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Souhrn: Covid-19 je vysoce nakažlivé onemocnění s velkou variabilitou průběhu. Těžké formy jsou způsobeny především plicním 
postižením, na druhém místě je postižení kardiovaskulárního systému včetně tromboembolismu v různé podobě: jako klasická 
tromboembolická nemoc, trombóza in situ v plicích nebo mikrovaskulární tromby v kapilárách, především v plicním řečišti. Po-
stižení srdečního svalu ve formě myokarditidy je poměrně časté, a to i u mírných forem; o jeho dlouhodobých následcích zatím 
nemáme data. V léčbě máme vždy zvažovat podávání antikoagulancií, kortikoidů při podezření na hyperinflamatorní stav, anti-
biotik pro bakteriální superinfekci a dalších léků podle klinického stavu. Chronická léčba ACE inhibitory i jinými antihypertenzivy 
a statiny je bezpečná, nemá být vysazována, pouze případně upravena podle aktuálního stavu.
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Příznaky infekce virem označovaným jako SARS-CoV-2 jsou pře-
devším dány postižením dýchacího traktu, ale onemocnění srdce 
a cév hraje rovněž významnou roli. Afinita koronaviru ke kardio-
vaskulárnímu (KV) systému souvisí již se způsobem jeho proniká-
ní do organismu. Vstup viru do organismu je totiž umožněn jeho 
navázáním na ACE2. ACE2 je variantou angiotenzin konvertujícího 
enzymu, který známe hlavně jako enzym přeměňující neúčinný 
angiotenzin I na angiotenzin II, jenž je základním vasokonstrikčním 
a profibrotickým působkem v lidském organismu. ACE2 je hojně 
obsažen v plicích – a tudy také nejčastěji koronavirus proniká do 
lidského organismu –, ale také ve střevě, KV systému a ledvinách.

ACE2 je v plicích produkován endoteliální buňkou a existuje 
jednak ve vázané formě – vyskytuje se na povrchu endoteliální, 
resp. epiteliální alveolární buňky (obr. 1) [1] – a jednak v solubilní 
formě, která se volně pohybuje v intravaskulárním prostoru. Ko-
ronavirus svými trny zapadá do prohlubně na povrchu enzymu 
a komplex s vázanou formou ACE2 pak mechanismem endocy-
tózy vstupuje do buňky, poté následuje replikace viru a destruk-
ce tkáně. Solubilní forma ACE2 je některými autory považována 
za protektivní: ACE2 totiž mění oktapeptid angiotenzin II na an-
giotenzin 1–7 odštěpením jedné aminokyseliny; ten je biologicky 
neúčinný, a popsaný děj tedy může představovat kontraregulační 
mechanismus proti potenciálně škodlivému působení angioten-
zinu II prostřednictvím receptoru AT1.

ACE2 nebyl v dřívější době příliš studován a teprve v souvislos-
ti s pandemií covidu-19 proběhla analýza velké epidemiologické 
studie, která přinesla důležité poznatky. Jde o studii PURE, koordi-
novanou z Kanady [2], v jejímž rámci jsou k dispozici data více než 
10 000 účastníků ze čtrnácti zemí pěti kontinentů, sledovaných 
v průměru více než 9 let. Autoři nechali stanovit z uložených vzor-
ků odebraných na počátku sledování plazmatickou hladinu ACE2. 
Za použití komplexně adjustovaných statistických modelů zjistili, 
že hladina ACE2 byla nejsilnějším prediktorem KV (i nekardiovas-
kulární) mortality, následovaná kouřením, diabetem a systolickým 
krevním tlakem. Tento poznatek je zcela nový a je třeba ho ověřit 
v dalších studiích; na základě výsledků epidemiologické studie je 
obtížné spekulovat o přesných patofyziologických mechanismech 
a autoři učinili jen obecný závěr, že hladina ACE2 (solubilní forma 
ACE2) může být markerem dysregulace renin-angiotenzinové-
ho systému. Množství ACE2 vázaného na buněčnou membránu 

samozřejmě nelze stanovit, a proto nevíme, jaký je poměr solubilní 
a vázané formy a zda tento poměr je stejný za všech okolností. Po-
kud by vyšší hladina solubilního ACE2 odrážela velké množství vá-
zaného ACE2, bylo by to ve vztahu k infekci covid-19 nevýhodné.

