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Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg,
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obalené tablety
ZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg filmom obalené
tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg amlo, 20 mg
ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku.
INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou hypercholesterolémiou
atorvastatín/perindoprilarginín/amlodipín
alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom
podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fixnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta jedenkrát denne ráno
pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Súbežné podávanie: s elbasvirom/grazoprevirom alebo letermovirom** nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20
mg/deň. Používanie Lipertance sa neodporúča pri súbežnom podávaní letermoviru s cyklosporínom**. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu (Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie
pečene: má sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE, alebo deriváty
dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien v
reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), súbežné užívanie antivirotík proti hepatitíde typu C glekapreviru/pibrentasviru**, ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia
prietoku ľavej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s
predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*),
súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo
stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú
pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením
pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavia
svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko
rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, letermovir**, ritonavir...). Riziko myopatie sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom používaní gemfibrozilu a iných derivátov kyseliny fibrovej, antivirotík na
liečbu hepatitídy typu C (HCV), erytromycínu, niacínu alebo ezetimibu**. Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. Pokiaľ je použitie
nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého
mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so
symptomatickým srdcovým zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné
podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofická kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej
transplantácii. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť
podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky
s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Amlodipín sa môže
používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém
spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu.
Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť riziko angioedému. Súbežné použitie inhibítorov mTOR:
zvýšené riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:
dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením,
imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov iných
rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus,
dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renínangiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto
neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na
liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). Galaktózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový deficit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka. INTERAKCIE*: Kontraindikované:
aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan, glekaprevir/pibrentasvir**. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora
angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory
CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrovej, inhibítory transportérov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň),
racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato,
digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých
pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť
sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, palpitácie,
hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, flatulencia, vyrážka, pruritus, opuch
kĺbov, opuch členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia,
hyperkaliémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej
fibrilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém,
pemfigoid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, polakizúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená
hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm,
toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, natrhnutie svalu, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/
neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny
v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, gastritída, gingiválna
hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, syndróm podobný lupusu, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm), Raynaudov fenomén.
SIADH môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý
konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový
vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) filmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE
TEXTU: 05/2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku
Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek a bol pripravený v júni 2020. Pred predpísaním lieku si prosím pozorne preštudujte informáciu o lieku.
Literatúra: 1. Bertrand ME, Vlachopoulos C, Mourad J-J. Triple Combination Therapy for Global Cardiovascular Risk: Atorvastatin, Perindopril, and Amlodipine. Am J Cardiovasc Drugs. 2016;16(4):241–53. 2. Gupta AK, Poulter N, Ariti C on behalf of ASCOT-LLA
investigators. Clinical efficacy of the combination of atorvastatin and perindopril in prevention of cardiovascular outcomes and mortality among high-risk hypertensive patients randomized to the ASCOT-LLA trial. EHJ. 2017:38;Issue suppl_1:ehx493.5943.
Available at: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.5943. 3. A Gupta et al. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy
study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. www.thelancet.com Published online August 26, 2018.
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ÚVOD KONGRESU

ČASŤ 1

Vysielané ako ŽIVÝ WEBINÁR 13. novembra 2020 od 15.00 do 17.30 h
a následne bude program dostupný aj v zázname na web stránke SHS

SYMPÓZIUM I.

1. OTVORENIE KONGRESU
Predsedajú:
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC., prezidentka SHS
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., viceprezident SHS
2. PREDNÁŠKY POZVANÝCH PREDNÁŠATEĽOV:
Hypertenze a hypokalemie v klinické praxi
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., Jr. (Praha)
prezident České společnosti pro hypertenzi

DOKÁŽEME POMOCOU MODERNEJ ANTIHYPERTENZÍVNEJ TERAPIE
OCHRÁNIŤ CIEĽOVÉ ORGÁNY?
1. „YES pre NO“ – kardioprotektívny efekt donorov NO		
I. Šoóšová (Bratislava)
2. Fixná kombinácia betablokátora a diuretika vhodná
aj pre diabetického pacienta
J. Murín (Bratislava)
3. Úskalia liečby artériovej hypertenzie u osôb s metabolickým syndrómom
Ľ. Gašpar (Bratislava)

Vaskulární věk a možnosti jeho ovlivnění
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno)
člen výboru České společnosti pro hypertenzi

Sympózium podporené z nezávislého finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie /
A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

Diabetes mellitus, obezita a hypertenzia – smrtiaca triáda
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (Bratislava)
prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie

Blok: ORIGINÁLNE PRÁCE I.

Artériová hypertenzia a fibrilácia predsiení – najčastejšie ovplyvniteľné
rizikové faktory cievnych mozgových príhod
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)
viceprezident Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
3. Živá webinárová diskusia

1. Hypertonik v starostlivosti všeobecného lekára s komorbiditami
vyžadujúcimi aj starostlivosť špecialistu. (Kazuistika)
L. Lóška (Lučenec) 		
2. Artériová hypertenzia, obštruktívny sleep apnoe syndróm, obezita,
fibrilácia predsiení: je možné dosiahnuť 24-hodinovú kontrolu tlaku krvi?
A. Vachulová, Ľ. Urban, M. Svetlošák, S. Filipová (Bratislava)
3. Zmeny kardiometabolických rizikových faktorov po redukcii
telesnej hmotnosti
A. Penesová, B. Bajer, A. Havranová, M. Vlček, Ž. Rádiková, M. Páleník (Bratislava)
4. Hypotenzia s kolapsovým stavom u pacientky s diabetom 2. typu
liečenej na artériovú hypertenziu. (Kazuistika)
J. Sirotiaková, A. Sláviková (Myjava)
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ČASŤ 2

ČASŤ 3

SYMPÓZIUM II.

SYMPÓZIUM III.

POLOVIČNÁ OCHRANA NIE JE OCHRANA ALEBO AKO POMÔCŤ PACIENTOVI
VYŤAŽIŤ Z LIEČBY ČO NAJVIAC

UP-TO-DATE KOMBINOVANÁ LIEČBA HYPERTONIKA S KOMORBIDITAMI

1. Pohľad kardiológa na liečbu hypertonika s dyslipidémiou
S. Filipová (Bratislava)

1. Prvé kroky v liečbe pacientov s hypertenziou v súlade s 2018 ESC/ESH
Odporúčaniami manažmentu hypertenzie
S. Filipová (Bratislava)

2. Tipy a triky na odhalenie hroziacej diskordancie		
Ľ. Izáková (Bratislava)

2. Hypertonik s koronárnou chorobou srdca		
A. Vachulová (Bratislava)

3. Konkordantný hypertonik s dyslipidémiou. (Kazuistika)		
M. Pytliak (Svidník)

3. Ako sa správne rozhodovať pri manažovaní hypertonika s DM 2. typu?
P. Letavay (Dolný Kubín)

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Blok: ORIGINÁLNE PRÁCE II.

Blok: ORIGINÁLNE PRÁCE III.

1. Lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 – marker výskytu a komplikácií
periférneho artériového ochorenia dolných končatín u hypertonikov
D. Čelovská, K. Vlčková, S. Oravec, V. Štvrtinová (Bratislava)

1. Pacient s artériovou hypertenziou v starostlivosti všeobecného lekára
a konziliárnymi vyšetreniami u špecialistov. (Kazuistika)
M. Matusová (Dunajská Streda)

2. Pľúcny edém ako prvý príznak novodiagnostikovanej 		
artériovej hypertenzie. (Kazuistika)
T. Hlavatá, M. Koštivalová, M. Kokles (Bratislava)

2. Ortostatická hypotenzia u pacientov s diabetes mellitus –
10-ročné sledovanie
A. Komorníková, Z. Celecová, M. Čaprnda, Ľ. Gašpar (Bratislava)

3. Feochromocytóm ako menej častá príčina sekundárnej hypertenzie.
(Kazuistika)
P. Letavay, I. Ďurmek, J. Gregová (Dolný Kubín)

3. Mladý človek a infarkt myokardu – má význam prevencia? (Kazuistika)
J. Podoba (Martin)

4. Chronická obštrukčná choroba pľúc a kardiovaskulárne ochorenia
M. Kulinová (Žilina)

10

4. Renovaskulárne ochorenie a prínos revaskularizácie. (Kazuistiky)
A. Pallaiová (Michalovce)
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ČASŤ 4

ČASŤ 5

SYMPÓZIUM IV.

SYMPÓZIUM V.

DODRŽIAVANIE 2018 ESC/ESH ODPORÚČANÍ K LIEČBE ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
NA VYBRANEJ SKUPINE ANTIHYPERTENZÍV Z DÁT ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
DÔVERA

INOVATÍVNE A JEDINEČNÉ KOMBINÁCIE ANTIHYPERTENZÍV A HYPOLIPIDEMÍK
DOSTUPNÉ NA SLOVENSKU

1. Sú agonisty imidazolínových receptorov, tiazidové deriváty, 		
alfa-blokátory či metyldopa predpisované v súlade s Odporúčaniami?
Ľ. Urban (Bratislava)
2. Miesto spironolaktonu v Odporúčaniach ESC/ESH a jeho preskripcia
z dát zdravotnej poisťovne
T. Szalay (Bratislava)

1. Jedinečná kombinácia perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu
dostupná na Slovensku od októbra 2019
I. Šoóšová (Bratislava)
2. Ideme vpred… Prvá fixná trojkombinácia v sartanoch		
J. Števlík (Bratislava)
Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti KRKA

3. Predpisom lieku to nekončí: Do akej miery sú chronickí pacienti		
adherentní?
R. Mužik (Bratislava)

Blok: ORIGINÁLNE PRÁCE V.

