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ABSTRAKT 

Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je jedným z možných prejavov 

systémovej aterosklerózy. PAO je spojené s vysokým rizikom vývoja kritickej 

končatinovej ischémie ako aj s významne kratším prežívaním v dôsledku fatálnych 

kardiovaskulárnych príhod. Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, 

ktorý dominantne určuje spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Pôsobenie 

všeobecného praktického lekára v prevencii je nezastupiteľné. Začlenenie merania 

členkov - ramenného indexu pomocou automatického prístroja v rámci preventívnej 

prehliadky u pacientov s rizikovými faktormi nad 50 rokov a u všetkých pacientov nad 

60 rokov je významným prínosom v prevencii vývoja kritickej končatinovej ischémie, 

amputácie končatiny na jednej strane ako aj fatálnych kardio-vaskulárnych príhod.  

 

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie, členkovo-ramenný index, všeobecný 

lekár,  skríning 
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ÚVOD 

Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je jedným z možných prejavov 

systémovej aterosklerózy 1). Výskyt PAO sa pohybuje medzi 5-10 % u populácie nad 60 

rokov, pričom títo pacienti mávajú postihnuté aj viaceré artériové riečiská. 15,1 % 

pacientov s PAO má zároveň závažné postihnutie koronárnych tepien a 7,1% pacientov 

s PAO má závažné cerebrovaskulárne postihnutie. PAO je spojené s vysokým rizikom 

vývoja kritickej končatinovej ischémie, ako aj s významne kratším prežívaním v 

dôsledku fatálnych kardio-vaskulárnych príhod 2).  

 

METODIKA 

Prítomnosť alebo neprítomnosť PAO zisťujeme meraním členkovo-ramenného indexu 

(v angl. ankle-brachial index - ABI). Toto vyšetrenie svojou nenáročnosťou, 

senzitivitou a špecificitou spĺňa kritéria skríningovej metódy podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie. Pomer členkového a ramenného tlaku krvi ABI spoľahlivo 

potvrdí alebo vylúči postihnutie ciev končatín. Hodnota ABPI < 0,9 potvrdzuje 

diagnózu PAO a zároveň deteguje PAO u asymptomatických pacientov. Patologicky 

znížená hodnota ABI potvrdzuje vaskulárnu etiológiu bolestí dolných končatín a 

umožňuje posúdenie závažnosti ochorenia 3). 

 

• Spolupráca Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS a Slovenskej spoločnosti 

všeobecného praktického lekárstva 

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti už niekoľko rokov 

intenzívne spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického 

lekárstva v edukácii skríningu PAO vrátane merania ABI.  
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  V roku 2009 boli publikované výsledky pilotnej štúdie PAOS, ktorej 

predchádzala edukácia všeobecných lekárov angiológmi v meraní ABI pomocou 

vreckového dopplerovského prístroja. Na štúdii sa podieľalo 24 všeobecných 

praktických lekárov pod supervíziou 7 angiológov. Zrealizovalo sa meranie ABI u 2 

207 konzekutívnych pacientov prichádzajúcich do ambulancie všeobecného praktického 

lekára. Pacienti museli spĺňať dve podmienky: boli starší ako 60 rokov a súhlasili s 

vyšetrením.  

 

• Výsledky štúdie PAOS 

  Zistili sme, že z 2 207 pacientov malo 67,4 % vyšetrených ABI v norme (0,9-

1,2), 9,4 % pacientov malo ABI znížený (< 0,9) a 23,2% malo ABI zvýšený  (> 1,2) 4). 

