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AORTÁLNÍ VADY JAK NA TO?

Historie revaskularizace myokardu – cesta k první 
perkutánní koronární angioplastice a dále 
Ke 40. výročí první koronární angioplastiky
Jan F. Vojáček
1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Historie revaskularizace myokardu u nemocných s koronární nemocí je pozoruhodná, její jednotlivé části byly v průběhu let 
opakovaně připomínány v přednáškách na nejrůznějších kongresech a zmiňovány přímými účastníky v odborných časopise-
chvětšinu nových postupů jsme v průběhu doby adoptovali, a proto jsem považoval za vhodné ji zde shrnout u příležitosti 
čtyřicátého výročí provedení první koronární angioplastiky a tudíž i vzniku intervenční kardiologie.

History of myocardial revascularization – the journey to the first percutaneous coronary angioplasty and beyond 
Dedicated to the 40th anniversary of the first PTCA

History of the revascularization of the myocardium in patients with coronary artery disease is remarkable, its individual parts were 
over the years repeatedly mentioned in lectures at various congresses and desribed by the direct participants in professional 
journals.  Most of the new procedures we have adopted over time, and therefore I considered it appropriate to summarize it 
here, on the occasion of the fortieth anniversary of the execution of the first coronary angioplasty and, hence, the creation of the 
subspeciality of Interventional Cardiology.

Počátky revaskularizace 
myokardu 

Rychlý rozvoj kardiologie v padesátých le-

tech minulého století se ubíral mnoha směry. 

Vedle epidemiologických studií a identifikace 

rizikových faktorů u ischemické srdeční choroby 

se začala rozvíjet koronární angiografie. Jejím 

průkopníkem byl F. Mason Sones Jr. z pediatrické 

kardiologie Cleveland Clinic v Ohio, který po 

náhodném selektivním nástřiku pravé věnčité 

tepny při aortografii vypracoval metodu cílené-

ho selektivního zobrazení věnčitých tepen (1). 

Postupně začalo být zřejmé, že angiograficky 

zjišťované kritické aterosklerotické zúžení věn-

čitých tepen bude nutné léčit mechanickými 

zákroky.

Revaskularizace myokardu prošla vývojem 

již od roku 1946, kdy Vineberg publikoval prv-

ní práci o vzniku anastomóz mezi koronárními 

tepnami a do myokardu levé komory srdeční 

implantované vnitřní mammární tepny (2). Tato 

metoda nepřímé revaskularizace myokardu byla 

později doplněna o přímou endarterektomii 

věnčitých tepen s perikardiální záplatou ošet-

řeného místa. O rozvoj endarterektomie s peri-

kardiální záplatou se zasloužil švédský kardiochi-

rurg Åke Senning. Obě metody byly nedokonalé 

a posledně jmenovaná byla spojena s vysokým 

rizikem trombózy. Revoluci znamenala přímá 

revaskularizace myokardu pomocí žilních aor-

tokoronárních bypassů. Historicky první operaci 

provedl Dr. H. Edward Garrett z Houstonského 

pracoviště Michaela De Bakey, svou kazuistiku 

však publikoval až po sedmiletém sledování 

úspěšného průběhu. O systematickou a cíle-

nou propagaci aortokoronárních bypasů se 

nejvýraznějším způsobem zasloužil argentin-

ský kardiochirurg René Geronimo Favaloro na 

Cleveland Clinic, Ohio (kde pracoval jako šéf 

angiografické laboratoře F. Mason Sones Jr. a šéf 

oddělení kardiologie William L. Proudfit) a poz-

ději v Buenos Aires. I tento kardiochirurg zprvu 

systematicky prováděl Vinebergovy operace 

a koronární endarterektomie s perikardiálními 

záplatami (3), milníkem však byl jím dne 9. května 

1967 provedený aortokoronární bypass a tím 

v podstatě zahájení éry přímé revaskularizace 

myokardu aortokoronárními žilními štěpy.