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu ZP Dôvera

1. Artériová hypertenzia u starších pacientov v kontexte 		
multimorbidity a polyfarmácie
P. Mikus (Bratislava)

Blok: ORIGINÁLNE PRÁCE IV.
1. Hypertonik s HNOP v starostlivosti viacerých špecialistov.
Akú úlohu zohráva všeobecný lekár? (Kazuistika)
Ľ. Resutíková (Želovce)
2. Výskyt hyperurikémie a jej liečba u pacientov s hypertenziou		
V. Spišák (Žilina)
3. Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť 		
kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách
K. Beňová, Z. Horvátová (Prešov)

2. Nekontrolovaná hypertenzia u pacienta v seniorskom veku. 		
Rezistentná hypertenzia?
R. Hrešková (Prešov)
3. Kardiovaskulárne riziká mediokalcinózy v klinickej praxi		
Ľ. Gašpar, E. Ambrózy, J. Murín, D. Mesárošová, M. Čaprnda (Bratislava)
4. Prekvapivá príčina akútnej disekcie aorty. (Kazuistika)		
A. Ganobjak, P. Letavay (Dolný Kubín)

4. Užívanie tabaku u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
G. Bálint (Bratislava)
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perindopril arginín / indapamid / amlodipín

Triplixam
Zloženie*: Triplixam 5mg/1,25mg/5mg filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg perindopril arginínu (per)/1,25 mg indapamidu (ind)/5 mg amlodipínu (amlo); Triplixam
5mg/1,25mg/10mg filmom obalená tableta: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/5mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam
10mg/2,5mg/10mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. Indikácie*: Substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní
kombináciou fixnej dávky perindopril/indapamid a amlodipínom, podávanými v rovnakých dávkach. Dávkovanie a spôsob podávania*: Jedna tableta denne, prednostne ráno a pred
jedlom. Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. Pediatrická populácia: nemá sa používať.
Kontraindikácie*: Pacienti na dialýze. Pacienti s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Ťažká porucha funkcie obličiek (Clcr < 30 ml/min). Stredne ťažká porucha funkcie
obličiek (Clcr 30 - 60 ml/min) pre Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg. Precitlivenosť na liečivá alebo na iné sulfónamidy, na dihydropyridínové deriváty, na akýkoľvek iný
inhibítor ACE alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE (pozri časť Upozornenia).
Hereditárny/idiopatický angioedém. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti Upozornenia a Gravidita a laktácia). Laktácia (pozri časť Gravidita a laktácia). Hepatálna encefalopatia.
Ťažká porucha funkcie pečene. Hypokaliémia. Závažná hypotenzia. Šok vrátane kardiogénneho šoku. Obštrukcia výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy).
Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Súbežné použitie Triplixamu s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou
funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť Interakcie), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti Upozornenia a Interakcie), extrakorporálne terapie vedúce ku
kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť Interakcie), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť Upozornenia).
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Upozornenia*: Osobitné upozornenia: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u
pacientov
s diabetickou
nefropatiou.
Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia:
opatrnosť v prípade
kolagénového kardiológie
vaskulárneho ochorenia,
imunosupresívnej
liečby, liečby
XXXV.
Kongres
Slovenskej
hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia
PS preventívnej
SKS – elektronická
verzia
alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä v prípade už existujúcej poruchy funkcie obličiek. Monitorovanie počtu leukocytov.
Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky. Liečba
diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie.
Precitlivenosť/angioedém, intestinálny angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Súbežné
používanie inhibítorov mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus): Pacienti súbežne liečení inhibítormi mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) môžu mať zvýšené riziko
angioedému (napr. opuch dýchacích ciest a jazyka, s poruchou dýchania alebo bez nej). Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného
rizika angioedému). Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej
dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas
desenzibilizácie: opatrnosť u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou a vyhnúť sa pri imunoterapii jedom. Dočasne prerušiť podávanie inhibítora ACE najmenej 24 hodín pred
liečbou. Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy: dočasné vysadenie liečby inhibítorom ACE pred každou aferézou. Hemodialyzovaní pacienti: zvážiť použitie iného typu dialyzačnej
membrány alebo inej skupiny antihypertenzív. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu
prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). Gravidita: nezačínať počas gravidity, zastaviť liečbu a začať alternatívnu liečbu, ak je to vhodné. Hepatálna encefalopatia:
ukončiť liečbu. Fotosenzitivita: zastaviť liečbu. Opatrenia pri používaní: Funkcia obličiek: U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií a u ktorých renálne
krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Monitorovanie draslíka
a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. V prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličke:
neodporúča sa. Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade srdcovej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov u pacientov s nízkym krvným tlakom, stenózou
renálnej artérie, kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo cirhózou s edémom a ascitom): začať liečbu s nižšou dávkou a postupne zvyšovať. Hypotenzia a deplécia vody a sodíka: Riziko náhlej
hypotenzie v prípade už existujúcej deplécie sodíka (najmä v prípade stenózy renálnej artérie): Monitorovanie plazmatických elektrolytov, opätovné dosiahnutie krvného objemu a krvného
tlaku, znova začať liečbu, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Hladiny sodíka: Častejšie monitorovanie u starších a u cirhotických pacientov. Hladiny draslíka: Hyperkaliémia:
monitorovať hladiny draslíka v plazme v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia funkcie obličiek, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, pridružených udalostí, obzvlášť dehydratácie, akútnej
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo iných liekov spôsobujúcich
zvýšenie hladín draslíka v sére. Hypokaliémia: vysoké riziko u starších a/alebo podvyživených osôb, cirhotických pacientov s edémom a ascitom, pacientov s ochorením koronárnych artérií,
pacientov so zlyhaním obličiek alebo so srdcovým zlyhaním, s dlhým QT intervalom: monitorovanie draslíka v plazme. Môže podporiť vznik torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.
Hladiny vápnika: hyperkalciémia: ukončiť liečbu pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok. Renovaskulárna hypertenzia: v prípade stenózy renálnej artérie: začať liečbu v nemocničnom
zariadení s nízkou dávkou; monitorovať funkcie obličiek a draslík. Suchý kašeľ. Ateroskleróza: začať liečbu s nízkou dávkou u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou
cirkulačnou insuficienciou. Hypertenzná kríza. Srdcové zlyhanie/závažná srdcová nedostatočnosť: Opatrnosť v prípade srdcového zlyhania. Závažná srdcová nedostatočnosť (stupeň IV): začať
liečbu pod lekárskym dohľadom so zníženou začiatočnou dávkou. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia: Opatrnosť v prípade obštrukcie výtokovej časti ľavej
komory. Diabetickí pacienti: U pacientov s inzulín dependentným diabetom mellitus sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom so zníženou úvodnou dávkou; monitorovať hladiny glukózy
počas prvého mesiaca a/alebo v prípade hypokaliémie. Čierna rasa: vyšší výskyt angioedému a zjavne nižšia účinnosť v znižovaní krvného tlaku ako u pacientov iných rás. Operácia/anestézia:
prerušiť liečbu jeden deň pred operáciou. Porucha funkcie pečene: Mierne až stredne ťažká: opatrnosť. Zriedkavo boli inhibítory ACE spojené so syndrómom, ktorý začína cholestatickou
žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. Kyselina močová:
hyperurikémia: Zvýšená tendencia k záchvatom dny. Staršie osoby: vyšetriť funkciu obličiek a hladiny draslíka pred začatím liečby. Dávku zvyšovať s opatrnosťou. Pomocné látky:
zanedbateľné množstvo sodíka. Interakcie*: Kontraindikované: Aliskiren u diabetikov a pacientov s poruchou funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. Neodporúča sa:
Lítium, aliskiren u pacientov iných ako sú diabetickí pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek, súbežná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom angiotenzínového receptora, estramustín,
draslík šetriace lieky (napr. triamterém, amilorid...), draslík (soli), kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. Osobitná
starostlivosť: Baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach), antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce lieky), draslík nešetriace
diuretiká a draslík šetriace diuretiká (eplerenón, spironolaktón), racekadotril, mTOR inhibítory (sirolimus, everolimus, temsirolimus), lieky vyvolávajúce torsades de pointes, amfotericín B
(i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva, kardioglykozidy, alopurinol, CYP3A4 induktory, CYP3A4 inhibítory. Treba vziať
do úvahy: Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká, iné antihypertenzíva a vazodilatanciá, tetrakosaktid, alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikoidy
alebo prokaínamid, anestetiká, diuretiká (tiazidové alebo slučkové diuretiká), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, zlato, metformín, jódované
kontrastné látky, vápnik (soli), cyklosporín, atorvastatín, digoxín, warfarín, takrolimus, simvastatín. Gravidita a laktácia*: Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity
a počas laktácie. Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity. Fertilita*: Reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových
kanálov. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje*: Môže byť znížená kvôli nízkemu krvnému tlaku, ktorý sa môže vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na
začiatku liečby. Nežiaduce účinky*: Veľmi časté: edém. Časté: závraty, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, dysgeúzia, porucha videnia, diplopia, tinnitus, palpitácie, sčervenanie,
hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie, zmena činnosti čriev, svrbenie, vyrážka, makulopapulárna
vyrážka, svalové spazmy, opuch členkov, asténia, únava. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypersenzitivita, hypoglykémia, hyperkaliémia reverzibilná po vysadení, hyponatriémia, insomnia,
zmeny nálad (vrátane úzkosti), depresia, poruchy spánku, hypestézia, tremor, synkopa, tachykardia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie),
vaskulitída, bronchospazmus, suchosť v ústach, urtikária, angioedém, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidróza, exantém, fotosenzitívne reakcie, pemfigoid, artralgia,
myalgia, bolesť chrbta, poruchy močenia, noktúria, polakizúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť, bolesť na hrudi, nevoľnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená
hmotnosť, znížená hmotnosť, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: stav zmätenosti, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina
hepatálnych enzýmov, zhoršenie psoriázy. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopénia, leukopénia, neutropénia, hemolytická anémia, trombocytopénia, alergické
reakcie, hyperglykémia, hyperkalciémia, hypertónia, periferálna neuropatia, mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov,
angina pectoris, infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, hyperplázia ďasien, pankreatitída,
gastritída, hepatitída, žltačka, abnormálna funkcia pečene, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, Quinckeho
edém, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu a hematokritu. Neznáme: deplécia draslíka s hypokaliémiou, závažná najmä u vysokorizikovej populácie, extrapyramídová porucha
(extrapyramídový syndróm), myopia, rozmazané videnie, torsades de pointes (potenciálne smrteľné), možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie, možné
zhoršenie už existujúceho systémového lupus erythematosus, predĺžený interval QT na elektrokardiograme, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi,
Raynaudov fenomén. Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE
inhibítormi. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (inhibítor ACE), ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II. Indapamid je
sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor
pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do srdcového svalu a hladkých svalov ciev. Balenie*: 30 alebo 90 tabliet.
Dátum revízie textu: 08/2019.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10,
811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek. Dátum prípravy materiálu: September 2020.
TPX-17-2020-ADV
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Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť
kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách
Beňová K.1, Horvátová Z.2

Interná konziliárna ambulancia
Psychiatrické oddelenie, Fakultná NsP J.A.Reimana, Prešov

1

Užívanie tabaku u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom

2

Bálint G.

