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Mapa miesta konania a kongresových priestorov

číslo v nákrese Názov firmy

1 Teva Pharmaceuticals Slovakia

2 Servier Slovensko

3 Amgen Slovakia

4 KRKA Slovensko

5 Berlin-Chemie Menarini

6 MYLAN

7 NOVARTIS SLOVAKIA

8 RECORDATI SK

9 Wörwag Pharma 

10 Bio G

11 Zentiva

12 Sandoz

13 Biomedica 
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,                                                                                  
milí hostia,

stretnutia členov Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a Pracovnej skupiny preventívnej kardioló-
gie Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Žiline sa už stáva tradíciou. V tomto meste organizujeme vrcholné  
podujatie SHS po štvrtýkrát. Tradície sú rovnako potrebné pre život odbornej spoločnosti a prácu lekárov ako 
nové pohľady, progres a inovácie. Lekári v praxi aj lekári vo výskume by mali mať svoje progresívne pracovné aj 
odvážne vedecké vízie, pritom stáť dobre ukotvení na základoch klasických medicínskych vedomostí, odborných 
a etických istôt.

Dobre programovo pripravený výročný odborný kongres by mal poskytovať a spájať viaceré ciele: kvalitnú 
edukáciu, poskytnutie informácií o nových diagnostických a liečebných trendoch, ktoré prináša medicína zalo-
žená na dôkazoch za ostatný rok a najnovšie výsledky výskumnej práce členov spoločnosti a pozvaných hostí.      
… A namiešať to všetko tak, aby bol dostatok času na diskusie počas programu aj v kuloároch. Veríme, že sa 
nám pri príprave programu podarilo tieto ciele naplniť. V programe sú okrem klasických edukačne zameraných 
blokov umiestnené témy o najnovších výsledkoch diagnostiky i liečby hypertenzie a prevencie kardiovasku-
lárnych ochorení. Oslovili sme viacero odborných spoločností, s ktorými dobre spolupracujeme, aby pripravili  
mienkotvorné bloky prednášok s pohľadom na uvedené problémy z iného uhla.

Úplne na  začiatku programu vo štvrtok vystúpia štyria oslovení významní prednášatelia zo zahraničia  
a zo Slovenska. Veríme, že budú magnetom programu prvého dňa kongresu. V piatkovom programe nájdete 
blok Českej spoločnosti pre hypertenziu s excelentným obsadením prednášateľov.

Mimoriadne si ceníme, že členovia SHS tento rok poslali dostatok originálnych abstraktovaných odborných prác, 
vrátane kazuistík. Vidíme v tom znaky, že členská základňa je odborne aktívna a má záujem prezentovať svoju 
prácu vo vedeckom programe na  vrcholnom kongrese spoločnosti. Napriek nie ľahkým pracovným podmien-
kam na klinických, ambulantných aj vedeckých pracoviskách ste si mnohí našli čas na systematické spracovanie 
vlastných výsledkov a klinických pozorovaní. Predsedníctvo SHS sa rozhodlo, že významným spôsobom ocení 
najlepšiu originálnu prácu a najlepšiu kazuistiku, ktoré odznejú na podujatí.

Želáme vám, aby ste všetci, prednášajúci aj tí „pasívne“ zúčastnení (ale veríme, že veľmi aktívne diskutujúci) 
si nájdete v odbornom programe dostatok užitočných informácií a tiež podnetov pre vašu prácu či pri lôžku  
pacienta, v ambulantnej sfére alebo v klinickom a základnom výskume.

Chceme vás pozvať na  Valné zhromaždenie SHS, ktoré sa bude konať v sobotu doobeda. Bude informovať  
o aktuálnej činnosti spoločnosti, plánoch do  budúceho obdobia a dá vám v diskusii priestor na  vyslovenie  
pripomenok a podnetov.

Želáme vám krásne veľkonočné obdobie a po ňom sa tešíme sa na osobné stretnutie v Žiline.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.  
prezidentka SHS

a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS
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Poďakovanie

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS a PS preventívnej kardiológie SKS
ďakujú

 
Generálnemu partnerovi kongresu: 

 

Hlavnému partnerovi kongresu:

 
 

 Významným partnerom kongresu:             

                     
 

ktorí formou edukačných grantov zásadným spôsobom podporili realizáciu kongresu.

Ďakujeme ďalším partnerom a vystavovateľom na kongrese:

                     

                            

 Zentiva, a.s.
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Organizačný a programový výbor

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. – prezidentka SHS a predsedkyňa PSPK SKS
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
MUDr. Emília Pastrnáková – vedecká sekretárka SHS

Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.*
MUDr. Katarína Beňová, PhD. 
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., F.E.S.C.*
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
MUDr. Monika Kulinová
MUDr. Peter Letavay, MBA
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.* 
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD. 
Doc. MUDr. Marián Sninčák CSc.*
MUDr. Vladimír Spišák
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
MUDr. Anna Vachulová, PhD. 

* členovia výboru PSPK SKS

Prezidentka kongresu a konferencie
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 

Vedecká sekretárka kongresu
MUDr. Emília Pastrnáková

Organizačné zabezpečenie kongresu

www.farmi-profi.sk
Marcela Idlbeková 
Mgr. Eva Káčeriková 
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Kontaktné adresy

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 
Klinika kardiológie a angiológie 
Lekárska fakulta SZU a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava
tel. a fax: +421 2 5932 0282
mobil: +421 903 230 579
e-mail: filipova@nusch.sk; slavomira.filipova@gmail.com

MUDr. Emília Pastrnáková
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
IV. interná klinika UPJŠ LF
Rastislavova 43
041 90 Košice 
tel.: +421 55 6152 232
e-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk

FARMI-PROFI  
Marcela Idlbeková
mobil: +421 918 569 890
e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk
Mgr. Eva Káčeriková  
mobil: +421 918 502 341
e-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

e-mail: hypertenzia33@farmi-profi.sk
tel.: +421 2 6446 1555, 1614
www.farmi-profi.sk

webová adresa SHS: www.hypertenzia.org
webová adresa SKS: www.cardiology.sk
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Všeobecné informácie

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci kongresu dostávajú za pasívnu 
účasť spolu 16 kreditov SLK (štvrtok 5 – piatok 8 – sobota 3 kredity).
Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade so zásadami SLK  
(prvý autor prednášky 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličti-
ne 15 kreditov, spoluautor 10 kreditov).

Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti najskôr 14. apríla 2018.

Miesto a termín konania
12. apríl – 14. apríl 2018

Hotel Holiday Inn
Športová 568/2
010 10 Žilina

Registrácia
štvrtok 12. apríl  2018  od 10.00 h
piatok 13. apríl 2018   od  8.00 h
sobota  14. apríl 2018  od  8.00 h

Účastnícky poplatok
   do 20. marca 2018  od 21. marca 2018 a na mieste
členovia SHS  48 EUR  72 EUR
nečlenovia SHS 72 EUR 108 EUR
sestry 24 EUR  48 EUR

Účastnícky poplatok neplatia: prví (a prednášajúci) autori a študenti lekárskych fakúlt.
Účastnícky poplatok zahŕňa DPH.
Účastnícky poplatok zahŕňa:  vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných prietorov, kongresový material 
a tlačené materiály.

Spôsob platby 
FARMI-PROFI, s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Swift code: TATR SK BX
Variabilný symbol: 181003073
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím majekova@farmi-profi.sk, mobil 0915 293 610
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Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu je rezervované v hoteli Holiday Inn, v hoteli Dubná Skala a v hoteli Palace 
Polom.
Dôležité upozornenie: Check-out v hoteli Holiday Inn je predĺžený do 13:30 h

Ubytovanie zabezpečuje FARMI-PROFI. 
Kontaktná osoba: Marcela Idlbeková, e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk, mobil: +421 918 569 890

Odborný program
Odborný program kongresu prebieha v dvoch kongresových sálach (sála A a B).
Všetky prijaté  práce budú prezentované ako prednášky. 

Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina

Prednášky
– pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky)
– prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov

Postery
Posterová sekcia na tomto kongrese nie je otvorená.

Sympóziá
V programe sú zaradené sympóziá  podporované edukačnými grantami farmaceutických spoločností.

Plenárna schôdza
Plenárna schôdza členov SHS sa bude konať v sobotu 14. apríla 2018.

Prednášky
Časový limit všetkých prednášok (čistý čas prednášky bez diskusie) je uvedený v programe pri každej prednáške. 
Celkový čas vyhradený na diskusiu je uvedený na konci každého programoveho bloku. Riadenie diskusie je v kom-
petencii predsedníctva prednáškového bloku. Všetci prednášajúci, vrátane pozvaných prednášateľov, sú povinní 
dodržiavať čas vymedzený na prednášku. Po prekročení limitu o 60 sekúnd predsedajúci prednášku preruší 
upozornením do mikrofónu a následne požiada o vypnutie zvuku mikrofónu prednášajúceho.
Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času programové-
ho bloku a vedenie diskusie  zodpovedá predsedníctvo prednáškového bloku. 
Pre orientáciu prednášateľov aj predsedajúcich bude časová os prednášky a diskusie viditeľne znázornená v pra-
vom dolnom rohu premietacej plochy.

Premietanie prezentácii
Prezentácie budú premietané na jedno plátno. Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia v PPT a videá) je 
potrebné odovzdať pred začiatkom každej sekcie/bloku premietaciemu technikovi minimálne 15 minút vopred, 
resp. nahrávanie prednášky v priebehu odborneho programu nie je dovolené.
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Publikovanie abstraktov
Texty prijatých abstraktov sú súčasťou tejto programovej brožúry.
Abstrakty budú publikované v časopise Cardiology Letters (oficiálnom časopise  SKS a SHS), v č. 2/2018.

Pokyny pre vystavovateľov
Demontáž stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je možná najskôr v sobotu dňa 14. apríla 2018  
od 13.00 h 
Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o spoluprácu a pochopenie všetkých partnerov kongresu a vystavovateľov, 
aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích priestorov.

Slávnostné otvorenie kongresu a odborný diskusný večer
Štvrtok 12. apríla 2018  o 12.30 h – Otvorenie kongresu
Štvrtok 12. apríla 2018  o 20.00 h – Uvítací večer
Cena lístka: 25.00 EUR

Večerná diskusia
Piatok 13. apríla 2018  o 20.00 h – Slávnostný večer a odovzdanie cien SHS a SLS
Cena lístka: 35.00 EUR

11



12

XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12. – 14. apríl 2018, Žilina  

Head of the Department of Hypertension and Diabetology, 
Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland

Krzysztof Narkiewicz graduated in medicine from the Medical University of Gdansk, Poland in 1988, and obtained 
his PhD from the same University in 1993. He was a visiting scientist of the National Institutes of Health at the Uni-
versity of Iowa in Iowa City, USA (1996-1998). He is the head of the Department of Hypertension and Diabetology. 

His research has been focused on the role of the sympathetic nervous system and metabolic factors in regula-
tion of cardiovascular function in physiological and pathological states, including hypertension, coronary artery 
disease, congestive heart failure and obstructive sleep apnea. Much of his activity is related to prevention and 
treatment of hypertension, hyperlipidemia, congestive heart failure and diabetes. 

Professor Narkiewicz has published over 300 full-text papers mainly in the areas of hypertension, cardiovascular 
disease and metabolic disorders (total Impact Factor >800, total number of citations > 16 000, h-index: 50). He is 
the editor of Blood Pressure – journal endorsed by the European Society of Hypertension. He has received various 
medical awards including the Austin Doyle Award of the International Society of Hypertension (2000) and the 
Lennart Hansson Award of the European Society of Hypertension (2014). He was the President of the Scientific 
Council of the European Society of Hypertension (2009-2011). He was the President of the Scientific Council of the 
Polish Society of Hypertension (2014-2016). He was a member of the Task Force for the Management of Arterial 
Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) 
preparing the 2007, 2013 and 2018 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. 

Professor Krzysztof Narkiewicz 
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l. st. Dept. of Medicine, Semmelweis University 
Korányi Sándor str 2/a l083. Budapest, Hungary
Phone: 361-2100278/ 51527
E-mail: barna.istvan@med.semmelweis-univ.hu, barpis@gmail.com 
www.drbarnaistvan.hu

Date and Place of Birth: March 24, 1954; Budapest, Hungary

Occupation: Associate Professor of Medicine, First Dept. of Med., 
 Semmelweis University Budapest

Higher Education: Specialization for medicine, specialization for nephrology
 specializaton for hypertension
 2001 European Clinical Hypertension Specialist

Special Appointment: 1996 Title of Cand.Sci. from the Hungarian Academy of Sciences 
 (equivalent with Ph.D.)
 1989-2001 Member of the Advisory Board for Kidney Transplantation Hungary
 2002 Decretum Habilitationes in Sci Nephrology of Semmelweis University
 2004 Secretary and Treasury of High Committee of Nephrology in Hungary
 1999- General Secretary of Hungarian Soc. of Hypertension
 2013- President of Hungarian Society of Lifestyle 

Society Membership: European Dialysis and Transplant Association (EDTA)
 European Society of Hypertension (ESH)
 International Society of Nephrology (ISH)
 American Association for the Advancement of Science

Publications: 37 chapters in monographies and handbooks
 390 publications, 385 congress lectures

Summerized Impact factor:  119,175 Citation Index score: 76

Main field of interests: Nephrology; Hypertension; Pathogenesis of hypertension associated diabetes;  
 Ambulatory blood pressure monitoring; 
 Life-style and cardiovascular risks
 Gut microbiota and its consequences for health

Hobbies: jazz and classical music, history of painting, squash

István Barna MD
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Date of birth:  May 10, 1956

Office address:  IIIrd Internal Department, Charles University, U nemocnice 1, Prague 2
 128 08, Czech republic, email: jwidi@lf1.cuni.cz 

Education: Faculty of medicine, Charles University, Prague, 1975-1981

Professional qualifications: Certificate in specialisation in internal medicine I. Degree 1984
 Certificate in specialisation in internal medicine II. Degree 1990
 Certificate in specialisation in cardiology 1998
 licence in endocrinology since 1995
 Ph.D Thesis on Atrial natriuretic factor kinetics and its possible role in the regulation  
 of blood pressure and sodium homeostasis 1992
 Hypertension summer school 1992
 Associated professor at 1st Faculty of medicine, Charles University, Prague:/thesis/:   
 Humoral factors involved in the regulation of blood pressure 1997
 Professor since 2004

Postgraduate training: 1981-1987 Resident house physician IIIrd inter. Dep.
 1987-1989 Felowship position in Clinical Research Institute of Montreal, Canada
 1990-1991 Research assistant and senior resident
 1991-1996 Assistant professor (docent)
 2004 since professor

Publications:  180, approx 70 of them in impacted journals, current SCI 400

Clinical experience with many local and international studies as an investigator, principle investigator and/or 
national coordinator

Awards and honours: 1986 1st prize in symposium of young cardiologist, Berlin
 1987 prize of Czech urologic society
 1997 prize of Czech neurologic society
 2009 prize of Czech Ministry of Health

Memberships: International society of hypertension 
 European Society of hypertension, chair of working group of endocrine hypertension
 Czech society of hypertension (president)
 Czech society of internal medicine (vice-president)
 Czech Society of Cardiology

Current position: Head of Center for hypertension, General Faculty Hospital, IIIrd Internal Department,  
 1st medical faculty, Charles University , U nemocnice 1, Prague 2

 

Prof. Jiří Widimský jr, M.D, Ph.D
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is Head of the Academic Department of Cardiology and Angiology and Director of the Arrhythmia and Pacing 
Centre at the National Cardiovascular Institute and Slovak Medical University in Bratislava, Slovakia. He obtained 
his MD degree (summa cum laude) in 1980 at the Comenius University School of Medicine in Bratislava, Slovakia. 

During his postgraduate practice he gained extensive clinical experience also in university hospitals in Canada, 
Germany, France and Austria. His main areas of scientific interest are cardiac arrhythmias with special focus 
on catheter ablation, atrial fibrillation and sudden cardiac death. In 1995 he has founded the first specialized 
arrhythmia center in Slovakia performing annually over 2000 interventions (device implantations and catheter 
ablations) in adults and children. He has authored or co-authored over 300 presentations in medical journals 
and on major cardiologic meetings. As an invited speaker he has lectured in several languages including English, 
German, French, Russian and in more than 30 countries. For several years he has served as board member of the 
European Heart Rhythm Association (EHRA) - currently as Secretary, and is president of the Slovak Society of 
Cardiology.

Prof. Dr. Robert Hatala, PhD, FESC, FACC
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PREHĽAD PROGRAMU

ŠTVRTOK 12. APRÍLA 2018

SÁLA 1 SÁLA 2

12.30 – 12.45 Otvorenie kongresu

13.00 – 15.00 Blok pozvaných prednášateľov

15.00  –  15.15 Prestávka

15.15  –  16.15 Sympózium 1 (Krka):  
Liečba kombinovaného KV rizika modernými  
overenými prístupmi

16.15 – 16.30 Prestávka

16.30 – 17.30 Sympózium 2 (Mylan):                                                               H  
Kardiovaskulárne kontinuum a liečba pacienta   
s hypertenziou (interaktívne kazuistiky)  

17.30 – 17.40 Prestávka

17.40 – 19.10 HOT LINES Prehľadové a originálne 
práce I

19.10 – 20.00 Prestávka

20.00 – 22.00 Večerné diskusné stretnutie

H hlasovacie interaktívne zariadenie
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PIATOK 13. APRÍLA 2018

SÁLA 1 SÁLA 2

 08.00 – 09.30 Meranie krvného tlaku – od metodológie  
po klinickú prax

IV. Memoriál  
doc. Evy Čižmárovej: 
Juvenilná hypertenzia

  09.30 – 09.40 Prestávka

  09.40 – 10.55 Ako lepšie stratifikovať pacienta s hypertenziou?  
Sú nám nápomocné zobrazovacie metodiky?

Kazuistiky I

10.55 – 11.10 Prestávka

11.10 – 12.40 Sympózium 3 (Servier):
Kľúčové momenty na ceste hypertonika –  
vieme sa správne rozhodovať ?

12.40 – 14.00 Obedová prestávka

14.00 – 15.00 Sympózium 4 (Boehringer – Ingelheim):
Komplexnosť ako základný prístup                                        
k starostlivosti o diabetes

15.00 – 15.10 Prestávka

15.10 – 16.10 Blok České společnosti pro hypertenzi Vybrané problémy  
s hypertonikmi   

16.10 – 16.25 Prestávka

16.25 – 17.25 Sympózium 5 (Novartis):
Na krok od hypertenzie k srdcovému zlyhávaniu

17.25 – 17.35 Prestávka

17.35 – 19.05 Blok PSPK SKS: Kam smeruje prevencia                         
KV ochorení? (ESC, SKS, SHS) 

Blok Slov. spol. praktickej 
obezitológie: Pohľad  
na nefarmakologickú 
liečbu obezity

19.05 – 20.00 Prestávka

20.00 – 22.00 Slávnostný večer: Odovzdávanie cien SHS a SLS
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SOBOTA  14. APRÍLA 2018

SÁLA 1 SÁLA 2

  8.30 –   9.30 Valné zhromaždenie členov Slovenskej 
hypertenziologickej spoločnosti SLS

  9.30 –   9.45 Prestávka

  9.45 – 10.45 Sympózium 6 (Berlin Chemie Menarini):
Artériová hypertenzia a vplyv jej liečby na vznik 
demencie u starších pacientov

10.45 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.45 Prehľadové a originálne práce II Kazuistiky  II

12.45 – 13.00 Ukončenie kongresu

13.00 – 14.00 Obed

UPOZORNENIE: Check-out z ubytovania v hoteli Holiday Inn je posunutý na 13.30 h
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PROGRAM

ŠTVRTOK 12. APRÍLA 

SÁLA 1

12.30 – 12.45  
OTVORENIE KONGRESU A KONFERENCIE
                                                                                             
Predsedníctvo: 
SHS:           Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)
           Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)                                                                                                                                
                    MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)                                                                                                                             

PSPK SKS:  Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. (Bratislava)
                    Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc. (Martin)                              
                    Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. (Bratislava)
                    Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc. (Košice) 

13.00 – 15.00                                                                                                                                                                                
SESSION OF INVITED SPEAKERS 
BLOK POZVANÝCH HOSTÍ ZO SPOLUPRACUJÚCICH ZAHRANIČNÝCH ODBORNÝCH SPOLOČNOSTÍ                                                                                                                      

Chairmen:                                                                                                                                                                                                                                                      
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)                                                                                                             
Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (Prague)

Stress, hypertension and cardiometabolic stress  25 min
(invited lecture)                                                                                                                                                                                 
Stres, hypertenzia a kardiometabolický stres                                                                                                                           
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                         
Narkiewicz K. (Gdansk, Poland)                                                                                                                                             

Sport, physical activity and hypertension   25 min
(invited lecture)                                                                                                                                                                                   
Šport, telesná aktivita a hypertenzia                                                                                                                             
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Barna I. (Budapest, Hungary)   
                                                                                                                                             
Arterial hypertension and compliance    25 min
(invited lecture)                                                                                                                                                                                             
Artériová hypertenzia a kompliancia                                                                                                                                 
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Widimský J., Jr. (Praha, Czech Republic)                                                                                                                                                     
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Hypertensive heart disease – a dangerously underestimated cause  25 min 
of arrhythmias and their sequelae   
(invited  lecture)      
Hypertenzná choroba srdca – nebezpečne podceňovaná príčina arytmií a ich následky                                      
(vyžiadaná prednáška)
Hatala R. (Bratislava, Slovak Republic)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
Discussion   20 min 
Zabezpečený simultánny preklad: angličtina/slovenčina

15.00                  End of Session  / Koniec bloku

15.00 – 15.15    Prestávka

15.15 – 16.15                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM 1                                                                                                                          
LIEČBA KOMBINOVANÉHO KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA MODERNÝMI 
OVERENÝMI PRÍSTUPMI
Predsedníctvo:  Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. (Bratislava)

Trendy súčasnosti. Fixná kombinácia telmisartan + amlodipín 15 min                                                                                                                                              
Kamenský G. (Bratislava)                                                                                                                                                           

Výsledky štúdie ATORNOVA 60 (efekt dávky atorvastatínu 60 mg)     15 min
Čaprnda M. (Bratislava)   
                                                                                                                                                              
Ezetimib – ideálny partner v kombinovanej hypolipidemickej terapii                15 min
Vohnout B. (Bratislava)                                                                                                                                                                 

Diskusia     10 min
                                                                                                                                                                                        
Sympózium je podporené spoločnosťou KRKA.

