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Kardiofórum 2017

Edukačná akcia Pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie  
Slovenskej kardiologickej spoločnosti

V dňoch 10. – 11. februára 2017 sa v Novom Smokovci ko-
nalo podujatie venované problematike srdcového zlyhávania 
s  názvom Kardiofórum. Tvorcom programu bola Pracovná 
skupina pre srdcové zlyhávanie Slovenskej kardiologickej spo-
ločnosti. Zúčastnilo sa ho takmer 70 kardiológov a internistov. 

Odborným garantom podujatia bola docentka MUDr. 
Eva Goncalvesová, CSc., FESC (Oddelenie zlyhávania 
a  transplantácie srdca – OZaT, Národný ústav srdcových 
a  cievnych chorôb – NÚSCH). V  úvodnej prednáške „Stav 
srdcového zlyhávania na Slovensku“ zdôraznila význam, 
závažnosť a komplexnosť problematiky srdcového zlyhávania 
(SZ). Odhadovaná prevalencia SZ na Slovensku je 2,3  %. 
Dekompenzácia SZ sa stala najčastejšou príčinou hospitali-
zácie. Hospitalizačná mortalita je 9 % a v ostatných rokoch 
sa nemení, pričom hospitalizačná mortalita na akútne ko-
ronárne syndrómy je polovičná. Napriek pokrokom v liečbe 
je prognóza pacientov so SZ zlá a  päť rokov po stanovení 
diagnózy prežije asi 50 % pacientov. Docentka Goncalvesová 
upozornila aj na nepresnosti vo vykazovaní diagnóz vo vzťahu 
k zdravotným poisťovniam. Mnoho pacientov hospitalizova-
ných pre SZ má uvedený ako hlavný dôvod hospitalizácie 
ischemickú chorobu srdca, kardiomyopatiu alebo artériovú 
hypertenziu. Nesprávne vykazovanie diagnózy môže pod-
hodnocovať epidemiologickú závažnosť SZ a sťažovať aktivity 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti smerom k  politickým 
a  zdravotníckym autoritám.

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., (Oddelenie neinvazívnej 
kardiológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Petržalka), 
referoval o inhibícii neprilyzínu ako novej terapeutickej mož-
nosti v liečbe SZ. Dominantne sa venoval patofyziologickým 
predpokladom účinnosti súčasnej kombinovanej inhibície 
neprilyzínu a  receptorov A1 pre angiotenzín II. Ukázalo 
sa, že súčasné podávanie inhibítora neprilyzínu sakubitrilu 
(blokuje degradáciu nátriuretických peptidov, ale aj iných 
vazoaktívnych látok) a valsartanu v porovnaní s enalaprilom 
redukuje relatívne riziko kardiovaskulárnej mortality o 20 %, 
riziko hospitalizácií pre SZ o 21 %, dokonca aj celkovú mor-
talitu o 16 %. Sakubitril/valsartan bol porovnateľne bezpečný 
ako enalapril, v  štúdii PARADIGM-HF ukončilo liečbu pre 
nežiaduce účinky menej pacientov v ramene so sakubitrilom/
valsartanom ako v  ramene s  enalaprilom.

Na vyššie uvedenú problematiku plynulo nadviazal 
MUDr. Roman Margóczy (Oddelenie všeobecnej kardio-
lógie, Stredoslovenský ústav srdcových a  cievnych chorôb 
– SÚSCH, Banská Bystrica). Prínos liečby SZ sakubitrilom/
valsartanom je nepochybne najvýznamnejšou zmenou v ak-
tuálnych odporúčaniach pre liečbu srdcového zlyhávania. 
Na rozdiel od doterajšej praxe nedochádza k  pridávaniu 
nového farmaka k  doterajšej liečbe, ale k  nahradeniu 
menej účinného lieku (inhibítora enzýmu konvertujúceho 
angiotenzín alebo sartanu) liekom účinnejším (sakubitril/
valsartan). Táto zmena liečby sa odporúča u  pacientov so 
systolickým SZ, s  ejekčnou frakciou ľavej komory ≤ 35  %, 
ktorí sú symptomatickí, napriek liečbe inhibítorom ACE, 
betablokátorom a  antagonistom mineralokortikoidných 
receptorov. Subanalýzy štúdie PARADIGM-HF ukázali, že 
zmena na sakubitril/valsartan je indikovaná aj u  stabilne 
symptomatických pacientov, to znamená, že sa neodporúča 
čakať na progresiu symptómov.