ÚVOD: Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú zodpovedné za zhruba polovicu úmrtí vo vyspelých
krajinách. Štandardné rizikové faktory (RF) sú všeobecne známe, medzi ďalšie RF patria aj depresie.U pacientov s depresívnymi poruchami je zvýšené riziko rozvoja KVO, na druhej strane prítomnosť KVO u pacientov môže predstavovať zvýšený výskyt depresívnych porúch. Patofyziologické
mechanizmy tohto vzťahu sú komplexné.

Odd. akútnej kardiológie a koronárnej starostlivosti, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,
a.s., Bratislava

CIEĽ: Našim cieľom bolo overiť prevalenciu užívania tabaku a urobiť krátky tabakový profil u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (AKS) - STEMI a NSTEMI. Mieru závislosti na cigaretách
u pravidelných fajčiarov s AKS sme zisťovali pomocou Fageströmovho testu (FTCD).
PACIENTI A METÓDY: V období od 01. 02. 2017 do 15. 09. 2017 na na našom oddelení sme zrealizovali pilotný prieskum pomocou dotazníkov na vzorke 100 pacientov s AKS. Súčasťou vyšetrenia
bol test pre overenie závislosti na cigaretách FTCD.
VÝSLEDKY: V našom súbore pacientov s AKS sme zistili, že 48% opýtaných boli pravidelní fajčiari,
4% príležitostní fajčiari, 3% boli prestávajúci fajčiari, 24% boli bývalými (abstinujúcimi) fajčiarmi
a 21% opýtaných nikdy nefajčilo. Na základe vyhodnotenia FTCD u pravidelných fajčiarov sme
získali hodnotu mediánu 7 z 10 bodov. Priemerný počet vyfajčených cigariet u pravidelných fajčiarov bol 19 kusov denne. 31% opýtaných tvorili ženy a 69% muži. Medián veku pacientov celého
súboru bol 61 rokov, medián veku pacientov, ktorí nikdy nefajčili bol 64 rokov a u pravidelných
fajčiarov 55 rokov. 81% pravidelných fajčiarov deklarovalo, že chce prestať fajčiť.
ZÁVER: Hoci došlo k poklesu percenta pravidelných fajčiarov na Slovensku oproti predchádzajúcim rokom, prevalencia v populácii nad 15 rokov prrdstsvuje okolo 24%. Napriek poklesu chronických fajčiarov ich prevalencia pravidelného užívania tabaku u pacientov s kardiovaskulárnymi
ochoreniami (KVO) je vysoká. Neukončenie fajčenia u pacientom s KVO je významných rizikovým
faktorom s horšou prognózou ochorenia a vzniku komplikácii. Na základe odborných odporúčaní
pacientom, ktorí chcú ukončiť fajčenie, má byť poskytnutá podpora a pomoc v krátkych intervenciách pri každom klinickom kontakte.
E-mail: gabriel.balint@nusch.sk

CIEĽ PRÁCE: Cieľom antidepresívnej liečby je účinnosť a tolerabilita. Medzi jednotlivými antidepresívami existujú rozdiely v mechanizme účinku, v ich účinnosti a v znášanlivosti. Antidepresíva ovplyvňujú metabolizmus viacerých transmiterov v centrálnom nervovom systéme. Možné
nežiaduce účinky antidepresív zahŕňajú nárast telesnej hmotnosti, zmeny metabolických parametrov, gastrointestinálne účinky, poruchy spánku, sexuálne dysfunkcie a iné. K nárastu telesnej
hmotnosti vedú tricyklické antidepresíva (TCA), mirtazapín, paroxetín, sertralín, venlafaxín, inhibítory monoaminooxidázy (IMAO). U pacientov s depresívnymi poruchami je prevalencia metabolického syndrómu asi 2–3-krát vyššia ako v bežnej populácii. TCA a mirtazapín majú dokázané
metabolické nežiaduce účinky), narušenie osi hypothalamus-hypofýza-kôra nadobličiek vedie ku
chronickému zvýšeniu hladín glukokortikoidov, narušeniu schopnosti inzulínu iniciovať vychytávanie glukózy, k abdominálnej obezite, dyslipidémii a inzulínovej rezistencii . Polovica vedľajších
účinkov po TCA je viazaná na antihistamínovú blokádu. Pri liekoch kde je antihistamínová blokáda menšia, je vzostup hmotnosti nižší. Ďalšie nežiaduce účinky antidepresív môžu súvisieť so
zvyšovaním endogénne i exogénne potravou prijímaných amínov (napríklad tyramínu). Tyramín
je rozkladaný enzýmom monoaminooxidázou (MAO) prítomnou v mitochondriách buniek črevnej steny. Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) inhibujú MAO, zvyšuje sa biologická dostupnosť
tyramínu a v organizme sa manifestujú jednak jeho vlastné sympatomimetické účinky a navyše aj
účinky jeho metabolitov. Výsledkom môže byť akútne vzniknutá hypertenzná kríza s hrozbou intrakraniálneho krvácania alebo srdcové arytmie či kardiovaskulárne zlyhanie. Katecholaminergné
hypertenzné pôsobenie sa môže objaviť aj po vyšších dávkach venlafaxínu, ktorý inhibuje spätné
vychytávanie voľného serotonínu i noradrenalínu z nervových synapsí. Rôznymi mechanizmami
depresogénne pôsobiace lieky ovplyvňujú priamo aj nepriamo rovnováhu neurotransmiterov
v mozgu a môžu vyvolať depresie. Z kardiovaskulárnych liečiv možné depresogénne pôsobenie
predstavujú antihypertenzíva pôsobiace na CNS a lipofilné betablokátory.
ZÁVER: U pacientov s depresívnymi poruchami je dôležitá správna voľba antidepresíva (s ohľadom na KVO) a u pacientov s KVO správna voľba kardiovaskulárnych liečiv (s ohľadom na depresívne poruchy).
E-mail: benova.katarina@seznam.cz
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24-hod. kontrola TK a SF1

