ekvivalent vyjadřující 

průměrnou spotřebu energie vypočítaný v J.min
-1

.kg-1. 

CÍL II 

Demonstrovat praktickou a systematickou proveditelnost Kardiovaskulární rehabilitace 

spolu s četností výskytu jednotlivých rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. 
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4.2 Hypotézy 

Pracovní hypotéza: Předpokládáme, že ambulantně řízený tréninkový program povede 

ke zvýšení aerobní kapacity, charakterizované parametrem VO2maxSL.kg-1, čímž dojde 

k pozitivnímu ovlivnění rizikových faktorů. 

H1: Tříměsíční intervenční ambulantní program zvýší aerobní zdatnost hodnocenou 

maximálním symptomy limitovaným příjmem kyslíku VO2maxSL a maximálním symptomy 

limitovaným příjem kyslíku přepočítaným na kilogram tělesné hmotnosti pacienta  

VO2maxSL.kg-1.  

H2: Tříměsíční intervenční ambulantní program významně zvýší svalovou zdatnost 

hodnocenou maximálním symptomy limitovaným výkonem WmaxSL a maximálním symptomy 

limitovaným výkonem přepočítaným na kilogram tělesné hmotnosti pacienta WmaxSL.kg-1. 

H3: Tříměsíční intervenční ambulantní program povede ke snížení parametrů tělesného 

složení reprezentovaného hmotností pacientů (m) a body mass indexem (BMI). 

4.3 Úkoly 

 Zpracovat rešerši zahraniční literatury na podobné téma. 

 Zaměřit se přitom na studie, kterých se zúčastnil větší počet probandů. 

 Stanovit metodiku spiroergometrického vyšetření. 

 Vytvořit probandům tréninkovou jednotku. 

 Sestavit výzkumný soubor z probandů, jež splnili vstupní kritéria. 

 Tréninkový pohybový program aplikovat v ambulanci Kardiovaskulární rehabilitace. 

 Stanovit vhodné statistické metody pro zpracování naměřených dat. 

 Graficky zpracovat přehled rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. 
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4.4 Výzkumné metody a postup řešení 

4.4.1 Stručná charakteristika výzkumu 

Jednalo se o prospektivní studii, jejíž cílem bylo posoudit vliv tříměsíčního tréninkového 

programu na aerometabolické parametry u pacientů s ICHS, a naznačit tak pozitivní vliv 

Kardiovaskulární rehabilitace pro takto nemocné pacienty. Dalším smyslem práce bylo 

kvantifikovat zastoupení rizikových faktorů vzniku AKS v intervenční skupině a naznačit 

úzkou provázanost negativního dopadu těchto faktorů na zvýšené riziko vzniku AKS. V této 

studii jsme vycházeli z dosavadních zkušeností jiných autorů, jež se věnovali stejné 

problematice. 

4.4.2 Zařazovací kritéria vhodných pacientů 

▪ pacienti starší 18let, jež podepsali informovaný souhlas o účasti v prováděné studii 

a o možných rizicích 

▪ v době provedení zátěžového testu byli pacienti minimálně 4 týdny po prodělaném akutním 

infarktu myokardu, přičemž u všech pacientů byl IM řešen perkutánní koronární intervencí 

(PCI) či kardiochirugickou revaskularizací pomocí aorto-koronárního bypass (CABG) 

▪ pacienti byli v průběhu ambulantně řízeného tréninku stabilní a medikamentózně 

kompenzovaní 

4.4.3 Specifikace výzkumného souboru, prvotní výběr pacientů 

Do studie bylo zařazeno 138 pacientů, přičemž vstupní vyšetření absolvovalo s pozitivním 

výsledkem 132. V průběhu tréninkového program odstoupilo z různých důvodů 30 pacientů. 

Studie tedy se zúčastnilo 102 pacientů (90 % muži) s ICHS ve věku 59,3 ± 8,9 let. Jednalo se  

o pacienty po akutním koronárním syndromu. Doba od vzniku akutní koronární příhody do 

zahájení tréninkového programu byla 34 ± 7 dnů, u nemocných po aortokoronárním bypassu 

50 ± 16 dnů. Průměrný věk mužů byl 60,4 ± 7,1 let s EF LK  

54,8 ± 6,2 %; průměrný věk žen 58,5 ± 6,9 s EF LK 56,0 ± 5,9 %. U obou pohlaví byl dominující 

IM dolní stěny (DS) a to u žen s incidencí 50 % a u mužů 49 %. Všechny proměnné jsou 

přehledně uvedeny v tabulkách č. 11 a 12. Všichni pacienti absolvovali v rámci časné 

posthospitalizační fáze Kardiovaskulární rehabilitace dvanáctitýdenní ambulantně řízený 

program. Byli seznámeni s postupem rehabilitace i s případnými riziky  
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a podepsali písemný souhlas. V průběhu celé studie bylo postupováno v souladu s etickými 

zásadami Helsinské konvence z roku 1975 v revidovaném vydání z roku 1983. Projekt byl 

schválen Etickou komisí Fakultní nemocnice Brno. 

Tab. č. 11 Charakteristika souboru – kontinuální proměnné  

Parametr 
Pacienti 

(n = 102) 

Věk [roky] 59,3 ± 8,9 

Výška [cm] 175,1 ± 6,9 

Hmotnost [kg] 89,8 ± 12,7 

BMI [kg/m2] 27,5 ± 3,2 

EF LK [%] 55,3 ± 6,0 

Legenda: N, počet pacientů; BMI, body mass index; EF LK, ejekční frakce levé komory srdeční; 

 kg - kilogram, m - metr, kg/m2 - kilogram/metr na druhou; Průměr, směrodatná odchylka, *Studentův 

 t-test. 

Tab. č. 12 Charakteristika souboru – kategoriální proměnné 

Parametr 
Pacienti 

(n = 102) 

IM PS [%] 40 [39,2] 

IM DS [%] 50 [49] 

MML [%] 2 [2] 

NAP [%] 10 [9,8] 

PCI [%] 96 [94,1] 

CABG [%] 6 [5,9] 

DM 2. typu [%] 19 [19] 

HN [%] 54 [53] 

HLP [%] 

 

61 [60] 

Fumator [%] 40 [39] 

CHOPN [%] 0 [0,0] 

Legenda: N, počet pacientů; IM PS, pacienti po infarktu přední stěny; IM DS, pacienti po infarktu 

dolní stěny; MML, pacienti s minimální myokardiální lézí; NAP, nestabilní angina pectoris;  

PCI, perkutánní koronární intervence; CABG, coronary artery bypass graft (aorto-koronární bypass); 

DM 2. typu, diabetes mellitus 2. typu; HN, hypertenzní nemoc; HLP, hyperlipoproteinémie; 

 CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc. Absolutní počet, procenta, *χ-square test 



- 44 - 

 

Hodnota ejekční frakce levé komory srdeční byla stanovena před zařazením do programu 

pomocí klidové transthorakální echokardiografie (GE Healthcare, Vivid 7 sondou MS4  

ze standardních projekcí). Ke kalkulaci ejekční frakce levé komory srdeční byla využita metoda 

sumace disků, označovaná jako Simpsonova formule. 