Od dotterizace k balonkovým 
katétrům 

 Intervenční léčba aterosklerotického tepen-

ného postižení se začala postupně vyvíjet přede-

vším díky aktivitě Charlese T. Dottera z Portlandu, 

Oregon, který provedl spolu s Melvinem P. 

Judkinsem první úspěšnou perkutánní translu-

minální angioplastiku periferní tepny 16. ledna 

1964 nemocné Lauře Shawové za použití koa-

xiálních kónicky se zužujících 8 a 12 Fr silných 

teflonových katétrů. Tento postup, spočívající 

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., vojacjan@fnhk.cz

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Cit. zkr: Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 51–55

Článek přijat redakcí: 18. 4. 2017

Článek přijat k publikaci: 19. 4. 2017



INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE / Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 51–55 / www.iakardiologie.cz52

EDITORIAL
Historie revaskularizace myokardu – cesta k první perkutánní koronární angioplastice a dáleke 40. výročí první koronární angioplastiky 

v dilataci tepen zaváděním katétru o stále větším 

průměru, sice ukázal na možnost katetrizační 

léčby tepenné aterosklerózy, byl však spojen 

s velkými problémy a byl zanedlouho úspěšně 

nahrazen balonkovou dilatací díky geniálnímu 

přístupu Andrease Grüntziga. Pro úplnost je však 

třeba uvést, že koncept „hydraulické“ (balonkové) 

dilatace aterosklerotického plátu expandabilním 

katétrem popsal již ve svém původním článku 

Charles Dotter. Pozoruhodné a málo známé je i to, 

že Charles Dotter rovněž zmínil nutnost vývoje 

endovaskulárních podpor, které nazýval endovas-

kulární dlahy („endovascular splints“), předchůdce 

dnešních stentů, a popisoval možnost jejich „re-

intimalizace“. První balonkovou dilataci ve sku-

tečnosti provedl Charles Dotter, který v uvedené 

době dilatoval stenotickou ilickou tepnu u někte-

rých nemocných embolektomickým Fogartyho 

balonem, avšak nebyl s tímto výkonem spokojen 

pro značnou poddajnost balonku a tuto metodu 

dále nerozvíjel s konstatováním, že pro roztažení 

aterosklerotického plátu by bylo potřeba rigid-

nějších balonků. O praktickou výrobu prvních 

balonků vhodných k dilataci aterosklerotických 

plátů se tak ve své domácí kuchyni zasloužil až 

Andreas Grüntzig (4).

Z uvedeného historického přehledu vyplý-

vá, že Andreas Grüntzig velmi úspěšně navázal 

na práci Charlese T. Dottera, a to především na 

jeho myšlenku o možnosti roztažení koronárních 

aterosklerotických plátů pomocí balonkových 

katétrů a systematicky směřoval k jejímu klinic-

kému využití. Z polyvinylchloridových trubiček 

získaných z elektrických izolací si začal doma 

v kuchyni vyrábět balonkové katétry a ty pou-

žíval v experimentech na psech (5). 

Andreas Roland Grüntzig se narodil 25. 6. 

1939 v Drážďanech, jeho otec zemřel během 

druhé světové války. V roce 1950 se jeho mat-

ka Charlotta s Andreasem a jeho starším brat-

rem Johannesem na dva roky přestěhovali do 

Buenos Aires k rodině bratra svého manžela, 

nebyli tam však spokojeni, vrátili se do tehdejší 

NDR a oba bratři s vyznamenáním vystudovali 

Thomasschule zu Leipzig. V roce 1956 Johannes 

utekl do Hannoveru, NSR a Andreas ho následo-

val rok poté. Oba bratři vystudovali lékařskou 

fakultu Univerzity Heidelberg, Andreas Grüntzig 

v dubnu 1964 a poté prošel postgraduálním 

studiem interny a cévní chirurgie v Mannheimu, 

Hanoveru, Bad Harzburgu a Ludwigshafenu. 