tableta

denne

Lepšia KV ochrana2
Lepšia compliance3

BISOPROLOL / PERINDOPRIL arginín
5 mg

5 mg

Politeľné tablety

Hypertenzia

Ischemická choroba srdca

5 mg

10 mg

10 mg 5 mg

10 mg 10 mg

Politeľné tablety

Chronické srdcové zlyhávanie

PRESTILOL
ZLOŽENIE*: Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg filmom obalené tablety obsahujú 5 mg bisoprololiumfumarátu (bis)/5 mg perindoprilarginínu (per), 5 mg bis/10
mg per, 10 mg bis/5 mg per, 10 mg bis/10 mg per. INDIKÁCIE*: Prestilol je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (u
pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou) a/alebo stabilného chronického srdcového zlyhávania so zníženou systolickou funkciou ľavej komory (iba Prestilol 5
mg/5 mg a 10 mg/5 mg) u dospelých pacientov adekvátne kontrolovaných bisoprololom a perindoprilom podávaných súbežne v rovnakých dávkach. DÁVKOVANIE A SPÔSOB
PODÁVANIA*: Obvyklé dávkovanie je jedna tableta jedenkrát denne. Pacienti majú byť stabilizovaní s bisoprololom a perindoprilom v rovnakých dávkach najmenej 4 týždne. Kombinácia
fixnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu. Pre pacientov stabilizovaných s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 2,5 mg alebo bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 5 mg: jedna
polovica tablety 5 mg/5 mg alebo 5 mg/10 mg jedenkrát denne. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s
poruchou funkcie obličiek má byť odporúčaná dávka založená na klírense kreatinínu. 5 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 tableta; 30 < ClCR < 60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 30 (ml/min):
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nevhodné, odporúča sa individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami. 5 mg/10 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1
tableta; ClCR < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/10 mg: nevhodné. Porucha funkcie pečene: nie je potrebná úprava dávkovania. Starší ľudia: podávať podľa funkcie obličiek. Pediatrická
XXXV.
Kongres
Slovenskej
hypertenziologickej
spoločnosti
a Konferencia
PS preventívnej
– elektronická
populácia:
bezpečnosť
a účinnosť
neboli stanovené.
Použitie sa neodporúča.
KONTRAINDIKÁCIE*:
Precitlivenosť
na liečivá alebokardiológie
na ktorúkoľvek zSKS
pomocných
látok, aleboverzia
na ktorýkoľvek
iný inhibítor ACE; akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania vyžadujúcich i.v. inotropnú liečbu; kardiogénny šok; AV blokáda druhého alebo tretieho
stupňa (bez kardiostimulátora); syndróm chorého sínusu; sinoatriálna blokáda; symptomatická bradykardia; symptomatická hypotenzia; ťažká bronchiálna astma alebo ťažká chronická
obštrukčná choroba pľúc; ťažké formy okluzívneho ochorenia periférnych ciev alebo ťažké formy Raynaudovho syndrómu; neliečený feochromocytóm (pozri časť UPOZORNENIA*);
metabolická acidóza; anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE; dedičný alebo idiopatický angioedém; druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti
UPOZORNENIA*, GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*); súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2)
(pozri časti UPOZORNENIA*, INTERAKCIE* a Farmakodynamické vlastnosti*), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne
terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri
časť UPOZORNENIA*). UPOZORNENIA*: Hypotenzia: začiatok liečby sa má starostlivo monitorovať u pacientov s hypovolémiou, ktorí majú závažnú renín-dependentnú hypertenziu,
symptomatické srdcové zlyhávanie so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej, ischemickú chorobu srdca alebo cerebrovaskulárne ochorenie. Prechodná hypotenzná odpoveď nie
je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Precitlivenosť/Angioedém/Črevný angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného
vymiznutia príznakov. Liečba betablokátorom musí pokračovať. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom
(kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa
nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť riziko
angioedému. Pacienti súbežne užívajúci liečbu inhibítormi mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) môžu mať zvýšené riziko angioedému. Hepatálne zlyhanie: inhibítory ACE boli
zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia: liečba sa má ukončiť, ak sa rozvinie
žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a môže spôsobovať vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov
iných rás. Suchý kašeľ. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v sére v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, dehydratácie,
akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo liekov spojených
so zvýšením hladín draslíka v sére. Kombinácia s lítiom, draslík šetriacimi liekmi, doplnkami draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka, antagonistami kalcia, antiarytmikami I.
triedy a centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov
angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča.
Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Ukončenie liečby: vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby. Dávkovanie
sa má znižovať postupne za použitia jednotlivých zložiek, ideálne počas obdobia dvoch týždňov. Bradykardia: ak sa pokojová srdcová frekvencia znižuje pod 50-55 úderov za minútu a
pacient má príznaky súvisiace s bradykardiou, dávka sa má titrovať nadol za použitia jednotlivých zložiek s primeranou dávkou bisoprololu. Pacienti s AV blokádou prvého stupňa, stenózou
aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofickou kardiomyopatiou, diabetom, striktným pôstom: používať s opatrnosťou. Prinzmetalova angina: betablokátory môžu zvýšiť počet a trvanie
epizód anginy. Porucha funkcie obličiek: denná dávka sa má upraviť podľa klírensu kreatinínu. Monitorovať draslík a kreatinín. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitérnej obličky, boli pozorované zvýšenia urey v krvi a sérového kreatinínu; v prípade renovaskulárnej hypertenzie, je zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej
insuficiencie. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej
obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u
pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. Pacienti po nedávnej transplantácii obličky, pacienti liečení na srdcové zlyhávanie s inzulíndependentným diabetes mellitus (typ I),
ťažkou poruchou funkcie obličiek, ťažkou poruchou funkcie pečene, reštrikčnou kardiomyopatiou, kongenitálnou chorobou srdca, hemodynamicky významným organickým ochorením
chlopní, infarktom myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov: nie sú skúsenosti. Anafylaktoidné reakcie: hlásené u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán;
počas LDL aferézy síranom dextránu, sa u pacientov zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne vysadiť liečbu pred každou aferézou; počas desenzibilizácie sa
takýmto reakciám predišlo dočasným vysadením inhibítorov ACE, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto reakcie objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/
Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa
pravidelné monitorovanie leukocytov. Bronchospazmus (bronchiálna astma, obštrukčná choroba dýchacích ciest): súbežne sa má podávať bronchodilatačná liečba. Anestézia: ak je
potrebné liečbu betablokátorom pred operáciou vysadiť, má sa to vykonať postupne a ukončiť približne 48 hodín pred anestéziou. Liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým
zákrokom. Psoriáza: starostlivo zvážiť prínosy oproti rizikám. Feochromocytóm: bisoprolol sa má podávať v kombinácii s blokátorom alfareceptora. Tyreotoxikóza: príznaky sa môžu
maskovať. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renínangiotenzínového systému). Gravidita: zastaviť liečbu. Ak je to potrebné, prejsť na alternatívnu liečbu. Pomocné látky: Obsahuje zanedbateľné množstvo sodíka.
INTERAKCIE*:Kontraindikované: Aliskiren u diabetických pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: Centrálne
pôsobiace antihypertenzíva ako je klonidín a iné (napr. metyldopa, moxonidín, rilmenidín), antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón),
antagonisty kalcia typu verapamil a v menšej miere typu diltiazem, aliskiren, súbežná liečba inhibítorom ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, kotrimoxazol (trimetoprim/
sulfametoxazol), draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid...), draslík (soli), lítium. Vyžaduje osobitnú starostlivosť: Antidiabetiká (inzulín, perorálne hypoglykemiká),
nesteroidné protizápalové lieky (NSA) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), antihypertenzíva a vazodilatanciá, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, sympatomimetiká, antagonisty
kalcia dihydropyridínového typu ako je felodipín a amlodipín, antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón), parasympatomimetiká, topické betablokátory (napr. očné kvapky na liečbu
glaukómu), digitalisové glykozidy, baklofén, diuretiká nešetriace draslík, draslík šetriace diuretiká (eplerenón, spironolaktón), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus,
temsirolimus). Treba vziať do úvahy: Meflochín, inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), zlato. GRAVIDITA A
LAKTÁCIA*: Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity a počas laktácie. Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. FERTILITA*. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI
VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom. Schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť
znížená. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: bradykardia. Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, dysgeúzia, parestézia, poruchy zraku, tinnitus, zhoršenie srdcového zlyhávania, hypotenzia a
účinky súvisiace s hypotenziou, pocit chladu alebo zníženej citlivosti v končatinách, kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia, vyrážka, pruritus, svalové
kŕče, asténia, únava. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyperkaliémia, hyponatriémia, zmeny nálad, porucha spánku, depresia, somnolencia, synkopa, palpitácie, tachykardia,
poruchy AV vedenia, ortostatická hypotenzia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária,
fotosenzitívne reakcie, pemfigoid, hyperhidróza, svalová slabosť, artralgia, myalgia, renálna insuficiencia, erektilná dysfunkcia, bolesť na hrudi, malátnosť, periférny edém, pyrexia,
zvýšenie urey v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: rinitída, nočné mory, halucinácie, znížená tvorba sĺz, poruchy sluchu, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická,
hypersenzitívne reakcie (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka), zhoršenie psoriázy, poruchy potencie, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie triacylglycerolov.
Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, pancytopénia, leukopénia, neutropénia, trombocytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH, zmätenosť, konjunktivitída,
arytmia, angína pektoris, infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia,
pankreatitída, multiformný erytém, alopécia, betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu
a zníženie hematokritu. Raynaudov fenomén. SIADH môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi. PREDÁVKOVANIE*.
VLASTNOSTI*: Bisoprolol je vysoko selektívny blokátor beta-1 adrenoreceptora bez vnútornej stimulácie a relevantnej membrány stabilizujúcej aktivity. Perindopril je inhibítor enzýmu,
ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). BALENIE*: 30 alebo 90 filmom obalených tabliet lieku Prestilol 5 mg/5 mg,
5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 08/2019. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B,
03-236 Varšava, Poľsko Výdaj liekov je viazaný na lekársky predpis. Lieky sú čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10,
811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
Literatúra: 1. Korennova O et al. Arterial Hypertension. 2019; 25(2): 295-306. 2. Bertrand ME et al. Am Heart J. 2015;170:1092-1098 (Lepšia KV ochrana v porovnaní so samotným
betablokátorom) 3. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Am J Med. 2007;120:713-719. Meta-analysis with 20 242 hypertensive patients.
PROL-18-2020-ADV

Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 2621
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Lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 – marker výskytu a komplikácií
periférneho artériového ochorenia dolných končatín u hypertonikov

Prekvapivá príčina akútnej disekcie aorty. Kazuistika.

Čelovská D., Vlčková K., Oravec S., Štvrtinová V.

Interné oddelenie, Dolnooravská NsP Dolný Kubín

I. Interná klinika Lekárka fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

CIEĽOM PRÁCE bolo stanoviť rizikový profil hypertonikov s klaudikáciami dolných končatín, posúdiť kontrolu artériovej hypertenzie (AH) a overiť vzťah k novším biomarkerom na spresnenie
kardiovaskulárneho (KV) rizika v tejto skupine pacientov.
SÚBOR PACIENTOV A METÓDY: V práci sme vyšetrili 20 pacientov (18 hypertonikov, 2 jedincov
s vyšším normálnym tlakom krvi; 12 mužov/8 žien, priemerný vek 63±11 roka) s novodiagnosti-kovaným periférnym artériovým ochorením dolných končatín (PAO DK) v klaudikačnom štádiu IIa až
IIb podľa Fontainea. Podmienkou zaradenia do súboru boli AH a PAO DK identifikované zmeraním
členkovo-brachiálneho tlakového indexu (ABI) < 0,9 aspoň na jednej dolnej končatine. Kontrolnú
skupinu tvorili 20 jedinci bez klinických a laboratórnych znakov KV ochorenia s porovnateľným zastúpením veku a pohlavia. Okrem rizikového profilu, domáceho i 24-hodinového monitorovania
tlaku krvi, bežných laboratórnych testov sme analyzovali novšie biomarkery ako sú: hs-CRP, fibrinogén, lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 (Lp-PLA2) v skupine symptomatických pacientov
oproti kontrolnej skupine probandov bez manifestného KV ochorenia.
VÝSLEDKY: Diabetes mellitus 2. typu bol prítomný u 60%, dyslipidémia u 80% a aktívne fajčenie
u 50 % hypertonikov s klaudikáciami. Zistili sme signifikanté zvýšenie LDL cholesterolu u klaudikujúcich hypertonikov oproti kontrolnej skupine (p < 0,01). Z novších biomarkerov sme preukázali štatisticky významné zvýšenie aktivity Lp-PLA2 a fibrinogénu u klaudikujúcich pacientov
(p < 0,05). U 30% klaudikantov so zvýšenou aktivitou Lp-PLA2 v priebehu trojročného sledovania vznikla kritická končatinová ischémia. Hypertonici so zvýšenou aktivitou Lp-PLA2 mali signifikantne zvýšené hodnoty TK oproti hypertonikom s normálnymi hodnotami Lp-PLA2 (p < 0,05)
a bolo u nich významne častejšie zastúpenie non-dipperov (p < 0,05).
ZÁVER: PAO DK predstavuje manifestáciu aterotrombotického procesu, v ktorom významnú úlohu zohráva AH tak v iniciácii ako aj pri progresii choroby. Zvýšená hladina Lp-PLA2 je asociovaná
so zvýšeným rizikom výskytu a komplikácií PAO DK u hypertonikov a nedostatočnou kontrolou
tlaku krvi v tejto skupine pacientov.
E-mail: denisa.celovska@gmail.com
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Ganobjak A., Letavay P.
ÚVOD: Polycythemia vera – pravá polycytémia je chronické myeloproliferatívne ochorenie, pre
ktoré je typické zvýšenie množstva cirkulujúcich erytrocytov. Je dokázané, že pacienti s pravou
polycytémiou majú veľmi vysoké riziko kardiovaskulárnej mortality. Toto riziko sa zvyšuje úmerne so stúpajúcim hematokritom a samozrejme aj s ďalšími rizikovými faktormi, ako napríklad
artériová hypertenzia. Vzťah artériovej hypertenzie a polycytémie nebol zatiaľ úplne objasnený.
46% pacientov s novo diagnostikovanou pravou polycytémiou má zároveň artériovú hypertenziu. Nadpolovičná väčšina týchto pacientov zostáva po začatí liečby polycytémie bez potreby
liečby antihypertenzívami.
V našej kazuistike prezentujeme prípad 54-ročného pacienta, s nedostatočne kontrolovanou artériovou hypertenziou, ktorému sme diagnostikovali akútnu disekciu aorty Stanford A, DeBakey I.
Po neodkladnom chirurgickom zákroku a následnej rekonvalescencii viedol ďalší diagnostický
proces k prekvapivému nálezu pravej polycytémie.
E-mail: andrej.ganobjak@gmail.com