16.15                   Koniec sympózia

16.15 – 16.30     Prestávka
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16.30 – 17.30                                                                                                                                              
SYMPÓZIUM  2                                                                                                               
KARDIOVASKULÁRNE KONTINUUM A LIEČBA PACIENTA S HYPERTENZIOU 
(INTERAKTÍVNE KAZUISTIKY)
Predsedníctvo: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava) 
 Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. (Košice)

Hypertonik s fibriláciou predsiení    12 min                                                                                                                             
Vachulová  A. (Bratislava)                                                                                                                                                           

Hypertonik so srdcovým zlyhaním     12 min                                                                                                                               
Šoóšová I. (Bratislava)                                                                                                                                                                 

Obézny hypertonik s dyslipidémiou          12 min                                                                                                                    
Vohnout B. (Bratislava)                                                                                                                                                                

Diskusia       14 min 

Počas sympózia bude použité interaktívne hlasovacie zariadenie.

Sympózium je podporené spoločnosťou MYLAN.  

17.30      Koniec sympózia

17.30 – 17.40    Prestávka

17.40 –  19.10                                                                                                                                                   
HOT LINES                                                   
Predsedníctvo:  MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC. (Bratislava)                                                                                                                                     
                          MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (Bratislava)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                           
Pokroky a výzvy vo farmakoterapii obezity 15 min                                                                                                                  
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                             
Fábryová Ľ. (Bratislava)     
                                                                                                                                                                   
Hyperlipoproteinémia  pacientov s vysokým KV rizikom – nové vysoko efektívne 15 min 
terapeutické možnosti ovplyvnenia KV morbidity a mortality pomocou biologickej liečby     
Filipová S. (Bratislava)                                                                                                                                                                 
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Zodpovedá spolupráca lekárov v hierarchickej  štruktúre zdravotníctva  15 min 
závažnosti problému hypertenzie? 
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                   
Gajdošík J. (Nové Zámky)                                                                                                                                                                                     

Karotická baroreflexná stimulácia – možnosti jej využitia  25 min    
v liečbe rezistentnej hypertenzie          
Škultétyová D., Filipová S. (Bratislava)                                                                                                                  
Prednáška je podporená spoločnosťou CVRx a BioG     
                                                           
Diskusia  20 min 
   
19.10        Koniec sekcie
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ŠTVRTOK 12. APRÍLA 

SÁLA  2

17.40 – 19.10  
PREHĽADOVÉ A ORIGINÁLNE PRÁCE I
Predsedníctvo:  Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. (Bratislava)  
 MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                          
Vplyv 8 týždňovej intervencie (diéty a cvičenia) na kardiometabolické rizikové parametre        10 min        
Penesová A., Bajer B., Vlček M., Havranová A., Rádiková Ž., Richard I. (Bratislava)                                                                                                                              

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                          
Obezita a kardiovaskulárne ochorenia – naozaj záleží na hmotnosti?                10 min                                              
Kulinová M., Garnier L. (Žilina)                                                                                                                                                           

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                            
Riziko vzniku hypertenzie vo vzťahu k typu obezity                10 min 
Regecová V.,  Bališ P., Neščáková E. (Bratislava) 

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                  
Tolerancia telesnej záťaže u ambulantných pacientov s artériovou hypertenziou      10 min                                                                                                                              
Lietava J., za investigátorov klinickej štúdie STAIRS                                                                                                          
I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava                                            

ABSTRAKT                                                                                                                                                                         
Liečime správne hypertenziu u pacientov s DM 2. typu? Vlastné skúsenosti.   10 min                                                         
Spišák V. (Kysucké Nové Mesto)                                                                                                                                               

ABSTRAKT                                                                                                                                                                            
Ako chorá je slovenská populácia z hľadiska civilizačných chorôb?       15 min                                                                       
(prehľadová práca)                                                                                                                                                                             
Lietava J. (Bratislava)                                                                                                                                                                     

Diskusia   25 min 
                                                                                                                                                                                   
19.10    Koniec sekcie
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PIATOK 13. APRÍLA 

SÁLA 1

8.00 – 9.30                                                                                                                                                                               
MERANIE KRVNÉHO TLAKU – OD METODOLÓGIE PO KLINICKÚ PRAX
Predsedníctvo:  Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava) 
 MUDr. Peter Letavay, MBA (Dolný Kubín)

Princípy merania TK 15 min                                                                                                                                              
Pastrnáková E. (Košice)                                                                                                                                                            

Centrálny systolický tlak – klinické skúsenosti  15 min                                                                                                                  
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                          
Bulas J. (Bratislava)                                                                                                                                                                            

Domáce meranie TK – prínos pre klinickú prax   15 min                                                                                                               
Letavay P. (Dolný Kubín)                                                                                                                                                         

Využitie ambulantného monitorovania TK v klinickej praxi      15 min                                                                                                                                      
Gašpar Ľ. (Bratislava)                                                                                                                                                                     

Číslo robí hypertenziu, ale hypertenzia nie je len číslo 15 min 
(Meranie TK bez nafukovania manžety, prvé skúsenosti)                                                                                      
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kollár O. (Veľký Krtíš)                                                                                                                                                              

Diskusia       15 min 
                                                                                                                                                                                 
9.30                Koniec sekcie

9.30 – 9.40    Prestávka

9.40 – 10.55                                                                                                                                                           
AKO LEPŠIE STRATIFIKOVAŤ PACIENTA S HYPERTENZIOU?  
SÚ NÁM NÁPOMOCNÉ  ZOBRAZOVACIE METODIKY?    
Predsedníctvo: prim. MUDr. Pavol Chňupa (Bratislava) 
 MUDr. Dana Škultétyová, PhD. (Bratislava)

Echokardiografia v manažmente pacienta s hypertenziou    15 min                                                                                                            
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                          
Chňupa P. (Bratislava)       
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Hypertenzné srdce v CT a v MR modalitách        15 min 
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                       
Neuschl V., Berecová Z., Šimková J. (Trnava, Bratislava) 

ABSTRAKT                                                                                                                                                                       
Môže ultrasonografická analýza vlnovej intenzity poukázať na vzťah  15 min
veku na parametre remodelácie srdca a ciev?                                                                                                                                        
Škultétyová D. (Bratislava)   
                                                                                                                                                      
Zobrazovacie metódy v arytmológii – pri fibrilácii predsiení u hypertenzných  pacientov         15 min                                                           
Vachulová A. (Bratislava)                                                                                                                                                    

Diskusia         15 min 
                                                                                                                                                                                   
10.55                  Koniec sekcie

10.55 – 11.10    Prestávka

11.10 – 12.40 
SYMPÓZIUM 3                                                                                                                                        
KĽÚČOVÉ MOMENTY NA CESTE HYPERTONIKA – VIEME SA SPRÁVNE ROZHODOVAŤ?     
Predsedníctvo:   Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)

Kľúčové momenty – čo hovoria odporúčania?   18 min 
Filipová S. (Bratislava)                                                                                                                                                              

Máme silu, SPRINTujme    18 min 
Vachulová A. (Bratislava)                                                                                                                                                 

Pomaly ďalej zájdeš   18 min 
Letavay P. (Dolný Kubín)                                                                                                                                                                    

Kto je inovatívny, ten SCOREuje   18 min 
Kolíková V. (Považská Bystrica)                                                                                                                                                                 

Diskusia     18 min 
        
Sympózium je podporené spoločnosťou SERVIER.

12.40                      Koniec sympózia

12.40 – 14.00        Obed
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ZNÍŽENIE 
RELATÍVNEHO 

RIZIKA KV† 
ÚMRTIA

PO PRIDANÍ K 
ŠTANDARDNEJ 

LIEČBE1,2,3‡

NOVINKA:
Schválené znenie 

SPC* vrátane
kardiovaskulárnej 

mortality#1,2

Pre Vašich pacientov s diabetes mellitus 
2. typu a preukázaným KV† ochorením1

‡ HR=0,62 (95% CI: 0,49; 0,77) P<0,001, HR (hazard ratio), † KV - kardiovaskulárne, *SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku, # podrobné informácie si pozrite v plnom znení 
Súhrnu charakteristických vlastností lieku 

Referencie: 1. JARDIANCE SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 2. SYNJARDY SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. 
Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373;22:2117-2128. (doi:10.1056/NEJMoa1504720).

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z. 
Vajnorská 100/B, 831 04  Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
email: info.brt@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com

JARD_DIA-2018-02/INZ-01

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie: Jardiance je indikovaný u dospelých 
na liečbu nedostatočne kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný: 
ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií pozri SPC. 
Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna denná dávka je 25 mg. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozorne-
nia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus typu 1 alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac 
informácií si pozrite SPC lieku.  Porucha funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo 
pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových 
ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín 
(primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho 
úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety 
obsahujú laktózu, možná intolerancia. Liekové interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky 
iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku me-
tformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia 
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer 
Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia 
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com 

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Synjardy 5mg/850 mg, Synjardy 5 mg/1000 mg, Synjardy 12,5 mg/850 mg, Synjardy 12,5 mg/1000 mg. Zloženie lieku: 5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 
5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu. Lieková forma: filmom 
obalená tableta. Indikácie: Synjardy je indikovaný na liečbu dospelých s diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: u pacientov nedostatočne kontrolovaných maxi-
málne tolerovanou dávkou metformínu samotného, v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetes u pacientov nedostatočne kontrolovaných metformínom a týmito liekmi, u pacientov, ktorí 
sa už liečia kombináciou empagliflozínu a metformínu vo forme samostatných tabliet. Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako 
aj skúmanej populácie pacientov, si pozrite v SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť na základe 
súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti užívania odporúčanej dennej dávky 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu, pričom sa nepresiahne maximálna odporúčaná denná dávka 
metformínu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza. Diabetická prekóma. Závažné zlyhanie obličiek. 
Akútne stavy, ktoré môžu meniť funkciu obličiek, ako je napr.: dehydratácia, závažná infekcia, šok. Ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva (obzvlášť akútne ochorenie alebo zhoršujúce 
sa chronické ochorenie), ako je napr.: dekompenzované zlyhanie srdca,  dýchacej sústavy, infarkt myokardu v nedávnej minulosti, šok. Porucha funkcie pečene, akútna intoxikácia alkoholom, 
alkoholizmus. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus  1.  typu. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac 
informácií si pozrite SPC lieku. Laktátová acidóza: zriedkavá ale závažná metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť z dôvodu akumulácie metformínu. Podanie jódovej kontrastnej látky: 
môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou. Funkcia obličiek: GRF je potrebné vyhodnotiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Funkcia srdca: skúsenosti so zlyhaním 
srdca sú obmedzené. Poškodenie pečene: v klinických štúdiách sa hlásili prípady poškodenia pečene, príčinný vzťah sa nestanovil. Chirurgický zákrok: liečba sa musí dočasne prerušiť 48 hodín 
pred a po vyšetrení alebo  chirurgickom zákroku. Riziko deplécie objemu: osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glukozúriu môže viesť k miernemu poklesu krvného tlaku. Infekcie 
močových ciest: u pacientov s komplikovanými infekciami močových ciest sa má zvážiť dočasné vysadenie empagliflozínu. Zvýšený hematokrit: pri liečbe empagliflozínom bolo pozorované 
zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: u pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže vyskytovať zvýšené riziko deplécie objemu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s 
ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o 
nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. 
Laboratórne vyhodnotenia moču: pozitívny výsledok na glukózu v moči. Liekové interakcie: Empagliflozín: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie 
inzulínu.  Farmakokinetické  interakcie: účinky  iných  liekov na empagliflozín:  probenecid, gemfibrozil,  rifampicín,  verapamil;  účinky empagliflozínu na  iné  lieky:  empagliflozín nemá žiadny 
klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. 
Metformín: súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: alkohol, transportéry organických katiónov, jódové kontrastné látky; kombinácia, pri ktorej sa vyžaduje opatrnosť pri používaní: NSAID, 
inhibítory ACE, antagonisti receptora angiotenzínu II, diuretiká. Inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu: zvýšené riziko hypoglykémie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia 
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), gastrointestinálne príznaky. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia 
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com

BOJUJEME S KV† ÚMRTÍM,
TERAZ VIAC NEŽ
KEDYKOLVEK PREDTÝM
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14.00 – 15.00                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM 4 
KOMPLEXNOSŤ AKO ZÁKLADNÝ PRÍSTUP K STAROSTLIVOSTI O DIABETES 
Predsedníctvo: Doc. MUDr.Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava) 
 Doc. MUDr.  Emil Martinka, PhD. (Ľubochňa) 
   
Aktuálne odporúčania SDS pre liečbu diabetes mellitus 2. typu 15 min
Martinka E. (Ľubochňa)                                                                                                                                                           

Aká by mala byť úloha kardiológa v liečbe diabetes mellitus 15 min
Murín J. (Bratislava)                                                                                                                                                                             

Kedy a ako by mal ovplyvňovať liečbu diabetu nefrológ 15 min
Okša A. (Bratislava)                                                                                                                                                                   

Diskusia     15 min 

Sympózium je podporené spoločnosťou BOEHRINGER INGELHEIM.

15.00                  Koniec sympózia

15.00 – 15.10    Prestávka

15.10 – 16.10                                                                                                                                                                                    
BLOK ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI    
Predsedníctvo:  Prof. MUDr. Jiří Widimský, Jr. CSc. (Praha, ČR) 
  Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. (Plzeň, ČR)                                                                                                                                              
                                Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Brno, ČR)

Automatické měření  krevního tlaku bez přítomnosti personálu                  15 min                                                      
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                 
Filipovský J. (Plzeň, ČR)                                                                                                                                                                         

Současné kontroverze ve farmakologické  léčbě       15 min                                                                                                           
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                       
Widimský J., Jr. (Praha, ČR)                                                                                                                                                                 

Hypertenze a srdeční selhání    15 min                                                                                                                                        
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                          
Špinar J. (Brno, ČR )                                                                                                                                                                       

Diskusia      15 min  

16.10                 Koniec sekcie

16.10 – 16.25   Prestávka

ZNÍŽENIE 
RELATÍVNEHO 

RIZIKA KV† 
ÚMRTIA

PO PRIDANÍ K 
ŠTANDARDNEJ 

LIEČBE1,2,3‡

NOVINKA:
Schválené znenie 

SPC* vrátane
kardiovaskulárnej 

mortality#1,2

Pre Vašich pacientov s diabetes mellitus 
2. typu a preukázaným KV† ochorením1

‡ HR=0,62 (95% CI: 0,49; 0,77) P<0,001, HR (hazard ratio), † KV - kardiovaskulárne, *SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku, # podrobné informácie si pozrite v plnom znení 
Súhrnu charakteristických vlastností lieku 

Referencie: 1. JARDIANCE SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 2. SYNJARDY SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. 
Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373;22:2117-2128. (doi:10.1056/NEJMoa1504720).

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z. 
Vajnorská 100/B, 831 04  Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
email: info.brt@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com

JARD_DIA-2018-02/INZ-01

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie: Jardiance je indikovaný u dospelých 
na liečbu nedostatočne kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný: 
ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií pozri SPC. 
Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna denná dávka je 25 mg. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozorne-
nia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus typu 1 alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac 
informácií si pozrite SPC lieku.  Porucha funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo 
pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových 
ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín 
(primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho 
úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety 
obsahujú laktózu, možná intolerancia. Liekové interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky 
iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku me-
tformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia 
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer 
Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia 
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com 

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Synjardy 5mg/850 mg, Synjardy 5 mg/1000 mg, Synjardy 12,5 mg/850 mg, Synjardy 12,5 mg/1000 mg. Zloženie lieku: 5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 
5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu. Lieková forma: filmom 
obalená tableta. Indikácie: Synjardy je indikovaný na liečbu dospelých s diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: u pacientov nedostatočne kontrolovaných maxi-
málne tolerovanou dávkou metformínu samotného, v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetes u pacientov nedostatočne kontrolovaných metformínom a týmito liekmi, u pacientov, ktorí 
sa už liečia kombináciou empagliflozínu a metformínu vo forme samostatných tabliet. Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako 
aj skúmanej populácie pacientov, si pozrite v SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť na základe 
súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti užívania odporúčanej dennej dávky 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu, pričom sa nepresiahne maximálna odporúčaná denná dávka 
metformínu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza. Diabetická prekóma. Závažné zlyhanie obličiek. 
Akútne stavy, ktoré môžu meniť funkciu obličiek, ako je napr.: dehydratácia, závažná infekcia, šok. Ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva (obzvlášť akútne ochorenie alebo zhoršujúce 
sa chronické ochorenie), ako je napr.: dekompenzované zlyhanie srdca,  dýchacej sústavy, infarkt myokardu v nedávnej minulosti, šok. Porucha funkcie pečene, akútna intoxikácia alkoholom, 
alkoholizmus. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus  1.  typu. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac 
informácií si pozrite SPC lieku. Laktátová acidóza: zriedkavá ale závažná metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť z dôvodu akumulácie metformínu. Podanie jódovej kontrastnej látky: 
môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou. Funkcia obličiek: GRF je potrebné vyhodnotiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Funkcia srdca: skúsenosti so zlyhaním 
srdca sú obmedzené. Poškodenie pečene: v klinických štúdiách sa hlásili prípady poškodenia pečene, príčinný vzťah sa nestanovil. Chirurgický zákrok: liečba sa musí dočasne prerušiť 48 hodín 
pred a po vyšetrení alebo  chirurgickom zákroku. Riziko deplécie objemu: osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glukozúriu môže viesť k miernemu poklesu krvného tlaku. Infekcie 
močových ciest: u pacientov s komplikovanými infekciami močových ciest sa má zvážiť dočasné vysadenie empagliflozínu. Zvýšený hematokrit: pri liečbe empagliflozínom bolo pozorované 
zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: u pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže vyskytovať zvýšené riziko deplécie objemu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s 
ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o 
nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. 
Laboratórne vyhodnotenia moču: pozitívny výsledok na glukózu v moči. Liekové interakcie: Empagliflozín: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie 
inzulínu.  Farmakokinetické  interakcie: účinky  iných  liekov na empagliflozín:  probenecid, gemfibrozil,  rifampicín,  verapamil;  účinky empagliflozínu na  iné  lieky:  empagliflozín nemá žiadny 
klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. 
Metformín: súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: alkohol, transportéry organických katiónov, jódové kontrastné látky; kombinácia, pri ktorej sa vyžaduje opatrnosť pri používaní: NSAID, 
inhibítory ACE, antagonisti receptora angiotenzínu II, diuretiká. Inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu: zvýšené riziko hypoglykémie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia 
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), gastrointestinálne príznaky. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia 
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
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AKT IVUJT E SRDCE*

HNEĎ AKO 
SPOZORUJETE SYMPTÓMY 
SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA, 
JE ČAS NA ENTRESTO5

Zmeňte liečbu svojho
symptomatického pacienta 
so SZ REF na ENTRESTO®

•  Aktivujte srdce 
podporou systému natriuretických 
peptidov a súčasnou inhibíciou RAAS5,6

