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Hypertenzia v gravidite. Kazuistika
Beňová K
Fakultná NsP J. A. Reimana Prešov, Odd. vnútorného lekárstva 
a geriatrie, Prešov

Cieľ štúdie: Hypertenzia v gravidite predstavuje jednu 
z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácii gravidity 
(komplikuje asi 10 % gravidít) a  tvorí podstatnú príčinu 
materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. 
Najzávažnejšiu formu hypertenzie v gravidite predstavuje 
preeklampsia. Etiopatogenéza preeklampsie je multifaktoriálna. 
Finálnym patogenetickým mechanizmom preeklampsie je 
poškodenie cievneho endotelu a následný vazospazmus 
s periférnou vazokonstrikciou, redukovaným objemom plazmy, 
zníženým systolickým a minútovým objemom a hypoperfúziou 
tkanív dôležitých orgánov.
Rizikové faktory preeklampsie predstavujú prítomnosť 
preexistujúcej (chronickej) hypertenzie, chronického ochorenia 
obličiek, diabetes mellitus 1. alebo 2. typu, autoimúnne 
ochorenia, prítomnosť hypertenznej choroby v priebehu 
predchádzajúcej gravidity, prvá gravidita, viacpočetná gravidita, 
vek ≥ 40 rokov, interval medzi graviditami > 10  rokov, 
BMI pri prvej návšteve ≥ 35 kg/m², rodinná anamnéza 
preeklampsie.
Deskripcia nálezu: Pacientka (narodená v  r. 1985), má 
od detstva nadváhu, v  detstve bola vykonaná operácia 
obojstrannej inguinálnej hernie, ochorenia obličiek neudáva. 
V  dokumentácii pri vstupnej prehliadke do zamestnania 
v  r. 2011 nameraný tlak krvi (TK) 160/90  mmHg, 
antihypertenzíva neordinované, na kontroly nechodila. 
Prvá gravidita bola v  r. 2014. V  11. týždni gravidity 
bola vyšetrená gynekológom, opakovane namerané 
vysoké hodnoty TK (max. 230/130 mmHg), odoslaná na 
hospitalizáciu na interné oddelenie. Pacientka eupnoická, bez 
cyanózy, nadmernej výživy (180 cm, hmotnosť 120 kg, BMI 
37,04  kg/m²), fyzikálny kardiopulmonálny nález v  norme, 
edémy neprítomné, subjektívne udáva občasné bolesti 
hlavy. Základné hematologické vyšetrenie, biochemické 
vyšetrenia v  rámci referenčných hodnôt, močový nález 
negatívny, proteinúria (PÚ) neprítomná. Zrealizované 
vyšetrenia za účelom vylúčenia sekundárnej hypertenzie 
negatívne, na EKG sínusový rytmus (bez poruchy vedenia, 

bez repolarizačných zmien, bez ektopickej aktivity), 
ECHOKG (doppler) s  nálezom hraničnej LVH, ľahko 
hypertrofanou bazálnou IVS, s  ejekčnou frakciou ĽK 65  %, 
bez pľúcnej hypertenzie, chlopňový aparát v  norme, veľkosti 
srdcových dutín v  norme, USG abdominálnych orgánov 
bez patologického nálezu, oblasť nadobličiek bez expanzie, 
doppler renálnych artérií bez známok stenózy, očné pozadie 
v  norme. Opakované merania TK, vrátane tlakového holtera, 
potvrdzujú 3. stupeň hypertenzie (ESH/ESC), hypertenzia 
klasifikovaná ako preexistujúca hypertenzia. 
Na dosiahnutie cieľových hodnôt TK bola pacientka od 
12.  týždňa gravidity liečená magnéziom, alfametyldopou, 
postupne isradipínom, metoprololom, urapidilom. Pri 
uvedenej liečbe hodnoty TK 145/80 mmHg ... 155/90 mmHg), 
v  28.  týždni gravidity zistený gestačný diabetes mellitus 
(liečený inzulínom). Gravidita ukončená cisárskym rezom 
(3. 5.  2015) v  35/2 týždni gravidity pre superponovanú 
preeklampsiu (živonarodený chlapec, 3  400 g, 51 cm, zdravý). 
Po ukončení prvej gravidity hodnoty glykémie v norme. 
Pacientka pokračuje v  antihypertenznej liečbe (alfametyldopa, 
isradipín, metoprolol, urapidil) až do začiatku druhej gravidity, 
kedy v  liečbe ponechaná len alfametyldopa a magnézium. 
Počas obidvoch gravidít v  liečbe po ukončenom 12. týždni 
gravidity ordinovaná profylakticky kyselina acetylsalicylová 
(ASA).
Na začiatku druhej gravidity bola hmotnosť 112 kg (BMI 
34,57 kg/m²), hodnoty TK 140/80 mmHg – 150/90 mmHg, 
laboratórne parametre v  rámci referenčných hodnôt, PÚ 
neprítomná. Od 21. týždňa gravidity vzostup TK, PÚ 
0,34  g/d, do liečby pridané ďalšie antihypertenzíva (isradipín, 
metoprolol, urapidil), pri liečbe hodnoty TK 140/80 mmHg 
...150/95 mmHg, Od  26. týždňa druhej gravidity gestačný 
diabetes mellitus (liečený inzulínom). V  35. týždni gravidity 
vzostup TK na hodnoty 155/95 mmHg ... 155/100 mmHg, 
PÚ 0,80 g/d, vzostup S-kreatinínu (56 umol/l → 71 umol/l), 
vzostup kyseliny močovej (215 umol/l → 328 umol/l), 
hemokoncentrácia (vzostup Hb 119,00 g/l → 135,13 g/l, 
vzostup HTK 33,60  % → 38,9  %). Gravidita bola ukončená 
cisárskym rezom (28. 9. 2017) v  35/5 týždni gravidity pre 
superponovanú preeklampsiu (živonarodené dievča, 4  000  g, 
51 cm, u  novorodenca po narodení hypoglykémia, ktorá bola 
upravená parenterálnym podávaním glukózy).
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Diskusia a  závery: Ženy s vysokým rizikom preeklampsie 
vyžadujú pravidelné klinické i  laboratórne kontroly (vrátane 
zamerania na kvantifikáciu proteinúrie). V prevencii 
preeklampsie sa u rizikových žien odporúča kyselina 
acetylsalicylová (ASA). Definitívnou liečbu preeklampsie 
je ukončenie gravidity, pre termín ukončenia gravidity je 
podstavný celkový stav matky, plodu a dosiahnutý týždeň 
gestácie. Pri súčasnom rozvoji perinantológie je prognóza 
novorodencov po ukončenom 32. týždni gravidity veľmi 
dobrá.
e-mail: benova.katarina@seznam.cz

Katecholamínová kardiomyopatia vyprovokovaná 
netypickou stresovou situáciou. Kazuistika
Bobocká K1, Jurkovičová O1, Líška B2, Filipová S2,3 

1IV. interná klinika LF UK a UN, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 
Bratislava, 2Oddelenie akútnej kardiológie – koronárnej starostlivosti, 
Klinika kardiológie a angiológie, Národný Ústav srdcových a cievnych 
chorôb, a. s., Bratislava, 3Klinika kardiológie a angiológie, Lekárska 
fakulta SZU, Bratislava