V roce 1966 se Grüntzig vrátil na Univerzitu 

Heidelberg na Institut Sociálního a pracovního 

lékařství. V listopadu 1969 se se svoji budoucí 

ženou Michaelou přestěhovali do Curychu, kde 

Andreas Grüntzig začal pracovat na oddělení 

angiologie Univerzitní nemocnice Curych.

 V prosinci 1971 začal Grüntzig v Curychu 

provádět periferní angioplastiky Dotterovou 

metodou na oddělení radiologie curyšské uni-

verzity a v téže době se začal podle svědků i za-

bývat myšlenkou použití balonkových katétrů. 

Během dvou let se mu skutečně podařilo vyrobit 

si doma – v kuchyni po večerech a víkendech 

bez jakékoliv institucionální podpory (4) funkční 

balonkové katétry. Jak popisuje ve své nedokon-

čené autobiografii, strávil dva roky chozením po 

vybraných průmyslových závodech při hledání 

vhodného materiálu, za obzvláště prospěšné 

označil zisk hedvábné síťoviny z továrny na tka-

ničky do bot (4). Výrazně mu v tom v té době 

pomohl Heinrich Hopff, emeritní profesor orga-

nické chemie na Federálním Technickém Institutu 

(ETH) v Curychu a expert na výrobu a zpracová-

ní polyvinylchloridových (PVC) materiálů, kte-

rý doporučil Grüntzigovi PVC jakožto materiál 

s vysokou rigiditou, který by mohl být vhodný 

pro výrobu dilatačních balonků (6). Grüntzig si 

přečetl jeho knihu o organických materiálech 

a získal polyvinylchloridový materiál používaný 

k výrobě elektrických izolací, ten nahříval na urči-

tých omezených úsecích a formoval pomocí stla-

čeného vzduchu a vyráběl na hadičkách „drobná 

aneuryzmata“ – balonky, které bylo možné teku-

tinou nafouknout a pod určitým tlakem upravit 

na požadovaný průměr. Potom na tyto hadičky 

vyráběl druhotné zevní hadičky o průměru 4 mm, 

které zajišťovaly předem určené rozepětí balon-

ku. Grüntzig popisuje, že po stovkách pokusů 

většinou provedených v jeho vlastní kuchyni, byl 

schopen vytvořit katétr s roztažitelným „saus-

age-shaped“ balonkem zpevněným hedvábnou 

síťovinou. Později zjistil, že balonek na distální části 

katétru je natolik odolný, že hedvábná síťovina 

není potřebná, toto poznání vedlo k výraznému 

zeštíhlení profilu balonkového katétru. Špička to-

hoto jednoluminového katétru byla zapečetěna, 

aby mohl být balonek přilepený a zavázaný nití 

z obou stran ke katétru a poté nafouknut na tlak 

několika atmosfér. Balonky byly připevňovány 

ručně chirurgickými stehy na ručně vyráběné 

katétry do poloviny roku 1975, kdy firma Cook 

a později Schneider začaly vyrábět Grüntzigovy 

balonkové katétry (obrázek 1) (4). I při průmyslové 

výrobě velkého množství balonkových katétrů 

však byla i nadále ve specializovaných firmách 

používána jemná ruční práce. 