Lokalizace a způsoby intervence IM byly zjištěny z katertizačních protokolů a z chorobopisů 

jednotlivých pacientů. Rizikové faktory byly odebrány společně s anamnézou nebo byly 

zjištěny nově při hospitalizaci na Koronární jednotce.  

4.4.4 Tvorba experimentu 

Soubor probandů podstoupil před zařazením a po skončení ambulantně řízeného programu 

echokardiografické a spiroergometrické vyšetření do symptomy limitovaného maxima. 

Tréninková tepová frekvence a hodnoty zatížení byly stanoveny na úrovni individuálního 

anaerobního prahu, protože tyto hodnoty považujeme v Kardiovaskulární rehabilitaci za 

bezpečné. Za zcela zásadní považujeme při anaerobním prahu také hodnoty Borgovy škály 

subjektivního vnímání intenzity tréninku. Před zahájením posilovací části  

(od 4. týdne) byl proveden izometrický "hand-grip" test a následně 1 – RM test (one repetition 

maximum). Na konstrukci studie jsme tedy použili metologický postup, s nímž máme na našem 

pracovišti několikaleté zkušenosti. Uvedený tréninkový ambulantní program absolvovalo od 

roku 1993 do současnosti přes 1500 pacientů po AKS. 

4.4.5 Organizace experimentu, popis intervencí v intervenční skupině 

Medody můžeme rozdělit na vlastní klinické vyšetřovací (echokardiografie, 

spiroergometrický zátěžový test) a vlastní měřitelné (měření TK, SF, m, BMI, Borgova škála). 

4.4.5.1 Echokardiografie 

Transthorakální echokardiografii prováděl před zařazením do tréninkového programu 

kardiolog, a to přístrojem GE Healthcare, Vivid 7 sondou MS4 ze standardních projekcí. 

4.4.5.2 Spiroergometrické vyšetření 

Vstupní i výstupní spiroergometrické zátěžové vyšetření bylo prováděno kardiologem v 

ambulanci Neinvazivní kardiologie Fakultní nemocnice Brno. Měření proběhlo na přístroji 

ergometru značky ERGOSANA (Oxycon Delta). Kardiolog vždy před zahájením nebo 
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i v průhěhu zátěžového testu hodnotil změny na EKG křivce a bral v úvahu relativní i absolutní 

kontraindikace zátěžového vyšetření. 

Absolutní kontraindikace zátěžového testu - akutní fáze onemocnění (IM, SS), nestabilní 

AP, dysrytmie, dekompenzované chronické srdeční selhání či nově vzniklé srdeční selhání, 

akutní plicní embolie, významná aortální stenóza, plicní hypertenze, jakákoliv akutní 

i dekompenzovaná chronická onemocnění jiných orgánových systémů (Fletcher, 2013). 

Relativní kontraindikace zátěžového testu - srdeční selhání NYHA I-III, stavy  

po komplikovaném IM, nedořešená metabolická onemocnění aj., neschopnost aktivní 

spolupráce, hypertenze > 210/110 mmHg, (Fletcher, 2013). 

Provedení spiroergometrického zátěžového vyšetření 

Spiroergometrické vyšetření probíhalo na bicyklovém ergometru značky ERGOSANA, 

probandi byli napojeni na 12svodové EKG a ventilační analyzátor (masku).  

Před zahájením testu bylo nutné domluvit způsob komunikace s lékařem, probandi byli předem 

informování o faktu, že by měli být den předem bez větší fyzické námahy, dvě hodiny před 

zahájením testu nejíst ani pít kávu. Po změření klidových hodnot pacient usedl na 

spiroergometr, čímž nastala 3minutová doba adaptace k ustálení klidových parametrů. Pacient 

byl dále instruován, aby frekvenci šlapání udržoval nad hodnotou 60 otáček za minutu.  

Dle individuálních možností pacienta začíná test na 20 - 40 W, zátěž se s časem plynule 

navyšovala až do symptomy limitovaného maxima. Po 2 minutách byly zaznamenávány 

hodnoty TK a SF. Probandi byli po celou dobu trvání testu dotazování na subjektivní vnímání 

námahy, dušnosti a bolesti na hrudi dle Borga. Po dosažení symptomy limitovaného maxima 

(po 8 - 12minutách) pacient plynule přešel do fáze zotavení, aby byly zaznamenávány 

patofyziologické abnormality, které se mnohdy projevují až ve fázi restituce (Placheta, 1999). 

Zátěžový test se však předčasně ukončuje pro bolest, dušnost či klaudikace, dále 

pro vyprovokování stenokardií, arytmií, při cyanóze, pro neurologické příznaky. Velmi časté je 

však ukončení testu díky hypertenzní reakci (dle evropské směrnice 240/130 mm Hg). Ideální 

stav však nastane, pokud pacient ukončí ztěžový test na zákládě dosažení svého individulního 

aerometabolického a výkonnostního vrcholu (Placheta, 1999; Niebauer, 2011). 
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Hodnocení testu dle Widimský, 2013 

 pozitivní (EKG změny, vzniklá AP) 

 negativní (maximální zátěže dosaženo beze změn na EKG i bez abnormních 

hemodynamických reakcí) 

 abnormální (tlaková hyperrekce, arytmie) 

 nediagnostický (nespolupráce pacienta, technické obtíže) 

Hodnocené parametry 

▪ Maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku - VO2maxSL 

Tab. č. 13 Funkční klasifikace snížených hodnot aerobní kapacity (Placheta, 1999) 

 
Třída 

 
Poškození 

VO2maxSL 

(ml.min
-1

.kg
-1

) 

A nulové - nízké > 20 

B mírné - střední 16 - 20 

C střední - těžké 10 - 15 

D těžké 6 - 9 

E velmi těžké < 6 

Legenda: VO2maxSL - maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku, ml.min-1.kg-1 - mililitr za 

minutu na kilogram tělesné hmotnosti 

 

Před a po ukončení tréninkového cyklu byly hodnoceny následující parametry: 

 Maximální symptomy limitovaná srdeční frekvence - SFmaxSL - jedná se o maximální SF, 

jež je schopen kardiak dosáhnout v průběhu zátěžového testu 

 Maximální symptomy limitovaný výkon – WmaxSL - jedná se o maximální výkon, jehož je 

schopen kardiak dosáhnout v průběhu zátěžového testu 
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 Metabolický ekvivalent (MET) - pomocí tohoto parametru se vyjadřuje spotřeba energie 

před a po ukončení tréninkového cyklu 

 RPE dle Borga - subjektivní vnímání intenzity fyzické zátěže 
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4.4.5.3 Rehabilitační program 

Průběh tréninkové jednotky 

Pacienti docházeli do ambulance na trénink 3 krát týdně po dobu 12 týdnů, přičemž každý 

trénink trval přibližně 90 minut. Na začátku každého tréninku byly změřeny klidové 

hemodynamické parametry. Samotná tréninková jednotka byla rozdělena na části zahřívací, 

aerobní, silovou a relaxační (Chaloupka, 2006). 