•  20% redukcia relatívneho rizika 
KV úmrtí a hospitalizácií z dôvodu 
srdcového zlyhávania vs enalapril 
(P<0,0001; ARR=4,7%)5‡

•  Výrazné zlepšenie kvality života 
vs enalapril, vyhodnotené ako redukcia 
zhoršovania symptómov SZ a fyzických 
obmedzení (P=0,001)7§ 

PODĽA

     O DP O R ÚČA NÍ†

3,4

TRIEDA 1

Referencie: 1. Fala L. Entresto (sacubitril/valsartan): first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor FDA approved for patients with heart failure. Am Health Drug Benefits. 2015;8(6):330-
334. 2. Volpe M, Carnovali M, Mastromarino V. The natriuretic peptides system in the pathophysiology of heart failure: from molecular basis  to treatment. Clin Sci. 2016;130(2):57-77. 
3. Ponikowski P, Voors A, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-2200. 4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, 
et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American 
College of Cardiology Foundation American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America [published online ahead of print May 20, 2016]. Circulation. 
doi:10.1161/CIR.0000000000000435. 5. Súhrn charakteristických vlastností lieku ENTRESTO, posledná revízia textu Október 2017, www.ema.europa.eu. 6. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Dual 
angiotensin receptor and neprilysin inhibition  as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-1073. 7. McMurray 
JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 mg/26 mg, Entresto 49 mg/51 mg, Entresto 97 mg/103 mg, Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu, alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu 
a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po 2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 
97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí v súčasnosti neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek 
staršieho pacienta. Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 
24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované u pacientov s ťažkou poruchou 
funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie 
s inhibítormi ACE.  Údaj o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.  Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR <60 ml/min/1,73 m2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna 
cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre zvýšené riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak sa liečba 
Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá 
podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava dávky diuretík, súbežne užívaných 
antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred začiatkom liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie 
obličiek: Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. 
poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie klinicky závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. 
Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom v anamnéze sa nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa 
Entresto používa u takýchto pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so stenózou obličkovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča 
sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto 
pacientov sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 
36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné užívanie Entresta a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Interakcie vyžadujúce opatrnosť: 
Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík, nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, 
inhibítormi OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je 
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto vylučuje do ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča počas 
dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis vybraných nežiaducich reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 
20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum poslednej revízie: Október 2017 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111, www.novartis.sk

ARR=redukcia absolútneho rizika; KV=kardiovaskulárny; SZ=srdcové zlyhávanie; SZ REF=srdcové zlyhávanie s redukovanou 
ejekčnou frakciou; RAAS=renín-angiotenzín-aldosterónový systém.  
* Základný prínos liečby ENTRESTOM u pacientov so SZ REF sa pripisuje sakubitrilu, ktorý inhibuje neprilyzín - enzým ktorý degraduje 

natriuretické peptidy, a zároveň blokáde receptora pre angiotenzín II valsartanom. † Podľa odporúčaní ESC HF 2016 a  ACC/AHA/
HFSA Guideline Update 2016. ‡ Primárny cieľ štúdie. § Sekundárny cieľ štúdie, ktorý vyhodnocuje zmenu v symptómoch SZ 
a fyzických obmedzeniach meraných klinickým skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire.

SK1802769670



XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12. – 14. apríl 2018, Žilina  

16.25 – 17.25                                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM 5                                                                                                                                         
NA KROK OD HYPERTENZIE K SRDCOVÉMU ZLYHÁVANIU 
Predsedníctvo:  Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. (Košice) 

Hypertenzia a srdcové zlyhávanie    15 min                                                                                                                                              
Vachulová A. (Bratislava)                                                                                                                                                     

Nové odporúčania pre srdcové zlyhávanie 15 min                                                                                                                       
Margóczy R. (Banská Bystrica)                                                                                                                                                            

ARNI – medicína dôkazov      15 min                                                                                                                                              
Gonsorčík J. (Košice)                                                                                                                                                                         

Diskusia        15 min

Sympózium podporované spoločnosťou  NOVARTIS.

17.25                Koniec sympózia

17.25 – 17.35   Prestávka

17.35 – 19.05                                                                                                                                                                                                                                                                       
KAM SMERUJE PREVENCIA KV OCHORENÍ? (Odporúčania ESC)                                                         
Pripravené PS preventívnej kardiológie SKS                                
Predsedníctvo:   Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. (Bratislava)
 MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC. (Bratislava)

Etnické skupiny a kardiovaskulárny rizikový profil          15 min                                                                                            
Škultétyová D. (Bratislava)                                                                                                                                     
                                                              
Menežovanie kardiovaskulárneho rizika diabetikov  15 min 
Pastrnáková E. (Košice)  
                                                                                                                                                           
Zdravie z arktického slnka? (Vitamín D a jeho úloha v prevencii nielen KV ochorení)   20 min                                                                                         
Bada V. (Bratislava)                                                                                                                                                                    

ABSTRAKT                                                                                                                                                                   
Pozitíva a odborné rezervy odporúčaní o prevencii KV ochorení. Komentár SHS a SKS.     15 min                                                                                               
Filipová S., Gašpar Ľ., Lietava J., Vachulová A. (Bratislava)                                                                                                          

Panelová diskusia 25 min 
                                                                                                                                                                     
19.05                    Koniec sekcie

20.00 – 22.00 Slávnostný večer: Odovzdávanie cien SHS a SLS.
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Referencie: 1. Fala L. Entresto (sacubitril/valsartan): first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor FDA approved for patients with heart failure. Am Health Drug Benefits. 2015;8(6):330-
334. 2. Volpe M, Carnovali M, Mastromarino V. The natriuretic peptides system in the pathophysiology of heart failure: from molecular basis  to treatment. Clin Sci. 2016;130(2):57-77. 
3. Ponikowski P, Voors A, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-2200. 4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, 
et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American 
College of Cardiology Foundation American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America [published online ahead of print May 20, 2016]. Circulation. 
doi:10.1161/CIR.0000000000000435. 5. Súhrn charakteristických vlastností lieku ENTRESTO, posledná revízia textu Október 2017, www.ema.europa.eu. 6. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Dual 
angiotensin receptor and neprilysin inhibition  as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-1073. 7. McMurray 
JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 mg/26 mg, Entresto 49 mg/51 mg, Entresto 97 mg/103 mg, Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu, alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu 
a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po 2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 
97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí v súčasnosti neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek 
staršieho pacienta. Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 
24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované u pacientov s ťažkou poruchou 
funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie 
s inhibítormi ACE.  Údaj o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.  Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR <60 ml/min/1,73 m2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna 
cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre zvýšené riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak sa liečba 
Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá 
podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava dávky diuretík, súbežne užívaných 
antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred začiatkom liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie 
obličiek: Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. 
poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie klinicky závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. 
Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom v anamnéze sa nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa 
Entresto používa u takýchto pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so stenózou obličkovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča 
sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto 
pacientov sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 
36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné užívanie Entresta a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Interakcie vyžadujúce opatrnosť: 
Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík, nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, 
inhibítormi OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je 
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto vylučuje do ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča počas 
dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis vybraných nežiaducich reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 
20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum poslednej revízie: Október 2017 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111, www.novartis.sk

ARR=redukcia absolútneho rizika; KV=kardiovaskulárny; SZ=srdcové zlyhávanie; SZ REF=srdcové zlyhávanie s redukovanou 
ejekčnou frakciou; RAAS=renín-angiotenzín-aldosterónový systém.  
* Základný prínos liečby ENTRESTOM u pacientov so SZ REF sa pripisuje sakubitrilu, ktorý inhibuje neprilyzín - enzým ktorý degraduje 

natriuretické peptidy, a zároveň blokáde receptora pre angiotenzín II valsartanom. † Podľa odporúčaní ESC HF 2016 a  ACC/AHA/
HFSA Guideline Update 2016. ‡ Primárny cieľ štúdie. § Sekundárny cieľ štúdie, ktorý vyhodnocuje zmenu v symptómoch SZ 
a fyzických obmedzeniach meraných klinickým skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire.

SK1802769670
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PIATOK 13. APRÍLA 

SÁLA 2

8.00 – 9.30                                                                                                                                                                                         
4. MEMORIÁL DOC. EVY ČIŽMÁROVEJ                                                                              
JUVENILNÁ HYPERTENZIA                                                                                                                       
Blok pripravený v spolupráci s Detskou  klinikou  LF UK a NÚDCH
Predsedníctvo: MUDr. Zuzana Pribylincová, CSc. (Bratislava) 
 MUDr. Anna Vachulová, PhD. (Bratislava)

Aktuálny pohľad na problematiku artériovej  hypertenziu u detí a dorastu –  15 min 
pohľad endokrinológa   
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                       
Pribylincová Z. (Bratislava)                                                                                                   
                                                                                                                                             
Artériová hypertenzia a obezita u detí      15 min                                                                                                                  
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                                                                                      
Prochotská K. (Bratislava)                                                                                                                                                   

Kedy odoslať pacienta a artériovou hypertenziou k endokrinológovi?  15 min 
Patria tam iba juvenilní hypertonici?               
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                                                                                                          
Mojtová E. (Bratislava)  
                                                                                                                                                              
Panelová diskusia 15 min 
                                                                                                                                                                    
9.30                Koniec sekcie

9.30 – 9.40    Prestávka

9.40 – 10.55  
KAZUISTIKY I                                                                                                                                                                                          
Predsedníctvo: MUDr. Monika Kulinová (Žilina)   
 Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc. (Košice)

ABSTRAKT 
Od artériovej hypertenzie ku chronickému srdcovému zlyhaniu. Kazuistika.        10 min                                                
Beňová K. (Prešov)                                                                                                                                                                                   

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                     
Rezistentná hypertenzia s orgánovými zmenami na mozgu a obličkách. Kazuistika.         10 min                              
Farský Š. (Martin)
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ABSTRAKT                                                                                                                                                                                        
Je možné pravidelnou telesnou aktivitou pozitívne ovplyvniť krvný tlak? Kazuistika.     10 min                                      
Kosmálová V. (Bratislava)                                                                                                                                                                 

ABSTRAKT                                                                                                                                                                              
Endokrinne podmienená hypertenzia – myslíme na ňu? Kazuistika.            10 min                                                       
Kulinová M. (Žilina)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Diskusia     25 min

10.55    Koniec sekcie

15.10 – 16.10                                                                                                                                                                                       
VYBRANÉ  PROBLÉMY S HYPERTONIKMI   
(prehľadové prednášky)   
Predsedníctvo: Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc. (Martin)            
 MUDr. Katarína Beňová, PhD. (Prešov)

Hypertenzia a sex        15 min
Farský Š. (Martin)                                                                                                                                                                                

Artériová hypertenzia spôsobená liekmi         15 min                                                                                                                                              
Sninčák M., Pella J. (Košice)                                                                                                                                                     

Artériová hypertenzia u seniorov     15 min 
Beňová K. (Prešov)                                                                                                                                                                                

Diskusia        15 min 
                                                                                                                                                                                               
16.10        Koniec sekcie

17.35 – 19.05                                                                                                                                                                              
POHĽAD NA NEFARMAKOLOGICKÚ LIEČBU OBEZITY                                                                               
Blok v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou praktickej obezitológie
Predsedníctvo:   Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. (Bardejovské kúpele)                                                                                                                                          
        MUDr. Anna Vachulová, PhD. (Bratislava)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                 
Úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente obezity – stabilné axiómy a nové trendy    15 min              
Minárik P., Belovičová M., Mináriková D. (Bratislava, Bardejovské kúpele)                                                                     
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ABSTRAKT                                                                                                                                                                                   
Prevencia poškodení zdravia vyvolaných v dôsledku zlého držania tela  15 min               
a nesprávneho cvičenia u pacientov  obezitologickej ambulancie vo FN v Trnave                                                                                       
Rafajdus M. (Trnava)                                                                                                                                                                      

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                
HRV biofeedback ako súčasť integratívnej liečby obezity   15 min 
Guľašová M., Vansač P. (Bratislava, Michalovce)  
                                                                                                             
Novinky v bariatrickej / metabolickej chirurgii       15 min                                                                                                         
Holéczy  P. (Ostrava ČR, Trnava)                                                                                                                                                

Nefarmakologická liečba obezity v prostredí kúpeľov u dospelých a detí –  15 min 
reálna slovenská prax                  
Belovičová M., Matula P., Fedorková I., Pavlišinová Z., Šimcová Ľ. (Bardejov, Košice)                                                  

Diskusia      15 min 

19.05    Koniec sekcie

32



XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12. – 14. apríl 2018, Žilina  

SOBOTA 14. APRÍLA 

SÁLA 1

8.30 – 9.30                                                                                                                                  
VALNÉ ZHROMAŽDENIE  ČLENOV SHS
Predsedníctvo:  Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC (Bratislava)
 Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)    
 MUDr. Emília Pastrnáková (Košice) 

Program: 1. Otvorenie                                                                                                                                                                                     
 2. Správa o činnosti SHS od kongresu SHS 2017                                                                                                                 
 3. Správa o hospodárení SHS a plán výdavkov na 2018 – 2019                                                                                                       
 4. Plán činnosti na rok 2018 a 2019                                                                                                                                           
                     5. Diskusia a záver

9.30   Ukončenie Valného zhromaždenia SHS

9.30 – 9.45      Prestávka

9.45 – 10.45                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM 6                                                                                                                                                                   
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A VPLYV JEJ LIEČBY NA VZNIK DEMENCIE  
U STARŠÍCH PACIENTOV
Predsedníctvo:  Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (Bratislava) 
 Prof. MUDr. Ján Gajdošík, CSc. (Nové Zámky)

Patofyziólogia mozgovej cirkulácie a jej implikácie pre terapiu demencie     12 min                                                                
Šimko F. (Bratislava)                                                                                                                                                                          

Závery štúdie Syst-Eur – ochrana cieľových orgánov, nielen liečba artériovej hypertenzie       12 min                                
Murín J. (Bratislava)                                                                                                                                                                         

Kalciové blokátory v praktickej liečbe artériovej hypertenzie – aby pacient nezabúdal    12 min                                           
Majerčák I. (Košice)                                                                                                                                                                   

Artériová hypertenzia a jej liečba v reálnom svetle Slovenska – „Zrkadlo“   12 min                                                              
Gajdošík J. (Nové Zámky)                                                                                                                                                               

Diskusia                12 min 

Sympózium je podporené spoločnosťou Berlin-Chemie Menarini.

10.45 Koniec sympózia

10.45 – 11.00     Prestávka
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11.00 – 12.45                                                                                                                                                                              
PREHĽADOVÉ A ORIGINÁLNE  PRÁCE
Predsedníctvo: MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)                                                                                                                                         
  MUDr. Viera Kosmálová, PhD. (Bratislava)   

Vysokoselektívne BB v kardiovaskulárnej medicíne – minulosť a súčasnosť 25 min 
(prehľadová prednáška)                                                                                                                                                                      
Gašpar Ľ. (Bratislava)                                                                                                                                                       
Prednáška podporená spoločnosťou Recordati                                                                                     

ABSTRAKT                                                                                                                                                                 
Implikácie experimentálneho stresu pre klinickú prax 10 min
Bernátová I., Púzserová A., Bališ P., Slezák P., Kluknavský M. (Bratislava)                                                                     

ABSTRAKT                                                                                                                                                                     
Baroreflexná senzitivita a intimo-mediálny komplex karotickej tepny v rizikovej 10 min                                                                                                           
stratifikácii hypertonikov a jedincov s vysokým normálnym tlakom krvi        
Čelovská D., Gonsorčík J., Gašpar Ľ., Štvrtinová V. (Bratislava, Košice)      
                                                                                                                                                 
ABSTRAKT                                                                                                                                                                 
Artériová hypertenzia a ortostatická hypotenzia u pacientov s diabetes mellitus –  10 min                                                            
prognostický význam              
Gašpar Ľ., Celecová Z., Mesárošová D., Ambrózy E., Krahulec B. (Bratislava, Dolný Kubín)                                         

ABSTRAKT                                                                                                                                                                   
Maskovaná artériová hypertenzia u pacientov v strednom veku a u starších 10 min 
v hypertenznom centre: prevalencia, kardiovaskulárne rizikové faktory  
so zameraním na pacientov s diabetes mellitus  2. typu                                                                                                                                             
Sninčák M., Pella J., Kolesár K., Hrabčáková P., Mohamed Hassan Zain El-Abdin (Košice)            
                                 
Diskusia        35 min 
                                                                                                                                                                                      
12.45  Koniec sekcie

12.45 – 13.00   
UKONČENIE KONGRESU SHS a KONFERENCIE PSPSK SKS                                                                                 
Predsedníctvo:  členovia predsedníctva výboru SHS a predsedníctva PSPK SKS
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SOBOTA  14. APRÍLA 

SÁLA 2

11.00 – 12.30  
KAZUISTIKY  II
Predsedníctvo:  MUDr. Peter Letavay, MBA (Dolný Kubín) 
 MUDr. Vladimír Spišák (Kysucké Nové Mesto)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                     
Arytmická búrka u pacienta dilatačnou kardiomyopatiou  10 min
a artériovou hypertenziou. Kazuistika.                                                                                                                                                               
Ganobjak A., Letavay P. (Dolný Kubín)                                                                                                                                                                                                        

ABSTRAKT                                                                                                                                                                    
Hypertenzia u matky v gravidite – možnosti substitúcie magnézia  10 min 
u gravidných pacientiek. Kazuistiky z praxe. 
Vachulová A., Vašková A. (Bratislava, Prešov)                                                                                                                

ABSTRAKT                                                                                                                                                        
Rýchloprogredujúca glomerulonefritída so sekundárnou hypertenziou. Kazuistika. 10 min 
Vasiliková P., Letavay P. (Dolný Kubín)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                             
ABSTRAKT                                                                                                                                                                                
Atypický priebeh akútnej pankreatitídy s fyziologickými hodnotami pankreatických 10 min 
enzýmov v sére a v moči u polymorbídneho hypertonika s hyperlipidémiou. Kazuistika.                                                   
Michálková A., Letavay P. (Dolný Kubín)                                                                                                                                

ABSTRAKT                                                                                                                                                                               
Dokonalosť a nedokonalosť – v bežnom živote a v našej diferenciálno-diagnostickej  10 min
klinickej praxi. Kazuistika.                                                                                                     
Letavay P.,  Vaňuga P., Vaňuga A. (Dolný Kubín, Ľubochňa)                                                                       

Diskusia      35 min 
                                                                                                                                                                                             
12.45    Ukončenie sekcie

12.45 – 13.00      
Sála 1                                                                                                                                                                   
UKONČENIE KONGRESU SHS a KONFERENCIE PSPSK SKS                                                                                 
Predsedníctvo: členovia predsedníctva výboru SHS a predsedníctva PSPK SKS                                                                                                                                              
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Inzercia

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových infor-
mácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podo-
zrenia na  ne žiaduce reakcie na  Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania 
liekov a  farmakovigilancie, Kvetná 11, 825  08 Bratislava 26, tel: + 421  2  507  01  206, fax: 
+ 421  2  507  01  237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Repatha 140 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere
Zloženie: Každé naplnené pero obsahuje 140 mg evolokumabu v 1 ml roztoku. Repatha je ľudská 
monoklonálna IgG2 protilátka produkovaná v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO) re-
kombinantnou DNA technológiou. Pomocné látky: prolín, ľadová kyselina octová, polysorbát 80, 
hydroxid sodný (na úpravu PH), voda na injekciu. 
Terapeutické indikácie: Hypercholesterolémia a zmiešaná dyslipidémia - Repatha je indikova-
ná dospelým s primárnou hypercholesterolémiou (heterozygotnou familiárnou a non-familiár-
nou) alebo zmiešanou dyslipidémiou ako adjuvantná liečba k diéte:
-    v kombinácii so statínom alebo statínom s  inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí 

nemôžu dosiahnuť ciele LDL C s maximálnou tolerovanou dávkou statínu, alebo
-   samotná alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí netolerujú statí-

ny alebo u ktorých sú statíny kontraindikované.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - Repatha je indikovaná dospelým a dospievajú-
cim vo  veku 12 rokov a starších s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou v kom-
binácii s  inou liečbou znižujúcou lipidy. Účinok Repathy na  kardiovaskulárnu morbiditu 
a  mortalitu zatiaľ nebol preukázaný. Dávkovanie a  spôsob podávania: Pred začatím liečby 
Repathou sa majú vylúčiť sekundárne príčiny hyperlipidémie alebo zmiešanej dyslipidémie 
(napr. nefrotický syndróm, hypotyreóza). Primárna hypercholesterolémia a  zmiešaná dyslipi-
démia u  dospelých - Odporúčaná dávka je buď 140 mg každé dva týždne, alebo 420 mg raz 
mesačne; obe dávky sú klinicky rovnocenné. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia 
u  dospelých a  dospievajúcich vo veku 12 rokov a  starších - Začiatočná odporúčaná dávka 
je 420 mg raz mesačne. Ak sa nedosiahne klinicky významná odpoveď, po 12 týždňoch liečby
možno frekvenciu dávkovania titrovať nahor na  420 mg jedenkrát každé 2 týždne. Pacie n  ti,
ktorí dostávajú aferézu, môžu začať liečbu s dávkou 420 mg každé dva týždne tak, aby zodpo-
vedala časovému rozvrhu aferézy. Porucha funkcie obličiek - U pacientov s miernou až stredne 
závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky, pacienti so závažnou poru-
chou funkcie obličiek (definovanou ako eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) neboli skúmaní. Repatha 
sa má používať opatrne u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Porucha funkcie 
pečene - U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pa-
cientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene bolo pozorované zníženie celkovej expo-
zície evolokumabu, čo môže viesť k menšiemu účinku na zníženie LDL C. Preto treba u týchto 
pacientov zabezpečiť dôkladné monitorovanie. Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene 