Kardiovaskulárne riziká mediokalcinózy v klinickej praxi
Gašpar Ľ.1,2, Ambrózy E.2, Murín J.2, Mesárošová D.2, Čaprnda M.2
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, Univerzita sv. Cyrila
a Metoda, Trnava,
2
I. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
1

ÚVOD: Viaceré štúdie poukázali na to, že nález mediokalcinózy je asociovaný so zvýšenou kardiovaskulárnou (KV) mortalitou. Je to podmienené i tým, že mediokalcinóza sa najčastejšie vyskytuje
u pacientov s diabetes mellitus 2.typu (DM2t). Asociácia s ostatnými klasickými KV rizikovými faktormi je tiež veľmi častá. Prekvapujúco sa ale málo pozornosti venuje Holterovským 24-hodinovým EKG nálezom u tejto skupiny pacientov.
CIEĽOM PRÁCE bolo poukázať na KV riziká mediokalcinózy a význam Holterovského 24-hodinového EKG monitorovania v komplexnom manažmente osôb s týmto nálezom.
23
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SÚBOR A METODIKA: Pomocou Holterovského 24-hodinového EKG monitorovania prístrojmi
GE-Marquette MARS (USA), sme vyšetrili 41 pacientov s nálezom diabetes mellitus 2. typu a súčasnou prítomnosťou mediokalcinózy. Mediokalcinózu sme detekovali vyšetrením pomocou
prístroja BOSO, ABI- systém (Nemecko), ktorým sa súčasne merajú krvné tlaky na všetkých končatinách s automatickým vyhodnotením tlakových indexov členok-rameno (ABI). O vysokom
KV riziku členov súboru svedčí častý výskyt artériovej hypertenzie – a to až u 35 členov súboru
(85,3 %), výskyt metabolického syndrómu u 31 členov (75,6 %), chronického obličkového ochorenia
u 25 členov (61,0 %), stavu po infarkte myokardu u 8 členov (19,5 %) a 7 pacientov už prekonalo
cievnu mozgovú príhodu (17,1 %).

V kazuistike prezentujeme prípad 55-ročného pacienta, bez anamnézy chronických ochorení,
privezeného na urgentný príjem pre náhle vzniknuté dyspnoe. V úvode bol nameraný TK 220/
120 mmHg, saturácia krvi kyslíkom bola 50%. Pacient bol schvátený, tachypnoický, tachykardický s mramorovou studenou kožou. Na RTG snímke hrudníka bol prítomný obraz stázy v malom
obehu. Pacient bol následne pre hypertenznú krízu s pľúcnym edémom prijatý na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) III. internej kliniky, kde bol akútny stav zvládnutý venózne podávanými
diuretikami, nitrátmi a vysoko prietokovou oxygenoterapiou bez nutnosti intubácie. Laboratórne sme zaznamenali elevovaný marker srdcového zlyhávania troponín, bez typickej dynamiky
svedčiacej pre akútny koronárny syndróm. Počas hospitalizácie sme echokardiograficky potvrdili
dobrú systolickú aj diastolická funkciu hypertrofovanej ľavej komory. Doplnenými laboratórnymi
a zobrazovacími metódami sme vylúčili príčiny sekundárnej hypertenzie. Následne sme pacienta
nastavili na kombinovanú antihypertenzívnu liečbu (ACEI+ blokátor kalciových kanálov+ diuretikum). V súlade s aktuálnymi odporúčaniami sme zvolili fixnú kombináciu.

VÝSLEDKY: 22 členov súboru (53,7 %) malo pri Holterovskom 24-hodinovom EKG monitorovaní
nález srdcovej dysrytmie a/alebo ischémie myokardu, pričom 18 (43,8 %) malo komplexnú formu
srdcovej dysrytmie typu Lown III B alebo IVA. Nález ischémie myokardu bol prítomný u 10-tich členov súboru (24,4 %). Pri porovnaní skupín s normálnym a abnormálnym 24-hodinovým Holterovským EKG nálezom v zmysle dysrytmie a/alebo ischémie, sme zistili štatisticky významný rozdiel
v hodnotách ABI (p< 0,05), ktoré boli vyššie v skupine s abnormálnym Holterovským 24-hodinovým EKG monitoringom. V iných parametroch (trvanie DM2t, hodnoty systolického a diastolického TK, hodnoty BMI, glykovaného hemoglobínu) neboli signifikantné rozdiely. Pri porovnaní
skupín s prítomnou resp. neprítomnou ischémiou myokardu počas Holterovského 24-hodinového EKG monitorovania sme zistili štatisticky signifikantný rozdiel iba pri hodnote ABI (p < 0,001).
ZÁVERY: Pre osoby s nálezom mediokalcinózy je typická polymorbidita s celým spektrom KV
a metabolických rizikových faktorov. Holterovské 24-hodinové EKG monitorovanie môže napomôcť v identifikácii tých osôb, ktoré sú v najvyššom KV riziku, a optimalizovať tak ich následný
manažment.
E-mail: ludovitgaspar@gmail.com

ZÁVERY: Akútny pľúcny edém vzniknutý pri hypertenznej kríze nebýva zväčša zapríčinený tekutinovým preťažením, ale zvýšenou vaskulárnou rezistenciou vznikajúcou ako dôsledok sympatikovej neurohumorálnej aktivácie. V posledných rokoch sa preto v akútnom manažmente presunul
dôraz v liečbe z podávania diuretík na liečbu periférnymi vazodilatanciami, najmä vysoko dávkovanými nitrátmi v kombinácii s neinvazívnou pretlakovou ventiláciou. Rýchla a správna intervencia znižuje potrebu hospitalizácie na JIS a predchádza vzniku prípadných komplikácii.
E mail: tereza.hlavata@gmail.com

Nekontrolovaná hypertenzia u pacienta v seniorskom veku.
Rezistentná hypertenzia? Sekundárna hypertenzia? Kazuistika.
Hrešková R.

H

Pľúcny edém ako prvý príznak novodiagnostikovanej artériovej
hypertenzie. Kazuistika.
Hlavatá T., Koštivalová M., Kokles M.
III. interná klinika, Lekárska fakulta FUK a Univerzitná nemocnica Bratislava

ÚVOD: Hypertenzná kríza je akútny, život ohrozujúci stav, charakterizovaný náhlym zvýšením
krvného tlaku (TK), s poškodením až zlyhaním životne dôležitých orgánov. Medzi urgentné stavy
vznikajúce pri hypertenznej kríze patrí aj kardiogénny pľúcny edém, ktorý vzniká aj u pacientov
bez predošlého ochorenia srdca.
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Odd. vnútorného lekárstva a geriatrie, Fakultná NsP J. A. Reimana, Prešov

CIEĽ PRÁCE: rezistentnú hypertenziu definujeme ako tlak krvi (TK) ≥140/90mmHg pri vyťaženej
trojkombinácii antihypertenzív, ktorá obsahuje diuretikum. Hypertenzia je potvrdená meraním
TK v domácom prostredí. U nedostatočne medikamentózne zvládnutého hypertonika je potrebné vylúčiť nerozpoznanú formu sekundárnej hypertenzie. Vo veku nad 65 rokov je prevalencia
sekundárnej hypertenzie 5-10% medzi hypertonikmi.
KAZUISTIKA: Pacientka (nar. 1932) v osobnej anamnéze bez vážnejších ochorení v mladosti, po
apendektómii, po cholecystektómii, s 35- ročnou anamnézou artériovej hypertenzie, 20- ročnou
anamnézou diabetes mellitus 2.typu kompenzovaného diétou a OAD, po TEP oboch bedrových
kĺbov. Pacientka dňa 16.08.2018 preložená na Odd. vnútorného lekárstva a geriatrie (Odd.VL-GRO)
z rehabilitačného centra pre nedostatočne korigované hodnoty TK. Pri preklade v liečbe pacientky
perindopril 10mg tbl 1-0-0, nitrendipín 20mg tbl 1-1-1, p.p. kaptopril 25mg tbl. V priebehu hospitalizácie u pacientky opakovane zachytené výstupy TK nad 220/80 mmHg spojené s cefaleou
a vertigom. Zrealizovaný tlakový holter s max. výstupom TK do hodnoty 178/132mmHg a poklesom
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TK v nočných hodinách. V priebehu hospitalizácie upravená antihypertenzná liečba (pridaný indapamid, spironolakton, nebivolol, urapidil, rilmenidín). Napriek vyťaženej antihypertenznej liečbe
vrátane diuretika nedochádza k dosiahnutiu cieľových hodnôt TK. Zrealizované ultrazvukové vyšetrenie renálnych artérii s nálezom suspektnej odstupovej stenózy pravej renálnej artérie a stenózy
ľavej renálnej artérie hemodynamicky nezávažnej. Doplnené CT angio vyšetrenie renálnych ciev
s nálezom ateroskleroticky zmenenej abdominálnej aorty, kalcifikačné plaky v iniciálnych úsekoch
viscerálnych vetiev abd. aorty, vyše 75% odstupová stenóza truncus coeliacus, vyše 85% odstupová
stenóza AMS, odstupová stenóza pravej renálnej tepny s redukciou plochy 87%, redukcia diametra
64%, stenóza ľavej renálnej tepny s redukciou plochy 77% a redukciou diametra 52%, v periférnej
časti kmeňa ľavej renálnej tepny krátka 50% stenóza. Nález konzultovaný cievnym chirurgom a intervenčným radiológom, stav zhodnotený ako renovaskulárna hypertenzia 3.st. ESH/ESC s odporúčaním konzervatívneho postupu liečby. Dňa 12.09.2018 pacientka prepustená do ambulantnej
starostlivosti s odporúčanou terapiou: perindopril/indapamid/amlodipín 10/2,5/10mg (vo fixnej
kombinácii) 1-0-0 tbl., spironolakton 25mg 0-1-0 tbl., amlodipín 5mg 0-1-1tbl., nebivolol 5mg 1/2-01/2 tbl., urapidil 60mg 1-0-1 cps., rilmenidín 1mg 0-0-1 tbl. Vzhľadom na nedostatočne kontrolovaný TK s cefaleou a vertigom bola pacientka dňa 01.10.2018 rehospitalizovaná na Odd. VL-GRO, dňa
5.10.2018 realizovaná digitálna subtrakčná angiografia (DSAG) s ošetrením stenózy na a. renalis l.dx.,
po výkone sa u pacientky dosiahli cieľové hodnoty TK (120/75 mmHg… 140/80 mmHg), ustúpila
cephalea a pôvodná antihypertenzná liečba sa výrazne zredukovala.