Fáze zahřívací - po úvodním měření následovala rozcvička (10 - 12 minut), jejímž smyslem 

bylo připravit kardiovaskulární aparát na zátěž, ale také předejít svalovým zraněním 

(Chaloupka, 2006). 

Fáze aerobní - hlavní část tréninkové jednotky tvoří aerobní trénink, jenž probíhal na 

několika trenažérech (bicyklový ergometr, bežecký trenažér, veslovací trenažér). Každý 

začínající pacient zahajoval trénink na bicyklovém ergometru (GE Healthcare, eBike Basic 

Ergometr), další trenažéry (veslovací, běžecký) byly přidávány v průběhu následujících 

tréninků na základě hemodynamické reakce na nastavenou zátěž. V průběhu aerobní fáze byla 

měřena hemodynamická odezva při zátěži i po ukončení tréninku na jednotlivých trenažérech, 

ale také subjektivní reakce na zátěž pomocí Borgovy škály. Trénink na bicyklovém ergometru 

byl zahajován tzv. "warm up" fází (3 minuty) s nižší intenzitou a zakončen tzv. "cool down" 

fází (2 minuty) s postupně klesající intenzitou zatížení. Intenzita zatížení mezi těmito fázemi se 

pohybovala na individuální úrovni anaerobního prahu. Aerobní trénink na bicyklovém 

ergometru trval 25 minut, na běžeckém trenažéru GE Healthcare, Trackmaster X425 15 minut 

a na veslovacím trenažéru Concept II, indoor rower 15 minut.  

Na všech použitých trenažérech byl aerobní trénink veden intervalově, protože je řadou studií 

vyhodnocen jako výhodnější a lépe tolerovatelný (Wisløff, 2007). U každého probanda byla 

individuálně vyhodnocena osobní i pohybová anamnéza, trenažéry byly tedy přidávány na 

základě individuálních pohybových možností každého pacienta. 

Fáze posilovací - od 4. týdne byl všem pacientům, na základě pozitivní reakce 

na "hand-grip" test, přidán i trénink odporový. Tento trénink obsahoval 3 cviky (benchpress, 

stahování kladky, předkopávání). Každý cvik byl prováděn ve třech sériích po 10, mezi každou 

sérií byly 1minutové pauzy. Vhodná zátěž pro posilování byla navyšována na základě procenta 

z 1-RM (30, 40, 50, 60 % 1-RM). V této fázi tedy již hovoříme o tréninku kombinovaném. 
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Fáze relaxační - trénink byl zakončen řízeným Schultzovým autogenním tréninkem 

(10 minut), v průběhu kterého docházelo k návratu hemodynamických parametrů ke klidovým 

hodnotám. 

V průběhu celého tréninku byli pacienti monitorováni pomocí Polar Testeru, 

aby nedocházelo k výraznému překračování tréninkové tepové frekvence. 

4.4.6 Výběr statistických metod 

Formulace nulových hypotéz: 

H01: Neexistuje rozdíl mezi parametry hodnotících aerobní zdatnost (VO2maxSL, 

VO2maxSL.kg-1) před a po absolvování tříměsíčního ambulantního tréninku. 

H02: Neexistuje rozdíl mezi parametry hodnotících svalovou zdatnost  

(WmaxSL, WmaxSL.kg-1). 

H03: Neexistuje rozdíl mezi parametry tělesného složení (m, BMI) před a po absolvování 

tříměsíčního ambulantního tréninku. 

K popisu souboru byly použity průměrné hodnoty a směrodatná odchylka. Nejprve byla 

ověřena normalita rozložení hodnot sledovaného souboru (Lillieforsova modifikace 

Kolmogorovova-Smirnovova testu normality). Rozdíly v hodnotách sledovaných parametrů 

naměřených před tréninkem a po tréninku v rámci celého souboru byly hodnoceny 

neparametrickým párovým t-testem pro závislé výběry. 

4.4.7 Matematicko - statistické zpracování 

Získaná data byla statisticky vyhodnocena pomocí programu Statistica 10. Základní popis 

dat byl prováděn s použitím standardních statistických metod. K popisu souboru byly použity 

průměrné hodnoty a směrodatná odchylka. Nejprve byla ověřena normalita rozložení hodnot 

sledovaného souboru (Lillieforsova modifikace Kolmogorovova-Smirnovova testu normality). 

Rozdíly v hodnotách sledovaných parametrů naměřených před tréninkem a po tréninku v rámci 

celého souboru byly hodnoceny neparametrickým párovým t-testem pro závislé výběry. 

Hladina věcné významnosti byla hodnocena pomocí Cohenova koeficientu účinku d. U hodnot 

s d > 0,8 hovoříme o velké praktické významnosti, naopak u hodnot d < 0,2 hovoříme o velmi 

malé praktické významnosti naměřených výsledků.  Hladina věcné významnosti byla 

posouzena pomocí Cohenova koeficientu účinku d. Jako hladinu statistické významnosti jsme 
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si zvolili p = 0,05. Výsledky s p < 0,05 považujeme za silně statisticky významné, naopak 

výsledky s p > 0,05 nepovažujeme za statisticky významné. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku 

Graf č. 1 Srovnání parametru VO2maxSL před a po absolvování tréninkového programu  

Legenda: VO2maxSL - maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku; ml.min-1 - mililitr  

za minutu; p – p hodnota; d - Cohenův koeficient účinku; p = 0,009; d = 1,35 

Průměrná hodnota VO2maxSL byla u souboru pacientů s chronickou ICHS před zahájením 

ambulantního tréninku 1899,8 ± 355,3 ml.min-1. Po ukončení ambulantního tréninku vzrostla 

na 2195,5 ± 386,2 ml.min-1. Hodnota VO2maxSL se tedy významně zvýšila o 15,7 % (p 0,009), 

(graf č. 1).  

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou VO2maxSL je statisticky významný;  

p = 0,009. 
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Graf č. 2 Srovnání parametru VO2maxSL.kg-1 před a po ukončení tréninkového 

programu  

Legenda: VO2maxSL.kg-1 maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku přepočítaná na kilogram 

tělesné hmotnosti; ml.min-1.kg-1- mililitr za minutu na kilogram tělesné hmotnosti;  

p – p hodnota; d - Cohenův koeficient účinku; p = 0,009; d = 1,35 

Průměrná hodnota VO2maxSL.kg-1 souboru pacientů s chronickou ICHS byla před 

a po ukončení ambulantně řízeného tréninku 20,5 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1

. Po ukončení 

ambulantního tréninku významně vzrostla na 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1

. Hodnota VO2maxSL.kg-1 

se tedy zvýšila o 18 % (p = 0,009), (graf č. 2).  