(trieda C podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) neboli skúmaní. Repatha sa má používať 
opatrne u  pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. U  starších pacientov (vo veku 
≥ 65 rokov) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia - Bezpečnosť a účin-
nosť Repathy u  detí vo veku menej ako 18 rokov pre indikáciu primárnej hypercholesterolé-
mie a zmiešanej dyslipidémie nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Bezpečnosť 
a účinnosť Repathy u detí vo veku menej ako 12 rokov pre indikáciu homozygotnej familiárnej 
hypercholesterolémie nebola stanovená. K  dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania 
- Subkutánne použitie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Kryt ihly sklenené-
ho naplneného pera je zhotovený zo suchého prírodného kaučuku (derivát latexu), ktorý môže 
vyvolať alergické reakcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na  liečivo alebo na  ktorúkoľvek 
z pomocných látok. Liekové a  iné interakcie: S Repathou sa nevykonali žiadne formálne in-
terakčné štúdie. V  klinických štúdiách s  Repathou sa hodnotila farmakokinetická interakcia 
medzi statínmi a  evolokumabom. Pri používaní spolu s  Repathou úpravy dávky statínov nie 
sú potrebné. Fertilita, gravidita a  laktácia: Gravidita: Nie sú k dispozícii alebo je iba obme-
dzené množstvo údajov o použití Repathy u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali 
priame ani nepriame účinky na  reprodukčnú toxicitu. Repatha sa nemá používať počas gra-
vidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu evolokumabom. Dojčenie: Nie je známe, či 
sa evolokumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. Riziko pre novorodenca/dojča nemožno 
vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu Repathou, sa má urobiť po zvá-
žení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku. Fertilita: Nie sú dostupné žiadne 
údaje o vplyve evolokumabu na fertilitu u ľudí. Nežiaduce účinky: Časté (≥ 1/100 až < 1/10): 
chrípka, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, vyrážka, nauzea, bolesť chrbta, 
artralgia, reakcie v mieste vpichu. Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100): urtikária. Farmako-
terapeutická skupina: Iné látky upravujúce lipidy. ATC kód: C10AX13. Špeciálne upozornenia 
na uchovávanie*: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Ucho-
vávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Po vybraní z chladničky sa Repatha môže 
uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) v pôvodnom obale a musí sa použiť v priebehu 1 mesiaca. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Ho-
landsko. Registračné číslo: EU/1/15/1016/003. Dátum revízie textu: február 2017. Poznám-
ka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním 
lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:
Amgen Slovakia s.r.o., Digital Park, Einsteinova 23, 851  01 Bratislava, www.amgen.sk; tel.: 
+421 2 321 114 49. 
*Všimnite si, prosím, zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.
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Dátum vypracovania materiálu: Február 2018

LDL-C = LDL cholesterol, LDL = lipoproteín s nízkou hustotou
Literatúra: 1. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82.
Pred podaním sa zoznámte s úpln˘m znením Súhrnu charakteristick˘ch vlastností (SPC) lieku REPATHA®, ktor˘ môÏete na vyÏiadanie získaÈ od zástupcov spoloãnosti Amgen Slovakia s.r.o.

•  AÏ do 75 % dodatoãné zníÏenie LDL-C1 
REPATHA® 140 mg kaÏdé 2 t˘Ïdne dosahovala dodatoãné 66 – 75 % zníÏenie LDL-C oproti placebu v kombinácii s lieãbou statínmi
(atorvastatín 10 mg/80 mg, rosuvastatín 5 mg/40 mg alebo simvastatín 40 mg)1
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových infor-
mácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podo-
zrenia na  ne žiaduce reakcie na  Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania 
liekov a  farmakovigilancie, Kvetná 11, 825  08 Bratislava 26, tel: + 421  2  507  01  206, fax: 
+ 421  2  507  01  237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Repatha 140 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere
Zloženie: Každé naplnené pero obsahuje 140 mg evolokumabu v 1 ml roztoku. Repatha je ľudská 
monoklonálna IgG2 protilátka produkovaná v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO) re-
kombinantnou DNA technológiou. Pomocné látky: prolín, ľadová kyselina octová, polysorbát 80, 
hydroxid sodný (na úpravu PH), voda na injekciu. 
Terapeutické indikácie: Hypercholesterolémia a zmiešaná dyslipidémia - Repatha je indikova-
ná dospelým s primárnou hypercholesterolémiou (heterozygotnou familiárnou a non-familiár-
nou) alebo zmiešanou dyslipidémiou ako adjuvantná liečba k diéte:
-    v kombinácii so statínom alebo statínom s  inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí 

nemôžu dosiahnuť ciele LDL C s maximálnou tolerovanou dávkou statínu, alebo
-   samotná alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí netolerujú statí-

ny alebo u ktorých sú statíny kontraindikované.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - Repatha je indikovaná dospelým a dospievajú-
cim vo  veku 12 rokov a starších s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou v kom-
binácii s  inou liečbou znižujúcou lipidy. Účinok Repathy na  kardiovaskulárnu morbiditu 
a  mortalitu zatiaľ nebol preukázaný. Dávkovanie a  spôsob podávania: Pred začatím liečby 
Repathou sa majú vylúčiť sekundárne príčiny hyperlipidémie alebo zmiešanej dyslipidémie 
(napr. nefrotický syndróm, hypotyreóza). Primárna hypercholesterolémia a  zmiešaná dyslipi-
démia u  dospelých - Odporúčaná dávka je buď 140 mg každé dva týždne, alebo 420 mg raz 
mesačne; obe dávky sú klinicky rovnocenné. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia 
u  dospelých a  dospievajúcich vo veku 12 rokov a  starších - Začiatočná odporúčaná dávka 
je 420 mg raz mesačne. Ak sa nedosiahne klinicky významná odpoveď, po 12 týždňoch liečby
možno frekvenciu dávkovania titrovať nahor na  420 mg jedenkrát každé 2 týždne. Pacie n  ti,
ktorí dostávajú aferézu, môžu začať liečbu s dávkou 420 mg každé dva týždne tak, aby zodpo-
vedala časovému rozvrhu aferézy. Porucha funkcie obličiek - U pacientov s miernou až stredne 
závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky, pacienti so závažnou poru-
chou funkcie obličiek (definovanou ako eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) neboli skúmaní. Repatha 
sa má používať opatrne u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Porucha funkcie 
pečene - U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pa-
cientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene bolo pozorované zníženie celkovej expo-
zície evolokumabu, čo môže viesť k menšiemu účinku na zníženie LDL C. Preto treba u týchto 
pacientov zabezpečiť dôkladné monitorovanie. Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene 

(trieda C podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) neboli skúmaní. Repatha sa má používať 
opatrne u  pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. U  starších pacientov (vo veku 
≥ 65 rokov) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia - Bezpečnosť a účin-
nosť Repathy u  detí vo veku menej ako 18 rokov pre indikáciu primárnej hypercholesterolé-
mie a zmiešanej dyslipidémie nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Bezpečnosť 
a účinnosť Repathy u detí vo veku menej ako 12 rokov pre indikáciu homozygotnej familiárnej 
hypercholesterolémie nebola stanovená. K  dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania 
- Subkutánne použitie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Kryt ihly sklenené-
ho naplneného pera je zhotovený zo suchého prírodného kaučuku (derivát latexu), ktorý môže 
vyvolať alergické reakcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na  liečivo alebo na  ktorúkoľvek 
z pomocných látok. Liekové a  iné interakcie: S Repathou sa nevykonali žiadne formálne in-
terakčné štúdie. V  klinických štúdiách s  Repathou sa hodnotila farmakokinetická interakcia 
medzi statínmi a  evolokumabom. Pri používaní spolu s  Repathou úpravy dávky statínov nie 
sú potrebné. Fertilita, gravidita a  laktácia: Gravidita: Nie sú k dispozícii alebo je iba obme-
dzené množstvo údajov o použití Repathy u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali 
priame ani nepriame účinky na  reprodukčnú toxicitu. Repatha sa nemá používať počas gra-
vidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu evolokumabom. Dojčenie: Nie je známe, či 
sa evolokumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. Riziko pre novorodenca/dojča nemožno 
vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu Repathou, sa má urobiť po zvá-
žení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku. Fertilita: Nie sú dostupné žiadne 
údaje o vplyve evolokumabu na fertilitu u ľudí. Nežiaduce účinky: Časté (≥ 1/100 až < 1/10): 
chrípka, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, vyrážka, nauzea, bolesť chrbta, 
artralgia, reakcie v mieste vpichu. Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100): urtikária. Farmako-
terapeutická skupina: Iné látky upravujúce lipidy. ATC kód: C10AX13. Špeciálne upozornenia 
na uchovávanie*: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Ucho-
vávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Po vybraní z chladničky sa Repatha môže 
uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) v pôvodnom obale a musí sa použiť v priebehu 1 mesiaca. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Ho-
landsko. Registračné číslo: EU/1/15/1016/003. Dátum revízie textu: február 2017. Poznám-
ka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním 
lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:
Amgen Slovakia s.r.o., Digital Park, Einsteinova 23, 851  01 Bratislava, www.amgen.sk; tel.: 
+421 2 321 114 49. 
*Všimnite si, prosím, zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.
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LDL-C = LDL cholesterol, LDL = lipoproteín s nízkou hustotou
Literatúra: 1. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82.
Pred podaním sa zoznámte s úpln˘m znením Súhrnu charakteristick˘ch vlastností (SPC) lieku REPATHA®, ktor˘ môÏete na vyÏiadanie získaÈ od zástupcov spoloãnosti Amgen Slovakia s.r.o.

•  AÏ do 75 % dodatoãné zníÏenie LDL-C1 
REPATHA® 140 mg kaÏdé 2 t˘Ïdne dosahovala dodatoãné 66 – 75 % zníÏenie LDL-C oproti placebu v kombinácii s lieãbou statínmi
(atorvastatín 10 mg/80 mg, rosuvastatín 5 mg/40 mg alebo simvastatín 40 mg)1

ÚNIK PRED VYSOK¯M LDL-C



38

XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12. – 14. apríl 2018, Žilina  

B

Od artériovej hypertenzie ku chronickému srdcovému zlyhaniu.  
Kazuistika.
Beňová K.  
Odd. vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana Prešov, SR

Cieľ práce. Artériová hypertenzia (AH) je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych (KV) ochorení. 
AH je signifikantne asociovaná so zvýšenou cerebrovaskulárnou morbiditou a mortalitou, s výskytom akútneho 
infarktu myokardu, chronického srdcového zlyhania, chronickej renálnej insufficiencie, AH sa považuje za najčas-
tejšiu príčinu vzniku fibrilácie predsiení (FP). Podľa Odporúčaní ESH/ESC (2013) u starších hypertonikov s hodno-
tami sTK ≥ 160 mmHg sa odporúča redukovať sTK na hodnoty medzi 150 a 140 mmHg (tr. I, úroveň A), u zdatných 
starších pacientov (< 80 rokov) antihypertenznú liečbu možno zvážiť pri hodnotách sTK >140 mmHg (s cieľovou 
hodnotou < 140mmHg) (tr. II, úroveň C). Terapeutickým znížením vysokého tlaku krvi sa dá priaznivo ovplyvniť 
riziko fatálnych i nefatálnych kardiovaskulárnych príhod. [1]

Kazuistika. Pacient (nar. 1932), od mladosti nadváha (178cm,102 kg, BMI 32). V roku 1972 zistená hyperlipo-
proteinémia, od  r. 1982 zistená AH stupeň 3 ESH/ESC (hodnoty TK pred liečbou 190/110 mmHg). V liečbe AH 
ordinovaný ramipril 2,5mg 1-0-1 tbl, amlodipin 5mg 1-0-1 tbl, pri liečbe hodnoty TK 145/90 mmHg. Vzhľadom 
na výrazné opuchy DK z liečby vynechaný amlodipín, pridaný indapamid 2,5mg 1-0-0 tbl a rilmenidín 1mg 0-0-1 
tbl, hodnoty TK pri liečbe 145/80 mmHg - 165/80 mmHg. R.2007 zistená koncentrická hypertrofia ĽK s poruchou 
diastolickej funkcie ĽK, aortoskleróza, Ao stenóza stredne ťažkého stupňa, MR2+, TR2+. R.2007 hospitalizovaný 
pre NAP (intervencia: CABG pre stenózu RIA). V liečbe ramipril 5mg 1-0-1 tbl, metoprolol sukcinát 50mg 1-0-0 
tbl, indapamid 2,5mg 1-0-0 tbl a rilmenidin 1mg 0-0-1 tbl, atorvastatín 40mg 0-0-1 tbl, Anopyrin 100mg 0-1-0 
tbl., hodnoty TK pri liečbe 140/80 mmHg – 155/85 mmHg R.2014 hospitalizovaný znovu pre NAP, koronarografic-
kým vyšetrením potvrdená koronárna choroba srdca, 3-cievne koronárne postihnutie. EchoKG vyšetrenie r.2014: 
koncentrická hypertrofia ĽK, dilatovaná ĽP, diastolická dysfunkcia ĽK stredne ťažká, LVEF 38%, aortoskleróza, Ao 
stenóza stredne ťažkého stupňa, MR3+, TR3+. V liečbe ramipril 5mg 1-0-1 tbl, metoprolol sukcinát 50mg 1-0-0 
tbl, furosemid 40mg 1-0-0 tbl, eplerenon 25mg 1-0-0 tbl, atorvastatin 80mg 0-0-1 tbl, Anopyrin 100mg 0-1-0 
tbl, hodnoty TK pri liečbe 135/75 mmHg až 140/80 mmHg. 

Záver. Terapeutickým znížením vysokého TK sa dá priaznivo ovplyvniť riziko fatálnych i nefatálnych KV príhod. 
Predpokladá sa, že až 50 % liečených hypertonikov nedosahuje dlhodobo hodnoty TK pod 140/90 mmHg, s tým 
súvisí pretrvávanie nálezu endotelovej dysfunkcie, zvyšovanie tuhosti ciev, poškodenie cieľových orgánov, KV 
príhody. [2]

Literatúra: [1] Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 Guidelines for the management of arterial hyperten-
sion. J Hypertens 2013; 31:1281–1357. - [2] Gašpar Ľ., Bendžala M., Komorníková A., et al. Artériová hypertenzia – 
rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií. Vask. med., 2013, 5(1): 7–10.
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Implikácie experimentálneho stresu pre klinickú prax  
Bernátová I., Púzserová A., Bališ P., Slezák P., Kluknavský M. 
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, SR

Cieľ práce. Cieľom práce bolo zistiť ako sociálny stres v dôsledku zvýšenej hustoty populácie (crowding) modi-
fikuje rozvoj vysokého krvného tlaku (TK), produkciu oxidu dusnatého (NO) a funkciu cievnej steny v závislosti 
od veku, pohlavia, genetickej predispozície a dĺžky pôsobenia stresora.

Materiál a metodika. Pre modelovanie vplyvu genetickej predispozície sme použili 5-týždňové a 12-týždňo-
vé normotenzné potkany Wistar alebo Wistar-Kyoto (WKY), hranične hypertenzné potkany (BHR, potomkovia 
hypertenznej matky a normotenzného otca) a spontánne hypertenzné (SHR) potkany. Crowding stres sme vyvo-
lali zvýšením počtu potkanov a zmenšením plochy klietky. U dospelých sme použili 8- a 12-týždňový stres, kým  
u mladých sme použili 2-týždňový stres. TK sme merali na chvoste, produkciu NO v ľavej komore srdca (ĽK) a aorte, 
funkciu endotelu sme merali pomocou acetylcholínového testu vo femorálnej artérii a kortikosterón v plazme 
sme merali pomocou ELISA kitu. 

Výsledky. Systolický TK dospelých samcov Wistar, BHR a SHR potkanov bol približne 112, 138 a 185 mmHg. 
U mladých samcov WKY, BHR a SHR bol TK približne 112, 125 a 140 mmHg a u samíc 100, 118 a 139 mmHg. 
Osem-týždňový stres u dospelých a 2-týždňový stres u mladých BHR (samcov aj samíc) viedol k urýchleniu vzostu-
pu TK v porovnaní s kontrolou. U normotenzných potkanov stres neovplyvnil TK. U SHR stres zvýšil TK iba u do-
spelých potkanov v porovnaní s kontrolou. U dospelých BHR a SHR samcov stres významne znížil produkciu NO  
v aorte, endotelová dysfunkcia však bola zistená iba u SHR. Predĺženie stresu na 12 týždňov viedlo u WKY pot-
kanov ku zvýšeniu produkcie NO a ku vzniku od NO-nezávislej endotelovej dysfunkcie, bez významných zmien 
v TK a produkcii NO v ĽK. Mladé samice mali vyššiu produkciu NO v ĽK a aorte ako samce. U samíc 2-týždňový 
stres zvýšil produkciu NO v aorte, kým u samcov sme nepozorovali významné zmeny. Avšak v ĽK mladých BHR  
a SHR samcov a samíc stres produkciu NO významne znížil. Celkovú od endotelu závislú vazorelaxáciu mali samce 
nižšiu ako samice, čo súviselo s nižšou NO-závislou zložkou relaxácie. Je zaujímavé, že stres zvýšil od NO-nezávislú 
zložku relaxácie u mladých SHR samcov, čo nebolo pozorované u samíc. Crowding významne zvýšil kortikosterón 
v plazme u mladých aj dospelých potkanov, pričom zvýšenie bolo výraznejšie u BHR a SHR potkanov. Zvýšenie 
kortikosterónu u mladých BHR a SHR samcov pretrvávalo ešte 2 týždne po ukončení stresu. 

Diskusia a závery. Výsledky ukázali, že stres viedol k urýchleniu rozvoja hypertenzie iba v prítomnosti genetic-
kej predispozície k hypertenzii, ako u mladých samcov a samíc, tak aj u dospelých samcov. Zároveň dlhodobý stres 
viedol ku vzniku endotelovej dysfunkcie nezávislej od NO aj u normotenzných potkanov, čo môže byť významným 
prvkom pri vzniku ďalších ochorení indukovaných chronickým stresom. 

Práca podporovaná grantom (ak je práca podporovaná grantom) Práca vznikla za finančnej podpory grantov APVV-
16-0263 a VEGA 2/0160/17 a 2/0190/17.
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Č

Baroreflexná senzitivita a intimo-mediálny komplex karotickej tepny  
v rizikovej stratifikácii hypertonikov a jedincov s vysokým normálnym 
tlakom krvi 
Čelovská D.1, Gonsorčík J.2, Gašpar Ľ.1, Štvrtinová V.1  

1I. Interná klinika, Lekárka fakulta UK a UN Bratislava, 2Klinika kardiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, Košice, SR

Cieľ práce. Cieľom práce bolo zhodnotiť klinický prínos vyšetrenia spontánnej baroreflexnej senzitivity (BRS) 
ako neinvazívneho markera dysautonómie v kombinácii so šírkou intimo-mediálneho komplexu artéria carotis 
communis (IMT CCA) v rizikovej stratifikácii hypertonikov a jedincov s vysokým normálnym tlakom krvi.