CIEĽ PRÁCE: bolo retrospektívne zhodnotiť prítomnosť OH v skupine pacientov s DM, analyzovať
vzťah OH s mikrovaskulárnymi a makrovaskulárnymi komplikáciami DM a určiť vplyv OH na celkovú mortalitu v kohorte.

ZÁVER: Touto kazuistikou chceme upozorniť na nutnosť pátrania po sekundárnej forme hypertenzie aj u pacientov geriatrického veku, u ktorých napriek vyťaženej antihypertenznej liečbe sa
nedosahujú cieľové hodnoty krvného tlaku.

SÚBOR A METODIKA: Vyšetrili sme KV autonómnu neuropatiu u 187 pacientov s DM – 60 pacientov s DM 1. typu a 127 pacientov s DM 2. typu. Pacienti boli následne rozdelení do skupín na základe typu DM a prítomnosti OH. Hodnotili sme vzťah medzi OH a prítomnosťou mikrovaskulárnych
a makrovaskulárnych komplikácií a vplyv OH na 10-ročnú celkovú mortalitu.
VÝSLEDKY: OH bola prítomná u 31,7 % pacientov s DM 1. typu a 32,3 % v skupine pacientov s DM
2. typu. Potvrdili sme vyššiu prevalenciu infarktu myokardu v skupine s OH u pacientov s DM 1. typu
(RR = 10.667) a vyššiu prevalenciu náhlych cievnych mozgových príhod v skupine s DM 2. typu
(RR = 3.335). V oboch skupinách sa potvrdila asociácia OH s periférnym artériovým ochorením
(DM 1. typ RR = 8.680, DM 2. typ RR = 3.237). Taktiež sme potvrdili vyššiu prevalenciu nefropatie (DM 1. typ RR = 8.680, DM 2. typ RR = 3.237), retinopatie (DM 1. typ RR = 8.095, DM 2. typ
RR = 4.078) a periférnej neuropatie (DM 1. typ RR = 17.143, DM 2. typ RR = 7.506) v skupinách s potvrdenou OH. Desaťročná celková mortalita bola vyššia u pacientov s potvrdenou OH.
ZÁVER: Prítomnosť OH u pacientov s DM je asociovaná s vyššou prevalenciou makrovaskulárnych
a mikrovaskulárnych komplikácií a vyššou celkovou 10-ročnou mortalitou.
E-mail: andrea.komornikova@gmail.com

E-mail: radkahreskova@gmail.com

Chronická obštrukčná choroba pľúc a kardiovaskulárne ochorenia

K

Interné oddelenie, Fakultná NsP Žilina

Ortostatická hypotenzia u pacientov s diabetes mellitus –
10 ročné sledovanie
Komorníková A.1, Celecová Z.2, Čaprnda M.1, Gašpar Ľudovít1,3
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava,
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého, Dolný Kubín,
3
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, Piešťany
1
2

ÚVOD: Kardiovaskulárna (KV) autonómna neuropatia je častou komplikáciou diabetes mellitus
(DM), jej najťažšou formou je ortostatická hypotenzia (OH).
26

Kulinová M.
CIEĽ PRÁCE: bolo sledovanie výskytu a závažnosti kardiovaskulárnych (KV) ochorení a zvlášť artériovej hypertenzie (AH) u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc ť AH(CHOCHP), ďalej
analýza antihypertenzívnej liečby u týchto pacientov a špecifiká tejto liečby. Ďalším cieľom bolo
zhodnotiť postavenie a bezpečnosť jednotlivých tried antihypertenzív u pacientov s CHOCHP.
MATERIÁL A METODIKA: Vyšetrili sme 113 pacientov s CHOCHP hospitalizovaných na internom
oddelení v priebehu 6 mesiacov roku 2019. Zisťovali sme prítomnosť KV ochorení u týchto pacientov, najmä prítomnosť AH, príčinu hospitalizácií, stratégiu liečby, prítomnosť a zastúpenie jednotlivých tried antihypertenzív u týchto pacientov. Posudzovali sme vzájomný vzťah závažnosti
pľúcneho ochorenia a výskytu KV ochorení.
VÝSLEDKY: Počet pacientov bol 113, z toho mužov 64 a 49 žien. Priemerný vek bol 74,53 roka.
Všetci pacienti v súbore mali CHOCHP. Najčastejšou príčinou hospitalizácie bola u oboch pohlaví exacerbácia pľúcneho ochorenia, nasledovalo srdcové zlyhanie a akútny koronárny syndróm.
Najčastejšou triedou používaných antihypertenzív boli blokátory kalciových kanálov (80%), na
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druhom mieste boli inhibítory ACE (73%). Betablokátory užívalo 52% pacientov. Stav pacientov
s CHOCHP si najčastejšie vyžadoval kombinovanú antihypertenzívnu liečbu. Dva a viac tried antihypertenzív sme podávali u takmer 65% hypertonikov. Najčastejšou kombináciou boli blokátory
kalciových kanálov a inhibítory ACE.

lektómia po predchádzajúcej predoperačnej príprave. Uvedená liečba viedla k normalizácií hodnôt TK bez potreby ďalšej antihypertenzívnej liečby.

DISKUSIA A ZÁVERY: KV choroby sú pravdepodobne najdôležitejšími sprievodnými ochoreniami pri CHOCHP. KVochorenia sú časté u ľudí s CHOCHP a ich prítomnosť je spojená so zvýšeným
rizikom hospitalizácie, dlhším pobytom na lôžku a zvýšenou úmrtnosťou na všetky príčiny a KV
ochorenia. V našom súbore bola AH prítomná u 78% z nich a bola to aj najčastejšie sa vyskytujúca
komorbidita.

M

E-mail: mkulinova@gmail.com

Artériová hypertenzia u starších pacientov v kontexte multimorbidity
a polyfarmácie

L

E-mail: peter.letavay@gmail.com

Mikus P.
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, Krajinská 91, 821 06 Bratislava

Feochromocytóm ako menej častá príčina sekundárnej hypertenzie.
Kazuistika.
Letavay P.1, Ďurmek I.2, Gregová J.2
Interné oddelenie, Dolnooravská NsP Dolný Kubín,
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa

1
2

ÚVOD: Feochromocytóm je vzácnou príčinou sekundárnej artériovej hypertenzie (AH) a jednou
z foriem endokrinne podmienenej AH. Aj keď sa vyskytuje vzácne (u 0,01 až 0,1% hypertonikov),
môže spôsobovať klinicky závažné až smrteľné ochorenie. Väčšinou sa vyskytuje v 3. až 5. dekáde
života. Feochromocytóm je tumor vychádzajúci z chromafinných buniek drene nadobličky alebo
z extraadrenálneho tkaniva – z paraganglií sympatika (vtedy sa nazýva paraganglióm). Keďže produkuje katecholamíny, jeho diagnostika je založená na detekcii vysokých hladín katecholamínov,
či ich metabolitov v plazme a/alebo v moči. Je potencionálne vyliečiteľnou príčinou hypertenzie,
čo dokladuje aj naša kazuistika. Včasná a správna diagnostika a následná operačná liečba môže
preto viesť k úplnému uzdraveniu pacienta.
KAZUISTIKA: U našej 55-ročnej pacientky bola vyslovená suspekcia na feochromocytóm vzhľadom na anamnézu paroxyzmálnych epizód vzostupu tlaku krvi (TK), spojených s cefaleou a palpitáciami. Vzhľadom na záchyt ložiskovej lézie pravej nadobličky a zvýšených hladín metanefrínov
v plazme, bola pacientka odoslaná do NEDÚ Ľubochňa s odporúčaním overenia hormonálnej aktivity tumoru. Na základe realizovaných testov bol stav vyhodnotený ako feochromocytóm pravej
nadobličky. Pri metajódbenzylguanidínovom (MIBG) skene nebola pozorovaná patologická kumulácia MIBG v iných lokalitách. Pri pozitrónovej emisnej tomografií boli vylúčené metastatické
ložiská tohto tumoru. Následne bola u pacientky indikovaná a realizovaná pravostranná adrena-
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Asi 60% ľudí nad 60 rokov a zhruba 75% ľudí nad 75 rokov má artériovú hypertenziu (AH). To
jednoznačne dokazuje, že prevalencia AH vekom významne stúpa. Systolický tlak krvi (TK) vekom stúpa, kým diastolický TK mierne klesá. Zmeny kardiovaskulárneho (KV) systému, ku ktorým dochádza aj normálnym, zdravým starnutím, vedú k zvyšovaniu TK, a to najmä systolického.
Starnutím sa menia vlastnosti endotelu, klesá produkcia vazodilatačných látok a stúpa produkcia
vazokostrikčných látok. Významné sú aj zmeny v cievnej stene. Stúpa množstvo kolagénu 3. typu
a dochádza k fragmentácii elastínových vlákien. To vedie k zníženiu poddajnosti a zvýšeniu tuhosti najmä väčších artérií. Zrýchľuje sa pulzová vlna, dochádza aj k augmentácii antegrádnej
a retrográdnej pulzovej vlny. Výsledkom je zvýšenie systolického TK. V diagnostike a liečbe AH
je potrebné vziať do úvahy funkčný stav starších pacientov, ich biologický vek, komorbidity a aj
ostatnú liečbu. Viaceré ochorenia, ale aj ich liečba môžu mať významný vplyv na TK. Osobitným
problémom je polyfarmácia, pri ktorej môžu liečivá interagovať s liekmi používanými na liečbu AH.
E-mail: petermikus@pobox.sk
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P

DISKUSIA A ZÁVERY: V súčasnosti sa odporúča liečiť SRA medikamentózne. Revaskularizácia je
indikovaná iba u komplikovanej a nezvládnuteľnej AH, u pacientov s ischemickou nefropatiou
a u pacientov s významnou SRA s pľúcnymi edémami. V prezentovanom súbore PTA bola vykonaná u komplikovaných SRA. U jedného pacienta re-PTA pre restenózu po 15. rokoch. Klinický obraz
môžu sprevádzať infarkty obličiek i fatálne pľúcne edémy.