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou VO2maxSL.kg-1 je statisticky významný;  

p = 0,009. 
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5.2 Maximální symptomy limitovaný výkon 

Graf č. 3 Srovnání parametru WmaxSL před a po ukončení tréninkového programu 

Legenda: W - watt; WmaxSL – maximální symptomy limitovaný výkon; p – p hodnota; d - Cohenův 

koeficient účinku; p = 0,007; d = 1,42 

Průměrný maximální výkon WmaxSL souboru pacientů s chronickou ICHS byl před zahájením 

ambulantního tréninku 158,6 ± 31,3 W. Po ukončení 12týdenního rehabilitačního programu 

průměrná hodnota vzrostla významně na 190,5 ± 34,8 W. Došlo tedy k nárůstu tohoto 

parametru o 19 % (p = 0,007), (graf č. 3). 

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou WmaxSL je statisticky významný;  

p = 0,007. 
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Graf č. 4 Srovnání parametru WmaxSL.kg-1 před a po ukončení tréninkového programu  

Legenda: W.kg-1 – watt na kilogram; WmaxSL.kg-1 – maximální symptomy limitovaný výkon 

přepočítaný na kilogram tělesné hmotnosti; p – p hodnota; d – Cohenův koeficient účinku; p = 0,007;  

d = 1,42 

Průměrný maximální výkon WmaxSL.kg-1 na kilogram tělesné hmotnosti před zahájením 

ambulantního tréninkového programu 1,9 ± 0,4 W.kg-1. Po ukončení 12týdenního 

ambulantního programu průměrná hodnota  parametru WmaxSL.kg-1 významně vzrostla  

na 2,2 ± 0,4 W.kg-1. Došlo tedy k nárůstu o 15,6 % (p = 0,007), (graf č. 4).  

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou WmaxSL.kg-1je statisticky významný; p = 0,007. 
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5.3 Metabolický ekvivalent - spotřeba energie 

Graf č. 5 Srovnání parametru METmaxSL před a po ukončení tréninkového programu 

Legenda: METmaxSL – maximalní symptomy limitovaná spotřeba energie;  

J.min-1.kg-1 – joule za minutu na kilogram; p – p hodnota; d - Cohenův koeficient účinku; p = 0,007;  

d = 1,42 

Průměrná maximální symptomy limitovaná spotřeba energie vyjádřená metabolickým 

ekvivalentem (METmaxSL) byla před zahájením řízeného ambulantního programu 5,9 ± 1,1 

J.min-1.kg-1, po ukončení tréninku významně vzrostla na 7 ± 1,4 J.min-1.kg-1. Průměrná hodnota 

metabolického ekvivalentu tedy vzrostla o 17,6 % (p = 0,007), (graf č. 5). 

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou METmaxSL je za statisticky významný;  

p = 0,007. 

Na základě výše uvedených statisticky významných rozdílů mezi hodnocenými parametry 

zamítáme nulovou hypotézu H01 a H02 a přijímáme hypotézy H1 a H2. 
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5.4 Parametry tělesného složení 

Graf č. 6 Srovnání parametru m před a po ukončení tréninkového programu 

Legenda: m - hmotnost; kg - kilogram; p – p hodnota; d - Cohenův koeficient účinku; p = 0,952;  

d = 0,01 

Průměrná hmotnost byla před zahájením řízeného ambulantního tréninku 89,8 ± 12,7 (kg), 

po ukončení tréninku nevýznamně klesla na 89 ± 12,3 (kg). Průměrná hodnota hmotnosti klesla 

o 1 % (p = 0,952), (graf č. 6). 

Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou nepovažujeme za statisticky významný;  

p = 0,952 s věcnou významností d = 0,01. 
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Graf č. 7 Srovnání parametru BMI před a po ukončení tréninkového programu  

Legenda: BMI – body mass index; kg.m-2 - kilogram na metr na druhou; p – p hodnota, d - Cohenův 

koeficient účinku; p = 0,893; d = 0,01 

Průměrná hodnota BMI byla před zahájením řízeného ambulantního tréninku  

27,5 ± 3,2 (kg.m
-2

), po ukončení tréninku nevýznamně klesla na 27,0 ± 3,6 (kg.m
-2

). Průměrná 

hodnota BMI klesla o 1 % (p = 0,893), (graf č. 7). 

Rozdíly mezi vstupní a výstupní hodnotou nejsou statisticky významné,  

p = 0,893 s věcnou významností d = 0,01; zamítáme nulovou hypotézu H03  

a přijímáme hypotézu H3. 
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Tab. č. 14 Shrnutí výsledků práce 

Parametr Vstup Výstup 

Statistická 

významnost 

p 

Věcná 

významnost 

d 

VO2maxSL 

[ml.min-1
] 

1899,8 ± 355,3 2195,5 ± 386,2 0,009 1,35 

VO2maxSL.kg-1 

[ml.min.kg
-1

] 
20,5 ± 4,0 24,6 ± 4,0 0,009 1,35 

WmaxSL 

[W] 
158,6 ± 31,3 190,5 ± 34,8 0,007 1,42 

WmaxSL.kg-1 

[W.kg-1
] 

1,9 ± 0,4 2,2 ± 0,4 0,007 1,42 

METmaxSL 

[1 J.min
-1

.kg
-1

] 
5,9 ± 1,1 7 ± 1,4 0,007 1,42 

M 

[kg] 
89,8 ± 12,7 89 ± 12,3 0,952 0,01 

BMI 

[kg.m
-2

] 

27,5 ± 3,2 27,0 ± 3,6 0,893 0,01 

Legenda: VO2maxSL - maximální symptomy limitovaná spotřeba kyslíku;VO2maxSL .kg-1maximální 

symptomy limitovaná spotřeba kyslíku přepočítená na kilogram tělesné hmotnosti; ml.min-1.kg-1 - mililitr 

za minutu na kilogram tělesné hmotnosti; BMI – body mass index;  

m - hmotnost; kg - kilogram; kg.m-2 - kilogram na metr na druhou; W - watt; W.kg-1 – watt na kilogram; 

WmaxSL – maximální symptomy limitovaný výkon; WmaxSL.kg-1 – maximální symptomy limitovaný výkon 

přepočítaný na kilogram tělesné hmotnosti; METmaxSL – maximalní symptomy limitovaná spotřeba 

energie; J.min-1.kg-1– joule za minutu na kilogram; s.s – statisticky signifikantní; n.s. – statisticky 

nesignifikantní 
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5.5 Věcná významnost 

Věcnou významnost využijeme u aerometabolických a výkonnostních parametrů, protože, 

jak již bylo několikrát zmíněno, tyto parametry považujeme za rozhodující prognostické 

ukazatele. Dále je třeba věcnou významnost využít u parametrů antropometrických, protože 

pokles hodnot je tak minimální, že mohl být zatížen individuální chybou měření. 