Dne 12. února 1974 Grüntzig poprvé pou-

žil jím vyrobený „single-lumen“ dilatační katétr 

s 4mm balonkem u šedesátisedmiletého ne-

mocného Otto Fritze k úspěšné dilataci a. fe-

moralis. V té době Andreas Grüntzig pracoval 

na Poliklinice Kantonspital Zurich u profesora 

Wilhelma Rutishausera, ale nadále prováděl an-

gioplastiky na radiologickém oddělení Univerzitní 

nemocnice. Je pozoruhodné, že Grüntzig nena-

zýval svoji metodu balonkovou dilatací, ale „mo-

difikací Dotterovy transluminální rekanalizace 

Obr. 1. První prodejní místo koronárních angioplastických balonků firmy Schneider Medintag koncem 70. 
let ve sklepě budovy v Curychu. Reprodukováno se souhlasem nakladatelství Iatric Press and The European 
Society of Cardiology z kapitoly Meier B. The first coronary angioplasty in Zurich. In: Bertrand ME ed. The 
evolution of cardiac catheterization and interventional cardiology. Iatric Press and The European Society 
of Cardiology, St Albans 2006, 230 s.  Richard K. Myler ve svých vzpomínkách uvedl, že když si před odletem 
z workshopu chtěl v neděli dopoledne u tohoto okénka koupit první balonky na koronární angioplastiky, 
nemohl platit americkými dolary, ale musel si je vyměnit za švýcarské franky na nádraží ve směnárně
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stenóz a okluzí” (7). V roce 1974 začal Grüntzig 

vyrábět cévky velikostí vhodné pro dilataci koro-

nárních tepen. Grüntzig s podporou švédského 

kardiochirga Åke Senninga (obrázek 2) a mladého 

chorvatského kardiochirurga Marco Turiny – na-

vzdory zákazu tehdejších šéfů kardiochirurgie 

v Univerzitní nemocnici Curych – Siegenthalera 

a Krayenbühla – začal testovat koronární balonky 

na velkých zvířatech a lidských kadaverech.

První, avšak neúspěšný pokus o dilataci u člo-

věka provedl Grüntzig v Curychu 22. března 1977 

u polymorbidního inoperabilního nemocného 

v kritickém stavu. Po tomto neúspěšném pokusu 

u komplikovaného nemocného začal hledat pro 

první koronární výkony ideální nemocné. 

V rámci svého cílevědomého úsilí používat 

svoji metodu i u nemocných s koronárním posti-

žením Andreas Grüntzig znovu požádal kardiochi-

rurgy v Curychu Siegenthalera, Krayenbühla 

a Hans-Ulrich Buffa o to, zda by mohl perope-

račně dilatatovat koronární stenózy retrográdní 

cestou. Chirurgové tuto možnost odmítli s pou-

kazem na možné zhoršení průchodnosti bypassů 

v případě úspěšné dilatace zúžených tepen.

Peroperační retrográdní dilatace věnčitých 

tepen se podařilo Grüntzigovi provést až později, 

když na pozvání Richarda K. Mylera odletěl do San 

Franciska, kde společně získali podporu kardiochi-

rurga Eliase Hanny a provedli začátkem května 1977 

několik peroperačních balonkových dilatací retro-

grádní cestou přes koronární arteriotomii a před 

zavedením mimotělního oběhu. Po návratu z USA 

dne 16. 9. 1977 díky podpoře kardiochirurgů Åke 

Senninga a Marco Turiny v Curychu provedl Andreas 

Grüntzig první dilataci u nemocného s postižením 

ramus interventricularis anterior levé věnčité tepny. 

Následně během krátké doby provedl v Curychu 

úspěšnou dilataci u řady dalších nemocných a stří-

davě i ve Frankfurtu s Martinem Kaltenbachem, 

důvodem této alternace bylo rozdělení rizika zod-

povědnosti za případné komplikace. V té době začal 

provádět koronární dilatace rovněž Richard K. Myler 

v San Francisku a Simon H. Stertzer v New Yorku. 

Balonkové katétry mimo koronární a peri-

ferní řečiště našly uplatnění i v dilataci renálních 

či karotických tepen, koarktace aorty, srdečních 

chlopní, ale i v nekardiologických indikacích, 

jako jsou dilatace stenózy bronchů, biliárních či 

střevních striktur. Pozoruhodné je, že dilatace 

slzných kanálků byly prováděny již v roce 1940.