Cieľ štúdie: Katecholamínová alebo stresová (“tako-tsubo”) 
kardiomyopatia je reverzibilná kardiomyopatia imitujúca 
akútny infarkt myokardu. Hlavným spúšťačom je extrémny 
psychický alebo fyzický stres. Kľúčovým diagnostickým 
vyšetrením je ventrikulografia s  typickým nálezom 
tranzitórnej apikálnej balónovej dysfunkcie ľavej komory.
Deskripcia situácie: V  našej kazuistike prezentujeme 
prípad 63-ročnej ženy s  artériovou hypertenziou, ktorá 
bola hospitalizovaná s  bolesťami na hrudníku charakteru 
stenokardií. Hlavným spúšťacím momentom bola netypická 
stresová situácia v  súvislosti s  naliehavou potrebou močenia 
počas spiatočnej cesty diaľkovým autobusom z  kúpeľov. 
Výsledky vyšetrení: V  objektívnom náleze pri prijatí 
dominovala hypertenzná emergencia, tachykardia (TK 
180/110 mmHg, P  115/min) a  výrazná psychická tenzia. 
Vstupné EKG až na rudimentárny kmit r  vo zvodoch V1-
V3 bolo bez výraznejších abnormalít. Na základe dynamiky 
kardiošpecifických enzýmov (TnT 399…657 ug/l, referenčná 
hodnota 3 – 14 ug/l) sme iniciálne suponovali akútny 
infarkt myokardu bez elevácií segmentu ST (nSTEMI) 
v  kontexte hypertenznej emergencie. Vzhľadom na 
psychický stres, ktorý predchádzal vzniku stenokardií, sme 
uvažovali o  možnosti katecholamínovej kardiomyopatie. 
Koronarografickým vyšetrením boli detekované len okrajové 
zmeny na koronárnych artériách. Ventrikulografiou sa však 
potvrdila diagnóza katecholamínovej kardiomyopatie. Tak 
pri ventrikulografii, ako aj echokardiograficky sa preukázali 
typické poruchy kinetiky v  oblasti apikálnych segmentov 
ľavej komory (tzv. “apical ballooning”). Systolická funkcia 
ľavej komory bola mierne redukovaná (EFĽK 48 – 50  %) 
s  diastolickou dysfunkciou 1. stupňa. Po stabilizácii stavu 
bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti. 
Diskusia a závery: Kazuistikou chceme poukázať na 
nezvyčajnú urgentnú situáciu, ktorá bola pre pacientku tak 
silným stresovým podnetom, až u nej došlo k  rozvoju “tako-
tsubo” kardiomyopatie. 
e-mail: katarinabobocka@gmail.com

Vaskulitídy veľkých ciev a artériová hypertenzia. 
Kazuistika
Čelovská D1, Štvrtinová V1

1I. interná klinika, LF UK a UN, Bratislava

Úvod: Vaskulitídy veľkých ciev (VVC), Takayasuova arteritída 
(TA) a obrovskobunková arteritída (OBA), predstavujú dve 
tváre jednej chorobnej jednotky, odlišujúce sa vekom nástupu 
choroby. Artériová hypertenzia (AH) v mladom veku, zle 
kontrolovaná AH, významný stranový rozdiel pri meraní tlaku 
krvi (TK), na horných končatinách až nemerateľný TK, ale 
aj akútny aortový syndróm u mladších žien, či neurologické 
a očné komplikácie u osôb bez tradičných rizikových faktorov 
aterosklerózy by mali vzbudiť pozornosť na VVC. 
Kazuistika: Opisujeme prípad 57-ročnej ženy, bez 
predchádzajúceho interného predchorobia, po implantácii 
prsníkových endoprotéz, ktorá bola na našej klinike vyšetrená 
pre bolesti hlavy, tinnitus, slabosť horných končatín, subfebrility. 
Pri fyzikálnom vyšetrení bol TK na pravej hornej končatine 
(HK) v pásme vyššieho normálneho tlaku, na ľavej HK bol 
TK nemerateľný a periférne pulzácie nehmatné. Duplexnou 
sonografiou a následne MR angiografiou bol potvrdený 
segmentálny stenoticko-okluzívny, ale aj dilatačno-ektatický 
proces v oblasti supraaortových vetiev. PET-CT nález bol typický 
pre VVC. Laboratórne boli prítomné len ľahko zvýšené zápalové 
ukazovatele. Začali sme liečbu glukokortikoidmi s dobrou 
klinickou odpoveďou, ale objavením sa AH. Vzhľadom na častú 
prítomnosť sekundárnej renovaskulárnej hypertenzie u pacientok 
s VVC sme začali liečbu Ca blokátormi a blokátormi AT-1 
receptorov, pri ktorej je TK kontrolovaný. Oklúziu a. subclavia 
vľavo sme ošetrili s odstupom času angioplastikou. 
Záver: AH môže byť iniciálnym prejavom VVC, ale aj 
upozorniť na blížiace sa vaskulárne komplikácie, akou 
je disekcia aorty. Dôsledné meranie TK na obidvoch HK 
s nálezom stranového rozdielu viac ako 10 mmHg by malo 
byť stimulom pre začatie diferenciálnej diagnostiky. Pilierom 
liečby VVC sú kortikosteroidy, ktoré sa spolupodieľajú na 
nedostatočnej kontrole TK a môžu byť aj samotnou príčinou 
sekundárnej hypertenzie. 
e-mail: denisa.celovska@gmail.com 

Efektívnosť liečby hypertenzie u pacientov 
s metabolickým syndrómom a diabetom 
2. typu. Analýza terapie a terapeutickej inercie 
u ambulantných pacientov 
Farský Š1, Hamorová A1, Borčin M1

1Dom srdca, Martin

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie efektivity liečby hypertenzie 
z  hľadiska výberu vhodného lieku, poklesu systolického 
a diastolického tlaku krvi (sTK, resp. dTK) asociovaného 
s  určitým liekom, resp. s  kombináciou určitých liekov 
a vyhodnotiť terapeutickú inerciu u  pacientov s metabolickým 
syndrómom a/alebo diabetes mellitus 2. typu. 
Pacienti a  metodika: Analyzovali sme súbor 1 595 
konzekutívnych pacientov navštevujúcich ambulanciu 
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kardiológie a  internej medicíny počas rokov 2005 – 2014. 
Priemerný počet návštev na jedného pacienta bol 8,5 +/-7,0. 
Kritériá pre analýzu splnilo 570 pacientov. 
Výsledky: Monoterapiou bolo liečených 15 % pacientov, 
kombináciou 2 až 4 liekov 70 % pacientov a kombináciou 
5 až 6 liekov 15 % pacientov. Najčastejšie boli indikované 
perindopril (perin), nitrendipin (nitre), amlodipín (amlo), 
telmisartan (telmi), hydrochlórtiazid (hydro), rilmenidin 
a nebivolol (použité u > 100 pacientov). Navýznamnejší pokles 
sTK bol asociovaný s  liečbou s nitre, hydro, telmi a  urapidilom 
(> 19 mmHg). Najvýznamnejší pokles dTK bol asociovaný 
s  liečbou s nitre, hydro, telmi a verapamilom (> 10 mmHg). 
Najvýznamnejší pokles sTK a  zároveň aj dTK bol asociovaný 
s kombináciou troch liekov: telmi + hydro + spironolaktón 
(41, resp. 16 mmHg), telmi + hydro + nitre (34, resp. 15 
mmHg) a  telmi + hydro + urapidil (34, resp. 15 mmHg). 
V čase poslednej návštevy malo 281 zo 413 pacientov pri prvej 
návšteve sTK > 140 mmHg (68 %), t.  j. kontrolovaných bolo 
len 32 %. Pri poslednej návšteve malo 76 z 217 pacientov pri 
prvej návšteve dTK > 90 mmHg (35 %), t.  j. kontrolovaných 
bolo 65 % z nich. Terapeutická inercia (TIQ) sa vypočítala 
ako proporcia návštev, pri ktorých bol sTK nad cieľovou 
hodnotou, od ktorých sa odpočítala proporcia návštev, počas 
ktorých sa vykonala zmena antihypertenzívnej terapie čo do 
typu medikácie alebo dávkovania (AHT). Vypočítaná hodnota 
bola v  čitateli a bola vydelená počtom všetkých návštev. Takto 
získaná hodnota bola vynásobená priemernou hodnotou 
rozdielov medzi aktuálnym sTK a  jeho cieľovou hodnotou 
počas jednotlivých vizít: TIQ = [(% > cieľová hodnota – % 
Δ AHT)/počet návštev]* priemerný sTK – cieľový TK.
TIQ sme vypočítali u prvých 200 konzekutívnych pacientov 
a  jej priemerná hodnota bola 57,3. Terapeutická inercia je 
definovaná ako zlyhanie lekára z dôvodu neindikovania zmeny 
terapie pri TK vyššom ako je cieľová hodnota, čo prispieva 
k vysokej prevalencii nedostatočne kontrolovanej hypertenzie 
(TK > 140/90 mmHg). V  ideálnom prípade, teoreticky, by sa 
mala hodnota skóre blížiť k  číslu 1, v publikovaných prácach sa 
uvádza hodnota terapeutickej inercie v  rozmedzí 0,45 – 0,70. 
Záver: Práca prináša reálne údaje o obťažnosti liečby 
hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom a/alebo 
diabetom 2. typu, o čom svedčí pomerne nízka hodnota 
kontroly sTK (32 %). Uvádza konkrétne lieky, s ktorými 
bol asociovaný najvýraznejší pokles TK a  tiež aj účinnosť 
niektorých liekových kombinácií. Výpočet terapeutickej 
inercie by sa mohol stať jedným z najvýznamnejších 
ukazovateľov kvality manažmentu hypertenzie a prispieť tak 
k  jej lepšej kontrole. 
e-mail: farsky@za.psg.sk