Materiál a metodika. V štúdii sme vyšetrili 20 dobre kontrolovaných hypertonikov bez manifestnej kardiovas-
kulárnej (KV) príhody (10 mužov, 10 žien, s priemerným vekom 61 ± 13 rokov, BMI 30,4 ± 3,2 kg/m2). Kontrolnú 
skupinu tvorilo 20 jedincov s vysokým normálnym tlakom krvi (VNTK) s podobným vekovým zložením za účelom 
eliminácie starnutím navodenej redukcie BRS (10 mužov, 10 žien, s priemerným vekom 59 ± 8 rokov, BMI 28,3 
± 2,5 kg/m2). Hypertonici boli liečení viac ako 3 mesiace antihypertenzívnou liečbou, ktorá sa nemenila. Užívali 
Ca-blokátory (amlodipin, lacipidipin N=11), ACE- inhibítory (perindopril, ramipril N=20), diuretiká (indapamid 
N=6). V obidvoch skupinách boli pacienti bez statínovej liečby a diabetu. BRS sme vyšetrili sekvenčnou a spek-
trálnou metódou s použitím protokolu kontrolovaného dýchania s frekvenciou 0,1 Hz prístrojom Collin CBM-7000 
na základe 5-minútového kontinuálneho neinvazívneho monitoringu zmien krvného tlaku (TK) a R-R intervalu. 
IMT CCA bilaterálne sme vyšetrili ultrasonograficky a vypočítali z priemeru 3 meraní na vzdialenejšej stene CCA  
1 cm pred bifurkáciou. 

Výsledky. Potvrdili sme signifikantnú negatívnu koreláciu medzi BRS a systolickým TK (p<0,001), ako aj signifi-
kantnú negatívnu koreláciu medzi BRS a stredným TK ( p<0,001). Pulzový TK u hypertonikov bol významne vyšší 
ako u jedincov s VNTK (59 vs. 52 mm Hg, p<0,01). Nepotvrdili sme významné rozdiely medzi BRS a hodnotami IMT 
CCA u dobre kontrolovaných hypertonikov a jedincov s VNTK. Rozdelenie celého súboru podľa zlomovej hodnoty 
BRS ≤ 5 ms/mm Hg odhalilo rozdiely v hodnotách IMT CCA. Z celého súboru probandov malo 35% nízkorizikových 
hypertonikov a 20% jedincov s VNTK s hodnotou BRS ≤ 5 ms/mm Hg významnejšie rozšírený komplex IMT CCA.

Diskusia a závery. Hypertonici a jedinci s VNTK s redukovanou hodnotou BRS 5 ≤ ms/mm Hg mali signifikantne 
rozšírený intimo-mediálny komplex CCA. Nález takto redukovanej hodnoty BRS u jedincov s VNTK môže identi-
fikovať rizikovú subpopoláciu a podporiť rozhodnutie o agresívnejšom komplexnom prístupe v liečbe vrátane 
zahájenia farmakologickej liečby. 
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F

Pokroky a výzvy vo farmakoterapii obezity  
(prehľadová práca)  
Fábryová Ľ.  
MetabolKLINIK sro, Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava, SR

Obezita je vážnym chronickým, progredujúcim a relapsujúcim ochorením s celosvetovým epidemickým náras-
tom. Zdravý životný štýl je základom prevencie obezity, ako aj manažmentu obéznych jedincov. Avšak úbytok 
hmotnosti môže viesť k fyziologickým zmenám v metabolizme, ktoré podporujú následný nárast hmotnosti. Far-
makoterapia antiobezitikami je v súčasnosti akceptovanou kombináciou k zmenám životného štýlu. 

V USA, v Európskej Únii, v Austrálii a Japonsku bolo schválených v ostatných rokoch viacero antiobezitík vrátane 
sympatomimetík, inhibítorov pankreatickej lipázy, aktivátorov receptora GABAA (gama butyroaminovej kyseli-
ny), agonistov 2C serotonínových receptorov, opioidných antagonistov, inhibítorov spätného vychytávania do-
pamínu-noradrenalínu a agonistov receptora glukagónu podobného peptidu-1 (GLP-1). Tieto lieky sa líšia svojou 
účinnosťou a  profilom vedľajších účinkov, ale všetky poskytujú väčšiu úbytok hmotnosti než samotná zmena 
životného štýlu. 

Aj keď čelíme neskutočnému nárastu obéznych pacientov so všetkým zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými 
dôsledkami obezity, veľmi málo pacientov užíva antiobezitiká, nielen z dôvodu obáv o bezpečnosť a účinnosť, ale 
aj z dôvodu nedostupnosti tejto liečby a nedostatočnej (alebo najčastejšie) žiadnej úhrady z verejného zdravot-
ného poistenia. 

Hoci je vo vývoji niekoľko sľubných nových molekúl zameraných na liečbu obezity, najsľubnejšie sa javia molekuly, 
ktoré sú koagonistami pre viaceré črevné hormóny, vrátane GLP-1, glukagónu a gastrického inhibičného peptidu.

Rezistentná hypertenzia s orgánovými zmenami na mozgu a obličkách. 
Kazuistika.  
Farský Š. 
Dom srdca s.r.o,. Martin

Pacientka (A.F., nar. 1973) v našej starostlivosti od  r. 2012, vstupné diagnózy: artériová hypertenzia 3/vysoké 
riziko, Raynoudov sy, možná vrodená srdcová chyba, syndróm krátkeho PR, ľahká hypercholeste-rolémia a ľahko 
zvýšená hladina hemoglobínu. Hodnoty krvného tlaku pri ambulantných kontrolách okolo 180/115 mmHg, pulz 
105/min pri terapii Lusopress 2x1, Concor 10mg, Micardis 80 plus, Inspra 25mg, Ebrantil retard 30mg 3x2, Isoptin 
SR 240mg 1 drg ráno, Clopidogrel 75mg. Od r. 2012 stále práceneschopná, po roku invalidizovaná. Postupne vylú-
čené sekundárne príčiny hypertenzie: normálne hladiny nefrínu, metanefrínu, renínu, aldosterónu, bez stenózy 
renálnej tepny na angioCT. V r. 2012 liečená pre boreliózu a chlamýdiovú pľúcnu infekciu. V máji 2013 interrup-
cia zo zdravotných dôvodov. Koncom roka 2013 cephalea, nausea, chvíľkovo nemohla rozprávať. Na MR mozgu 
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obraz hypertonickej enecefalopatie s hyperintenzitami a príznakmi ischémie, na očnom pozadí nitkovité tepny.  
V r. 2015 na TEE vizualizované foramen ovale perzistens , uzáver nebol indikovaný, vzhľadom na možnosť mikro-
embolizácie warfarinizovaná. Normálne hodnoty INR pri dávke 5mg denne, trombofilný stav vylúčený. V r. 2016 
Holter krvného tlaku: priemer z 38 meraní cez deň: 160/100, noc 166/99, maximum 210 mmHg o 19 hod., všetky 
diastolické hodnoty nad normu, pulz priemer 88/min., v noci 78/min. Mierny vzostup kreatinémie, ľahký pokles 
glomerulárnej filtrácie, mikroalbuminúria. V r. 2017 telefonická konzultácia s ošetrujúcim praktickým lekárom  
a následne rozuzlenie. 

Pozitíva a odborné rezervy odporúčaní o prevencii KV ochorení. 
Komentár SHS a SKS. [1] 
(prehľadová práca) 
Filipová S.1,3, Gašpar Ľ.2, Lietava J.2, Vachulová A.3 (Bratislava) 
1Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, Bratislava, 2I.Interná klinika LFUK, UNB, Bratislava, 
3Odd.arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, Bratislava, SR 

Odporúčania ESC o  kardiovaskulárnej [KV] prevencii (2016)[2] zdôrazňujú skutočnosť, že KV prevencia sa musí 
realizovať na individuálnej a súčasne i celospoločenskej úrovni. Dôraz sa kladie na hlavné ovplyvniteľné deter-
minanty zdravotného stavu obyvateľstva, ktorými sú spôsob života, zdravotná starostlivosť a kvalita životného 
prostredia. V predloženom dokumente sa konštatuje, že i keď došlo k istým úspechom v celospoločenských pre-
ventívnych opatreniach v oblasti zákonodarstva – napr. zákony o ochrane nefajčiarov – je veľa ďalších aktuálnych 
výziev z aspektu prevencie, sem patrí pandémia obezity, diabetu mellitu, metabolického syndrómu a artériovej 
hypertenzie. Keďže KV ochorenia predstavujú hlavnú príčinu úmrtnosti a chorobnosti v Európe, je komplexná KV 
prevencia rozhodujúcim strategickým krokom k zlepšeniu tejto nepriaznivej situácie. Na stratifikáciu celkového 
KV rizika jednotlivca vo veku nad 40 rokov sa odporúča pravidelne využívať skórovací systém SCORE. Treba mať 
na pamäti, že osoby už s diagnostikovaným KV ochorením alebo s diabetom mellitom, či s chronických obličko-
vým ochorením, sú z týchto dôvodov zaradené už do vysokorizikovej skupiny. Faktory životného štýlu, ako sú faj-
čenie, nesprávna výživa a nedostatočná pohybová aktivita sa významne podieľajú na globálnom KV riziku. V ak-
tuálnych odporúčaniach sa preto kladie dôraz na ich zmenu v prospech zdravého životného štýlu a jeho udržania. 
Vzhľadom ku nespochybniteľným rizikám fajčenia (aktívneho i pasívneho) na zdravie, musí sa snahe o ukončenie 
tohto návyku venovať osobitná pozornosť. Z finančného aspektu to predstavuje najefektívnejšie opatrenie KV 
prevencie vôbec. V aktuálnych odporúčaniach sa zdôrazňuje význam odvykacích programov pod vedením ško-
leného personálu. V prípade potreby možno využiť i aplikáciu nikotínových náhrad. O elektronických cigaretách 
sa v dokumente uvádza, že môžu byť pomocou pri odvykacej kúre. Problematika elektronických cigariet je ale 
komplexná a malo by sa ku nej pristupovať na úrovni najnovších poznatkov. Nie je jasne a jednoznačne deklaro-
vaný ich obsah a taktiež nie sú ešte známe údaje o vplyve dlhodobého fajčenia elektronických cigariet na zdravie. 
Pri problematike aterogénnej dyslipoproteinémie odporúčania jednoznačne poukazujú na potrebu dosiahnutia 
cieľových hodnôt lipidového spektra, ktoré boli určené na základe medicíny založenej na dôkazoch (EBM). Mnohé 
štúdie potvrdili, že pre medikamentózne ovplyvnenie hladiny LDL-cholesterolu sú liekom voľby statíny. V prípade 
nedostatočného efektu monoterapie statínom je indikáciou použitie kombinovanej liečby, a to statín + ezetimib. 
Novou terapeutickou modalitou je použitie biologickej terapie - PCSK-9 inhibítorov, ktoré v štúdiách preukázali 
až 60-percentnú redukciu hladiny LDL-cholesterolu. Telesná aktivita má v KV prevencii dôležitý význam. Dôraz sa 
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kladie na jej pravidelnosť. V tomto dokumente sa zdravým osobám každého veku odporúča realizovať týždenne 
najmenej 150 minút aeróbnej telesnej aktivity strednej intenzity (resp. 75 minút vysokej intenzity). Mnohé štúdie 
poukázali na  skutočnosť, že zdravá výživa, bohatá na  ovocie, zeleninu, ryby a olivový olej (tzv. stredomorská 
strava) má priaznivý efekt na fyzické i duševné zdravie s redukciou KV príhod. Len maximálne 10 % z celoden-
ného energetického príjmu má byť zabezpečených jednoduchými cukrami. Snahou režimových opatrení má byť 
dosiahnutie takej hmotnosti, pri ktorej sú dôkazy o najnižšej KV mortalite. 

V kapitole o artériovej hypertenzii sa zdôrazňuje jej multifaktoriálny charakter a to, že predstavuje najdôležitejší 
rizikový faktor manifestácie a progresie aterosklerózy a jej klinických komplikácií. Riziko KV komplikácií narastá 
kontinuálne s výškou krvného tlaku, a to už v rozmedzí tzv. vyšších normálnych hodnôt. Prevalencia artériovej 
hypertenzie narastá s vekom, čo sa prejavuje najmä na systolickom TK a zvyšovaní tlakovej amplitúdy. Všeobecne 
odporúčanými cieľovými hodnotami TK v liečbe artériovej hypertenzie sú u osôb mladších ako 60 rokov hodnoty 
<140/90 mmHg. 

K diagnostike diabetes mellitus sa ako skríningová vyšetrovacia metóda odporúča stanovenie hladiny glykémie 
nalačno a glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Každý diabetik vo veku nad 40 rokov by mal mať v medikamen-
tóznej liečbe statín (trieda odporúčania I, úroveň dôkazu A). U pacientov s diabetes mellitus a s prítomným KV 
ochorením sa odporúča zváženie včasnej preskripcie SGLT2-inhibítorov, keďže výsledky štúdie s empagliflozinom 
(EMPA-REG OUTCOME-Study), preukázali signifikantnú redukciu KV mortality (38 %) a celkovej mortality (32 %). 

Predložený dokument sa venuje aj problematike psychosociálnych rizikových faktorov, ktoré môžu byť význam-
né pre vznik a priebeh KV ochorení. Sú to predovšetkým nízky socioekonomický status, stres, depresia, strach, 
sociálna izolácia). Pokiaľ sú tieto rizikové faktory identifikované, je potrebné ich ovplyvňovať. Celospoločenské 
preventívne programy majú reflektovať základné atribúty racionálnej prevencie KV chorôb, kam patria správna 
výživa, pohybová aktivita a stop fajčeniu. Táto problematika presahuje úlohy a možnosti sektoru zdravotníctva, 
keďže vyžaduje súčasne modernú legislatívu a súlad ekonomických a ekologických záujmov spoločnosti. Vý-
znamnú úlohu má v našich podmienkach Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý má priamo v predmete činnosti 
zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia v odbore hygieny životného prostredia, 
hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva, ochrany zdravia pred ionizujúcim 
žiarením, epidemiológie, lekárskej mikrobiológie, zdravotníckej štatistiky, výchovy k zdraviu, ako aj výučby a vý-
chovy poslucháčov fakulty verejného zdravotníctva v tejto oblasti. Nemožno opomenúť tiež odborné aktivity jed-
notlivých odborných lekárskych spoločností, Slovenskej nadácie srdca, Ligy proti hypertenzii, Slovenskej asociácie 
aterosklerózy a ďalších združení a nadácií. 

Pozitívom odporúčaní pre prevenciu KV ochorení je to, že sa snažia vniesť do zložitej a mnohovrstevnej prob-
lematiky konsenzus, akceptovateľný vo všetkých krajinách Európy. Prinášajú systematický pohľad na  hlavné 
zložky rizikového profilu z individuálneho, ale predovšetkým populačného hľadiska. Vzhľadom na  rozsiahlosť 
týchto odporúčaní je kľúčovým pre ich praktické využitie nájsť jasné a prehľadné algoritmy nefarmakologického 
a farmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov KV ochorení. Odporúčania ESC (2016) o KV prevencii sú 
pre populáciu obyvateľstva SR, vzhľadom k dostupným štatistickým údajom o morbidite a mortalite, nesmierne 
aktuálne. Sú návodom ku zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva na základe implementácie najnovších ve-
deckých poznatkov do klinickej praxe.

Literatúra: [1] Filipová S. et al. Cardiology Lett. 2017;26(6):342-345. - [2] Piepoli M., Hoes A., Agewall S. et al. Eur 
Heart J. 2016;37(29):2315-2381.
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G

Arytmická búrka u pacienta dilatačnou kardiomyopatiou a artériovou 
hypertenziou. 
Kazuistika. 
Ganobjak A.1, Letavay P.1,2 

1Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši Jégeho, Dolný Kubín, 2Lekárska fakulta SZU, 
Bratislava, SR

Torsades de Pointes (TdP) je polymorfná komorová tachykardia, asociovaná s vrodeným či získaným predĺžením 
QT intervalu. 

V našej kazuistike prezentujeme prípad 61 ročnej pacientky s anamnézou nonischemickej dilatačnej kar-
diomyopatie a artériovej hypertenzie. Pacientka bola hospitalizovaná po resuscitačnej príhode pre komorovú fib-
riláciu v domácom prostredí. Vzhľadom na výskyt tejto arytmie bola u pacientky iniciovaná liečba amiodaronom. 
Po jeho aplikácii došlo k predĺženiu intervalu QT a následne k arytmickej búrke s výskytom recidivujúcich arytmií 
typu TdP s nutnosťou opakovaných defibrilácií, keďže arytmia bola rezistentná k medikamentóznej antiarytmic-
kej liečbe. Pre nedostupnosť isoprenalínu bola indikovaná liečba dopamínom za účelom navodenia tachykardie  
a skrátenia intervalu QT. Po jeho intravenóznom podaní došlo k vzostupu srdcovej frekvencie a stabilizácii elek-
trickej aktivity myokardu. Tento stav umožnil transport pacientky do kardiocentra za účelom implantácie kardio-
verter-defibrilátora v sekundárnej prevencii náhlej srdcovej smrti. 

Kľúčové slová: torsades de pointes, dilatačná kardiomyopatia, predĺženie intervalu QT, arytmická búrka 

Artériová hypertenzia a ortostatická hypotenzia u pacientov s diabetes 
mellitus – prognostický význam  
Gašpar Ľ.1, Celecová Z.2, Mesárošová D.1, Ambrózy E.1, Krahulec B.3 

1I. Interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava, 2Interné oddelenie, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. L. Nádaši Jégého, Dolný Kubín, 3Subkatedra diabetológie a porúch metabolizmu, SZU, Bratislava, SR

Cieľ práce. Analyzovať prognostický význam artériovej hypertenzie a ortostatickej hypotenzie u pacientov s dia-
betes mellitus 1. resp. 2. typu. 

Materiál a metodika. Retrospektívna analýza súboru 187 pacientov, z nich 60 bolo s nálezom diabetes mellitus 
1. typu a 127 s nálezom diabetes mellitus 2. typu. Diagnostika kardiovaskulárnej (KV) autonómnej neuropatie 
(KAN) bola realizovaná Ewingovou batériou vyšetrení KV reflexov, realizovaná bola i spektrálna analýza variácie 
frekvencie srdca prístrojom Dians PF 8, výrobca DIMEA Group Olomouc, Česká republika. Mortalita pacientov bola 
vyhodnotená v 10-ročnom sledovaní.

Výsledky. Ortostatická hypotenzia (OH) bola v skupine s DM 1. typu prítomná u 19 pacientov (31,7 %), z nich  
14 (73,7 %) malo i artériovú hypertenziu (AH). V skupine s DM 2. typu bola OH prítomná u 41 pacientov (32,3 %)  
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a AH u 39 (95,1 %). V skupine s DM 1. typu a OH bol nález IM u 4 osôb (21,1 %) a PAO DK u 8 osôb (42,1 %). V skupine  
s DM 2. typu a OH bol nález cievnej mozgovej príhody u 7 osôb (17,1 %) a PAO DK u 19 osôb (46,3 %). V skupine  
s DM 1. typu a OH bol nález periférnej neuropatie u 18 osôb (94,7 %), nefropatie u 14 (73,7 %) a retinopatie  
u 17 osôb (89,5 %). V skupine s DM 2. typu a OH bol nález periférnej neuropatie u 38 osôb (92,7 %), nefropatie  
u 25 (61,0 %) a retinopatie u 29 osôb (70,7 %). Počas 10-ročného sledovania bolo v skupine s DM 1. typu a OH  
6 úmrtí (31,6 %), pričom v skupine s DM 1. typu bez nálezu OH bolo 1 úmrtie (2,4 %). V skupine s DM 2. typu a OH 
bolo 13 úmrtí (31,7 %), kým v skupine s DM 2. typu bez OH bolo 7 úmrtí (8,1 %). 

Diskusia a závery. Najťažšou formou KV autonómnej neuropatie je ortostatická hypotenzia. Pre pacientov s dia-
betes mellitus je typický nález komorbidít a chronických komplikácií diabetu, pričom súčasný nález artériovej 
hypertenzia a ortostatickej hypotenzie treba vziať do  úvahy v terapeutickom manažmente týchto pacientov.  
V našej práci sme zistili, že pacienti s ortostatickou hypotenziou majú vysokú prevalenciu mikrovaskulárnych 
komplikácií a z prognostického aspektu zvýšenú celkovú mortalitu v porovnaní s osobami bez nálezu ortosta-
tickej hypotenzie. Ortostatická hypotenzia, ako prejav KV autonómnej neuropatie u osôb s diabetes mellitus, je 
preto významným prognostickým ukazovateľom.