Koronární angioplastiky – 
od původního skepticismu 
k masovému rozšíření 

 První koronární angioplastiky provedl 

Andreas Grüntzig v září 1977 a tato metoda 

léčby koronární nemoci se po počáteční skepsi 

začala velmi rychle rozšiřovat, až se stala jed-

ním z nejčastěji prováděných léčebných výkonů. 

Napomohly k tomu některé další prioritní postu-

py Andrease Grüntziga, a to především precizní 

výuka metody pomocí demonstračních kurzů 

(„workshop“) s živými přenosy prováděných 

koronárních angioplastik z katetrizačních sálů. 

Je nutno znovu zdůraznit, že Andreas 

Grüntzig byl i první, kdo začal určitou medicín-

skou léčebnou metodu představovat, zdokona-

lovat a dále rozšiřovat pomocí přímého přeno-

su z operačního sálu do audience s odborníky. 

Podporoval podrobnou diskuzi a ukazoval v pří-

mém přenosu i komplikace a jejich řešení. Celkem 

čtyři dnes již ikonické workshopy proběhly 

v Curychu, posledního se zúčastnili mimo jiných 

i Sones, Judkins a Dotter (obrázek 3). Andreas 

Grüntzig v roce 1980 přijal nabídku Spencer B. 

Kinga III, který jej seznámil s vedoucím interní 

kliniky J. W. Hurstem a Andreas Grüntzig se stal 

profesorem a vedoucím lékařem katetrizační la-

boratoře na Emory Hospital v Atlantě (8, 9). Zde 

společně se Spencer Kingem III provedli přes 

5 000 koronárních angioplastik a pořádali další 

každoroční populární angioplastické workshopy. 

Teprve tyto rozsáhlé aktivity na americké půdě 

vedly k exponenciálnímu rozšíření metody po 

celém světě, do té doby naprostá většina kar-

diologů na možnost roztažení zúžených věnči-

tých tepen balonkem pohlížela velmi skepticky. 

Grüntzig rovněž inicioval vznik mezinárodního 

registru PTCA u National Heart, Lung and Blood 

Institute v Bethesdě a zpočátku byla dodržována 

velmi přísná indikační kritéria: angina pectoris 

trvající maximálně 1 rok, proximální postižení 

jedné věnčité tepny s dobrým výtokem, normální 

ejekční frakce levé komory srdeční a vhodnost pro 

případný aortokoronární bypass. 

První balonky měly na distálním konci pevně 

upevněný tenký vodič (systém „on-the-wire“) a bylo 

nutné používat 10F a později 9 a 8F zaváděcí ka-

tétry. Výrazným pokrokem bylo zavedení řiditel-

ných supertenkých vodičů se systémem balonků 

Obr. 2. Andreas Grüntzig a Åke Senning

Obr. 3. Mason Sones, Jr., Charles T. Dotter, Melvin P Judkins a Andreas Grüntzig na 4. PTCA workshopu 
v Curychu v roce 1980, reprodukováno se souhlasem nakladatelství Iatric Press and The European Society 
of Cardiology z kapitoly Meier B. The first coronary angioplasty in Zurich. In: Bertrand ME ed. The evolu-
tion of cardiac catheterization and interventional cardiology. Iatric Press and The European Society of 
Cardiology, St Albans 2006: 230 
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„over-the-wire“ Johnem Simpsonem a Edwardem 

Robertem ze Stanfordu. Pro tyto balonky byly pou-

žívány původně 175 cm dlouhé supertenké vodiče. 

Pro výměnu balonků „over-the-wire“ však bylo třeba 

používat 300 cm dlouhé výměnné supertenké 

vodiče, které zavedl Kaltenbach, případně později 

i vodiče nastavitelné. Z tohoto hlediska znamenal 

další významný pokrok zavedení balonků s „mono-

rail technikou“ Tassilo Bonzelem z Freiburgu.