Významným rozdílem rozumíme takový rozdíl, jež je větší než vlastní individuální chyba 

měření. Vzhledem k velkému počtu probandů, vysoké statistické významnosti a k faktu, 

že spiroergometrické i antropometrické vyšetření bylo prováděno prakticky neustále stejnými 

odborníky, můžeme naměřené rozdíly považovat za věcně významné, což znamená, 

že individuální chyby měření jsou menší, než naměřený rozdíl mezi hodnotami. Relativní 

změna průměrů transportních ukazatelů kyslíku a vykonnostních parametrů vzhledem ke 

směrodatné odchylce měření ve skupině je > 0,8; můžeme tedy hovořit o velkém efektu tréninku 

na tyto parametry. Naopak u parametrů tělesného složení je d < 0,2; můžeme tedy hovořit  

o minimálním efektu ambulantního tréninku. 
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6 DISKUSE 

Nedostatečný počet ambulancí Kardiovaskulární rehabilitace a absence těchto ambulací při 

velkých pracovištích se jasně odráží v počtu pacientů, kteří absolvovali řízený ambulantní 

trénink. Jak uvádí Dosbaba et al. (2017), Kardiovaskulární rehabilitace má ve Fakultní 

nemocnici Brno dlouholetou tradici. V rámci České republiky byla FN Brno první nemocnicí, 

jež začala systematicky a standardně provádět ambulantně řízený trénink jako součást léčby 

kardiaků. Vzhledem k časové náročnosti, délce programu a absenci jiných ambulancí 

Kardiovaskulární rehabilitace v širokém okolí, bývá nejčastějším důvodem odmítnutí právě 

časová náročnost. Studie Coopera et al. (2005) zkušenost našeho pracoviště přímo potvrzuje. 

Cooper pomocí rozhovorů s pacienty zjišťoval, čím je ovlivněno rozhodnutí pacientů, zda se 

zúčastnit či nezúčastnit následné rehabilitace. Argumenty byly v podstatě tytéž, jaké jsem 

vypozoroval a uvedl výše. Cooper et al. (2002) však uvadí ještě další argument, kterým je nízká 

adherence dnešní společnosti k provádění pohybových aktivit. Benefity a celkový smysl 

následné rehabilitace musí být pacientům náležitě vysvětlen. Na našem pracovišti hodnotíme 

tuto problematiku pomocí dotazníků, kdy každému pacientovi z Brna či okolí nabízíme účast v 

ambulantním program a v případě negativní odpovědi zaznamenáváme důvod.  

85 % oslovených pacientů program odmítne z výše popsaných důvodů.  Cooper at al. (2002) 

také popisuje, že je vhodné dát pacientovi čas na rozmyšlení a nechtít odpověď ihned. Na našem 

pracovišti využíváme totožný způsob oslovení pacientů. 

Ambulantně řízený program je spojen s výrazně nižším rizikem vzniku náhlé srdeční 

příhody. Rognmo et al. (2013) udává, že riziko vzniku náhlé srdeční události je  

1 na 50 000 - 150 000 tréninkových hodin. Tuto skutečnost potvrzuje Jolliffe et al. (2001), jež 

udává, že riziko vzniku IM při ambulantně řízeném tréninku je 1 na 220 000 a riziko vzniku 

náhlé srdeční smrti dokonce 1 na 750 000 tréninkových hodin. Tyto výsledky korelují s naším 

zjištěním, kdy za posledních 10 let nebyla zaznamenána při samotném tréninku srdeční zástava 

(Dosbaba et al. 2017). 

Naší studie se zúčastnilo 102 probandů (žen i mužů) ve věku 59,3 ± 8,9 s ejekční frakcí  

55,3 ± 6 %. Naši pacienti absolvovali dvanáctitýdenní ambulantní program (celkem 

36 tréninků). Námi zvolená délka tréninkového program koresponduje s randomizovanou studií 

Hoeve et al. 2015, jež považuje 3 měsíce intenzivního tréninku za dostačující k pozitivnímu 

ovlivnění rizikových faktorů, ale také na vytvoření adherence k pravidelné pohybové aktivitě. 

Jak uvádí Dosbaba et al. 2017, problémem po skončení kontrolované intervence je navazující 
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pokračovaní v započatém tréninku. V případě přerušení pravidelného tréninku dochází 

k poklesu aerobní zdatnosti, a jak uvádí Kavanagh et al. 2002, dochází k výraznému zkrácení 

doby přežití těchto pacientů. Zarážející je fakt nedostupnosti Kardiovaskulární rehabilitace,  

i když její praktickou realizovatelnost popisují ve svých pracích autoři již před desítkami let 

(Paffenbarger et al. 1986). 

Rizikové faktory a prognóza pacientů s ICHS 

Dle současných guidelines American Heart Association (AHA, 2013) je VO2max ovlivňováno 

věkem, pohlavím, pohybovými návyky, dědičností a kardiovaskulárním klinickým stavem. 

Existuje tedy přímá souvislost mezi rizikovými faktory, pohybovou aktivitou, 

kardiovaskulárním onemocněním a mortalitou. 

Věk - maximálních hodnot VO2max dosahujeme v 2. – 3. dekádě života, naopak v 6. dekádě 

života klesá hodnota VO2max přibližně o třetinu až na 17 – 18 ml.min-1.kg
-1

 (Fletcher, 2013). 

Tento fakt silně koreluje s našimi výsledky, kdy byly vstupní hodnoty VO2maxSL pacientů  

20,5 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1

. 

Pohlaví - obecně platí, že menší hodnoty VO2max dosahují ženy, díky menší svalové hmotě, 

menšímu množství hemoglobinu, menšímu objemu krve, avšak i přesto dochází s každou 

prožitou dekádou k menšímu úbytku tohoto parametru oproti mužům (Příloha B).  

VO2max je také velmi úzce spjato se stupněm postižení kardiovaskulárního aparátu. Rozvoj 

příznaků či symptomů spojených s předčasným ukončením zátěžového testu (angina pectoris, 

hypertenze, arytmie) na obrovský vliv na VO2max (Fletcher, 2013). Při srovnání našich 

vstupních výsledků hodnot VO2maxSL je také zcela patrný rozdíl tohoto paramteru mezi muži  

a ženami. 

Předchozím faktickými údajům odpovídá i charakteristika našeho souboru 102 probandů.  