Vzhledem k tomu, jak významnou roli hraje ACE2 při pronikání 
viru do organismu, byla již od začátku současné pandemie věno-
vána velká pozornost tomu, jestli léčba ACE inhibitory ovlivňuje 
incidenci, případně prognózu covidu-19. V islandské studii bylo 
spolehlivě prokázáno, že ACE inhibitory neovlivňují hladinu solu-
bilního ACE2 [3]. Mancia et al. analyzovali téměř 7 000 pacientů 
z Lombardie, kteří na začátku pandemie v Lombardii (do března 
2020) onemocněli covidem-19 [4], a srovnali je s pětinásobným 

Obrázek 1 Pronikání viru do organismu. SARS-CoV-2 se váže na ACE2, 
tento komplex proniká do alveolární buňky. Upraveno podle [1].
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počtem kontrol ze stejné oblasti vybraných z populačního regis-
tru podle věku a pohlaví. Zjistili, že léčba ACE inhibitory, ale ani ji-
nými antihypertenzivy nezvyšovala riziko covidu-19, na rozdíl od 
jiných léků většinou podávaných pro závažné diagnózy (kličková 
diuretika, inzulin, antikoagulancia a antiagregancia, léky pro plic-
ní onemocnění a imunosupresiva). Další studie ukázaly, že léčba 
ACE inhibitory u nemocných s covidem-19 neovlivňuje prognózu, 
pouze jedna menší čínská studie ukázala dokonce nižší úmrtnost 
při léčbě. Také statiny mají příznivá data [5], a lze tedy konstato-
vat, že ani v průběhu pandemie nemáme zapomínat na farma-
kologickou KV prevenci.

Při infekci SARS-CoV-2 máme obavy z těžkých forem onemoc-
nění, které nezřídka končí fatálně; zhoršení stavu přichází často 
nečekaně. Rizikové faktory těžkého průběhu jsou již dobře známy: 
jsou to věk, výrazná obezita, imunodeficience, zejména při léčbě 
imunosupresivy po provedené orgánové transplantaci, a dále řada 
závažných celkových onemocnění: chronická plicní choroba, dia-
betes mellitus s orgánovými komplikacemi, závažné KV onemoc-
nění, chronické postižení ledvin a malignita. Rizikovým faktorem 
je také mužské pohlaví: muži mají celkově 1,4× vyšší úmrtnost na 
covid-19, ve věkové skupině 60–69 let zemře dokonce 2,6× více 
mužů než žen [6]!

Na vzniku KV komplikací se podílí několik mechanismů. Je to 
v první řadě aktivace zánětlivé odpovědi na infekci koronavirem; 
ta může přerůst v přemrštěnou reakci, charakterizovanou výraz-
ným vzestupem cytokinů – tento stav se někdy nazývá hyperinfla-
matorní syndrom nebo také cytokinová bouře. Jeho markerem je 
stanovení interleukinu 6 a v jeho průběhu dochází také ke vzestu-
pu CRP – vysoká hodnota CRP tedy nutně neznamená bakteriální 
superinfekci. Výrazná zánětlivá odpověď je spojena s prokoagulač-
ním stavem s řadou možných důsledků. Ke KV poškození také při-
spívá hypoxie vznikající v důsledku postižení respiračního traktu.

Covid-19 zvyšuje pravděpodobnost výskytu v podstatě všech 
akutních KV onemocnění: je to akutní koronární syndrom (vlivem 
prozánětlivého stavu se může destabilizovat aterosklerotický plát), 
stresová takotsubo kardiomyopatie, dále může dojít k rozvoji sr-
dečního selhání na podkladě preexistující srdeční nemoci, závažné 
arytmii, hypotenzi i náhlé smrti. Specifickou komplikací je myo-
karditis, která ještě na jaře roku 2020 byla považována za vzácnou. 
Nyní již víme, že postižení srdečního svalu při covidu-19 je časté. 
To ukázala precizně provedená německá studie [7]: autoři vyšet-
řili srdce pomocí magnetické rezonance (MR) u jednoho sta ne-
mocných po prodělaném onemocnění covid-19, a to v průměru 
71 dnů od diagnózy; z toho 67 jedinců se léčilo doma, a mělo tedy 
jen lehkou formu nemoci. Srovnali jejich nálezy s 50 zdravými kon-
trolami a s 57 osobami se shodnými KV rizikovými faktory. Poško-
zení myokardu bylo zjištěno u 78 osob po covidu-19, z toho u 12 
se jednalo o poškození ischemického typu a 60 osob mělo znám-
ky myokardiálního zánětu. Hladina vysoce senzitivního troponinu 
T korelovala se závažností nálezů na MR, oproti kontrolám byla vyš-
ší u osob s prodělaným covidem-19 a lišila se také mezi osobami 
s lehčím a těžším průběhem covidu-19 (obr. 2). Ve třech závažných 
případech byla provedena endomyokardiální biop sie s nálezem 
aktivního lymfocytárního zánětu. Postižení srdce při covidu-19 je 