Od prostých koronárních 
dilatací ke koronárním stentům

 Poměrně brzo začalo být jasné, že prostá 

balonková koronární angioplastika má dva velké 

problémy. Prvním z těchto problémů byl výskyt 

náhlého uzávěru léčené věnčité tepny u jednoho 

z dvaceti nemocných, přičemž tento uzávěr vel-

mi často vyžadoval urgentní koronární chirurgii. 

Dalším velkým problémem byla restenóza, která 

se vyskytovala u jednoho ze tří léčených nemoc-

ných. Teprve další významné vylepšení – zavede-

ní koronárních stentů – udělalo z původní meto-

dy, jejíž výsledek velmi často závisel na náhodě, 

spolehlivou a prediktabilní léčebnou techniku. 

Koncepce intravaskulárního zpevnění cévy 

(„scaffolding“) se potom postupně vylepšovala 

v průběhu čtyř dekád až k dnešním lékovým 

stentům s různými typy různě absorbovatelných 

polymerů a k bioabsorbovatelným stentům. 

Pro použití koronárních stentů mělo velký 

význam zahájení klinického využívání intravas-

kulárního ultrazvuku a následná identifikace tří 

významných mechanismů vedoucích k selhání 

prosté balonkové koronární angioplastiky (10, 11). 

Bylo zřejmé, že na vzniku významné koronární 

restenózy po prosté balonkové angioplastice se 

podílí jednak akutní recoil léčené stenózy – do 

několika minut či desítek minut po provedené 

prosté koronární angioplastice, dále že dochází 

k patologické remodelaci věnčité tepny – v prů-

běhu jednoho až šesti měsíců po provedeném 

výkonu a konečně, že k novému zúžení původně 

roztažené tepny dochází i opětovným narůstá-

ním hmoty plátu. Pomocí intrakoronárního ul-

trazvuku byly akutní recoil a pozdní patologická 

remodelace identifikovány jakožto dominantní 

determinanty vzniku restenózy po prosté ba-

lonkové koronární angioplastice a ukázalo se, že 

právě implantace koronárního stentu dovedla 

výrazně příznivě ovlivnit tyto dva mechanismy. 

Akutní uzávěr věnčité tepny po prosté ba-

lonkové angioplastice souvisel s nedostatečným 

roztažením lumen po výkonu v důsledku recoilu, 

se vznikem disekce v místě balonkové dilatace 

(což je běžný mechanismus roztažení zúžené části 

tepny, ale samozřejmě záleží na její velikosti a typu) 

a konečně měla velký význam i tehdy nedostateč-

ná antiagregační léčba. Podíl recoilu, remodelace 

a disekce na neúspěších prosté balonkové angi-

oplastiky téměř s jistotou eliminovalo zavedení 

koronárních stentů. Další mechanismus restenózy – 

jak je výše uvedeno – je proliferace ateromatózních 

hmot, a s tou se vypořádal druhý milník v průběhu 

zavádění koronárních stentů – vývoj a klinické vy-

užití lékových stentů (DES – drug eluting stents). 

S prvními koronárními implantacemi stentů 

jsou spojena dvě jména – dr. Ulrich Sigwart a dr. 

Jacques Puel na pracovištích Univerzitní nemocni-

ce v Lausanne a Univerzitní nemocnice v Toulouse. 

Mezi autory jedné z prvních publikací o koro-

nárních stentech je uvedeno několik osobností, 

které se významnou měrou podílely na vzniku 

koronárních stentů. Byli to H. Rousseau, J. Puel, 

F. Joffre, U. Sigwart, C. Imbert a H. Wallsten (12, 13). 

Na technickém vývoji prvního typu koronárního 

stentu se největší měrou podílel Hans Wallstén 

(obrázek 4), původně technik zabývající se zpra-

cováním surovin při výrobě papíru, ve svých 45 

letech začal spolupracovat s kardiochirurgem Åke 

Senningem na mechanické podpoře, která by se 

dala použít u nemocných s disekcí aorty. Hans 

Wallstén se v následujícím období rozhodujícím 

způsobem zasloužil o vytvoření a následujícím 

vývoji prvního koronárního stentu, kterým byl sa-

moexpandabilní typ příhodně nazvaný Wallstent. 