90 % našeho souboru tvoří muži, 61 % pacientů se léčí s hyperlipidémií, 53 % jsou hypertonici, 

39 % kouřilo denně více než 5 cigaret a 19 % z našeho souboru se léčí s DM. V naší práci jsme 

se zaměřili na rizikové faktory, které lze ovlivnit pohybovou aktivitou a jinými režimovými 

opatřeními. Jedná se tedy především o arteriální hypertenzi, DM II. a nadváhu. Výše popsané 

zastoupení rizikových faktorů je vysoce úměrné zastoupení stejných faktorů ve studii 

Kavanagha et al. 2002. 
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AHA dále uvádí, že u pacientů s diabetes mellitus je riziko vzniku IM 2 - 4krát vyšší, než 

u člověka bez diabetu. Balducci et al. (2010) provedl studii, která zahrnovala dvanáctiměsíční 

monitorování 606 pacientů s DM 2. typu. Tito pacienti absolvovali dvakrát týdně intervalový 

řízený trénink na 22 italských klinikách. Z výsledků jednoznačně vyplývá následující: došlo ke 

snížení TK, hladiny glukózy, inzulínové rezistence, cholesterolu, BMI i markerů zánětu. 

Pravidelná pohybová aktivita u pacientů s DM 2. typu je zcela zásadní, dochází při ní k zvýšení 

citlivosti inzulinových receptorů (Dobšák, 2009). Délka našeho tréninku byla třikrát týdně také 

intervalově. V našem souboru je procentuálně menší zastoupení pacientů s DM 2. typu, 

nicméně došlo u našich pacientů ke snížení TK. Měření biochemických parametrů je jedním 

z limitů naší studie. 

Kokkinos F. Peter et al. (2009) ve své studii popisuje vztah hypertenze jako jednoho 

z hlavních rizikových faktorů a pohybové aktivity a uvádí, že snížením DTK o 5 mmHg 

ve sledované periodě 5let došlo k 21% poklesu akutních koronárních příhod, snížením DTK 

o 10 mmHg došlo dokonce k 56% snížení incidence mozkových příhod a k 37% snížení 

akutních koronárních příhod. Závislost aerobní kapacity vyjádřené metabolickým ekvivalentem 

u prehypertenzních probandů na délce přežití je zcela evidentní. Limitem naší studie je 

nemožnost retrospektivního sledování, nejsme tudíž schopni posoudit benefity plynoucí 

z absolvovaného tréninku. 

Jaká bude kardiální morbidita a mortalita našeho intervenčního souboru v následujících 

letech není možné prozatím posoudit, bude třeba retrospektivní sledování. Můžeme však 

s jistotou tvrdit, že v našem intervenčním souboru nebyl ani jeden pacient, jež by neměl alespoň 

jeden z výše uvedených rizikových faktorů ICHS. Tab. č. 12 naznačuje přímou souvislost mezi 

rizikovými faktory ICHS našeho souboru s výrazně vyšší mírou rizika vzniku IM. Zvýšení 

aerobní kapacity na hodnotu 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg-1 jistě přispěje ke zlepšení prognózy stran 

kardiálních onemocnění, tento fakt bude ale objektivně hodnotitelný retrospektivně s odstupem 

řady let. Tento fakt potvrzuje především studie Kavanagha et al. (2002). Z výše uvedeného je 

patrné, jaký vztah mají mezi sebou rizikové faktory, aerobní kapacita a následná prognóza 

pacientů s ICHS. Byl prokázán jednoznačný pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity 

na redukci rizikových faktorů (Roca-Rodríguez MM et al. 2014; Ades PA et al. 2014; McAuley 

PA et al. 2014). 
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6.1 Parametry kapacity transportního systému 

Benefitům pravidelné pohybové aktivity je věnován dostatečný prostor v teoretické části. 

Hlavní námi měřené parametry spadají do kategorie určující kapacitu transportního systému.  

U všech sledovaných parametrů transportního systému došlo po absolvování dvanáctitýdenního 

ambulantního programu k jejich signifikantnímu zvýšení. Nalezli jsme významnou změnu  

p = 0,009 u maximální symptomy limitované spotřeby kyslíku.  

Hodnota tohoto parametru vzrostla z hodnoty 1899,8 ± 355,3 ml.min-1 

na 2195,5 ± 386,2 ml.min-1, u maximálního symptomy limitovaného příjmu kyslíku 

přepočítaného na kilogram tělesné hmotnosti jsme nalezli významnou změnu p = 0,009, která 

vzrostla z hodnoty 20,5 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1 

na 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1 

a u symptomy 

limitovaného metabolického ekvivalentu spotřeby kyslíku jsme nalezli změnu p = 0,007, a to 

zvýšení z hodnoty 5,9 ± 1,1 (J.min
-1

.kg
-1

) na 7,0 ± 1,4 (J.min
-1

.kg
-1

). Vstupní parametry aerobní 

kapacity hodnotíme dle klasifikačního dělení rizikovosti jako mírné až středně těžké riziko, ale 

i přes to se naši pacienti po absolvování tréninku v tomto parametru dále výrazně zlepšili, a to 

do klasifikace nulové až nízké riziko (tab. č. 13), (Placheta, 1999). Budeme-li se na takové 

navýšení dívat z pohledu prognostického (Kavanagh T et al. 2002) a současně předpokládat 

tvalé udržení těchto hodnot, můžeme u našich pacientů docílit až 30% pokles mortality.  

Kavanagh T et al. 2002 dále uvádí, že aerobní kapacita větší než 22 ml.min-1.kg
-1 

vede až  

k 61% poklesu mortality. Tyto hodnoty byly dosaženy v našem souboru v průměru jak u mužů, 

tak i u žen. Hodnota dosažená absolvováním tréninkového programu 24,6 ± 4,0 ml.min-1.kg
-1 

s tímto zjištěním silně koreluje. Na výrazném zlepšení aerobní kapacity se podílí celá řada 

mechanismů, jež jsou přehledně zpracovány v tab. č.  3 – 9. Jednoznačné statisticky významné 

zvýšení aerobní kapacity vedoucí ke snížení mortality až o 30 % potvrzují i studie dalších autorů 

(Lavie et al. 2011; Leon AS 2005; Goel K et al. 2011; Myers, 2002; Vanhees,1 994; Mífková, 

Siegelová 2006; Gayda, 2009;  Vona, 2009;  Adams, 2008; Laukannen, 2004). Takové výsledky 

po absolvování dvanáctitýdenního ambulantně řízeného tréninku můžeme tedy zhodnotit jako 

pozitivní, zamítáme nulovou hypotézu H01a potvrzujeme hypotézy H1 a H3. Naše výsledky 

korelují s řadou zahraničních studií, jež hodnotily vztah mezi pravidelným ambulantním 

tréninkem a parametry transportního systému. 

K podobným výsledkům ve srovnání s našimi dospěl ve své rozsáhlé studii i Kavanagh et al. 

(2002), jíž se zúčastnilo v letech 1968 - 1994 celkem 12 169 mužů ve věku 55 ± 9,6 roků.  