Prognostický význam stanovenia diurnálneho  
indexu TK 
Gašpar Ľ, Komorníková A, Čaprnda M, Bulas J
I. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava

Cieľ štúdie: Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) 
nám umožňuje získať aj prehľad o variabilite krvného tlaku 
(TK) v  časovo definovaných periódach. Viaceré veľké štúdie 

potvrdili, že stanovenie diurnálneho indexu je dôležité 
z prognostického aspektu. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť 
parametre diurnálneho indexu TK vo vzťahu k mortalite 
pacientov s  artériovou hypertenziou. 
Obsah a  metodika: Bola vykonaná retrospektívna analýza 
protokolov realizovaných AMTK vyšetrení súboru 
hypertonikov v kalendárnzch rokoch 2015 a 2016 na tunajšom 
pracovisku kardiovaskulárnej funkčnej diagnostiky. AMTK bolo 
realizované prístrojmi Cardiosoft-Tonoport V  (General Electric, 
USA) s oscilometrickou metódou merania. Vyšetrených bolo 
299 liečených hypertonikov, z  toho 141 mužov a  158 žien. 
V  parametroch AMTK sme analyzovali dosiahnutie cieľových 
hodnôt TK v  24-hodinovom profile a  typ diurnálneho indexu 
(dipper, non-dipper, extrémny dipper, riser). 
Výsledky: Normálny diurnálny index malo 119 vyšetrených 
osôb (39,8 %), non-dipperov bolo 107 (35,8 %), riserov 
bolo 47 (15,7 %) a  extrémnych dipperov 5 (1,7  %). Celkom 
21 protokolov (7,0 %) bolo z  aspektu diurnálneho indexu 
nehodnotiteľných, podľa denníka aktivít to bolo spravidla pre 
nočné bdenie vyšetrovanej osoby. Cieľové hodnoty TK dosiahlo 
pri antihypertenzívnej liečbe 130 osôb (43,5 %). Sledovaním 
ďalšieho osudu členov súboru sme zistili, že k 30. júnu 2018 
zomrelo 21 osôb (7,0 %), pričom 15 z  nich bolo zo skupín 
s  narušeným diurnálnym rytmom. 
Diskusia a závery: V našej práci sme potvrdili 
prognostický význam stanovenia porúch diurnálneho 
rytmu TK. Komplexná analýza výsledkov AMTK i  so 
stanovením a zhodnotením diurnálneho indexu môže byť 
nápomocná pri optimalizácii liečby artériovej hypertenzie 
z  chronofarmakologického hľadiska.
e-mail: ludovitgaspar@gmail.com

Chronická obličková choroba a artériová hypertenzia: 
Deštruktívna kombinácia
Kulinová M1, Vojtek L1

1Interné oddelenie, FNsP, Žilina

Cieľom štúdie bolo sledovanie výskytu a  závažnosti artériovej 
hypertenzie (AH) u  pacientov s  chronickým obličkovým 
ochorením (CKD) v pravidelnej dialyzačnej liečbe. Ďalej sa 
u  týchto pacientov analyzovala antihypertenzívna liečba a  jej 
špecifiká. 
Pacienti a  metodika: Vyšetrili sme 54 pacientov s  ESRD 
hospitalizovaných na internom oddelení v priebehu 11 
mesiacov roku 2018. Zisťovali sme etiológiu CKD, príčinu 
hospitalizácií, prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení (KVO), 
najmä AH. Sledovali sme stupeň AH, stratégiu jej liečby, 
kompenzáciu krvného tlaku (TK) na danej liečbe. Rovnako 
sme analyzovali typ, intenzitu a  zastúpenie jednotlivých tried 
antihypertenzív. 
Výsledky: Počet pacientov bol 54, z  toho mužov 33 a 21 
žien. Priemerný vek bol 67,77 roka. Všetci pacienti boli 
zaradení v pravidelnom hemodialyzačnom (HD) programe. 
Celkový počet hospitalizačných prípadov bol 110, čo znamená 
priemerne 2,03 hospitalizácie/pacienta. Najčastejšou príčinou 
hospitalizácie bola u oboch pohlaví infekcia, nasledovalo 
srdcové zlyhanie u mužov a  anémia u  žien. Najčastejšou 
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príčinou zlyhania obličiek bol diabetes mellitus (25,9  %) 
a vaskulárna nefroskleróza (24,07 %). Najčastejšie používanou 
triedou antihypertenzív boli centrálne a  centrálne a  periférne 
pôsobiace antihypertenzíva (78 %), na druhom mieste 
boli betablokátory (70 %), tretie boli Ca blokátory (56  %). 
Pacienti s ESRD si najčastejšie vyžadovali kombinovanú 
antihypertenzívnu liečbu. Tri a viac tried antihypertenzív 
sme podávali u  takmer 68 % hypertonikov. Najčastejšou 
kombináciou boli centrálne pôsobiaca látka + betablokátor + 
Ca blokátor. 
Diskusia a  závery: CKD a AH sú úzko spojené 
s prekrývajúcim sa a vzájomne prepojeným príčinným 
vťahom. Vzájomná závislosť medzi týmito ochoreniami 
komplikuje manažment oboch chorôb. V našom súbore bola 
AH prítomná u 92,6 % pacientov, t. j. bola to najčastejšie 
sa vyskytujúcou komorbiditou. Obličková choroba najviac 
modifikovala liečbu AH. Vysoké percento pacientov s CKD 
malo závažnú formu AH, ktorá bola ťažšie kontrolovateľná 
a vyžadovala si väčší počet liekov. 
e-mail: mkulinova@gmail.com

Viac tvárí artériovej hypertenzie – nedostatočná liečba 
alebo omyl. Kazuistika
Letavay P1,2, Mudrončíková A2

1Lekárska fakulta SZU Bratislava, 2Dolnooravská NsP Ladislava Nádaši 
Jégeho, Dolný Kubín

Úvod: Artériová hypertenzia (AH) u  dospelých osôb sa delí 
na primárnu formu a  minoritne sa vyskytujúcu sekundárnu 
formu. Jednou z  príčin sekundárnej hypertenzie je liekmi 
indukované zvýšenie krvného tlaku (TK), ktoré sa môže 
vyskytnúť aj v  dôsledku podávania kortikosteroidných 
liekov. Adrenokortikotropná insuficiencia (AI) je ochorenie 
charakterizované zníženou sekréciou steroidných hormónov 
kôry nadobličky. Liečba chronickej AI spočíva v  hormonálnej 
substitučnej liečbe glukokortikoidmi s  potrebou zvyšovania 
dávok v  záťažových situáciách. Akútna AI, Addisonovská 
kríza, môže vzniknúť pri náhlom zhoršení chronickej 
AI, napr. pri strese s  nedostatočnou substitúciou 
kortikosteroidmi, alebo pri ich náhlom vysadení. 
Kazuistika: V  našej kazuistike prezentujeme prípad 76-ročnej 
pacientky s  anamnézou AH a  primárnou formou AI liečenej 
prednisonom. Pacientka bola prijatá pre febrilný stav 
na poklade akútnej infekcie, pre dyspnoe pri venóznom 
tromboembolizme a  pre nedostatočne kontrolovanú AH. 
Na nedostatočne kontrolovanom TK sme predpokladali 
sekundárny podiel navodený liečbou kortikosteroidmi, keďže 
AH nedostatočne reagovala na aplikáciu antihypertenzívnej 
liečby. U  pacientky sme počas hospitalizácie opakovane 
potencovali antihypertenzívnu liečbu a  zmenili sme 
prednison za hydrocortison, čo následne viedlo k  poklesu TK 
a  k  šokovému stavu. Realizovali sme podrobnú diferenciálnu 
diagnostiku vzniknutej hypotenzie. Zistili sme Addisonskú 
krízu ako príčinu klinického stavu na podklade nedostatočnej 
substitúcie kortikosteroidmi pri strese či pri omylom 
vynechanej kortikosteroidnej liečbe. Vznik hypotenzie môže 
byť následkom nielen potenciácie antihypertenzívnej liečby, 