Renovaskulárne ochorenie a prínos revaskularizácie. Kazuistiky.

E-mail: anna.pallaiova@logman.sk

Pallaiová A.
Nefro-dialyzačné centrum Logman a.s. Michalovce

CIEĽOM PRÁCE je prezentovať vlastný súbor pacientov s renovaskulárnym ochorením (RVO),
u ktorých bola vykonaná unilaterálna (bilaterálna) revaskularizácia na renálnych artériách.
Pred 25. rokmi sme v nefrologickej ambulancii sledovali len 6 pacientov so stenózou renálnych
artérií (SRA). Perkutánna angioplastika (PTA) bola vykonaná u 3 pacientov. V r. 2018 sledujeme
42 pacientov – 21 mužov ( priemerný vek 67,5 rokov) a 21 žien ( priemerný vek 68 rokov). Unilaterálna SRA bola zistená u 29 pacientov, z toho u 10 z nich bola vykonaná PTA. U 13 pacientov bola
prítomná bilaterálna SRA, z toho u šiestich s PTA, u jedného bola realizovaná re-PTA pre restenózu
artérie solitárnej obličky.
KAZUISTICKY NAJZAUJÍMAVEJŠÍ SÚ 4 PACIENTI:
Pacient č. 1 – bilaterálna SRA, následne bola zrealizovaná nefrektómia vľavo pre afunkčnú obličku.
Pred 15 rokmi nasledovala PTA a .renalis l.dx. V 5/2018 vznikla restenóza, preto bola zrealizovaná
re-PTA. Po nej sa zlepšili eGF (0,38-0,53ml/s), hladina sérového kreatinínu (205,7-161,1 umol/l) aj
hodnoty krvného tlaku (TK).
Pacient č. 2 – unilaterálna SRA diagnostikovaná v roku 2013. Zistené aj ťažké koronárne aj periférne cievne ochorenie. Pre zle kontrolovanú artériovú hypertenziu (AH) v 7/2015 s kalkulovanou
glomerulárnou filtráciou (eGF) 0,65ml/s a sérový kreatinín 162,0umol/l bolo nutné k medikamentóznej liečbe pridať inhibítor ACE. Doteraz je relatívne stabilizovaný. eGF je 0,49ml/s, sérový kreatinín 159,3 umol/l a TK 140/90 mmHg.
Pacient č. 3 – s 20 rokov známou AH, liečenou 6-kombináciou antihypertenzív vrátane inhibítora
ACE. V 10/2013 bola zistená asymptomatická kritická bilaterálna SRA. Vykonaná bola bilaterálna
PTA počas jedného výkonu. Doposiaľ je stabilizovaná, so eGF (0,97-1,01 ml/s), so sérovým kreatinínom 112,9 -106,8 umol/l. Pacient je liečený medikamentózne, 5-kombináciou antihypertenzív
vrátane sartanu.
Pacientka č. 4 – s kritickou pravostrannou SRA a s aneuryzmou brušnej aorty od roku 2014. Liečená je Co-Valsartanom. V 6/2016 bol sérový kreatinín 86,0 umol/l a eGF 1,01 ml/s. O tri týždne došlo
k akútnemu renálnemu zlyhaniu, s anúriou a úpornými, pulzujúcimi bolesťami v krížoch. Bol indikovaný dialyzačný program. CTA zistila bilaterálne závažné SRA. Opakovane sa vyvinuli pľúcne
edémy, s TK 260/160mmHg . Rok od začiatku dialýzy došlo k progresii diametra brušnej aorty na
80 mm . Bola vykonaná resekcia brušnej aorty, interpozícia aorto-aortýlna s reimplantáciou ľavostrannej viscerálnej a. renalis l.sin. a radiculárny dacron 20mm. Po operácii TK klesol priemerne
na 130/85mmHg. Na 56. pooperačný deň pacient exitoval na multiorgánové zlyhanie.
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Zmeny kardiometabolických rizikových faktorov po redukcii
telesnej hmotnosti
Penesová A.1,2, Bajer B.1,2, Havranová A.1,2, Vlček M.1,2, Rádiková Ž.1,2, Páleník M.3
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava,
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, Bratislava,
3
PLANEAT s.r.o., Bratislava
1
2

ÚVOD: Centrálna obezita a dyslidémia sú kardinálnymi prvkami metabolického syndrómu
a predstavujú zvýšené kardiometabolické riziko. V porovnaní s jednotlivcami s normálnym BMI
(od 18,5 do 24,9 kg/m2) je celoživotné kardiovaskulárne (KV) riziko vyššie u dospelých mužov
a žien a s obezitou (BMI, 30,0 až 39,9 kg/m2; hazard ratio (HR): 1,67 (95% CI, 1,55-1,79) a 1,85 (95%
CI, 1,72 - 1,99) a 3,14 (95% CI, 2,48 až 3,97) a 2,53 (95 % CI, 2,20 - 2,91) pre extrémnu obezitu (BMI,>
40,0 kg /m2; Khan a spol. JAMA Cardiology 2018). Je všeobecne známe, že redukcia hmotnosti vedie k zníženiu KVS rizika, k zlepšeniu inzulínovej senzitivity a lipidových parametrov.
CIEĽOM ŠTÚDIE bolo analyzovať vplyv znižovania telesnej hmotnosti (úpravou stravy a fyzickou
aktivitou) na subfrakcie LDL a HDL-cholesterolu a kardiometabolické rizikové faktory (obvod pásu,
krvný tlak, citlivosť na inzulín, fyzická kondícia) u pacientov s rôznym stupňom obezity.
SÚBOR A METODIKA: Študovali sme 2 skupiny obéznych jedincov, skupinu A zloženú zo 43 pacientov s stupňom obezity 1 a 2 (30F / 13M; vek: 43,2 ± 12,4 rokov; BMI 31,3 ± 6,1 kg/m2); skupina
B zložená z pacientov s stupňom obezity 3 (6F / 7M; vek: 34,7 ± 9,8 rokov; BMI 51,7 ± 7,9 kg / m2).
Intervenčný program na chudnutie (NCT02325804) v trvaní 8 týždňov (skupina A) alebo 24 týždňov (skupina B) pozostával z edukácie, individualizovanej hypokalorickej diéty a fyzickej aktivity.
Merali sa kompozíciu tela, fyzickú zdatnosť, lipidový profil (pomocou systému Lipoprint, Quantimetrix Corp., USA) a inzulínovú citlivosť pred a po intervencii.
VÝSLEDKY: Priemerná redukcia hmotnosti bola 7,3 ± 1,9 kg v skupine A, 35,3 ± 16,0 kg v skupine B.
Systolický, diastolický krvný tlak (TK), ako aj srdcová frekvencia klesli v skupine A, kým v skupine B
klesol iba systolický TK. Po intervencii sa znížila glykémia a inzulinémia nalačno, zlepšila sa inzulínová citlivosť a fyzická kondícia. Celkový, LDL2, HDL2 cholesterol, ako aj triacylglyceroly (TAG) sa
znížili s poklesom hmotnosti v skupine A. Celkový, LDL, VLDL, LDL2 cholesterol, TAG, veľké a malé
HDL subfrakcie sa znížili a stredné HDL subfrakcie sa zvýšili v skupine B.
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ZÁVER: Krátkodobá intervencia v životnom štýle (strava a fyzická aktivita) u pacientov s obezitou vedie k výraznému zlepšeniu kardiometabolických parametrov (zníženiu množstva telesného tuku, zlepšeniu inzulínovej senzitivity, úprave lipidového profilu). Zmeny v subfrakciách LDL
sa javia ako ateroprotektívne. Dlhodobé sledovanie, dispenzarizácia pacientov s obezitou však
môže preukázať aj dlhodobý efekt redukcie hmotnosti na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. K tomu by malo prispieť aj budujúce sa centrum pre manažment obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV.