Z 12 169 mužů bylo 7096 po IM, 3077 po CABG a 1996 po IHD. Během studie bylo 
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zaznamenáno 1336 úmrtí z kardiálních příčin (953 IM, 225 CABG, 158 IHD) a 2352 úmrtí 

z příčin jiných. Kavanagh et al. (2002) touto studií jednoznačně prokázal jak silným 

prediktorem mortality je maximální vrcholová spotřeba kyslíku VO2peak, riziko mortality tedy 

vzrůstá s klesající hodnotou aerobní kapacity. Zvýšení aerobní zdatnosti je limitováno nízkou 

adherencí pacientů k pohybové aktivitě, ale také klinickým stavem. Tento fakt potvrzuje ve své 

práci také Gayda et al. (2009).  Kavanagh et al. (2002) tvrdí, že jakékoliv zvýšení aerobní 

zdatnosti by mělo způsobit rozdíl nejen ve funkční kapacitě, ale i zvýšit šance na přežití. 

Fakt, že vhodně nastavený pravidelný aerobně - odporový trénink kardiaků vede k nárůstu 

vrcholové spotřeby kyslíku a tím k nižší mortalitě, jasně prokazuje další rozsáhlá studie 

Vanheese at al. (1994). Této studie se zúčastnilo 312 probandů po IM a 215 probandů po 

kardiochirurgickém zákroku. Během sledované periody bylo zaznamenáno celkem 53 úmrtí, 

z čehož bylo 33 úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Z výsledků této studie vyplynulo, že zvýšení 

VO2maxSL o 1 ml.kg-1.min-1 je spojeno se snížením mortality z kardiovaskulárních o 12 %. 

Předpokladáných výsledků této studie ve srovnání s naší bude možné eventuelně dosáhnout při 

retrospektivním zjištění příčiny úmrtí pacientů z naší studie. 

Také Belardinelli R., 2001 prokázal jednoznačný přínos Kardiovaskulární rehabilitace u 118 

pacientů po IM, jež byl řešen PCI. Tito pacienti absolvovali 6měsíční trénink, čímž došlo  

k signifikantnímu zvýšení VO2peak o 26 %, zvýšení kvality života o 27 % a poklesu kardiálních 

příhod z 32,2 % na 11,9 %. Oproti tomu naše studie pracovala s délkou tréninku 12 týdnů  

a prakticky se stejným navýšením parametru VO2maxSL. 

Podobné výsledky uvádí ve své studii i Myers et al. (2002), jež sledoval, jaký vliv má aerobní 

kapacita na úmrtnost, a to jak u kardiaků, tak u nekardiaků. Jako hodnotící parameter však 

využil další významný prognostický ukazatel – metabolický ekvivalent.  

Této studie se zúčastnilo 6213 mužů, jež absolvovali řízený pohybový program na běžeckém 

trenažéru. Subjekty byly rozděleny do dvou skupin, přičemž první skupina zahrnovala 

3697 probandů, kteří prodělali abnormální zátěžový test či měli pozitivní anamnézu 

na sledovaná kardiovaskulární onemocnění. Druhá skupina zahrnovala 2534 probandů, kteří 

absolvovali zátěžový test bez potíží a neměli v anamnéze prodělané kardiovaskulární 

onemocnění.  

Tito muži byli sledováni v průběhu 6,2 ± 3,7 roku, po dobu sledovaného intervalu došlo k 1256 

úmrtím s ročním průměrem 2,6 %, přičemž probandi, jenž zemřeli dříve, měli prokazatelně 

nižší aerobní kapacitu. Touto studií Myers potvrzuje vyšší významnost VO2peak vyjádřeného 
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pomocí metabolického ekvivalentu jako silného prediktoru mortality, nežli jsou ostatní 

uznávané rizikové faktory. Myer uvádí, že zvýšení aerobní kapacity vyjádřené pomocí 

metabolického ekvivalentu o 1 MET znamená 12% zvýšení šancí na přežití. 

Vzhledem k faktu, že ve výše jmenovaných studiích bylo dosaženo srovnatelných výsledků 

v pozitivní progresi u parametrů transportního systému jako v naší práci, můžeme také 

předpokládat pozitivní vliv tréninku na přežití našich probandů. 

17% snížení mortality z kardiálních příčin při zvýšení spotřeby energie o 1 MET prezentuje 

ve své studii Gulati (2003) a současně potvrzuje VO2peak  jako významný prediktor mortality  

z kardiálních příčin. 

Výčet výše uvedených studií velmi názorně demostruje významnost a důležitost 

metabolického ekvivalentu jako prediktoru mortality z kardiálních příčin, ale především 

výsledky všech uvedených studií významně korelují s námi dosaženým výsledkem, a to již 

zmíněným zlepšením o 1 MET. 

O přínosu Kardiovaskulární rehabilitace tedy nemůže být pochyb, proto udávám na závěr 

tohoto pojednání výstižné prohlášení Balady JG (2002), že za posledních 15 let byl prokázán 

mnoha studiemi jednoznačný a silný vztah mezi pohybovou aktivitou, tréninkem a celkovým 

snížením kardiovaskulární mortality. 

Je zde však nezbytné zmínit fakt, že parametr VO2peak může být u klinicky závažnějších 

pacientů (chronické srdeční selhání) výrazně limitován řadou faktorů a ztrácí tak svoji pozici 

jako precizního prediktoru morbidity a mortality. Hlavní prognostické limity parametru VO2peak 

jsou nutnost dosažení ANP při zátěžovém testu (RPE > 1,10), léčba beta-blokátory, ale také 

tento parametr nereflektuje aerobní kapacitu kosterního svalstva. V našem souboru  

5 % pacientů nedosáhlo při jednom ze dvou spiroergometrických měření z různých příčin 

hodnoty ANP (1. ventilačního prahu). Při retrospektivním hodnocení mortality a morbidity 

našeho souboru bude třeba tento fakt brát v úvahu. Tuto situaci potvrzuje přehled studií Arena 

et al. 2004. A to jsme zcela pominuli závislost tohoto parametru na pohlaví a věku. Proto je  

u pacientů s chronickým srdečním selháním či s dlouhodobě sníženou EF LK považován za 

preciznější prediktor morbidity a mortality parametr VE/VCO2slope (poměr minutové ventilace 

a výdeje oxidu uhličitého), jež zcela presně reflektuje efektivitu ventilace techto pacientů a není 

limitován výše uvedenými okolnostmi. Parametr VO2peak však považujeme za zlatý standard 

aerometabolického zátěžového testováni u pacientů po AKS (Arena, 2004; Dosbaba, 2017). 
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Parametr VE/VCO2slope není vzhledem ke struktuře našich pacientů pro účely naší studie 

nezbytný. 

6.2 Výkonnostní parametry 

U všech sledovaných výkonnostních parametrů jsme nalezli statisticky významné navýšení 

hodnot. Maximální symptomy limitovaný výkon vzrostl z hodnoty 158,6 ± 31,3 W  

na 190,5 ± 34,8 W na hladině významnosti p = 0,007. Maximální symptomy limitovaný výkon 

přepočítaný na kilogram tělesné hmotnosti vzrostl také z hodnoty 1,9 ± 0,4 W.kg-1  

na 2,2 ± 0,4 W.kg-1 na hladině významnosti p = 0,007. Takové výsledky po absolvování 

tříměsíčního ambulantně řízeného tréninkového programu hodnotíme jako statisticky 

významné, zamítáme nulovou hypotézu H02 a potvrzujeme hypotézu H2. 