ale aj Addisonskej krízy, ktorá môže byť nepoznaná až 
fatálna. Po liečbe došlo k  stabilizácii stavu a  k optimalizácii 
hodnôt TK pri podávaní pôvodnej antihypertenzívnej liečby. 
V závere hospitalizácie sme sa preto zamýšľali nad otázkou, 
ktorý z aplikovaných kortikosteroidov viac vplýva na 
zvýšenie TK. 
e-mail: peter.letavay@gmail.com

Systémový lupus erythematosus s multiorgánovým 
postihnutím a jeho spojitosť s artériovou 
hypertenziou. Kazuistika 
Mudrončíková A1, Letavay P1,2

1Dolnooravská NsP Ladislava Nádaši Jégého, Dolný Kubín, 2Lekárska 
fakulta SZU, Bratislava

Úvod: Systémový lupus erythematosus (SLE) predstavuje 
chronické systémové autoimunitné ochorenie s multiorgánovým 
postihnutím. Etiológia je multifaktorová a klinický obraz 
rôznorodý. Najčastejšími komorbiditami sú artériová hypertenzia 
(AH), diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie a koronárna choroba 
srdca. Najčastejšími príčinami úmrtnosti sú kardiovaskulárne 
ochorenia. Samotná ateroskleróza predstavuje jeden z vedúcich 
dôvodov morbidity a mortality u  týchto pacientov, keďže v  jej 
patogenéze sa uplatňuje chronický zápal. Priebeh SLE ovplyvňuje 
samotné ochorenie a  jeho aktivita, charakter poškodenia orgánov 
a  ich následky, liečba s  jej nežiaducimi účinkami a komorbidity 
pacienta (1 – 6). 

Kazuistika: Prezentujeme prípad 58-ročnej pacientky 
liečenej tri dekády na SLE s  multiorgánovým postihnutím 
a  súčasne najčastejšou komorbiditou týchto pacientov – AH, 
ktorá nebola optimálne kontrolovaná napriek opakovaným 
pokusom o úpravu medikácie. Predpokladáme spolupodiel 
sekundárnej zložky na zle kontrolovanej AH, spôsobenej 
lupusovou nefritídou a  užívaním medikácie (glukokortikoidy 
a  cyklosporín). U pacientky počas opakovaných hospitalizácií 
dochádza k progresii ochorenia, až k  rozvoju závažného stavu 
s  obrazom generalizovaných suffúzií a  s úvahou o vzniku 
katastrofického antifosfolipidového syndrómu. 
Histologicky potvrdzujeme leukocytoklastickú vaskulitídu. 
Rôznorodosť, multidisciplinárny prístup a najčastejšie 
komplikácie sú témou tejto práce. 
e-mail: adrianamudroncikova@gmail.com
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Kardiovaskulárne riziká u extrémne obéznych 
pacientov 
Penesová A1, Páleník M2, Havranová A1, Rádiková Ž1

1Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, 
Slovenská akadémia vied, Bratislava, 2PLANEAT s.r.o., Bratislava

Cieľ štúdie: Manažment obezity (OB), najmä morbídnej (MO, 
BMI > 40 kg/m2) si vyžaduje multidisciplinárny prístup 
k  liečbe. Cieľ liečby nemá byť zameraný “len” na zníženie 
telesnej hmotnosti a BMI (indexu telesnej hmotnosti; http://
easo.org/education-portal/guidelines/), ale na zlepšenie 
ďalších parametrov, ako je obvod pása, zloženie tela, zníženie 
objemu tukovej hmoty a  teda v neposlednom rade zlepšenie 
kardiometabolického rizika. Okrem toho sa manažment OB 
zameriava na komplexnú liečbu komorbidít a  zlepšovanie 
kvality života obéznych pacientov. Pre zníženie akejkoľvek 
postoperačnej morbidity u pacientov s MO alebo so super 
morbídnou obezitou (SO, BMI > 50 kg/m2) sa odporúča pred 
chirurgickým zákrokom redukcia hmotnosti aspoň o  10 %. 
Bariatrická chirurgia je považovaná za jedinú terapeutickú 
alternatívu pre morbídnu obezitu a  jej komorbidity. To ale 
prináša vysoké riziko. Cieľom našej práce je preto monitorovať 
účinok intenzívnej zmeny životného štýlu (diéty a  pohybovej 
aktivity) u pacientov s MO a SO a kardiometabolické 
parametre. 
Pacienti a metodika: Doteraz máme v  sledovaní viac ako 
14 SO (s priemerným vekom 33,1 ± 7,5 r., s počiatočnou 
hmotnosťou 105 – 276 kg), 14 MO (s priemerným vekom 
35,4 ± 3,2 r., s počiatočnou hmotnosťou 115 – 276 kg a  tiež 
4 deti s MO (priemerným vekom 15,0 ± 1,0 r., s počiatočnou 
telesnou hmotnosťou 87 – 147 kg). Intervencia životného 
štýlu pozostáva z  individuálnych poradenských sedení, najmä 
počas prvých 4 týždňov. V  rámci manažmentu po vstupnom 
komplexnom vyšetrení dostal každý pacient individualizovaný 
stravovací plán a plán telesnej aktivity, ktorá prebiehala pod 
dohľadom erudovaného trénera. 
Výsledky: Po 6 – 12 mesiacoch sledovania/intervencie pacienti 
zmenou životosprávy dosiahli redukciu hmotnosti o  5 – 167 kg 
z pôvodnej telesnej hmotnosti. Došlo k významnej úprave 
mnohých kardiometabolických parametrov, ako sú hodnoty 
krvného tlaku, hladiny cholesterolu, hepatálnych parametrov 
a  i. 
Diskusia a  závery: Predbežné výsledky nášho sledovania 
potvrdzujú pozitívny vplyv zmeny životného štýlu na 
zníženie telesnej hmotnosti aj u morbídnych a  super 
morbídnych obéznych pacientov. Je však nevyhnutné 
dlhodobé sledovanie, dispenzarizácia MO a SO pacientov 
a včasná indikácia k bariatrickému chirurgickému zákroku. 
K  tomu by malo prispieť aj budujúce sa centrum pre 
manažment obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV. 
Podporené grantmi: APVV 17-0099; VEGA 2/0161/16, VEGA 
2/0072/18 
e-mail: adela.penesova@savba.sk

Účinnosť a bezpečnosť urapidilu v kombinovanej 
antihypertenzívnej liečbe u pacientov s artériovou 
hypertenziou 2. a 3. stupňa, s vysokým a veľmi 
vysokým pripočítateľným kardiovaskulárnym rizikom 
Sirotiaková J1

1Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou, Myjava

Cieľ štúdie: Primárnym cieľom klinického observačného 
sledovania bolo posúdenie účinnosti a bezpečnosti 
urapidilu u  pacientov s  artériovou hypertenziou (AH) 
2.  a 3. stupňa s  vysokým a  veľmi vysokým pripočítateľným 
kardiovaskulárnym (KV) rizikom po pridaní k  súčasnej 
antihypertenzívnej liečbe, pri ktorej neboli dosiahnuté 
hodnoty systolického krvného tlaku (TK) 140 mmHg 
a menej. Sekundárne ciele mali za úlohu posúdiť vplyv 
antihypertenzívnej liečby na KV riziko po pridaní urapidilu, 
vrátane ovplyvnenia príslušných sledovaných laboratórnych 
parametrov. Súčasťou vyhodnotenia bolo taktiež posúdenie 
znášanlivosti a bezpečnosti liečby, ako aj vyhodnotenie 
nežiaducich účinkov, ktoré boli zaznamenané počas sledovania. 
Pacienti a  metodika: Sledovania sa zúčastnilo 636 pacientov 
– 311 mužov, 325 žien, ktorí spĺňali podmienky zaraďovacích 
kritérií, 633 pacientov sledovanie ukončilo. Klinické sledovanie 
trvalo 12 týždňov. Frekvencia vyšetrení (návštev) bola 1-krát 
za 4 týždne, t. j. celkovo 4 návštevy. Každá návšteva zahŕňala 
fyzikálne vyšetrenie, meranie systolického a diastolického TK 
3-krát za sebou a následne výpočet priemernej hodnoty TK. 
Súčasťou vyšetrenia bol odber krvi na laboratórne vyšetrenie 
príslušných sledovaných parametrov. 
Výsledky: Počas sledovaného 3-mesačného obdobia došlo 
k preukázateľnému poklesu systolického a diastolického 
TK. Na začiatku sledovania boli priemerné hodnoty TK 
160/93 mmHg, na konci sledovania priemer 132/79 mmHg. 
Z hľadiska posúdenia výsledkov laboratórnych vyšetrení došlo 
k preukázateľnému poklesu glykémie nalačno, celkového 
cholesterolu, vzostupu HDL cholesterolu, k  poklesu sérových 
hladín kyseliny močovej. Analýza laboratórnych výsledkov 
svedčí pre priaznivejšie ovplyvnenie príslušných metabolických 
parametrov u  pacientov s prítomným diabetes mellitus (pokles 
glykémie nalačno, pokles celkového cholesterolu). Počas 
sledovania sa nevyskytli závažné nežiaduce účinky, ktoré by 
viedli k predčasnému ukončeniu sledovania. 
Diskusia a závery: Trojmesačné klinické observačné 
sledovanie jednoznačne preukázalo pozitívne ovplyvnenie 
manažmentu artériovej hypertenzie u pacientov s vysokým 
a veľmi vysokým pripočítateľným kardiovaskulárnym 
rizikom po pridaní urapidilu k antihypertenznej liečbe – 
urapidil bol liek 3. a vyššej voľby. Preukázalo sa priaznivé 
ovplyvnenie klinických a metabolických parametrov. 
Práca podporovaná grantom – garantom sledovania bola 
Slovenská internistická spoločnosť SLS.
e-mail: janasirotiakova@post.sk
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Čo znamenajú nové Odporúčania ESC/EHS 2018 pre 
cieľové hodnoty liečenej hypertenzie pre klinickú 
prax?
Spišák V1

1Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina

Cieľ štúdie: Ovplyvní aplikácia nových odporúčaní ESC/EHS 
2018 pre cieľové hodnoty liečenej hypertenzie našu klinickú 
prax? 
Pacienti a metodika: Prospektívne som vyšetril 510 
konzekutívnych pacientov s hypertenziou, ktorá bola liečená 
najmenej 1 rok. Sledoval som dosiahnuté hodnoty krvného 
tlaku (TK) a hodnotil ich podľa nových odporúčaní pre cieľové 
hodnoty TK, podľa veku a pridružených komorbidít. Súčasťou 
sledovania bolo aj vyhodnotenie liečby so zameraním na fixné 
kombinácie antihypertenzív. 
Výsledky: Celkovo som vyšetril 510 pacientov, z  toho 36,5 % 
mužov a 63,5 % žien. Pod 65 rokov bolo 46,4 %, nad 65 rokov 
45,2 % a nad 80 rokov 8,2 %. Cieľové hodnoty TK dosiahlo 
celkom 42,1 % pacientov. Muži dosiahli cieľové hodnoty 
TK u 41,9 % a  ženy u 42,2 %. Ak by sa cieľové hodnoty 
TK klasifikovali podľa starých kritérií z  roku 2013, počet 
pacientov s  cieľovým hodnotami TK by sa zvýšil o 22  % na 
celkový výskyt 64,1 %. Najčastejšie išlo o  zmeny v hodnotách 
diastolického TK u 16,6 % pacientov, zmeny v  systolickom TK 
sa týkali 5,3 % pacientov. Podľa vekových kategórií najčastejšie 
dosiahli cieľové hodnoty pacienti nad 80 rokov (71,4 %), avšak 
bolo ich len 42. Pacienti nad 65 rokov dosiahli cieľové hodnoty 
v 46,3 %, pod 65 rokov len v 32,9 %. Fixné kombinácie 
antihypertenzív sa užívali v  liečbe u 38 % pacientov. Priemerný 
počet antihypertenzív bol 2,6 liekov/jeden liečený pacient. 
Diskusia a  závery: Nové hodnoty potrebné pre dosiahnutie 
cieľového TK podľa aktuálnych odporúčaní (z roka 
2018) pre rôzne vekové skupiny znížia percento úspešne 
liečených hypertonikov, a  to na hodnoty okolo 42 %. 
To je o 22 % menej ako pri hodnotách potrebných na 
dosiahnutie cieľového TK podľa staršieho hodnotenia 
(z roka 2013). Následkom je buď zvyšovanie dávok 
antihypertenzív so zvýšením nežiaducich účinkov alebo 
zvýšenie počtu použitých antihypertenzív, pričom už teraz 
je počet antihypertenzív u  jedného pacienta 2,6. To sa 
blíži počtu užívaných antihypertenzív v  intenzívne liečenej 
skupine podľa štúdie SPRINT, kde použili v priemere 2,8 
antihypertenzív na jedného pacienta.
e-mail: info@vladimirspisak.sk

Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie z pohľadu 
dát zdravotnej poisťovne 
Tulejová H1, Mužik R2, Hodyc D1, Szalay T2 

1Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., Praha, 2Dôvera 
zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava

Cieľom štúdie je zo vzorky dát zdravotnej poisťovne DÔVERA 
vyhodnotiť dodržiavanie odporúčaní pre diagnostický 
manažment artériovej hypertenzie (AH) na Slovensku. 
V práci sa zameriavame na (1) identifikáciu a  regionálne 
rozdiely v odbornostiach lekárov, ktorí sa starajú o  pacientov 