Keďže pacienti boli sledovaní dlhodobo v ambulancii všeobecného lekára, boli 

dostupné ich zdravotné záznamy a výsledky laboratórnych vyšetrení. Potvrdili sme, že 

pacienti so zníženým ABI mali signifikantne zvýšený výskyt infarktu myokardu, anginy 

pectoris ako aj náhlej cievnej mozgovej príhody v anamnéze. Ďalej sa zistilo, že sú to 

väčšinou muži, fajčiari, diabetici, hypertonici, pacienti s dyslipidémiou a nižším 

vzdelaním.   
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Obr. 1: Jeden z workshopov merania členkovo-ramenného indexu na Konferencii 

SSVPL garantovaný Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS 

        

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

• Začlenenie merania ABI do preventívnej prehliadky 

Edukačné aktivity, uvedená štúdia boli nasledované frekventnými workshopmi 

so zameraním na meranie ABI pomocou automatického prístroja. Snahou bolo nájsť 

modalitu, ktorá by konvenovala prevádzke ambulancie všeobecného praktického lekára 

a bola spoľahlivá v skríningu PAO. Všetky tieto aktivity logicky vyústili do začlenenia 

merania ABI pomocou automatického prístroja do preventívnej prehliadky (dg Z 00.0) 

u pacientov s rizikovými faktormi nad 50 rokov a u všetkých pacientov nad 60 rokov. 

Zdravotný výkon je v Slovenskej republike hradený zdravotnou poisťovňou od 

1.4.2016. Vyšetrenie tak rozširuje armamentárium všeobecného lekára pri skríningu 

PAO a stanovení kardiovaskulárneho rizika dané anamnézou a klinickým vyšetrením.  
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Obr. 2: Meranie členkov-ramenného indexu automatickým prístrojom všeobecným 

praktickým lekárom – nakladanie manžiet sestrou 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

Všeobecný praktický lekár by mal racionálne naložiť s výsledkami merania ABI. To 

znamená na jednej strane prevziať zodpovednosť v starostlivosti o pacientov s PAO aká 

mu prináleží v manažmente rizikových faktorov aterosklerózy v plnom rozsahu:  

• dôsledné sledovanie,  

• liečba arteriálnej hypertenzie, 

• liečba diabetu mellitu (všeobecní praktickí lekári majú v Slovenej republike 

možnosti v preskripcii perorálnych antidiabetík) 

• ovplyvnenie hmotnosti pacienta  

• motivácia pacienta v jeho pohybových aktivitách.  
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Obr. 3: Meranie členkov-ramenného indexu automatickým prístrojom všeobecným 

praktickým lekárom – usporiadanie v ambulancii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

• Prínos merania ABI v starostlivosti všeobecného praktického lekára o pacienta  

Pohybová liečba spočíva v systematickom zaťažovaní svalových skupín, ktoré sa 

nachádzajú distálne od uzáveru. Cieľom pohybovej aktivity u pacientov s PAO je 

zväčšenie kapacity kolaterálneho obehu. Svalová činnosť vyvoláva pri tepnových 

obliteráciách zvýšenie rýchlosti prúdenia v kolaterálach a rast kolaterál. Okrem 

stimulácie prestavby kolaterál, pozitívny je aj tréningový efekt, zlepší sa koordinácia, 

svalový metabolizmus. Intervalový svalový tréning pod supervíziou by mal byť 

súčasťou iniciálnej fázy liečby u všetkých pacientov s PAO 3-krát týždenne počas 3 

mesiacov, čo je  najefektívnejšie (stupeň dôkazu A podľa TASC II) 3). Maximálny efekt 

kinezioterapie  je badateľný po 4 týždňoch. Klaudikačný interval sa ustáli po 3 

mesiacoch liečby. Veľké štúdie dokázali zvýšenie bezbolestnej klaudikačnej 

vzdialenosti o 30 – 150 % len vďaka pravidelnému tréningu chôdzou.  
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Kinezioterapia spolu s farmakologickou liečbou môžu byť v klaudikačnom 

štádiu pre pacienta rovnako prospešné ako bypassová chirurgia alebo angioplastika. Na 

druhej strane po zhodnotení anamnestických údajov, dôslednom klinickom 

vyšetrení a meraní ABI by mal všeobecný praktický lekár zvážiť konzultáciu 

špecialistu - angiológa.  

 

ZÁVER 

  Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, ktorý dominantne určuje 

spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Cieľom intenzívnej spolupráce všeobecného 

praktického lekára a angiológa v skríningu a liečbe PAO je prevencia vývoja kritickej 

končatinovej ischémie, amputácie končatiny na jednej strane ako aj fatálnych kardio-

vaskulárnych príhod.  
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