HRV biofeedback ako súčasť integratívnej liečby obezity  
(prehľadová práca)  
Guľašová M., Vansač P. 
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Detašované pracovisko bl.M. D. Trčku, Michalovce, SR

Práca je zameraná na  nutnosť intergatívneho chápania terapie obezity. Z psychologického hľadiska je prínosné 
pacientov naučiť zvládať stres, predovšetkým chronický. V priebehu stresovej reakcie dochádza v dôsledku akti-
vácie HPA osi k zvýšeniu glykémie a mastných kyselín v krvnom riečišti. Zároveň však stresové hormóny spôsobia 
zníženie senzitivity tukových buniek na inzulín. „Stres spúšťa odolnosť voči inzulínu“ (Joshi, V., 2007, s.43). V rámci 
predispozície na diabetes II. typu platí, že „stres narúša ich metabolizmus v atypickom rozsahu dávno predtým, 
než sa stanú diabetikmi“ (Joshi, V., 2007, s.44). HRV biofeedback predstavuje certifikovanú terapeutickú metodiku 
uplatniteľnú u všetkých vekových kategórií. Ide o navodenie balansu sympatikus – parasympatikus v dôsledku 
spätnej väzby organizmu a následným učením sa na základe správneho dychového vzorca. Metodika je už etablo-
vaná v rámci starostlivosti o pacientov s ICHS. Všetky psychické procesy majú svoj základ v činnosti mozgu. Sociálne  
a vývinové faktory sa v priebehu učenia podieľajú na zmenách neurónových synáps. Vývin, stres a sociálna skúsenosť 
sú faktormi, ktoré menia génovú expresiu modifikáciou transkripčných faktorov. Následne sú schopné meniť afek-
tívne a kognitívne charakteristiky zásahom do neurotransmiterovej regulácie v procese neurónovej signalizácie.  
V rámci integratívneho prístupu k pacientovi môže HRV biofeedback umožniť inhibíciu rizikových faktorov, akými 
sú vnímanie stresu, úzkosť, depresia, hostilita. Následkom je rovnako aj úprava somatických faktorov. Poukážeme 
na prepojenie s tendenciou prejedať sa a nadváhou, poruchami metabolizmu lipidov. 

Práca predkladá sumár viacerých štúdií zaoberajúcich sa vplyvom stresu na metabolizmus, vznik obezity, diabetu 
a následne kardiovaskulárnych ochorení. Uvedené štúdie poukazujú na  benefity integrácie HRV biofeedbacku 
do starostlivosti o pacientov s uvedenými diagnózami. 
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Dôsledkom navodených zmien je pozitívnejšie vnímanie kvality života asociovanej so zdravím. Je nutné zamerať 
sa na sebaregulačné možnosti pacienta a nutnosť prevzatia zodpovednosti za svoj zdravotný stav ním samým. 
Osobný pocit kontroly a angažovanosti podporuje kvalitu kooperácie pacienta a tým aj efekt integratívne chá-
panej terapie obezity. 

Literatúra. Joshi, V. (2007). Stres a zdraví. Praha. Portál. 

K

Je možné pravidelnou telesnou aktivitou pozitívne ovplyvniť krvný tlak? 
Kazuistika. 
Kosmálová V.  
I. Interná klinika, Lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava, SR

Cieľ práce. Arteriálna hypertenzia ako jeden z najvýznamnejších RF KVO je stále v centre pozornosti praktickej 
medicíny. Jej liečba nie je dostatočná, a preto lekári ako aj farmaceutické spoločnosti stále hľadajú optimálne 
riešenia pre hypertenzného pacienta. V snahe o najrôznejšie kombinácie antihyper- tenzívnej terapie častokrát 
zabúdame v praxi na to najdôležitejšie: režimové opatrenia, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je pravidelná po-
hybová aktivita, ktorá preukázala najmä u pacientov s hypertenziou jednoznačný benefit. Cieľom práce je pro-
stredníctvom kazuistiky poukázať na  nedocenené režimové opatrenia, ktoré môžu u hypertonikov čiastočne 
zredukovať medikamentóznu liečbu. 

Kazuistika. Retrospektívna analýza zdravotnej dokumentácie pacienta dispenzarizovaného v ambulancii pre 
hypertonikov. Pacient, obézny hypertonik na 4-kombinácii antihypertenzív, sa po opakovaných edukáciach roz-
hodol zmeniť zásadne životný štýl: pravidelným cvičením- až tréningovou aktivitou, zmenou stravovacích návy-
kov a korekciou nadhmotnosti dosiahol redukciu počtu antihypertenzív, zníženie rizikového profilu s celkovým 
zlepšením kvality života.

Diskusia a závery. V literatúre sa stretávame s jednoznačne pozitívnym účinkom vhodne volenej tréningovej 
aktivity u pacientov s hypertenziou vo všetkých vekových skupinách. Záver. Uvedená kazuistika poukazuje na po-
merne jednoduché aditívne riešenie kontroly krvného tlaku, avšak v ambulantnej praxi bohužiaľ ide o riešenie 
veľmi „nepopulárne“. Takéto riešenie vo väčšine prípadov naráža na „objektívne“ príčiny, pre ktoré zlyháva. 
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Endokrinne podmienená hypertenzia – myslíme na ňu?  
Kazuistika. 
Kulinová M.  
Interné oddelenie, Fakultná NsP Žilina, Žilina, SR

Cieľ práce. Sledovať výskyt endokrinných foriem hypertenzie ako možnej príčiny rezistentnej artériovej hyper-
tenzie.

Materiál a metodika. Práca je kazuistikou pacientky s dlhoročne nedostatočne korigovanou artériovou hyper-
tenziou na  kombinovanej liečbe, ktorej sme v priebehu hospitalizácie diagnostikovali sekundárnu artériovú 
hypertenziu - primárny hyperaldosteronizmus.

Výsledky. 65-ročná žena s anamnézou artériovej hypertenzie od  roku 1987, dllhoročne liečená 3 a viac kom-
binačnou liečbou v plnej dávke jednotlivvých tried antihypertenzív, paroxyzmálnej fibrilácie predsiení na AKL,-
nefrosklerózy a hepatopatie kombinovanej etiológie. Opakovane v posledných rokoch vyšetrená na  Internej 
ambulancii urgentného príjmu pre akcelerovanú hypertenziu, pre ktorú bola aj recentne hospitalizovaná na In-
terné oddelenie. Fyzikálny nález okrem obezity BMI 33,3 m/kgm2 bez závažnejšej patológie, odobraté základné 
biochemické parametre bez patologického nálezu. Po doplnení anamnézy dlhoročne nedostatočne korigovanej 
hypertenzie a opakovaného nálezu hraničnej kalémie od roku 2010 sme sa rozhodli u pacientky vylúčiť endo-
krinne podmienenú hypertenziu. Pacientka v čase prijatia do nemocnice užívala kombinovanú liečbu (sartan + 
b blokátor + blokátor Ca kanálov). Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké hodnoty krvného tlaku a fakt, že pacient-
ka neužívala diuretikum, sme odber renínu, aldosterónu a ostatných hormónov realizovali už v prvých dňoch 
hospitalizácie, po korekcii hypokalémie aj bez odporúčaného pauzovania liečby AT 1 blokátormi a b blokátormi.  
V biochemických odberoch sme zaznamenali nízku hladinu renínu, zvýšenú hladinu aldosterónu a zvýšený pomer 
aldosterón/ renín, všetky vyšetrené hodnoty boli signifikantné pre diagnózu primárneho hyperaldosteronizmu. 
Vyšetrili sme kompletný hormonálny profil , doplnili zobrazovacie vyšetrenia abdomenu /USG a CT/, USG renál-
nych ciev s nefrologickým vyšetrením a echokardiografické vyšetrenie. Po skompletizovaní výsledkov nález hod-
notíme ako sekundárnu artériovú hypertenziu, endokrinne podmienenú - primárny idiopatický hyperaldostero-
nizmus. Do liečby pridávame spironolaktón v dávke 2x25 mg p.o. s odporúčaním navyšovania dávky. Pacientka 
prepustená do ambulantnej starosltivosti na 5 kombinácii antihypertenzív. Prvá ambulantná kontrola u endokri-
nológa s nameranými hodnotami krvného tlaku 140/80mmHg / doma hodnoty TK do 150/90mmHg, hladina kália  
3,27 mmol/l, navyšovaná dávka spironolaktonu na 100 mg/deň p.o., následná kontrola s nálezom hladiny kália 
4,07 mmol/l, postupne znižovaná antihypertenzívna liečba, aktuálne zostáva na minimálnej dávke kombinova-
ného prípravku /ACEI+blokátor Ca kanálov/ a spironolaktónu s hodnotami krvného tlaku do 130/80 mmHg. 

Diskusia a závery. Napriek tomu, že sa endokrinne podmienená hypertenzia vyskytuje len u malej časti hyper-
tonikov, je dôležité o nej uvažovať u všetkých mladých pacientov, ako aj u pacientov s hypertenziou rezistentnou 
na liečbu. Odstránenie príčiny totiž často vedie k výraznej úprave hodnôt krvného tlaku. 
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Obezita a kardiovaskulárne ochorenia – Naozaj záleží na hmotnosti?  
Kulinová M., Garnier L. 
Interné oddelenie, Fakultná NsP Žilina, Žilina, SR

Cieľ práce: zistiť či je nadhmotnosť a obezita spojená s častejším výskytom KVS komorbidít a intenzifikova-nej-
šou liečbou artériovej hypertenzie. 

Materiál a metodika. Vyšetrili sme 247 pacientov hospitalizovaných na Internom oddelení v priebehu jedného 
mesiaca. Sledovali sme výskyt nadhmotnosti a obezity u mužov a žien v jednotlivých vekových kategóriách a sú-
častnú prítomnosť kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení, typ, intenzitu a zastúpenie jednotlivých 
tried antihypertenzív v jednotlivých hmotnostných kategóriach. 

Výsledky. Počet vyšetrených pacientov bol 247, z toho mužov bolo 114, žien 133. Priemerný vek bol 69,9 roka. 
Nadhmotnosť, alebo určitý stupeň obezity malo 64,7% pacientov. Najčastejšou komorbiditou bola artériová 
hypertenzia a to u 74,9% pacientov. 75,21 % hypertonikov malo určitý stupeň nadhmotnosti a až 83,1 % pa-
cientov s nadhmotnosťou, alebo obezitou malo artériovú hypertenziu. Druhou a treťou najčastejšou komorbi-
ditou bola ICHS a HLP. Najčastejšie podávanou triedou antihypertenzív boli inhibítory RAS u 82,7 % pacientov, 
na druhom mieste blokátory Ca kanálov u 74,3% pacientov a tretie miesto zaujali diuretiká u 47,56% pacientov. 
U pacientov so stredným a vyšším stupňom obezity bola podávaná častejšie kombinovaná antihypertenzívna 
terapia v porovnaní s normostenikmi , u ktorých dominovala monoterapia. 

Diskusia a závery. Obezita je komplexným, multifaktoriálnym ochorením, ktoré je často asociované s artério-
vou hypertenziou a vedie k zvyšovaniu kardiovaskulárnej morbidity. V našom súbore malo až 75,21% % všetkých 
hypertonikov BMI nad 25kg/m2, najčastejší výskyt určitého stupňa nadhmotnosti a obezity bol vo vekovej ka-
tegórii 60-70 ročných mužov aj žien, rovnako bol v tejto vekovej kategórii aj najvyšší výskyt artériovej hypertenzie 
ako najčastejšej komorbidity.

L

Dokonalosť a nedokonalosť - v bežnom živote a v našej  
diferenciálno-diagnostickej klinickej praxi. 
Kazuistika. 

Letavay P.1,2, Vaňuga P.3, Vaňuga A.3

1Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. Nadáši Jégeho, Dolný Kubín, 2Lekárska fakulta SZU, Bratisla-
va, 3Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. , Ľubochňa, SR

Cieľ práce. Akromegália (hypersomatotropizmus) je ochorenie spôsobené autonómnou a nadmernou sekréciou 
rastového hormónu (STH) v dospelosti, najčastejšie pri náleze hyperfunkčného adenómu hypofýzy. Choroba 
sa rozvíja postupne, mení vzhľad pacienta a nezriedka trvá aj niekoľko desiatok rokov, kým sa diagnostikuje. 
Nadmerná sekrécia STH prináša celý rad orgánových a metabolických problémov vrátane artériovej hypertenzie, 
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ale predovšetkým skracuje život pacienta. Klinická symptomatológia sa vyvíja nenápadne a pomaly. Väčšina pa-
cientov sa preto diagnostikuje neskoro, v štádiu akromegálie, kostných dysmorfií a veľkých adenómov hypofýzy  
s lokálnymi útlakový prejavmi. Ochorenie sa lieči medikamentózne analógami somatostatínu, ale základnú úlohu 
má stále mikrochirurgia, ktorá sa v indikovaých prípadoch vhodne dopĺňa o aktinoterapiu (vrátane stereotaktic-
kej rádiochirurgie s použitím gama noža). 

Kazuistika poukazuje na  prípad 39 ročnej pacientky s včasným záchytom hypersomatotropizmu. Opakova-
ná magnetická rezonancia (MR) na  1,5 Teslovom prístroji nedokázala odhaliť mikroadenóm hypofýzy veľkosti  
6x3 mm a iba vďaka opakovanému vyšetreniu na  3,0 Teslovom MR prístroji bola stanovaná správna a včasná 
diagnostika hypersomatotropizmu na poklade mikroadenómu hypofýzy, čo následne umožnilo včasnú kardiochi-
rugickú liečbu, ktorá ale nebola úspešná v navodení remisie ochorenia a tak si stav následne vyžadoval ožiarenie 
rezidua funkčného adenomu hypofýzy Leksellovým gama nožom v Prahe s dosiahnutím želaného úspechu. 

Ako chorá je slovenská populácia z hľadiska civilizačných chorôb? 
(prehľadová práca)  
Lietava J. 
1. Interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitná NB, Bratislava, SR

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou mortalitou na civilizačné ochorenia v Európskej únii s priemernou očaká-
vanou dĺžkou života 72,5 roka u mužov a 79,5 u žien. Porovnanie so strednou očakávanou dĺžkou života v krajinách 
OEDC zisťuje, že Slováci žijú o 4,5 roka menej (76,1 roka v SR oproti 80,6 roka v OEDC). Slovenská populácia má tiež 
podstatne kratšiu dĺžku dožitia bez manifestácie civilizačných ochorení – 52,0 rokov oproti 61,9 rokov.

V samotnej krajine existujú výrazné gradienty medzi južnou a severnou časťou, ktoré dosahujú pre jednotlivé 
ochorenia až 40%-ný rozdiel v štandardizovanej mortalite (podunajský región vs. Bratislava: 13,9 vs. 8,9) a mor-
bidite na  jednotlivé civilizačné ochorenia (ICHS, DM, nádorové ochorenia a ochorenia respiračného systému), 
ktoré nie je možné vysvetliť socioekonomickými faktormi ako je nezamestnanosť, priemerný príjem, dostupnosť 
zdravotníckej starostlivosti, ani environmentálnymi rizikovými faktormi ako je znečistenie životného prostredia, 
tvrdosť vody, radiačné pozadie, ani klasickými rizikovými faktormi ako je prevalencia fajčenia, spotreba alkoholu, 
dyslipidémie, diabetes mellitus alebo výskyt a kontrola hypertenzie.

Odporúčanie: Slovensko potrebuje štandardnú longitudinálnu populačnú štúdiu, ktorá bude dlhodobo mo-
nitorovať hladiny rizikových faktorov a bude dlhodobo udržateľná. Pre efektívnosť takejto štúdie je potrebná 
kooperácia lekárov s Úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom poľnohospodárstva, ideálne v spolupráci 
s okolitými krajinami. 
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Tolerancia záťaže u ambulantných pacientov s artériovou hypertenziou
Lietava J. za riešiteľov projektu STAIRS 
1. Interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitná NB, Bratislava, SR 

Úvod. Znížená tolerancia fyzickej záťaže sa môže manifestovať ako chronické srdcové zlyhanie (CHF) s/alebo 
bez dyspnoe,   ortopnoická poloha počas spánku (OP) alebo sexuálna dysfunkcia (SF). Analyzovali sme toleran-
ciu chôdze do schodov s rizikovými faktormi a ukazovateľmi zníženej tolerancie záťaže u pacientov s artériovou 
hypertenziou (AH).

Metódy. Multicentrický projekt STAIRS zahŕňal 3353 pacientov (M – 1664 (49,6%) (Ž – 1689 (50,4%) so stred-
ne ťažkou AH (TK 154/92 mmHg), s nadváhou (BMI 28,9) v strednom veku 60,0 rokov. Znížená tolerancia ≤19   
schodov bez dyspnoe bola prítomná u 40,6% pacientov, OP u 21,2% pac., nyktúria u 27,1%, a SD u 13,4%. Kardio-
metabolické riziko bolo definované  ako obezita alebo abdominálna obezita (IDF 2005)  alebo diabetes mellitus  
2 (DM2). Pacienti boli liečení 6 mesiacov ACEI alebo kalciovým blokátorom.

Výsledky. Ženy zvládnu menej schodov ako muži (25,8 vs. 31,8; p=0,001). Pacienti s CHF (n=169) tolerujú me-
nej schodov (18,8 vs. 29,2; p=0,001), ale viacej profitujú z antihypertenzívnej terapie (11,1 vs 4,2; p=0,001). Po-
važujúc toleranciu ≤19 schodov ako referenčnú hranicu, OR pre diagnózu CHF  bolo 2,14 (1,50-3,06; p=0,001). 
Ďalšie analyzované faktory vykazovali ešte vyššie OR: pre  OP= 3,2 (2,67-387); p=0001, pre nyktúriu OR = 308  
(2,58- 3,69); p=0,001, pre SD = 2,31 (1,84-2,90); p=0,001. Pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty však boli 
nízke. Obézni pacienti (34,4%) tolerujú menej schodov,   ale prekvapujúco udávajú rovnakú SD ako neobézni 
(16,4% vs 16,9%) (ns). Abdominálna obezita priamo úmerne korelovala s SD (rho=0,08; p=0,001) a s nyktúriou 
(rho=0,04; p= 0,028).

Závery. Počet tolerovaných schodov a ďalšie faktory asociované s toleranciou záťaže poskytujú klinicky dôležitú 
informáciu pre diagnostiku chronického srdcového zlyhania u pacientov s artériovou hypertenziou.

M

Atypický priebeh akútnej pankreatitídy s fyziologickými hodnotami 
pankreatických enzýmov v sére a v moči u polymorbídneho hypertonika 
s hyperlipidémiou.  
Kazuistika. 
Michálková A., Letavay P.  
1Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. Nadáši Jégeho, Dolný Kubín, SR 

Kazuistika. Akútna pankreatitída je zápalové postihnutie podžalúdkovej žľazy, ktoré vzniká jej samonatrávením 
a je sprevádzaná eleváciou pankreatických enzýmov v sére a v moči. Naša kazustika dokladuje zriedkavý priebeh 
akútnej pankreatitídy s fyziologickými hodnotami pankreatických enzýmov v sére a v moči u 48-ročnej pacient-
ky hypertoničky s ťažkou hypertriacylglycerolémiou. Pacientka bola prijatá na interné oddelenia pre anamnézu 
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intenzívnych bolestí brucha. U pacientky boli realizované rentgenologické a sonografické vyšetrenie brucha, tiež 
gastroskopické vyšetrenie, ktoré nepreukázali prítomnosť významnejšej patológie. Laboratórne však bola do-
kumentovaná vysoká elevácia zápalových parametrov a extrémne vysoké hodnoty triacylglycerolov. Vzhľadom 
na uvedené fakty bola vyslovená suspekcia na akútnu pankreatitídu (napriek normálnym hodnotám sérových 
amyláz a lipáz). Doplnené CT vyšetrenie brucha dokumentovalo nález akútnej edematóznej pankreatitídy lokali-
zovanej v hlave pankreasu. Po zahájení komplexnej terapie akútnej pankreatitídy a hypolipidemickej liečbe došlo  
v kontrolnom laboratórnom obraze k poklesu zápalovej aktivity i triacylglycerolov a tiež k ústupu klinických ťaž-
kostí pacientky.

Diskusia a závery. Príčinou akútnej pankreatitídy v uvedenej kazuistike bola ťažká hypertriacylglycerolémia 
v kombinácii s diétnou chybou. V odbornej literatúre sa za hraničnú koncentráciu triacylglycerolov, ktoré môžu 
vyvolať akútnu pankreatitídu považuje hodnota 11,42 mmol/l, pričom sa uvádza, že až u 50% prípadov týchto 
pankreatitíd bývajú hodnoty pankreatických enzýmov v sére a v moči normálne.

Úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente obezity – stabilné 
axiómy a nové trendy 
(prehľadová práca)  
Minárik P.1,2, Belovičová M.1,3, Mináriková D.4 

1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2Onkologický ústav sv. Alžbety, 
Bratislava, 3Interná ambulancia Remedium, s.r.o., Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku  
a liečbu chorôb pečene, Bardejovské Kúpele, 4Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, SR

Diétna liečba bola vždy pevnou súčasťou komplexného manažmentu obezity a je tomu tak aj v súčasnosti.  
Aj napriek tomu, že diétna intervencia je esenciálnou zložkou liečby obezity, samotné redukčné stravovanie bez 
ďalších zložiek manažmentu kontroly telesnej hmotnosti vedie iba málokedy k úspešnej redukcii a dlhodobej kon-
trole telesnej hmotnosti. Do celkového programu manažmentu obezity patrí komplexné poradenstvo a edukácia  
o životnom štýle, telesná aktivita, modifikácia správania a kognitívne-behaviorálna terapia, program dlhodobého 
monitorovania a kontroly životného štýlu, v indikovaných prípadoch aj farmakoterapia alebo chirurgická liečba. 
Redukčná diétna terapia a celoživotný racionálny manažment stravovania a výživy sú však nevyhnutné pre kaž-
dého obézneho pacienta, pokiaľ má mať dlhodobé riešenie obezity perspektívu úspešného priebehu. V prezen-
tácii sa porovnajú základné typy redukčných diét, založených na princípe energetického deficitu s vyrovnaným 
pomerom základných nutrientov, ktoré sú stabilne k dispozícii pre diétnu liečbu obezity a ďalších metabolických 
chorôb a porúch spojených s obezitou (diabetes mellitus 2. typu, nealkoholová tuková choroba pečene, syndróm 
polycystických ovárií, hypertenzia, dyslipidémia) so špeciálnymi diétnymi intervenciami, z nich niektoré sa dlho-
dobo tešia veľkej popularite v širokej verejnosti.[1] Preberú sa aj niektoré aktuálne princípy a trendy v redukčnej 
dietologickej praxi, vrátane moderných počítačových a mobilných „smart“ aplikácií, ktoré môžu fungovať ako 
vhodný edukačný a „self-control“ nástroj pri plánovaní, tvorbe, vedení a monitorovaní stravovacieho denníka. 
Priame zainteresovanie obéznych pacientov do  diétneho manažmentu spravidla zvyšuje pocit zodpovednosti 
za výsledok liečby a podporuje motiváciu a dlhodobú implementáciu nevyhnutných zmien v životospráve pa-
cienta s obezitou. Dlhodobá podpora a vedenie erudovanými zdravotníckymi pracovníkmi (lekár, kvalifikovaný 
nutričný asistent a diétny terapeut, prípadne klinický psychológ) sú v mnohých prípadoch nevyhnutnými opatre-
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niami na to, aby diétna intervencia v rámci komplexného manažmentu obéznych pacientov mala nádej na trvalý 
úspech.

Literatúra: [1] Turner-McGrievy GM., Davidson CR., Wilcox S.Does the type of weight loss diet affect who participates 
in a behavioral weight loss intervention? A comparison of participants for a plant-based diet versus a standard diet 
trial. Appetite. 2014, 73, p. 156 – 162. doi:10.1016/j.appet.2013.11.008.

P

Vplyv 8-týždňovej intervencie (diéty a cvičenia) na kardiometabolické 
rizikové parametre
Penesová A., Bajer B., Vlček M., Havranová A., Rádiková Ž., Richard I. 
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, SR

Cieľ práce. Epidémia obezity (OB) v 21. storočí predstavuje jednu z najzávažnejších výziev pre verejné zdravotníc-
tvo tak v Európskom ako aj celosvetovom meradle. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva, že v roku 2025 
bude viac ako 50 % svetovej populácie obéznej. Obezita je multifaktoriálne podmienené komplexné ochorenie 
kde primárnu úlohu zohráva nezdravý životný štýl (nesprávna strava, nedostatok fyzickej aktivity, psychosociálne 
faktory a pod.). Obezita prestavuje rizikový faktor celého radu ochorení, ktoré možne rozdeliť do  2 kategórií: 
mechanických a kardiometabolických (ako sú ochorenia kardiovaskulárneho systému, ochorenia onkologické, 
respiračné, urogenitálne, kĺbne atď.). Pre mnohé komponenty metabolického syndrómu (MS) je spoločným me-
novateľom okrem obezity inzulínová rezistencia [1]. V prevencii a liečbe OB a/alebo MS zásadnú úlohu zohráva 
zmena životného štýlu- správna a vyvážená strava, pohybová aktivita a zvládanie stresu [2].

Cieľom našej štúdie je sledovať vplyv 8 týždňovej intervencie- hypokalorickej diéty a intenzifi-kovanej fyzickej 
aktivity na kardiometabolické parametre u obéznych pacientov. 

Materiál a  metodika. Práve prebiehajúca randomizovaná intervenčná klinická štúdia (NCT02325804) je za-
meraná na redukciu množstva telesného tuku u jedincov bez vážnejších chronických ochorení. V diéte sa o 30% 
redukuje kalorický príjem a fyzická aktivita predstavuje 150 minút týždenne. Vyšetrované osoby na  začiatku  
a po  8 týždňoch intervencie podstúpia meranie fyzickej zdatnosti, bazálneho metabolizmu, orálny glukózový 
tolerančný test, stanovuje sa lipidogram, hepatálne parametre, inzulínová senzitivita, a pod. 

Výsledky. Intervenciu ukončilo 39 pacientov. Priemerná redukcia hmotnosti bola 5,8±3,7 kg (rozsah: 0-15 kg; 
p≤0,0001). Percento tuku v tele (p≤0,0001) aj obvod pásu (p≤0,0001) sa znížili. Množstvo svalovej hmoty a ba-
zálny metabolizmus ostali nezmenené. U väčšiny pacientov sa signifikantne znížil systolický aj diastolický tlak 
krvi (TK sys 128±14 vs. 118±16 Torr, p≤0,0001; TK dia 77±13 vs. 73±10 Torr; p=0,02) ako aj pulzová frekven-
cia (75±13 vs. 71±12 za min.; p=0,02). Signifikantne sa zlepšila inzulínová senzitivita (IR HOMA p=0,02; ISImat 
p≤0,0001), klesol celkový LDL aj HDL cholesterol (5,15±1,27 vs. 4,91±1,15 mmol/l p=0,05; 3,27±0,90 vs. 3,10 
±0,89 mmol/l p=0,04; HDL 1,40±0,41 vs. 1,37±0,36 mmol/l p=0,01) a hladiny triacylglycerolov mali tendenciu 
k poklesu. 
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Diskusia a závery. Predbežné výsledky potvrdzujú benefity zmien v životospráve - redukcie hmotnosti na zlep-
šenie mnohých kardiometabolických rizikových parametrov (obezity, pokles TK, celkového a LDL cholesterolu, 
zlepšenie inzulínovej senzitivity, fyzickej zdatnosti). Neočakávaný súčasný pokles HDL cholesterolu si vyžaduje 
ďalšiu analýzu jednotlivých subfrakcií HDL cholesterolu.

Literatatúra: [1] Penesová A., Blažíček P., Vlček M. Inzulínová rezistencia v klinickej praxi. Prehľadný článok, IN VITRO, 
(1/2015:124-129). - [2] Mikušová L., Penesová A., Bobrík M, Šturdík E. The role of diet and exercise in obesity prevention. 
Slovak Journal of Health Sciences, roč. 4, č. 1, 33-46, 2013.

Práca podporovaná grantom (ak je práca podporovaná grantom) Podporené grantom APVV -15-0228 a VEGA 
2/0161/16.

R

Prevencia poškodení zdravia vyvolaných v dôsledku zlého držania tela 
a nesprávneho cvičenia u pacientov obezitologickej ambulancie vo FN 
v Trnave  
Rafajdus M.  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, katedra verejného zdravotníctva, Trnavská univerzita v Trnave, 
Trnava, Slovenská republika

Cieľ práce. Pojem zdravie je podľa WHO stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody pri zachovaní schop-
nosti organizmu prispôsobovať sa meniacim podmienkam prostredia. Definícia je výstižná, ale treba si uvedomiť 
podstatné skutočnosti, ktorá sa dotýkajú nás ľudí 21. storočia. Naozaj sa dokážeme prispôsobiť tak rýchlo menia-
cim sa podmienkam prostredia. Obezita a problémy s pohybovým aparátom sú považované za globálnu epidé-
miu, pretože jej výskyt a závažnosť celosvetovo narastá. WHO považuje detskú obezitu za jednu z najzávažnejších 
verejnozdravotníckych výziev 21. storočia. Je dôležité zaoberať sa problematikou detskej obezity a to nie len pre 
jej trvalý nárast, ale predovšetkým pre časté komplikácie, ktoré spôsobujú častejšiu chorobnosť, rôzne posturálne 
deformity vznikajúce zo zlého držania tela, ktoré má vplyv na vzťahy medzi vnútornými orgánmi a pohybovým 
aparátom ale aj naopak. Hlavným cieľom našej práce je porovnať analýzu výsledkov obezitologickej ambulancie 
vo FN v Trnave za roky 2016 a 2017. Vedľajšie ciele práce sú porovnanie vplyvu stravovania na zmenu hmotnos-
ti u pacientov navštevujúcich poradňu zdravia na  základe odporúčaní lekára obezitologickej ambulancie pred  
a po zmene stravovacích návykov. Analýza stavu pohybového aparátu pacientov, ktorí sa zúčastnili pravidelných 
cvičení pod dohľadom odborníka. 

Materiál a metodika. Sledovaný súbor tvorili pacienti, ktorí v roku 2016 a 2017 navštívili detskú obezitolo-gic-
kú ambulanciu vo FN v TT. Pacienti boli analyzovaní zo zdravotných dokumentácií z obezitologickej ambulancie, 
ktorý zahŕňal: vek, pohlavie, antropometrické merania, farmakologickú anamnézu, pohybovú aktivitu a stravo-
vacie návyky. U pacientov, ktorí absolvovali kineziologické vyšetrenie bol posturálny stav analyzovaný na základe 
výsledkov z vykonaných meraní, kde sa sledovalo držanie tela. Následne bol u vybraných pacientov v pocte traja 
v roku 2017 vypracovaný individuálny stravovací plán v programe Planeat a cvičebný plán. Cvičenie SM systém 
prebiehalo pod pravidelným odborným dohľadom. Štatistickú významnosť sme zisťovali pomocou T-testu.
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Výsledky práce upozorňujú na nedostatočnú pohybovú aktivitu u pacientov a podstatne zdravotne problémy 
vychádzajúce zo spojitosti obezity a zlého držania tela. Výskum bude ukončený na konci mesiaca február 2018. 
Kedy budú vybraný pacienti zmeraní a k od prezentovaniu príspevku všetky údaje následne spracované.

Diskusia a závery. Prevalencia detskej obezity má na Slovensku stúpajúci trend a preto je dôležité hľadať spôsob 
ako zvyšovať povedomie o možnostiach prevencie pred vznikom týchto ochorení. Nevyhnutnou je súčasne aj od-
borná pomoc lekárov, ktorých úlohou je zisťovať príčiny nadhmotnosti a v prvom rade nefarmakologickou cestou 
znížiť hmotnosť deti a podstatné je prepracovať zastarané plány pre pohybový rozvoj a prispôsobiť ich človeku 
dnešnej doby. Veď už pohybová gramotnosť našich detí má výrazne klesajúcu tendenciu. V takomto intervenova-
ní je význam verejného zdravotníctva, -- orientácia na primárnu podporu zdravia populácie.

Riziko vzniku hypertenzie vo vzťahu k typu obezity  
Regecová V.1, Bališ P.1, Neščáková E.2 

1Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava,  
2Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR

Cieľom práce bolo overiť spoľahlivosť kritéria indexu telesnej hmotnosti (BMI) pri identifikácii normálnej hmot-
nosti a obezity a tiež zistiť akú mieru rizika predstavujú jednotlivé typy obezity pri vzniku hypertenzie.

Materiál a metodika. V súbore bolo 316 zdravých mužov a 677 žien vo veku 18 – 29 rokov (x=20,4±2,1 r.). 
Vyšetrenia sa uskutočnili na bratislavských stredných a vysokých školách a v laboratóriu ÚNPF SAV. Typy obezity 
sme stanovili podľa BMI, obvodu pása (OP) a percenta telesného tuku (PT), vypočítaného zo 4 kožných rias Siriho 
metódou [1]. Referenčnú skupinu s normálnymi hodnotami BMI < 25 a PT < 20 % (muži), < 33 % (ženy) a 5 ty-
pov obezity sme definovali kombináciou nasledovných kritérií: 1. nadmerná hmotnosť – BMI ≥ 25 a zvýšené PT,  
2. zdanlivá obezita (ZO) – BMI ≥ 25 a normálne PT, 3. skrytá obezita (SO) – BMI < 25 a zvýšené PT, 4. abdominálna 
obezita (AO) – OP ≥ 94 cm (muži), OP ≥ 80 cm (ženy) a 5. obezita – BMI ≥ 30. Krvný tlak (TK) sme merali oscilo-
metrickou technikou (Omron) pričom sme dodržiavali odporúčania a klasifikáciu ESH / ESC. Dáta boli spracované 
v programe Statgraphics VII. Vypočítali sme koeficienty determinácie (CD) - mieru akou sa antropometrické pa-
rametre (AP) podieľajú na variabilite TK. Významnosť rozdielov medzi mužmi a ženami v priemerných hodnotách 
AP a TK sme testovali t- testom, rozdiely v prevalenciách typov obezity, vo výskyte vysokého normálneho tlaku  
a hodnôt na  úrovni hypertenzie sme testovali χ kvadrátom. Okrem toho sme vypočítali „odds ratio“ (OR) ako 
odhad rizika vzniku hypertenzie v podskupinách podľa typu obezity. 

Výsledky. U mužov sa najčastejšie vyskytovala AO (19 %) a ZO (14%), obezita a SO predstavovala 5,4, resp. 3,2 %. 
Len 1,3 % žien bolo obéznych a 7,4 % malo nadmernú hmotnosť, ale až u 29 % sme identifikovali SO a u 23,8 % 
AO. Najvyšší CD vo vzťahu k hodnotám TK sa preukázal pri PT (9 % u mužov, 13 % u žien). Podiel BMI na variabilite 
TK bol u žien 9 %, u mužov len 5 %. Všetci obézni muži mali zvýšené hodnoty TK (x=145/85 mm Hg), z toho  
70 % na úroveň hypertenzie (OR=9), 59 % v prípade SO (OR=6). V ostatných podskupinách sa ich výskyt pohybo-
val v rozpätí 19 – 33 %, výskyt vysokého normálneho TK 12 – 36 % a podiel rizika sa nelíšil významne od rizika 
pri normálnej hmotnosti a PT. Prevalencia hodnôt TK na úrovni hypertenzie u žien (12,3 %) bola celkove nižšia ako 
u mužov, ale miera rizika bola zvýšená (OR=8,1) už pri nadmernej hmotnosti aj pri SO (OR=5,9) a AO (OR=1,6).
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Diskusia a  závery. Napriek normálnej hmotnosti malo takmer 30 % žien nadmerný podiel telesného tuku. 
Na druhej strane polovica mužov s nadmernou hmotnosťou mala primerané alebo dokonca nízke percento tuku, 
čo svedčí o tom, že kritérium BMI u žien podhodnocuje a u mužov nadhodnocuje skutočnú prevalenciu nadmernej 
hmotnosti ako aj jej dopad na krvný tlak. Obsah tuku v tele sa viac podieľa na variabilite hodnôt TK v porovnaní 
s hodnotami BMI aj obvodom pása a významne prispieva k lepšiemu odhadu kardiovaskulárneho rizika [2,3].

Literatúra. [1] Durnin JVGA, Rahaman MM. The assessment of the amount of fat in the human body from measure-
ments of skinfold thickness. Br J Nutr, 1967; 21(3): 681-689. - [2] Fox CS, Massaro JM, Hoffmann U, et al. Abdominal 
visceral and subcutaneous adipose tissue compartments: association with metabolic risk factors in the Framingham 
Heart Study. Circulation, 2007; 116 (1): 39-48. - [3] Okorodudu DO, Jumean MF, Montori VM, et al. Diagnostic perfor-
mance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity: a systematic review and meta-analysis. 
 Int J Obes (Lond), 2010; 34(5):791-799. 

S

Maskovaná artériová hypertenzia u pacientov v strednom veku  
a u starších v hypertenznom centre: prevalencia, kardiovaskulárne  
rizikové faktory so zameraním na pacientov s diabetes mellitus 2. typu 
Sninčák M., Pella J., Kolesár K., Hrabčáková P., Mohamed Hassan Zain El-Abdin
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva, Centrum pre hypertenziu, LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, 
n.o., Košice, SR

Cieľ práce. Zhodnotiť zistenú frekvenciu maskovanej artériovej hypertenzie (MAH) u pacientov v strednom veku 
a u starších, klinické rysy a prevalenciu kardiovaskulárnych rizikových faktorov u jedincov s MAH, so zameraním  
i na pacientov s úplavicou cukrovou 2. typu (T2D) bez predchádzajúcej diagnózy artériovej hypertenzie.

Materiál a metodika. Plne designovaná skríningová štúdia zahrnula celkom 314 následných pacientov vo veku 
30-70 rokov s normálnym kazuálnym tlakom krvi TK a pacientov s T2D v hypertenznom centre. Účastníci štúdie 
absolvovali komplexné demografické, klinické, laboratórne a prístrojové vyšetrenie na  identifikáciu rizikových 
faktorov kardiovaskulárnych ochorení (RF KVO), a tiež sa podrobili 24-hodinovému ambulantnému monitoro-
vaniu tlaku krvi (AMTK) na verifikáciu diagnózy MAH. Diagnóza MAH bola potvrdená, ak zistený kazuálny TK bol  
v normálnych hladinách (skúmaný parameter: TK ≤ 140/90 mm Hg) a ambulantný TK abnormálny (TK v priebehu 
fázy dňa ≥ 135/85 mm Hg alebo nočný TK ≥ 120/70 mm Hg, alebo priemerný TK ≥ 130/80 mm Hg) [1].

Výsledky. Celkovo bola MAH medzi probandami stredného veku vo veku 30-40 rokov detekovaná u 18,7 % mu-
žov a 8,9 % žien (vo vekovej kategórii 40-50 rokov v 24,2 % a 9,9 % žien; u 50-60 ročných u 19,4% mužov a 8,1 % 
žien, a v kategórii 60-70 rokov v 12,3% resp. 12,8 %). Muži v strednom a staršom veku s MAH mali v porovnaní 
so ženami rovnakého veku častejšie identifikované RF KVO - rodinnú anamnézu KVO, vyšší výskyt fajčenia a dys-
lipidémie a tiež v prevažnej miere prezentovali nižšiu fyzickú aktivitu. Z 88 pacientov s diagnózou T2D celkom 
39 pacientov (44,3%) sa potvrdila normálna hodnota kazuálneho TK a títo pacienti s diagnózou MAH boli starší  
(63,9 vs. 54,7 rokov; p<0,001), tiež mali skôr stanovené ochorenie T2D, vyšší výskyt fajčenia (26,4 % vs. 1,9%; 
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p=0,002), a vyššie hodnoty HBA1c (10,7 % vs. 9,9%; p=0,006), kreatinínu v sére (0,73 vs. 0,65 mg/dl; p=0,040), 
a mikroalbuminúrie (139,4 vs 27.4 mcg/mg; p < 0,001).

Diskusia a závery. Maskovaná artériová hypertenzia je častým nálezom najmä vo vekovej 30-40 a 50-60 rokov 
[2]. MAH častá u mužov, typicky vo veku 30-50 rokov, fajčiarov s nepriaznivým rizikovým profilom, ktorí majú tiež 
zhoršené parametre obličkových funkcií. Aktívne vyhľadávanie MAH je dôležité a preto by sme mali odporučiť 
domáce meranie TK tiež osobám, ktorých hodnoty kazuálneho TK sú normálne [3].

Literatúra: [1] Pickering TG, Davidson K, Gerin W, Schwartz JE. Masked hypertension. Hypertension 2002; 40: 795-
796.  – [2] Franklin SS, Thijs L, Li Y, Filipovský J, et al. International Database on Ambulatory blood pressure in relation 
to cardiovascular Outcomes (IDACO) Investigators. Masked hypertension in diabetes mellitus: treatment implications 
for clinical practice. Hypertension 2013; 61: 964-971. – [3] 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial 
hypertension. J Hypertension 2013; 31: 1281-1357.

Liečime správne hypertenziu u pacientov s DM 2. typu?  
Vlastné skúsenosti.  
Spišák V.  
Ambulancia vnútorného lekárstva, Poliklinika, Kysucké Nové Mesto, SR

Cieľ práce. Zistiť či použitie jednotlivých antihypertenzív v liečbe hypertenzie u pacientov s DM 2. typu je  
v súlade s platnými odporúčaniami ESC/EHS.

