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Civilizační choroby
• srdečně cévní
• pohybové
• duševní

… a jejich příčiny
nedostatek pohybu

stres

převaha příjmu nad výdejem energie



Metabolický syndrom „smrtící kvartet“
hypertenze – vysoký krevní tlak

diabetes mellitus – cukrovka

poruchy metabolizmu tuků

obezita

urychlení aterosklerózy
zvýšení rizika závažných komplikací – IM, CMP
snížení soběstačnosti
zkrácení života 



Ateroskleróza
• patogeneza – poškození endotelu, 

pronikání lipoproteinů pod endotel, 
vytváření plátů, provokace 
proliferace vaziva
• aterosklerotický plát – omezení 

prokrvení za plátem, krevní proud je 
turbulentní, stěna za stenózou je 
zatížena, dochází  k poststenotické 
dilataci
• krev proudí rychleji a pod nižším 

tlakem, dochází k poškození 
endotelu a nasednutí trombu



Postup aterosklerózy v průběhu života



Rizikové faktory
neovlivnitelné – familiární dispozice, věk, mužské pohlaví
ovlivnitelné I. řádu – HLP, HT, DM, metabolický syndrom, 

kouření
ovlinitelné II. řádu – zvýšení FG, homocysteinu, PL proti 

fosfolipidům, nedostatek pohybu, osobnostní typ D - 
depresivní, A - ambiciózní



Klasické komplikace





Komplikace typické pro vyšší věk



Komplexní terapie
angioplastiky, bypassy – kvalita tepny za zúžením
režimová a dietní opatření – tuky, cukry, vláknina
úprava poměru příjmu a výdeje energie
tréningový režim – ICHS do bolesti, ICHDKK přes bolest
omezení solení vs kalium šetřící diuretika - hyponatrémie
spánkový režim, syndrom spánkové apnoe
nekouření
omezení až vyloučení příjmu alkoholu
farmakoterapie



Farmakoterapie
hypertenze – ACEI, blokátory Ca, diuretika, betablokátory
hyperlipidémie – statiny, fbráty. ezetimib
nitráty
antiagregancia – ASA, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor
antikoagulancia, NOAK
vazodilatancia, reologika?
nootropika?
vitamin E?



Úskalí farmakoterapie komplikací 
aterosklerózy u starších nemocných

• změny farmakokinetiky a farmakodynamiky
• compliance – retardované preparáty, fxní kombinace
• polymorbidita
• polypragmázie
• zastoupení léků na trhu
• přání nemocného
• koordinace léčby
• vnější vlivy



Lékové interakce, nežádoucí účinky léků
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Terapie doporučovaná – STOPP/START
• START 
warfarin u f síní, aspirin při KI warfarinu
ASA nebo clopidogrel u nemocných s koronární, 

cerebrální nebo periferní AS a sinusovým rytmem
antihypertenziva při TKs nad 160mmHg
statiny u nemocných s koronární, cerebrální     nebo 

periferní AS, soběstačných,                                                         
s očekávaným přežitím > 5 let

ACEI u nemocných s CHSS a po AIM
beta-blokátory u stabilní anginy pectoris 



Terapie nedoporučovaná I
• STOPP I 

digoxin dlouhodobě v dávce přesahující 0,125 mg 
denně

kličková diuretika u edému DKK bez známek 
selhání nebo jako monoterapie HT

thiazidová diuretika u nemocných s dnou

betablokátory v kombinaci s verapamilem, 
neselektivní u nemocných s CHOPN

Ca blokátory u zácpy, NYHA III-IV

vasodilatační terapie u nemocných s posturální 
hypotenzí



Terapie nedoporučovaná II
• STOPP II 

ASA u nemocných s VCHGD 

    bez protekce H2 blokátory nebo PPI

ASA v dávce nad 150mg

ASA bez průkazu AS postižení koronárních, cerebrálních nebo 
periferních tepen

ASA při krvácivých poruchách

warfarin při první HŽT po 6 měsících, po první PE po 12 měsících

warfarin při krvácivých poruchách

warfarin v kombinaci s ASA bez protekce

clopidogrel při krvácivých poruchách

dipyridamol při krvácivých poruchách nebo jako monoterapie v 
profylaxi



Nové skupiny medikamentů
• NOAK – dabigatran, rivaroxaban, apixaban – prokázána stejná 

nebo lepší účinnost při stejné nebo lepší bezpečnosti při prevenci 
embolizačních  mozkových příhod při fbrilaci síní a při léčbě 
hluboké žilní trombózy
• není nutná monitorace, ale v hraničních případech je vhodná
• úprava dávkování se zvyšujícím se věkem, s klesající funkcí ledvin
• kontraindikace při renálním selhání – kreat. clearance pod 0,5ml/s, 

resp. pod 0,25ml/s
• interakce – amiodaron, dronedaron, ticagrelor, verapamil, chinidin, 

azolová antimykotika, NSAID, clarithromycin – CAVE běžné 
respirační infekty!



Tvůj životní styl 
Tě dostihne ve stáří,

ALE 
ale nikdy není pozdě!



Počátek opatření primární prevence



www.starneme-uspesne.cz



Děkuji za pozornost
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