MUDr. Ján Števlík (V. interná klinika, Univerzitná nemoc-
nica Bratislava, Ružinov) sa venoval manažmentu akútneho 
SZ. V oblasti akútneho SZ sa v ostatných rokoch v klinickej 
praxi neobjavili nové molekuly ako v  prípade chronického 
SZ. Podobne aj medicína dôkazov pre liečbu akútneho SZ 
je podstatne slabšia ako v  prípade liečby chronického SZ. 
V  aktuálnych odporúčaniach Európskej kardiologickej spo-
ločnosti je prezentovaný koncept včasnej iniciácie primeranej 
liečby so snahou štandardizovať postup liečby akútneho SZ 
podobne ako v  prípade jasne definovaného postupu pri in-
farkte s eleváciou ST segmentu. Liečba diuretikami, vazodila-
tanciami a inotropikami a vazopresormi sa má odvíjať podľa 
tzv. klinického profilu pacienta, čiže prítomnosti a  stupňa 
kongescie a hypoperfúzie.

MUDr. Milan Luknár (OZaT, NÚSCH, Bratislava) ho-
voril o  vzťahu SZ, diabetes mellitus a  renálnej insuficiencie. 
U pacientov so SZ a diabetes mellitus II. typu je liekom prvej 
voľby metformín, glitazóny sa neodporúčajú. Empagliflozín 
dokázal redukovať hospitalizácie pre SZ a  mortalitu, tento 
efekt bude potrebné potvrdiť v ďalších štúdiách a v súčasnosti 
sa nepovažuje za efekt triedy. Zdôraznil, že medikamentózna 
liečba SZ u  diabetika je v  podstate rovnaká ako u  pacienta 
bez diabetes mellitus. Nádejou do budúcnosti môže byť 
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empagliflozín. V  súčasnosti nie je jasné, či prísna kontrola 
glykémie zlepšuje prognózu pacienta so SZ. 

 MUDr. Peter Lesný, PhD. (OZaT, NÚSCH, Bratislava) 
sa venoval postupom pri iniciácii liečby sakubitrilom/valsar-
tanom s  cieľom minimalizovať riziko nežiaducich účinkov, 
najmä hypotenzie. Sakubitril/valsartan, podobne ako inhibí-
tory ACE, môže spôsobiť symptomatickú hypotenziu, ktorá 
však iba výnimočne vyžaduje trvalé prerušenie liečby. Riziko 
hypotenzie sa zníži použitím vhodnej iniciačnej dávky podľa 
krvného tlaku, renálnych funkcií a doterajšej dávky inhibítora 
ACE, respektíve sartanu. Dávky sa zvyšujú každé 2 – 4 týždne 
na cieľovú 2 x 200 mg, respektíve maximálnu tolerovanú. Pri 
vzniku hypotenzie je potrebné v prvom kroku redukovať iné 
antihypertenzíva a/alebo diuretiká.

MUDr. Miroslav Slanina (Kardiocentrum, Prešov) vy-
stúpil s  vysoko aktuálnou a  často obchádzanou témou ma-
nažmentu pacienta so SZ v súvislosti s onkologickou liečbou. 
Ide o  náročnú a  komplikovanú problematiku, ktorá viedla 
k  vzniku samostatnej špecializácie kardioonkológie. Okrem 
biochemických parametrov ostáva dominantnou zobrazovacou 
metódu v hodnotení poškodenia srdca onkologickou liečbou 
echokardiografia. Pri odhalení subklinickej systolickej dys-
funkcie ľavej komory môže byť presnejšia speckle tracking 
echokardiografia ako hodnotenie ejekčnej frakcie ľavej komory 
bežnými metódami. Podmienkou je pracovisko s dostatočnými 
skúsenosťami v  tejto metodike. 

Nasledovali kazuistiky o vlastných skúsenostiach so saku-
bitrilom/valsartanom. Kazuistiky prezentovali MUDr. Eva 

Akubžanová (Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov), 
MUDr. Katarína Balážová (SÚSCH, Banská Bystrica), MUDr. 
Matej Moščovič (VÚSCH, Košice), MUDr. Peter Olexa, PhD. 
(Kardiologická ambulancia, Košice), MUDr. Ladislav Procház-
ka (Kardiologická ambulancia, Handlová).

 Program podujatia obohatili tri kurzy: kurz transezo-
fageálnej echokardiografie (prezentovali MUDr. Marcela 
Tavačová, NÚSCH, Bratislava, MUDr. Alena Žemberová, 
Fakultná nemocnica Trenčín), kurz transtorakálnej echo-
kardiografie a „pocket-size“ echo (prezentoval MUDr. Jozef 
Beňačka, PhD., Kardiologická ambulancia, Piešťany), kurz 
kardiopulmonálnej resuscitácie (pracovníci Záchrannej 
akadémie).

Stretnutie je súčasťou každoročných podujatí, ktorými 
Pracovná skupina pre SZ pri SKS poskytuje priestor na ko-
munikovanie o danej problematike so širšou kardiologickou 
a  internistickou obcou. Neformálny charakter podujatia 
v príjemnom prostredí bol zdrojom bohatej diskusie, komen-
tárov, výmeny poznatkov, ako aj návrhov tém na nasledujúce 
stretnutia. 

Akcia bola podporená nezávislým edukčným grantom 
firmy Novartis.
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