S

E-mail: adela.penesova@savba.sk

Sirotiaková J.1, Sláviková A.2

Hypotenzia s kolapsovým stavom u pacientky s diabetom 2. typu liečenej
na artériovú hypertenziu. Kazuistika.
Interné oddelenie a 2Diabetologická ambulancia NsP, Myjava

1

Mladý človek a infarkt myokardu – má význam prevencia? Kazuistika.
Podoba J.
Kardiologické oddelenie, UN Martin

ÚVOD: Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST-segmentu (STEMI) patrí do súboru akútnych koronárnych syndrómov (AKS). Výskyt na Slovensku v rámci jednotlivých AKS je zastúpený nasledovne: STEMI 31%, AKS bez elevácie ST-segmentu: NSTEMI 36% a NAP 33% (SlOVAKS 2 – 2015).
Jedným z najčastejšie skloňovaných rizikových faktorov je fajčenie. Vo vyššej vekovej kategórii
nad 60 – 65 rokov sa vyskytujú kardiovaskulárne ochorenia ako napr. artériová hypertenzia, zapríčinené najpravdepodobnejšie aterosklerózou a dôsledkami metabolických ochorení ako diabetes
mellitus a dyslipidémie, ktoré rovnako potencujú progresiu aterosklerózy a najmä kombinácie
uvedených rizikových faktorov. V mladšej populácii je dominujúcim rizikovým faktorom najmä
fajčenie. Kazuistika kladie dôraz na prevenciu nielen pred STEMI ale všeobecne na výskyt kardiovaskulárnych ochorení v kontexte prítomnosti rizikových faktorov, najmä v prípade kumulácie
viacerých rizikových faktorov ako ďaľšieho „samostatného rizika“ v zmysle potencovania výskytu
kardiovaskulárnych ochorení. Kumulácia rizikových faktorov zvyšuje riziko manifestácie kardiovaskulárnych ochorení nielen u vyššej vekovej kategórie ale má dopad aj na vekovú kategóriu
podstatne mladšiu. Samozrejme artériová hypertenzia má aj tu významný rizikový podiel.
KAZUISTIKA 2 PACIENTOV: Autor sa zameral na dvoch mladých pacientov s infarktom myokardu
s eleváciou ST segmentu. Jedná sa o 40-ročného muža a 22-ročného mladého muža, u ktorých
nedostatočná liečba známych kardiovaskulárnych aj metabolických ochorení či neadekvátna životospráva viedli k srdcovému infarktu.
E-mail: jozefpodoba@pobox.sk

KAZUISTIKA: 65-ročná polymorbidná pacientka s artériovou hypertenziou, diabetes mellitus
2. typu s očnými a neurologickými komplikáciami, s koronárnou chorobou srdca (stav po SKG
v r. 2013), s DLP kombinovaného typu, s chronickou venóznou insuficienciou DK ( stav po HVT
ľavej DK) – bola prijatá na interné oddelenie ako urgentný stav. Bola odoslaná z diabetologickej ambulancie, kde došlo počas vyšetrenia ku kolapsu pri hypotenzii a miernej dehydratácii pri
zníženom príjme tekutín. Diabetes mellitus 2. typu bol uspokojivo kompenzovaný inzulínovou
liečbou a fixnou kombináciou empagliflozín/metformín 5/1000 mg v 2 denných dávkach. Aktuálna glykémia bola 8,0 mmol/l (kapilárna krv), HbA1c bol 6,2%. U pacientky bolo realizované kompletné laboratórne vyšetrenie. Výsledky laboratórnych vyšetrení boli bez signifikantných zmien.
V chronickej liečbe artériovej hypertenzie bola fixná kombinácia perindopril 8 mg/ amlodipin
5 mg denne, betaxolol 20 mg denne a moxonidín 0,4 mg denne. V liečbe dyslipidémie simvastatín
20 mg denne. Pacientka užívala tiež trvalú antikoagulačnú liečbu rivaroxaban v dávke 20 mg denne. Predpísané lieky užívala pravidelne, compliance a adherencia k liečbe boli uspokojivé. Počas
hospitalizácie sa u pacientky pokračovalo vo vyššie uvedenej liečbe diabetu ( inzulínový intenzifikovaný režim parenterálne a empagliflozín a metformín p.o.). Po úprave antihypertenznej liečby
a príjmu tekutín dochádza u pacientky k normalizácii hodnôt krvného tlaku a hemodynamickej
stabilizácii. Ďalší priebeh ochorenia bol bez komplikácií. Z diferenciálne diagnostického hľadiska
bolo u pacientky realizované CT angiografické vyšetrenie pľúc, pri ktorom sa vylúčila embolizácia
do artérie pulmonalis. Pacientka je t. č. pravidelne sledovaná a dispenzarizovaná v príslušných
odborných ambulanciách.
DISKUSIA A ZÁVER: Výsledky viacerých klinických štúdií potvrdili, že na základe mechanizmu
účinku inhibítorov SGLT2 môže osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glykozúriu viesť
k miernemu poklesu krvného tlaku. U niektorých pacientov môže pokles krvného tlaku vyvolaný
empagliflozínom predstavovať riziko. Jedná sa o pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, pacientov užívajúcich antihypertenzívnu liečbu s hypotenziou v anamnéze. Do rizikovej
skupiny patria tiež pacienti vo veku 75 rokov a starší. V takýchto prípadoch (ak je diabetes mellitus 2. typu dobre kompenzovaný), je potrebné postupovať v liečbe hypertenzie s opatrnosťou,
pacienta pravidelne sledovať – t.j. správne a včas indikovať vyšetrenie 24-hodinové ambulantné
monitorovanie krvného tlaku a následne p.p. upraviť antihypertenznu liečbu.
E-mail: janasirotiakova@post.sk
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Výskyt hyperurikémie a jej liečba u pacientov s hypertenziou

V

Spišák V.
Ambulancia vnútorného lekárstva, ŽILPO, Žilina

CIEĽ: Zistiť frekvenciou výskytu hyperurikémie a stav jej liečby u pacientov s artériovou hypertenziou (AH).
METÓDA: Vyšetril som 868 konzekutívnych pacientov s AH na ambulancii vnútorného lekárstva
v priebehu 4 letných mesiacov v roku 2019 a na základe záznamov v ich dokumentácii som spracoval a vyhodnotil vybrané údaje.
VÝSLEDKY: Z celkového počtu 868 vyšetrených pacientov s AH sa hyperurikémia vyskytla u 348
pacientov, čo predstavuje 40,1% výskyt. Priemerný vek mužov bol 60,2 roka, žien o 10 rokov viac
70,8 rokov. Muži tvorili tretinu sledovaného súboru, ženy dve tretiny. Súčasne som sledoval výskyt
kardiovaskulárnych (KV) a metabolických ochorení (cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu,
srdcové zlyhávanie, diabetes mellitus), ako aj výskyt iných ochorení (renálna insuficiencia, onkologické ochorenia, hypotyreoza) a používanie liekov (diuretiká, salicyláty), ktoré ovplyvňujú tvorbu
a vylučovanie kyseliny močovej. Lieky na zníženie hyperurikémie užívali 109 pacienti, t. j. 31,3%.
Išlo výhradne o allopurinol. Klinický obraz dny malo 31/8,9% pacientov a hyperurikémiu nad
530,0 μmol/l 30 pacientov (8,6%). Neodôvodnená medikamentózna liečba sa zistila u 48 pacientov, čo je 13,8% z celého súboru a 44% z počtu všetkých medikamentózne liečených.
DISKUSIA: V diskusii autor rozoberá súčasné názory a pohľady na hyperurikémiu ako rizikový
faktor pre rozvoj AH a iných KV chorôb a súčasne ako zlý prognostický znak poškodenia cieľových
orgánov. Štúdie však nevyšli jednoznačne. O význame a rizikovosti hyperurikémie sa stále diskutuje. Jej medikamentózna liečba zatiaľ nemá opodstatnenie, okrem u pacientov so súčasnou
dnou alebo pri hodnotách nad 530 μmol/l.
ZÁVER: Hyperurikémia je často spojená s vyšším rizikom vzniku AH a vyšší rizikom KV morbidity
a mortality. Neexistujú však žiadne dostupné dôkazy, že medikamentózne znižovanie asymptomatickej hyperurikémie (pacienti bez dny) je spojené s poklesom KV príhod.
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Artériová hypertenzia, obštruktívny sleep apnoe syndróm, obezita,
fibrilácia predsiení: je možné dosiahnuť 24-hodinovú kontrolu tlaku krvi?
Vachulová A.1, Urban Ľ.1, Svetlošák M.1, Filipová S.1,2
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava,
Lekárska fakulta SZU, Bratislava
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ÚVOD: Pacienti so súčasným výskytom artériovej hypertenzie (AH) a obštruktívnym sleep apnoe
syndróm(OSA) predstavujú vysoko rizikovú skupinu pacientov s obtiažnym dosiahnutím cieľových hodnôt tlaku krvi (TK). Dôsledná liečba AH je nevyhnutná na prevenciu kardiovaskulárnych
(KV) komplikácií.
CIEĽ PRÁCE: Analyzovať 24-hodinovú kontrolu TK (AMTK) v súlade s 2018 ESC/ESH Odporúčaniami pre manažment AH u pacientov s OSA.
VÝSLEDKY: 11 pacienti (z toho 8 mužov) so súčasným výskytom AH a OSA priemerného veku
63,4 ±10,23 rokov absolvovali AMTK s cieľom posúdenia kontroly TK. Vyhodnotením výsledkov
24 hodinového AMTK sme konštatovali dobrú kontrolu TK iba u 3 pacientov (27,3%). V skupine
pacientov s dobrou kontrolou AH bol nižší výskyt non-dipperov: 1 pacient (33,3%) v porovnaní so
skupinou s nedostatočnou kontrolou AH, kde bolo až 6 pacientov (75%) non-dipperov.
V skupine s dobrou kontrolou AH sme konštatovali vyšší počet užívaných antihypertenzív
(4,1 ± 1,2), vyššie použitie fixných kombinácií (u 100% pacientov), vyššie zastúpenie antagonistov
mineralokortikoidných receptorov u 2 (66,6%) pacientov. V antropometrických parametroch bol
v skupine pacientov s dobrou kontrolou AH nižší BMI (28,4± 1,9). Z komorbidít bola prítomná fibrilácia predsiení (FP) v skupine s dobrou kontrolou AH iba u 1 (33,3%) pacienta.
V skupine s nedostatočnou kontrolou AH bol nižší počet antihypertenzív (2,8 ± 0,6), nižšie použitie fixných kombinácií u 3 (37,5%) pacientov a nižšie zastúpenie antagonistov mineralokortikoidných receptorov u 2 (25%) pacientov. BMI v tejto skupine pacientov bol (35,6 ±5,2). Výskyt FP
v skupine s nedostatočnou kontrolou AH bol u 5 (62,5%) pacientov.
ZÁVER: Optimálna kontrola hodnôt TK u hypertonikov s OSA je veľkou výzvou. V snahe dosiahnuť cieľové hodnoty TK je potrebný vyšší počet antihypertenzív a včasné použitie antagonistov
mineralokortikoidných receptorov. Za účelom posúdenia kontroly TK je užitočné indikovať 24-hodinové AMTK.
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