s  hypertenziou a  (2) rozdiely v  dodržiavaní odporúčaní pre 
diagnostický manažment. 
Materiál a metodika: Vzorka: V  analýze boli použité dáta 
z  vykázanej zdravotnej starostlivosti za roky 2015 – 2017 od 
zdravotnej poisťovne Dôvera (DÔVERA ZP). Počet poistencov 
DÔVERA ZP, ktorí mali počas sledovaného obdobia aspoň 
jeden kontakt s  diagnózou hypertenzia (kód I10 – I13) alebo 
vybrali liek z  anatomicko-terapeuticko-chemickej (ATC) 
skupiny C02 (okrem C02KX), C03 (okrem C03CA01), C07, 
C08 (okrem C08CA06) a C09, bolo 621 000. Z nich sme pre 
potreby štúdie definovali hypertonika ako pacienta, ktorý má 
aspoň 2 kontakty s  kódom diagnózy hypertenzia (I10 – I13) 
alebo vybral v  lekárni aspoň 121 štandardných dávok liečiva 
(ŠDL) na vyššie uvedené lieky za celé sledované obdobie, t. j. 
2015 – 2017, okrem detí do 18 rokov, pacientov s  diagnózou 
sekundárnej hypertenzie a  pacientov, ktorým bola hypertenzia 
diagnostikovaná prvý raz v 2. polroku 2017 a  pacientov, ktorí 
v  sledovanom období zmenili poisťovňu, príp. zomreli. Kontakt 
sme definovali ako návštevu, predpis lieku alebo indikované 
laboratórne vyšetrenie priradené tomu istému lekárovi, pričom 
sme do jedného kontaktu spojili výkony v  rozsahu 5 dní. Na 
základe vyššie uvedených kritérií bolo identifikovaných 249 000 
hypertonikov, z  čoho ženy tvorili 46 % (priemerný vek 63  r.) 
a muži 54  % (priemerný vek 59 r.). 
Metodika: Všeobecní lekári pre dospelých (VLD) v mnohých 
prípadoch vyšetrenie pacientov zdravotným poisťovniam 
nevykazujú (nakoľko sú platení kapitáciou za registrovaného 
pacienta), preto nebolo možné pracovať len s podielom 
kontaktov pacienta s AH u  jednotlivých lekárov. Pacienti 
boli preto priraďovaní k  lekárom podľa dvoch pravidiel: 
absolvovania kontrolných vyšetrení s kódom 62 a 63 
u  špecialistu (ŠAS) alebo podielu predpísaných ŠDL na 
hypertenziu, pričom lieky, ktoré predpísal VLD na základe 
poverenia ŠAS, boli priradené k ŠAS. Ak mal pacient väčšinou 
najväčší podiel preskripcie u VLD a  zároveň aspoň 20 % 
preskripcie u  špecialistu (ŠAS) alebo absolvoval kontrolné 
vyšetrenia č. 62 a 63 u ŠAS, bol zaradený do skupiny ŠAS 
+ VLD. Ak mal najväčší podiel preskripcie u  ŠAS, bol 
priradený do skupiny ŠAS. Ak predpísalo najväčší podiel 
ŠDL viacero ŠAS alebo vykonalo kontrolné vyšetrenia č. 62 
a 63, priradzujeme lekárov v poradí: kardiológ-internista-
diabetológ-nefrológ. Ak mal väčšinu preskripcie u VLD 
a nemal viac ako 20  % preskripcie u ŠAS ani nemal vykázané 
kontroly s  kódom 62 a  63 u  špecialistu (ŠAS), bol zaradený 
do skupiny VLD. V prípade, že pacient neužíval lieky, bol 
priradený iba na základe kontrolných vyšetrení alebo ak sa 
nevyskytovali, tak podľa počtu kontaktov s  kódom diagnózy 
primárna hypertenzia (I10 – I13). Pri posudzovaní úspešnosti 
plnenia odporúčaní pre diagnostický manažment boli údaje 
zo zdravotnej poisťovne porovnávané s odporúčanými 
frekvenciami uvedenými v  odbornom usmernení Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom 
s  artériovou hypertenziou z  roku 2014. Pri vyhodnocovaní 
plnenia štandardu liečby nebolo brané do úvahy pod akým 
kódom diagnózy bolo dané vyšetrenie vykonané, kto ho 
indikoval alebo kto bol vyšetrujúcim lekárom. Za splnený 
štandard sme považovali prípad, kedy bolo vyšetrenie 
vykonané v požadovanej frekvencii bez ohľadu na spomenuté 
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podmienky, pretože častokrát sú tieto vyšetrenia objednávané 
pod kódom diagnózy komorbidity k AH. Do vzorky pre 
hodnotenie plnenia štandardu boli vybraní iba lekári, ktorí 
počas sledovaného roka ošetrili aspoň 10 hypertonikov. 
Z dôvodu zvoleného zdroja dát (vykázaná zdravotná 
starostlivosť) nebolo možné vyhodnotiť niektoré iné časti 
štandardu, napr. meranie krvného tlaku (TK). 
Výsledky: Kto sa stará o hypertonikov. Na základe pravidiel 
popísaných v metodológii sa o najväčší podiel hypertonikov 
starajú všeobecní lekári (72 %, z  toho 68 p. b. samostatne 
a zvyšok v  spolupráci so ŠAS), na druhom mieste sú 
internisti (17 %, z  toho 8 p. b. spolu s VLD), nasledujú 
kardiológovia (9 %, z  toho 5 p. b. spolu s VLD). Podiel 
starostlivosti jednotlivých lekárov je medzi jednotlivými 
krajmi rôzny. O najväčší podiel hypertonikov sa vo všetkých 
krajoch starajú všeobecní lekári. Najvýraznejší podiel tvoria 
v Trnavskom a Prešovskom kraji, kde sa starajú až o 79 % 
a 77 % hypertonikov. Naopak v Bratislavskom kraji je to iba 
o 66 % hypertonikov. Rozdiel medzi krajmi je aj v podiele 
internistov (napr. minimum je 13 % v Košickom kraji 
a maximum 21 % v Bratislavskom a kardiológov (napr. 
minimum 6 % v Prešovskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji 
a maximum 14 % v Košickom), ktorí sa starajú o hypertonikov. 
Vyhodnotenie plnenia odporúčaní. Plnenie odporúčaní pre 
jednotlivé vyšetrenia, t. j. u akého % pacientov s hypertenziou 
bolo konkrétne vyšetrenie vykonané v  stanovenej frekvencii 
(napríklad 12-zvodový elektrokardiogram aspoň raz za 12 
mesiacov), bez ohľadu na to, či boli vykonané aj ostatné 
vyšetrenia, je na Slovensku značne variabilné. Spomedzi krajov 
si najlepšie stoja Bratislavský (priemerná miera dodržiavania 
odporúčaní 36 %) a Košický kraj (34 %). Najväčší priestor 
na zlepšenie je v Banskobystrickom (27 %) a Prešovskom 
(28 %) kraji. V prípade niektorých vyšetrení (GFR, USG, 
očné) je miera dodržiavania veľmi podobná vo všetkých 
krajoch. Pre ostatné vyšetrenia je však značný rozdiel 
v dodržiavaní odporúčanej frekvencie medzi krajmi – napr. 
miera dodržiavania frekvencie pre test na LDL cholesterol 
v Bratislavskom kraji (44 %) oproti Banskobystrickému 
(24 %) a podobne test na kyselinu močovú – v Bratislavskom 
kraji (42 %) oproti Prešovskému (25 %). Priemerná miera 
dodržiavania frekvencie laboratórnych vyšetrení na ochorenie 
obličiek (moč, mikroalbuminúria, kreatinín, GFR) je na 
úrovni 23 %. Pre testy na funkciu pečene (GMT, ALT, 
AST) je to 39 %. Pre lipidy (celkový cholesterol, HDL, 
LDL, triacylglyceroly) 40 %. Pre laboratórne testy na cukor 
(glykémia, oGTT) 36 %. Pre iné laboratórne testy z krvi (sodík, 
draslík, kyselina močová) 32 %. Pre prístrojové vyšetrenia 
(ECHO, EKG, USG, očné) iba 21 %. Z hľadiska vyšetrení 
sme identifikovali najväčší priestor na zlepšenie v dodržiavaní 
odporúčaní pre realizáciu zobrazovacích (12-zvodové 
EKG – miera dodržiavania 20 %, ECHO – úspešnosť 28 % 
a USG – miera dodržiavania 17 %), ako aj laboratórnych 
(mikroalbuminúria – miera dodržiavania 15 %) diagnostických 
vyšetrení. Priestor na zlepšenie je aj v dodržiavaní vyšetrení 
u oftalmológa (vyšetrenie očného pozadia). Naopak najlepšie 
je štandard dodržiavaný u vyšetrení glykémie, triacylglycerolov 
a LDL – miera dodržiavania 44, 42 a 42 %. 
Diskusia a  závery: Podľa štúdie Lewingtona a  spol. (1) 
každých znížených 10 mmHg systolického TK vedie 

k zníženiu priemerného rizika smrti v dôsledku infarktu 
a mŕtvice o 30 % a 40 % (1). Analýza dát pacientov 
s hypertenziou DÔVERY ZP ukázala veľkú variabilitu 
v dodržiavaní odporúčaní pre manažment diagnostiky medzi 
rôznymi vyšetreniami, ako aj na úrovni regiónov. DÔVERA 
ZP preto zvažuje vytvorenie programu riadenej starostlivosti 
(tzv. disease management programu, DMP) pre pacientov 
s hypertenziou v úzkej spolupráci s  lekármi. Zámerom 
je využitie dostupných dát na zlepšenie dodržiavania 
odporúčaní pre diagnostický manažment. 
e-mail: tulejova@advanceinstitute.cz
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Farmakoterapia u pacientov s artériovou hypertenziou 
z pohľadu dát zdravotnej poisťovne 
Tulejová H1, Mužik R2, Hodyc D1 

1Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., Praha,2Dôvera 
zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava

Cieľom štúdie je zo vzorky dát zdravotnej poisťovne DÔVERA 
vyhodnotiť dodržiavanie odporúčaní pre farmakoterapiu 
artériovej hypertenzie (AH) na Slovensku. V  práci sa 
zameriavame na: 1. Identifikáciu komorbidít pacientov 
s  hypertenziou, na základe ktorých by mala byť upravovaná 
farmakoterapia hypertonika, alebo u  ktorých je možný výskyt 
nežiaducich závažných kontraindikácií. 2. Vyhodnotenie 
dodržiavania odporúčaní pre farmakoterapiu u  pacientov bez 
komorbidít a 3. Vyhodnotenie možného výskytu nežiaducich 
závažných kontraindikácií. 
Materiál a metodika: Vzorka: V  analýze boli použité dáta 
z  vykázanej zdravotnej starostlivosti za roky 2015 – 2017 od 
zdravotnej poisťovne Dôvera (DÔVERA ZP). Počet poistencov 
DÔVERA ZP, ktorí mali počas sledovaného obdobia aspoň 
jeden kontakt s  diagnózou hypertenzia (kód I10 – I13) alebo 
vybrali liek z  anatomicko-terapeuticko-chemickej (ATC) 
skupiny C02 (okrem C02KX), C03 (okrem C03CA01), C07, 
C08 (okrem C08CA06) a C09, bolo 621 000. Z nich sme pre 
potreby štúdie definovali hypertonika ako pacienta, ktorý má 
aspoň 2 kontakty s  kódom diagnózy hypertenzia (I10 – I13) 
alebo vybral v  lekárni aspoň 121 štandardných dávok liečiva 
(ŠDL) na vyššie uvedené lieky za celé sledované obdobie, t. j. 
2015 – 2017, okrem detí do 18 rokov, pacientov s  diagnózou 
sekundárnej hypertenzie a  pacientov, ktorým bola hypertenzia 
diagnostikovaná prvý raz v 2. polroku 2017 a  pacientov, ktorí 
v  sledovanom období zmenili poisťovňu, príp. zomreli. Kontakt 
sme definovali ako návštevu, predpis lieku alebo indikované 
laboratórne vyšetrenie priradené tomu istému lekárovi, pričom 
sme do jedného kontaktu spojili výkony v  rozsahu 5 dní. 
Na základe vyššie uvedených kritérií bolo identifikovaných 
249 000 hypertonikov, z  čoho ženy tvoria 46 % (priemerný 
vek 63 r.) a muži 54 % (priemerný vek 59 r.). Na základe 
rešerše literatúry boli definované pravidlá pre identifikáciu 
komorbidít, ktoré podľa odporúčaní menia farmakoterapiu. Za 
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diabetika považujeme poistenca, ktorý mal v  časovom období 
október 2016 – september 2018 vykázanú diagnózu E10 alebo 
E11 diabetológom. Ďalej sme predpokladali, že pacient je 
liečený na srdcové zlyhávanie, pokiaľ bol v období 10/2012 – 
09/2018 hospitalizovaný s diagnózou I50, I11.0, I13.0, I13.2 
alebo mal dva kontakty s  týmito diagnózami u ambulantných 
lekárov v priebehu dvoch rokov v období (10/2015 – 09/2017). 
Za pacienta liečeného na ischemickú chorobu srdca sme 
považovali pacienta hospitalizovaného s diagnózou I20.0, 
I21, I22, I23, I24.1, I25.1-5 v období 10/2012 – 09/2018 
alebo ak mal jeden kontakt s  týmito diagnózou I24, I25 
u ambulantných lekárov v priebehu klasifikačného obdobia 
(10/2015 – 09/2017) a  súčasne si vybral v  lekárni aspoň 
90 ŠDL liekov B01AC06, B01AC56, B01AC04, B01AC22, 
B01AC24. Pacienta s fibriláciou predsiení sme identifikovali 
v klasifikačnom období pomocou troch algoritmov: 1.  aspoň 
1 kontakt s diagnózou I48 a  realizovaným vyšetrením 
protrombínového času (kódy 3842 a 23501) aspoň 3-krát počas 
1 roka; 2. aspoň 1 kontakt s diagnózou I48 a v lekárni boli 
vybrané lieky B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03 alebo 
3. mal dva kontakty s diagnózou I48 počas klasifikačného 
obdobia. Ďalej sme predpokladali, že pacient s AH je liečený 
na chronické zlyhanie obličiek, pokiaľ mal v klasifikačnom 
období aspoň dva kontakty s nefrológom bez ohľadu na 
kód diagnózy (na základe dát sa javilo, že niektorí pacienti, 
zrejme v počiatočnom štádiu komorbidity, sú vykazovaní 
u nefrológov pod kódmi diagnózy pre AH) alebo absolvoval 
aspoň 12 výkonov hemodialýzy alebo hemodiafiltrácie 
alebo aspoň 30 výkonov peritoneálnej dialýzy. Podobne pre 
vyhodnotenie komorbidít, ktoré sú uvedené v  štandarde 
z dôvodu možných nežiaducich závažných kontraindikácií, 
sme pacienta s bronchiálnou astmou identifikovali na základe 
dvoch kontaktov s diagnózou astma (J45) a pacienta s  dnou 
na základe dvoch kontaktov s diagnózou dna (M10) počas 
2-ročného klasifikačného obdobia, s  vylúčením pacientov, 
ktorí užili menej ako 365 ŠDL liekov febuxostat alebo 
alopurinol za 2 roky. Pacientky, ktoré mohli byť gravidné, sme 
identifikovali podľa 1 kontaktu s diagnózou O** počas 1 roka 
v  rámci klasifikačného obdobia (10/2016-09/2017). Z  dôvodu 
zvoleného zdroja dát (vykázaná zdravotná starostlivosť) 
sme predpokladali, že pokiaľ pacient splnil podmienku pre 
komorbiditu v klasifikačnom období (10/2015 – 09/2017), má 
ju aj v  sledovanom období, t. j. že komorbidita je chronická 
a netestovali sme plnenie podmienok v  sledovanom období 
(10/2017 – 09/2018). 
Metodika: Všeobecní lekári pre dospelých (VLD) v  mnohých 
prípadoch vyšetrenie pacientov zdravotným poisťovniam 
nevykazujú (nakoľko sú platení kapitáciou za registrovaného 
pacienta), preto nebolo možné pracovať len s podielom 
kontaktov pacienta s AH u  jednotlivých lekárov. Pacienti boli 
priraďovaní k  lekárom podľa dvoch pravidiel: absolvovania 
kontrolných vyšetrení s kódom 62 a 63 u  špecialistu (ŠAS) 
alebo podielu predpísaných ŠDL na AH, pričom lieky, ktoré 
predpísal VLD na základe poverenia ŠAS, boli priradené 
k ŠAS (pre metodologické detaily pozri abstrakt Tulejová, 
Mužik, Hodyc: Diagnostika a  liečba artériovej hypertenzie 
z pohľadu dát zdravotnej poisťovne). Pri vyhodnocovaní 
plnenia odporúčaní bolo preskripčné správanie lekárov 
na základe údajov zo zdravotnej poisťovne porovnávané 