Materiál a metodika. Na ambulancii vnútorného lekárstva som v priebehu 2. polroka 2017 vyšetril 145 pacien-
tov s hypertenziou a DM 2. typu v poradí ako prišli na ambulanciu.DM a hypertenzia museli trvať najmenej 2 roky. 
U pacientov som sledoval stratifikáciu hypertenzie,efektivitu liečby, komorbidity, poruchy metabolizmu tukov, 
typ liečby, zastúpenie jednotlivých tried antihypertenzív a správnosť ich indikácii.

Výsledky. Počet vyšetrených pacientov bol 145, priemerný vek 69,8 roka, priemerné trvanie DM 12,1 roka. 66,2% 
pacientov bolo obéznych, bez dislipidémie bolo len 4,8% pacientov. Najčastejšou komorbiditou bola renálna in-
suficiencia u 22,7% pacientov, najčastejšie podávanou triedou antihypertenzív boli ACE inhibítory u 63,4% pa-
cientov,na druhom mieste diuretiká u 62,7% pacientov a tretie miesto zaujali betablokátory u 60,7% pacientov. 
Nevhodné použitie betablokátorov a diuretik som našiel celkove u 17 pacientov čo bolo 11,7% súboru a relatívne 
nevhodné u ďalších 17 pacientov. Celkove by sa dalo polemizovať o správnosti podania diuretík a najmä betablo-
kátorov u 23,4% pacientov. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo 73% pacientov.

Diskusia a závery. Liečba hypertenzie u pacientov s DM 2. typu je stále predmetom diskusii, tak ako cieľová hodnota 
výsledneho tlaku krvi tak aj použité antihypertenzíva. U pacientov s DM sa môžu používať všetky triedy antihyperten-
zívnych liekov, ale uprednostňovať by sa mali lieky ovplyvňujúce RAA systém. Súčasne u pacientov s DM sa odporúča 
individuálne posudzovať výber liekov podľa prítomných komorbidít. Po zhodnotení komorbidít v sledovanom súbore 
som našiel nevhodné použitie najmä beta blokátorov u pacientov s asthmou bronchiale, blokádami vedenia vzruchu 
na EKG. Ich použitie v monoterapii, dokonca dvojkombinácia diuretika s beta blokátorom v 6 prípadoch ako jedinú 
samostatnú liečbu hypertenzie. Indikované použitie beta blokátorov som našiel len v 28,4%.
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Š

Môže ultrasonografická analýza vlnovej intenzity poukázať na vzťah 
veku na parametre remodelácie srdca a ciev?  
Škultétyová D.  
Klinika kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, SR

Cieľ práce. Známy je vzájomný vzťah medzi vekom, endotelovou dysfunkciou, artériovou tuhosťou a  hyper-
tenziou [1]. Karotická tuhosť je prediktorom výskytu mozgovej príhody nezávisle od iných rizikových faktorov. 
Ultrasonografická analýza vlnovej intenzity (WIA) poskytuje informáciu o prepojení „srdce – periférne tepny“ 
pomocou analýzy dopredných a odrazených vĺn. Cieľom práce je posúdiť u hypertonikov pomocou WIA vplyv veku 
na: a) parametre karotickej tuhosti b) prepojenie „srdce – periférne tepny“.

Materiál a metodika. Vyšetrili sme 137 hypertonikov priemerného veku 55 ±10 rokov. Pomocou ultrasono-
grafie v kombinácii s echo-traching metódou sme hodnotili: a) parametre karotickej tuhosti (β tuhosť- β, index 
elasticity - Ep, poddajnosť - AC, rýchlosť šírenia pulznej vlny – PWV); b) parametre remodelácie (vonkajší prie-
mer-Dmax a prietok-Umax); c) parametre WIA (dopredná kompresívna vlna -W1, odrazená kompresívna vlna – 
NA, preejekčná perióda - rW1, ejekčná perióda W1-W2) v spoločnej karotickej tepne (ACC). Výsledky sú priemerom 
meraní na  oboch stranách ACC. Na  štatistické hodnotenie univariantných korelácií sme použili Pearsonov test  
a multivariantné korelácie sme hodnotili pomocou multivariantnej regresnej analýzy metódou STEPWISE.

Výsledky. Zistili sme významné univariantné korelácie medzi vekom a parametrami karotickej tuhosti (vek a β:  
r = 0,446, p<0,0001; vek a Ep: r = 0,278, p<0,01; vek a PWV: r = 0,293, p<0,01). Signifikantné korelácie sa ukázali 
medzi vekom a Dmax (vek a Dmax: r = 0,254, p = 0,003) a negatívne korelácie medzi vekom a Umax (vek a Umax: 
r = -0,319, p<0,0001). Významné negatívne vzťahy sme potvrdili medzi vekom a parametrami WIA (vek a W1:  
r = -0,179, p=0,03; vek a NA: r = -0,34, p<0,001; vek a rW1: r = -0,261, p=0,002). Výsledky sme potvrdili pomo-
cou multivariantnej analýzy. Zistili sme významný vzájomný vzťah medzi vekom a preejekčnou periódou ako aj 
pomerom preejekčná/ejekčná perióda.

Diskusia a  závery. V práci sme potvrdili vzájomný vzťah medzi vekom a parametrami karotickej tuhosti  
(β, Ep, PWV). Súčasne sme zistili vplyv veku na ukazovatele remodelácie ciev (Dmax, Umax). Vek mal významný 
vplyv na prepojenie srdce – periférne tepny (W1, NA). Vzájomné korelácie s parametrami rW1, W1-W2 poukazujú 
na vzťah veku k remodelácii ľavej komory srdca. 

Literatúra: [1] Sun Z. Aging, arterial stiffness and hypertension. Hypertension 2015;65(2):252-256.
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V

Hypertenzia u matky v gravidite – možnosti substitúcie magnézia  
u gravidných pacientiek.  
Kazuistiky z praxe.  
Vachulová A.1, Vašková A.2   

1Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, NÚSCH, Bratislava, 2Oddelenie gynekoló-
gie a pôrodníctva, Fakultná NsP J. A. Reimana, Prešov, SR

Cieľ práce. Liečba pacientiek v gravidite je veľmi špecifická, zahrňuje choroby matky i plodu. Pri liečbe kardio-
vaskulárnych chorôb v gravidite je potrebné pamätať na ovplyvnenie hemodynamiky matky, plodu a tiež i na pre-
chod liečiva placentou. Nedostatok magnézia v gravidite sa môže prejaviť ako u matky, tak i u plodu. Cieľom práce 
bolo analyzovať účinnosť liečby hypertenzie u žien v gravidite. 

Materiál a metodika. Analýza kazuistík pacientiek s hypertenziou v gravidite z pohľadu kardiológa a z pohľadu 
gynekológa. Možnosti vzájomnej multiodborovej spoluráce.

Výsledky. Zvýšená potreba magnézia v gravidite môže viesť jednak k vzostupu hodnôt tlaku krvi u matky, ale 
môže mať dopad i na plod. V prípade dostatočnej substitúcie magnézia je vzniknutá patológia reverzibilná; a čo 
je najdôležitejšie, po pôrode nepretrváva. 

Diskusia a závery. Vzhľadom na významnú úlohu magnézia v tehotenstve je v starostlivosti o gravidné pacient-
ky preto potrebné myslieť na jeho dostatočnú substitúciu. 

Rýchloprogredujúca glomerulonefritída so sekundárnou hypertenziou. 
Kazuistika.  
Vasiliková P.1, Letavay P.1,2   

1Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. Nadáši Jégeho, Dolný Kubín, 2Lekárska fakulta SZU,  
Bratislava, SR

Kazuistika sa zaoberá prípadom 33 ročného pacienta odoslaného všeobecným lekárom na interné oddelenie 
pre novodiagnostikovaný anemický syndróm s opuchmi dolných končatín, ponámahové dyspnoe a záchyt arté-
riovej hypertenzie. U pacienta bola pri vstupných vyšetreniach zachytená závažná nefrotická proteinúria s mik-
roskopickou hematúriou. V diferenciálnej diagnostike nefrotického syndrómu bola suponovaná rýchloprogredu-
júca glomerulonefritída (RPGN) vzhľadom na vysoko pozitívne protilátky proti bazálnej membráne glomerulov  
a progredujúcu renálnu insuficienciu. Pri echokardiografickom vyšetrení bola u pacienta súčasne diagnostiko-
vaná dilatačná kardiomyopatia (DKMP) s ťažkou systolickou dysfunkciou ľavej komory. CT koronarografiou bola 
vylúčená ischemická etiológia DKMP a vznik kardiomopatie hodnotený na automimunitnom podklade. Histolo-
gickým vyšetrením obličiek bol zistený obraz fokálnej mebranoproliferatívnej glomerulonefritídy so segmen-
tálnou nekrózou a extrakapilárnou proliferáciou. RPGN je definovaná ako ochorenie charakterizované fokálnou  
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a segmentálnou nekrózou a proliferáciou epiteliálnych buniek vo väčšine glomerulov a progredujúcou renálnou 
insuficienciou s proteinúriou, hematúriou a erytrocytárnymi valcami. Výskyt RPGN nie je našťastie príliš častý, 
avšak vzhľadom na  svoj progresívny charakter a nekrózu glomerulov vyžaduje rýchlu diferenciánu dignostiku  
a promptné zahájenie liečby. 

Kľúčové slová: rýchloprogredujúca glomerulonefritída, nefrotický syndróm, sekundárna hypertenzia.
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Liečba arteriálnej hypertenzie
•	 signifikantne znižuje systolický a diastolický tlak krvi,1

•	 redukuje aktivitu sympatika, 2

•	 vhodný pre pacientov s diabetes mellitus, metabolickým syndrómom, poruchami 
glycidového a lipidového metabolizmu,3

•	 má pozitívne nefroprotektívne vlastnosti,4

•	 Rilmenidin Teva 1 mg 90 tabletové balenie s najvýhodnejším doplatkom pre 
pacienta. 5

Dávkovanie
•	 odporúčaná dávka je 1 tableta denne, ktorá sa užíva ráno v jednej dávke,
•	 ak je po 1 mesiaci liečby účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety 

denne, ktoré sa užívajú rozdelené na 2 čiastkové dávky (1 tableta ráno 
a 1 tableta večer) na začiatku jedla.6

Referencie 1. Miroslav Souček.Pozice blokátorů imidazolinových receptorů v léčbě hypertenze. HYPERLINK „http://www.remedia.cz“ www.remedia.cz.
2. Bricca G, Greney H, Dontenwill-Kieffer M, et al. Heterogeneity of the specific imidazoline binding of [3H] idazoxan in the human cerebral cortex. Neurochem Int 1993;22:153–63.

                                                                                                                  3. Anichkov DA, Ahostak NA, Schastnaya OV. Comparison of rilmenidine and lisinopril on ambulatory  blood pressure and 
plasma lipid and glucose levels in hypertensive women with  metabolic syndrome. Curr Med Res Opin 2005;21:113.

4.Bauduceau B, Mayaudon H, Dupuy O. Efficacy of rilmenidine versus captopril  on microalbuminuria: a pilot study in hypertensive type 2 diabetics. J Cardiovasc Risk 2000;7:57–61.
5. Zdroj: www.mzsr.sk.

6. zdroj SPC

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Rilmenidin Teva 1 mg Lieková forma: tablety. Zloženie: rilmenidín. Indikácie: Arteriálna hypertenzia. Dávkovanie: Dospelí: 1tableta denne. Ak je po 1 mesiaci liečby 
účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety denne (1 tableta ráno a 1 tableta večer) na začiatku jedla. Osobitné skupiny pacientov: Rilmenidín sa môže podávať starším 
hypertonikom aj hypertonikom s diabetom. U pacientov s  renálnou insuficienciou, ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Liek sa neodporúča 
používať u detí. Kontraindikácie: Precitlivenosť na rilmenidín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, závažná depresia, závažná renálna insuficiencia. Upozornenia: Liečba sa 
nesmie ukončiť náhle, ale ukončovať ju postupným znižovaním dávky. Pri podávaní rilmenidínu pacientom s nedávno prekonanou vaskulárnou príhodou sú nutné pravidelné lekárske 
kontroly. Konzumácia alkoholu sa neodporúča. Liek sa spravidla nesmie používať u pacientov so srdcovým zlyhaním liečených betablokátormi. U pacientov s renálnou insuficienciou, 
ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Nemá sa predpisovať deťom. Liekové a  iné interakcie: Neodporúča sa súbežné použitie s: alkoholom 
a  s  betablokátormi. S  obozretnosťou používať kombinácie s  baklofénom a  betablokátormi (okrem esmololu). Treba sa vyvarovať náhleho ukončenia liečby centrálne účinkujúcim 
antihypertenzív. Kombinácie, ktorých použitie treba zvážiť: Antihypertenzíva zo skupiny alfablokátorov, alfablokátory používané pri urologických ochoreniach (okrem doxazosínu), 
doxazosín, amifostín, imipramínové antidepresíva, glukokortikoidy , mineralokortikoidy, neuroleptiká, nitráty a príbuzné zlúčeniny, iné sedatívne lieky. Gravidita a laktácia: Liek sa 
nemá podávať gravidným ženám. Neodporúča sa podávať počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Časté: úzkosť, depresia, insomnia, somnolencia, palpitácie, studené končatiny, edém, 
bolesť žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha, pruritus, vyrážka, svalové kŕče, sexuálna dysfunkcia, asténia, únava pri námahe. Menej časté: návaly tepla, ortostatická hypotenzia, 
nauzea.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: september 2010. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná 
informácia o lieku je k dispozícii  na www.sukl.sk v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o., ROSUM, Bajkalská 19B, 
821 01 Bratislava, tel.: +421 2 57 26 79 11, www.teva.sk.

Rilmenidin Teva 1 mg

Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/GEN/17/0109
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Liečba arteriálnej hypertenzie
•	 signifikantne znižuje systolický a diastolický tlak krvi,1

•	 redukuje aktivitu sympatika, 2

•	 vhodný pre pacientov s diabetes mellitus, metabolickým syndrómom, poruchami 
glycidového a lipidového metabolizmu,3

•	 má pozitívne nefroprotektívne vlastnosti,4

•	 Rilmenidin Teva 1 mg 90 tabletové balenie s najvýhodnejším doplatkom pre 
pacienta. 5

Dávkovanie
•	 odporúčaná dávka je 1 tableta denne, ktorá sa užíva ráno v jednej dávke,
•	 ak je po 1 mesiaci liečby účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety 

denne, ktoré sa užívajú rozdelené na 2 čiastkové dávky (1 tableta ráno 
a 1 tableta večer) na začiatku jedla.6

Referencie 1. Miroslav Souček.Pozice blokátorů imidazolinových receptorů v léčbě hypertenze. HYPERLINK „http://www.remedia.cz“ www.remedia.cz.
2. Bricca G, Greney H, Dontenwill-Kieffer M, et al. Heterogeneity of the specific imidazoline binding of [3H] idazoxan in the human cerebral cortex. Neurochem Int 1993;22:153–63.

                                                                                                                  3. Anichkov DA, Ahostak NA, Schastnaya OV. Comparison of rilmenidine and lisinopril on ambulatory  blood pressure and 
plasma lipid and glucose levels in hypertensive women with  metabolic syndrome. Curr Med Res Opin 2005;21:113.
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6. zdroj SPC

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Rilmenidin Teva 1 mg Lieková forma: tablety. Zloženie: rilmenidín. Indikácie: Arteriálna hypertenzia. Dávkovanie: Dospelí: 1tableta denne. Ak je po 1 mesiaci liečby 
účinok nedostačujúci, dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety denne (1 tableta ráno a 1 tableta večer) na začiatku jedla. Osobitné skupiny pacientov: Rilmenidín sa môže podávať starším 
hypertonikom aj hypertonikom s diabetom. U pacientov s  renálnou insuficienciou, ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Liek sa neodporúča 
používať u detí. Kontraindikácie: Precitlivenosť na rilmenidín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, závažná depresia, závažná renálna insuficiencia. Upozornenia: Liečba sa 
nesmie ukončiť náhle, ale ukončovať ju postupným znižovaním dávky. Pri podávaní rilmenidínu pacientom s nedávno prekonanou vaskulárnou príhodou sú nutné pravidelné lekárske 
kontroly. Konzumácia alkoholu sa neodporúča. Liek sa spravidla nesmie používať u pacientov so srdcovým zlyhaním liečených betablokátormi. U pacientov s renálnou insuficienciou, 
ktorí majú klírens kreatinínu nad 15 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Nemá sa predpisovať deťom. Liekové a  iné interakcie: Neodporúča sa súbežné použitie s: alkoholom 
a  s  betablokátormi. S  obozretnosťou používať kombinácie s  baklofénom a  betablokátormi (okrem esmololu). Treba sa vyvarovať náhleho ukončenia liečby centrálne účinkujúcim 
antihypertenzív. Kombinácie, ktorých použitie treba zvážiť: Antihypertenzíva zo skupiny alfablokátorov, alfablokátory používané pri urologických ochoreniach (okrem doxazosínu), 
doxazosín, amifostín, imipramínové antidepresíva, glukokortikoidy , mineralokortikoidy, neuroleptiká, nitráty a príbuzné zlúčeniny, iné sedatívne lieky. Gravidita a laktácia: Liek sa 
nemá podávať gravidným ženám. Neodporúča sa podávať počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Časté: úzkosť, depresia, insomnia, somnolencia, palpitácie, studené končatiny, edém, 
bolesť žalúdka, sucho v ústach, hnačka, zápcha, pruritus, vyrážka, svalové kŕče, sexuálna dysfunkcia, asténia, únava pri námahe. Menej časté: návaly tepla, ortostatická hypotenzia, 
nauzea.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: september 2010. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná 
informácia o lieku je k dispozícii  na www.sukl.sk v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o., ROSUM, Bajkalská 19B, 
821 01 Bratislava, tel.: +421 2 57 26 79 11, www.teva.sk.

Rilmenidin Teva 1 mg

Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk
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Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 
tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

perindopril arginín / indapamid / amlodipín
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Triplixam zloženie*: Triplixam 5mg/1,25mg/5mg fi lmom obalená tableta obsahuje: 5 mg perindopril arginínu (per)/1,25 mg indapamidu (ind)/5 mg amlodipínu (amlo); Triplixam 5mg/1,25mg/10mg fi lmom 
obalená tableta: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/5mg fi lmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/10mg fi lmom 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 fi xnej dávky perindopril/indapamid a amlodipínom, podávanými v 
rovnakých dávkach. Dávkovanie a spôsob podávania*: Jedna tableta denne, prednostne ráno a pred jedlom. Kombinácia fi xných 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 dihydro-
pyridínové deriváty, na akýkoľvek iný inhibítor ACE alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE (pozri časť Upozor-
nenia). 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 zlyha-
nie 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 Interak-
cie). Upozornenia*: Osobitné upozornenia: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabe-
tickou nefropatiou. Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia: opatrnosť v prípade kolagénového vaskulárneho ochorenia, imunosupresívnej liečby, liečby alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo 
pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä v prípade už existujúcej poruchy funkcie obličiek. Monitorovanie počtu leukocytov. Precitlivenosť/angioedém, intestinálny angioedém: zastaviť liečbu a moni-
torovať 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)**. Anafylaktoidné reakcie počas de-
senzibilizácie: 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. Gravidita: ne-
začínať 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 insufi cienciu, 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 insufi ciencie (v prípade srdcovej insufi ciencie, 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 insufi ciencie, 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 insufi cienciou. 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/hypertrofi cká kardiomyopatia: Opatrnosť v prípade obštrukcie výtokovej časti ľavej komory. Dia-
betickí 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. Interakcie*: Kontraindikované: Aliskiren u diabetikov a pacientov s poruchou funkcie obličiek. 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),  racekadotril**, mTOR inhibítory (sirolimus, everolimus, temsirolimus)**, 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), 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 gravi-
dity. 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, somno-
lencia, 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 vysa-
dení, hyponatriémia, insomnia, zmeny nálad (vrátane úzkosti), depresia, poruchy spánku, hypestézia, tremor, synkopa, tachykardia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fi brilácie), 
vaskulitída, bronchospazmus, suchosť v ústach, urtikária, angioedém, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidróza, exantém, fotosenzitívne reakcie, pemfi goid, artralgia, myalgia, bolesť chrbta, poru-
chy 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: agranulocytó-
za, 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, eozinofi lná 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, extra-
pyramídová porucha (extrapyramídový syndróm), myopia, rozmazané videnie, torsades de pointes (potenciálne smrteľné), možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insufi ciencie, možné 
zhoršenie už existujúceho systémového lupus erythematosus, predĺžený interval QT na elektrokardiograme, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi. Predávkovanie*. Vlastnos-
ti*: Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (inhibítor ACE), ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II. Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky prí-
buzný 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: Február 2018. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko
* 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 
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