tedy časté, a to i u lehkých forem, a navíc v době, kdy už akutní 
infekce odezněla. Část tohoto postižení je však jistě reverzibilní, 
protože nálezy na magnetické rezonanci mohou být v některých 
případech dány pouze otokem tkáně.

Jak již bylo řečeno, covid-19 navozuje prokoagulační stav. Ten 
zvyšuje pravděpodobnost klasické tromboembolické nemoci, ale 
zvýšená koagulace může mít za následek i méně typické proje-
vy, zejména v plicích: následkem vstupu viru dochází ke změnám 
endoteliálních buněk – zavádí se pojem endotelialitis –, následně 
k jejich odumírání a odhalování bazální membrány, kde se může 
aktivovat koagulační kaskáda. Vznikají mikrotromby v alveolárních 
kapilárách, jak bylo zjištěno při pitvách zemřelých na těžkou for-
mu covidu-19 [8]; tyto mikrotromby nelze zjistit žádným grafickým 
vyšetřením, a proto je nutné je předpokládat u všech pacientů 
se zhoršením dušnosti při covidu-19. Dále se soudí, že ve větších 
tepnách plicního řečiště může přímo vznikat trombóza, tj. trom-
bóza in situ, jejímž podkladem není embolus mající původ v ži-
lách dolních končetin. Tyto procesy mají zásadní vliv na prognózu 
nemocných s covidem-19, jak ukázala raná studie nemocných 
z Wu-chanu [9]. Autoři studovali 191 hospitalizovaných s covi-
dem-19 v lednu 2020; 54 z nich zemřelo. Nejsilnějším prediktorem 

Obrázek 2 Hladiny troponinu u nemocných po prodělaném 
covidu-19 a u zdravých kontrol. Upraveno podle [7].
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Obrázek 3 Hladina D-dimerů u přeživších a zemřelých na covid-19. 
Upraveno podle [9].
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úmrtnosti kromě věku a skóre selhávání orgánů SOFA (sequential 
organ failure assessment) byla hladina D-dimerů (obr. 3).

Souhrnně lze říci, že covid-19 je záludné onemocnění jednak 
svou vysokou nakažlivostí, jednak velkou variabilitou průběhu: 
od bezpříznakového až po těžký, který se může stát nemocnému 
osudným. Závažné komplikace vznikají především na podkladě 
plicního postižení, na druhém místě jsou pak komplikace KV včet-
ně tromboembolických. V léčbě máme proto zvažovat ovlivnění 
krevní srážlivosti antikoagulancii, při podezření na hyperinflama-
torní stav jeho zmírnění kortikoidy, případně antibiotika kvůli mož-
né bakteriální superinfekci. Chronická léčba KV nemocí nemá být 

přerušena, ACE inhibitory, stejně jako jiná antihypertenziva a sta-
tiny, jsou bezpečné.

Pandemie covidu-19 může mít také další nepřímý vliv na KV 
(i jiná) onemocnění: data z anglického nemocničního registru uka-
zují, že v době pandemie na jaře 2020 klesl počet hospitalizací pro 
akutní koronární syndrom o 40 % a počet perkutánních koronár-
ních intervencí pro infarkt typu STEMI o 21% ve srovnání se stej-
ným obdobím předchozího roku [10]. Proto nemáme ani v době 
pandemie zapomínat na další závažná onemocnění, zejména po-
kud se jedná o nemoci, kde máme k dispozici účinnou léčbu.
Literatura na www.actamedicinae.cz/literatura

Kontakt: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. | II. interní klinika LF UK a FN Plzeň | E. Beneše 13, 305 99 Plzeň | e-mail: filipovsky@fnplzen.cz
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