s  Európskymi odporúčaniami pre manažment artériovej 
hypertenzie z  r. 2018 (1). Odporúčania pre farmakoterapiu 
sa odlišujú podľa komorbidít pacienta – bez komorbidít, 
s  diabetes mellitus, so srdcovým zlyhaním, ischemickou 
chorobou srdca, fibriláciou predsiení a  chronickým zlyhaním 
obličiek. Pokiaľ pacient nemal v klasifikačnom období (10/2015 
– 09/2017) identifikovanú ani jednu z  týchto komorbidít, 
bol pre vyhodnocovanie plnenia odporúčaní považovaný 
za nekomplikovaného. Do vzorky pre hodnotenie plnenia 
štandardu boli vybraní iba lekári, ktorí počas sledovaného 
obdobia ošetrili aspoň 10 hypertonikov. 
Výsledky: Vyhodnotenie plnenia odporúčaní pre farmakoterapie 
– pacienti bez komorbidít. Podľa Európskych odporúčaní pre 
manažment artériovej hypertenzie z  r. 2018 (1) je s  výnimkou 
nízko rizikových pacientov s AH v  štádiu 1, pri starých 
pacientov (≥ 80 rokov) alebo krehkých pacientov preferovaným 
1. krokom pri liečbe hypertenzie dvojkombinácia – ACE 
inhibítor (ACEI) alebo angiotenzín receptorový blokátor (ARB) 
spolu s blokátorom kalciového kanála (BKK) alebo diuretikom 
(DIU). V  analyzovanej vzorke pacientov s  AH bez komorbidít 
(111 358 pacientov) si v  sledovanom období vybralo len 1 liek 
30 % pacientov (33 509), z  toho u 12 p. b. pacientov išlo len 
o  betablokátory (BB) a u 10 p. b. len ACEI. Dvojkombináciu si 
vybralo 36 % pacientov (39 569), z  toho 7 % (2 940) nemalo 
predpísaný niektorý z  odporúčaných liekov ACEI, ARB alebo 
BKK a  trojkombináciu 23 % pacientov(25 324), z  toho 3 % 
(827) nemalo predpísané aspoň dva z odporúčaných liekov 
ACEI, ARB, BKK alebo DIU. Spolu 2  % (2 224) pacientov 
bez komorbidít malo v  sledovanom období predpísaných 
kombináciu liekov ACEI a ARB. Vzhľadom na neznalosť 
dávkovania nie je možné zanalyzovať, či ide o  zmenu 
farmakoterapie alebo nedodržanie odporúčaní. Vyhodnotenie 
plnenia odporúčaní pre farmakoterapie – kontraindikácie. Na 
liečbu AH by sa podľa odporúčaní malo používať 5 hlavných 
skupín liekov: ACEI (ATC skupiny C09A, C09B), ARB – 
sartany (C09C, C09D), BB (C07A), BKK (C08) a  DIU (C03). 
Niektoré z  nich však majú podľa odporúčaní (1) závažné 
kontraindikácie, pokiaľ pacient trpí iným ochorením mimo 
hypertenzie. Najvýznamnejšími príkladmi sú vybrané BB pri 
diagnóze bronchiálna astma (J45), niektoré DIU (verapamil 
a diltiazem, C08D) pri diagnóze srdcové zlyhanie (I50), 
tiazidové DIU (s výnimkou Milurit a  Adenurit) pri diagnóze 
dna (M10) a  použitie ACEI alebo ARB pri gravidite (O **). 
Najvýraznejší priestor na zlepšenie dodržiavania odporúčaní 
je pri predpisovaní BB hypertonikom s bronchiálnou astmou. 
V  sledovanom období malo vybrané BB pri diagnóze astma 
predpísané a vybrané 3 % hypertonikov bez komorbidít a 4 % 
hypertonikov s  diabetom alebo chronickým zlyhaním obličiek 
(spolu 3 814). Takúto preskripciu sme identifikovali u 50 % 
hodnotených lekárov (1 553) v prípade nekomplikovaných 
pacientov a u 26 % lekárov (820) v prípade pacientov 
s  diabetom a  chronickým zlyhaním obličiek. Selektívne BKK 
s  priamym kardinálnym účinkom boli predpísané 12,5 % 
hypertonikom so srdcovým zlyhaním (586, po vylúčení 
hypertonikov so srdcovým zlyhaním aj s fibriláciou predsiení). 
Túto preskripciu sme identifikovali u 480 lekárov, z  toho 341 
VLD (16 % analyzovaných VLD) a  104 špecialistov (10 % 
analyzovaných ŠAS). Tiazidové DIU (s výnimkou Milurit 
a Adenurit) boli predpísané 51 hypertonikom, ktorí sú súčasne 
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liečení na dnu (M10), spolu 66 lekármi (v priemere 4 recepty 
na hypertonika). ACEI alebo ARB boli spolu predpísané 
221 pacientkam s AH pri gravidite u 279 lekárov (v priemere 
takmer 5 receptov na hypertoničku). 
Diskusia a  závery: Podľa skúseností zo zahraničia sú pre 
účinnú liečbu a dlhodobú kontrolu AH kľúčové dve oblasti: 
vhodná farmakoterapia (správny výber liečiva a  jeho 
vhodné dávkovanie) a adherencia pacienta. Analýza dát 
pacientov s AH zdravotnej poisťovne Dôvera ukázala veľkú 
variabilitu v dodržiavaní odporúčaní pre farmakoterapie 
a odporúčaní pre zabránenie výskytu neželaných závažných 
kontraindikácií. DÔVERA ZP preto zvažuje v úzkej 
spolupráci s  lekármi vytvorenie programu riadenej 
starostlivosti (tzv. disease management programu) pre 
pacientov s AH. Zámerom je využitie dostupných dát na 
zlepšenie dodržiavania odporúčaní pre farmakoterapiu, ako 
aj na zlepšenie adherencie pacienta. 
e-mail: tulejova@advanceinstitute.cz
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Fibrilácia predsiení, artériová hypertenzia a CMP. Aká 
je reálna situácia na Slovensku? Analýza z registra 
SLOV-FIB
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Cieľ štúdie: Fibrilácia predsiení (FP) a  artériová hypertenzia 
(AH) sú ochorenia s  vysokou prevalenciou vedúce k  zvýšenej 
morbidite a mortalite pacientov. Vzájomná koexistencia oboch 

ochorení je veľmi častá, napriek tomu účinná liečba AH 
nie je v  centre pozornosti pri manažmente pacientov s FP. 
V dôsledku nedostatočnej liečby AH dochádza k  štrukturálnym 
zmenám srdca (hypertrofia, dilatácia a dysfunkcia srdcových 
oddielov), ktoré zvyšujú riziko tromboembolických 
komplikácií, na druhej strane nekontrolovaná AH predstavuje 
významné riziko pre krvácavé komplikácie, vrátane tých 
intrakraniálnych. Cieľom práce bolo analyzovať údaje pacientov 
s FP z  registra SLOV-FIB. 
Pacienti a metodika: Do prospektívneho prierezového registra 
SLOV-FIB bolo zaradených celkovo 1 975 pacientov s FP. 
Výsledky: Najčastejšou komorbiditou bola AH u 1 756 (88,9 %) 
pacientov. V porovnaní s  inými krajinami bol u pacientov s FP 
vysoký výskyt ICHS, a  to u  833 (42,2  %) pacientov. CMP/
TIA prekonalo 329 pacientov (16,7  %), srdcové zlyhávanie 
bolo prítomné u  587 (29,7  %) pacientov. Vyhodnotením 
kontroly tlaku krvi (TK) bola dobre kontrolovaná AH (priemer 
systolický STK 133,6 ± 15,1, priemer diastolický TK 79,5 
± 9,5 mmHg) prítomná u 91 % pacientov, nedostatočne 
kontrolovaná AH (priemer systolický TK 157,9 ± 21,8, priemer 
diastolický TK 89,5 ±1 2,6 mmHg) u  zvyšku pacientov. 
Kontrola AH bola oveľa lepšia ako je dokumentované v bežnej 
populácii hypertonikov. Namerané hodnoty TK v  registri 
SLOV-FIB spochybňujú zásadný vplyv kontroly TK na 
výskyt CMP/TIA v  sledovanej populácii pacientov. Lepšia 
kontrola hodnôt TK môže byť v  lepšej adherencii pacientov 
s  FP k antihypertenzívnej liečbe, ako aj fakt, že títo pacienti 
boli dominantne sledovaní v  špecializovaných interných 
a kardiologických ambulanciách. 
Diskusia a závery: Dôsledná kontrola AH má dôležitú 
úlohu v primárnej a  sekundárnej prevencii FP a  vzniku jej 
komplikácií. 
e-mail: annavachulova@yahoo.com
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