Dalším, kdo se podílel na výrobě koronár-

ních stentů, byl C. Imbert, který spolupraco-

val jak s Ulrichem Sigwartem v Univerzitní ne-

mocnici v Lausanne, tak s Jacquesem Puelem 

v Univerzitní nemocnici v Toulouse. Imbert byl 

expert na urogenitální cévky a protézy a tyto 

zkušenosti později využil jako jeden ze spolu-

pracovníků při vývoji koronárního stentu. Na 

vývoji koronárního stentu v experimentu na ov-

cích a psech se v Toulouse podíleli i radiologové 

F. Joffre a H. Rousseau. Výsledkem byl samoex-

pandabilní kovový stent sestávající ze 16 drátků 

o průměru 60 μm stlačených do zaváděcího 

koronárního katétru s odstranitelnou plastickou 

membránou. Po stažení krycí plastické mem-

brány se stent roztáhl na velikost ošetřené cévy.

První koronární stent u člověka byl implan-

tován v březnu 1986 63letému nemocnému se 

symptomatickou restenózou r. interventricularis 

anterior 6 měsíců po balonkové angioplastice 

Jacquesem Puelem na pracovišti v Toulouse (14). 

V té době byly totiž ve Francii méně přísné pod-

mínky pro použití nové metody léčby, implantace 

v Toulouse byly na rozdíl od Lausanne provedeny 

„mimo záznam“, bez jednání s etickými komisemi.

Protože v té době nebyla k dispozici anti-

agregační léčba, nemocní dostávali standardně 

pouze podkožní heparin v době výkonu a dále 

v průběhu dalších 6 měsíců. Tento nemocný 

měl v průběhu 19 let po výkonu ještě direkční 

aterektomii ostiální stenózy r. interventricularis 

anterior v roce 1995 a stenting r. circumflexus 

v roce 2004, avšak bez restenózy prvního im-

plantovaného stentu 2004. Avšak z dalších 7 

nemocných, kterým byl Wallstent implantován 

v roce 1986 v Toulouse, měli 4 akutní trombózu 

stentu. Brzo potom zahájil program implantací 

stentů i Ulrich Sigwart v Lausanne a pro antikoa-

gulaci používal heparin následovaný dlouhodo-

bě podávaným Coumadinem. Přesto však akutní 

trombóza stentů dosahovala 5 až 10 %.

Obr. 4. Hans Wallstén, jeden z vynálezců stentu
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Jedním z prvních pionýrů výroby a výzku-

mu koronárních stentů byl i, jak bylo uvedeno 

výše, dr. Ulrich Sigwart. Doktor Sigwart nedostal 

schválení nemocniční etické komise a proto, jak 

uvádí ve svých vzpomínkách, si pronajal mobilní 

rentgenovou jednotku a v pokusech pokračoval 

v dřevěné boudě nedaleko univerzitní nemocnice. 

Implantoval samoexpandabilní stenty do tepen 

zdravých psů, jak koronárních, tak do periferních, 

a teprve po sérii zdařilých pokusů v březnu 1986 

dostal povolení od nemocniční etické komise k hu-

mánnímu použití pro indikace akutní uzávěr po 

koronární angioplastice, restenóza, zúžení žilního 

bypassu a stenóza periferních tepen. První im-

plantace stentu proběhly v univerzitní nemocnici 

v Lausanne u komplexních postižení femorálních 

tepen u pacientů s ischemickou chorobou dolních 

končetin. V dubnu 1986 první koronární samoex-

pandabilní stenty implantoval Ulrich Sigwart do 

venózních štěpů a později i do stenóz věnčitých 

tepen. První implantace proběhly bezproblémově. 