Naše výsledky potvrzuje studie Jančíka et al. (2002), jež hodnotil vliv osmitýdenního 

kombinovaného tréninku u pacientů se systolickou dysfunkcí levé komory. V této studii došlo 

ke statisticky významnému navýšení námi sledovaných výkonnostních parametrů WmaxSL, 

WmaxSL.kg-1. 

Dosud největší v České republice provedenou studií hodnotící výkonnostní parametry byla 

studie Chapoupky et al. 2002, jež se zúčastnilo 582 nemocných a jejichž tolerance zátěže se 

zvýšila z 1,5 W.kg-1 na 1,7 W.kg-1. Tyto výsledky opět velice významně korelují s námi 

dosaženým zvýšením z 1,9 W.kg-1 na 2,2 W.kg-1. Naše výsledky jsou ovlivněny faktem, že  

v současnosti jsou tréniky díky pokročilejší zavedené farmakoterypii delší, zátěžově náročnější, 

avšak bezpečnější, proto se naše studie liší dosažením lepších výsledků ve výkonnostních 

parametrech oproti studii Chalopuky et al. (2002). 

Nejvetší zahraniční studie zabývající se snížením kardiální mortality účinkem zvýšení 

tolerance zátěžeje studie Andersona et al. 2014, jež byla proveden na více než 

20 000 pacientech. 

6.3 Parametry tělesného složení 

U sledovaných antropometrických parametrů (m, BMI) nedošlo ke statisticky významnému 

poklesu. Z hlediska věcné významnosti nevedl řízený trénink k praktickému efektu stran 

snížení hodnot m a BMI. Průměrná hmotnost klesla z hodnoty 89,8 ± 12,7 kg na 89 ± 12,3 kg. 

Průměrná hodnota BMI klesla z hodnoty 27,5 ± 3,2 kg.m-2 na 27,0 ± 3,6 kg.m-2. Můžeme tak 

potvrdit hypotézu H3 a vyvrátit hypotézu H03. Za normální hodnotu BMI považujeme  
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18,5 - 24,9; 25 - 29,9 považujeme za nadváhu; 30 - 39,9 za obezitu a při BMI nad 40 hovoříme 

již o těžké obezitě (Dobšák, 2009). Pouze mírné snížení obou sledovaných parametrů můžeme 

přisoudit přeměně tukové tkáně ve svalovou, a to jako důsledek tréninku. Tímto si můžeme 

vysvětlit nesignifikantní pokles sledovaných antropometrických ukazatelů. Se stejnými 

výsledky se setkáváme ve studii Arthmana et al. (2008). V řadě studií nacházíme i výsledky 

opačné, tedy s nárůstem těchto parametrů po absolvování ambulantního tréninku (Kida, 2008; 

Beniamini, 1999). Objektivnější, nežli BMI, je hodnocení poměru obvodu pás - boky. Dobšák 

et al. (2009) popisuje fakt, že při nárůstu tuku ve viscerální oblasti (abdominální obezita) 

dochází ke většímu riziku vzniku kardiálního onemocnění, vzniku inzulinorezistence, z čehož 

vzniká DM 2. typu 

Výsledky naší studie jsou na jednu stranu velmi povzbudivé, na druhou stranu je zcela 

zásadní si uvědomit, že se tréninkového program zúčastnili převážně pacienti, jež mají jistou 

afinitu k pohybové aktivitě z dřívějšího života a bydlí v Brně nebo jeho okolí. 

6.4 Limity studie 

 absence kontrolního souboru 

 v intervenční skupině byli zařazeni pouze pacienti, kteří s tréninkem souhlasili 

 studie postrádá randomizaci a zaslepení 

 možné zkreslení parametrů zátěžového spiroergometrického zátěžového testu díky 

nevhodné metodice či předčasnému ukončení zátěžového testu 

 nízká compliance pacientů k účasti v ambulantním tréninkovém program 

 nebyly hodnoceny biochemické a metabolické parametry 
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7 ZÁVĚR 

V naší studii došlo ke statisticky významnému zlepšení parametrů aerobní kapacity 

i parametrů výkonnosti. Na základě porovnání vstupních a výstupních hodnot došlo ve zvýšení 

maximálního symptomy limitovaného příjmu kyslíku VO2maxSL  

o 15,7 %, (p = 0,009), maximální symptomy limitovaný příjem kyslíku přepočítaný na kilogram 

tělesné hmotnosti VO2maxSL.kg-1 vzrostl o 18,0 % (p = 0,009), maximální symptomy limitovaný 

výkon WmaxSL vzrostl o 19,0 % (p = 0,007), maximální symptomy limitovaný výkon 

přepočítaný na kilogram tělesné hmotnosti WmaxSL.kg-1 vzrostl o 15,6 % (p = 0,007) 

a maximální symptomy limitovaná spotřeba energie vyjádřena metabolickým ekvivalentem 

METmaxSL vzrostla o 17,6 % (p = 0,007). 

Antropometrické ukazatele (hmotnost, BMI) klesly o 1 %, jedná se tedy o statisticky 

nesignifikantní rozdíl. 

Podařilo se nám úspěšně prokázat, že Kardiovaskulární rehabilitace je pro pacienty  

s chronickou ischemickou chorobou srdeční velmi prospěšná a s odkazem na již provedené 

studie naznačit, že snižuje morbiditu, mortalitu a naopak zvyšuje kvalitu života. 

Úspěšně jsme potvrdili hypotézy H1,H2 a H3 a vyvrátili nulové hypotézy H01, H02 a H03.  
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

A - Absolutní a relativní kontraindikace kardiovaskulární rehabilitace 

B - Progrese a akcelerace hodnotou VO2peak u klinicky zdravých žen a mužů   
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Příloha A - Absolutní a relativní kontraindikace kardiovaskulární rehabilitace 

(dle Chaloupka, V. et al. 2006) 

 

Absolutní kontraindikace 

nestabilní angina pectoris 

manifestní srdeční selhání 

disekující aneurysma aorty 

komorová tachykardie 

sinusová tachykardie >120/min. 

těžká aortální stenóza 

STK > 200mmHg a DTK > 115 mmHg 

akutní infekční onemocnění 

podezření na plicní embolii 

 

 

 

 

 

Relativní kontraindikace 

stabilní angina pectoris 

hypertenzní reakce na zátěž 

nespolupráce pacienta 
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Příloha B - dle Fletcher et al. (2013) 

Progrese a akcelerace hodnotou VO2peak u klinicky zdravých žen a mužů 

 

 