První implantace koronárních stentů byly 

technicky velmi rychle zvládnuty, ale objevil se 

nový obávaný problém: trombóza koronárního 

stentu, a to vedlo k používání velmi komplikova-

ných protokolů antikoagulační léčby, které měly 

pokrýt kritické období, zabránit trombóze koro-

nárního stentu a vyvarovat se krvácení z punkce 

femorální tepny. Implantace byly prováděny u ne-

mocných, kteří byli zaléčeni účinnou dávkou per-

orální kyseliny acetylsalicylové a během výkonu 

měli úplnou antikoagulaci heparinem, která byla 

udržována, dokud nenastoupil antikoagulační 

účinek kumadinu. Je zřejmé, že odstranění sheetu 

z femorální tepny za těchto podmínek předsta-

vovalo obrovský problém. Přes tyto nedostatky 

bylo implantováno v nemocnici v Lausanne do 

června 1988 více jak 100 koronárních stentů (15) 

a metoda se velmi rychle rozšířila i na ostatní pra-

coviště, která ji využívala především jako záchran-

ný postup při náhlém uzávěru koronární tepny po 

prosté angioplastice.

Implantace koronárních stentů nebyly 

v té době jednoznačně přijaty, o čemž svědčí 

i pozoruhodná široce citovaná studie publiko-

vaná v časopisu NEJM Patrikem W. Serruysem, 

shrnující implantace 117 samoexpandabilních 

stentů od března 1986 do ledna 1988. Patrik W. 

Serruys v závěru konstatoval, že přes příznivé 

časné výsledky implantace koronárních stentů, 

časté pozdní uzávěry a restenózu činí metodu 

koronárního stentingu neperspektivní (16).

Vedle problémů s nutností antikoagulace 

kumadinem–warfarinem měly samoexpan-

dabilní stenty i problém s přesným umístěním 

v koronární tepně. Během stahování pouzdra 

a roztahování stentu docházelo jednak k jeho 

zkracování, jednak k pohybu v proximálním či 

distálním rozměru a špatné umístění bylo po-

měrně časté. Dvě události v průběhu dalších ně-

kolika let však celou situaci dramaticky změnily. 

Byly to práce Marie-Claude Morice, která ukázala 

výhodu duální antiagregační léčby oproti anti-

koagulaci kumadinem – v té době byl používán 

tiklopidin a kyselina acetylsalicylová (17) – a uká-

zalo se dokonce, že použití antikoagulační léčby 

je u těchto nemocných spojeno s vyšším vý-

skytem trombózy stentu. Druhou podstatnou 

událostí bylo zavedení vysokotlaké postdilatace 

koronárních stentů se snahou dosáhnout ideál-

ní apozice ke stěně cévy. Tuto metodu pomo-

cí intravaskulárního ultrazvuku poprvé začal 

propagovat Antonio Colombo z Milána, který 

v několika studiích ukázal výhody oproti im-

plantaci stentu nízkým tlakem (18). Velmi rychle 

docházelo k rozvoji stentů nesených balonkem – 

balonkem roztažitelných stentů první generace. 

Zcela nahradily samoroztažitelné stenty, i když 

v poslední době novější jednodušší systémy 

samoroztažitelných stentů ukazují, že by mohlo 

dojít k jejich renesanci. 

Další vývoj spočíval v hledání prostředků za-

braňujících restenóze, vývoji několika generací 

lékových stentů a rovněž chirurgická revaskulari-

zace myokardu zaznamenala řadu pokroků. Tato 

problematika však již překračuje záměr tohoto 

historického přehledu. Revaskularizace myokardu 

zaznamenala nejvyšší ovlivnění mortality i mor-

bidity především u akutních forem ischemické 

srdeční choroby, u chronických forem vzhledem 

k jejich příznivé prognóze při optimální medika-

mentózní léčbě je třeba při indikaci revaskulariza-

ce zohledňovat „zero mortality approach“.
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