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Správa z kongresu American College of Cardiology (ACC)

17. – 19. marec 2017, Washington (DC), USA

Na kongrese bolo asi 20 000 účastníkov a bol dobre zor-
ganizovaný. Z  prezentácií som si vybral niektoré, ktoré 
ma zaujali. 

Otvárací príhovor prezidenta kongresu ACC dňa 
17. 3. 2017, 8.00 − 8.30, sála Tent, prof. dr. R. Chazala, 
FACC

Venoval sa problému „Zmena v našom živote a v práci“. 
Medicína sa vyvíjala spolu s  vývojom spoločnosti odpra-
dávna. Ale medicína založená na dôkazoch vznikla po 
2. svetovej vojne okolo roku 1950 (zbieranie rizikových fak-
torov, vznik prvých klinických štúdií, zobrazovacie techniky 
v kardiológii: RTG vyšetrenia, echokardiografia a podobne). 
Ale tento proces vývoja medicíny dostal pomenovanie 
„medicína založená na dôkazoch“ až v  priebehu 90. rokov 
minulého storočia. To bola veľká a  prvá zo zmien, ktoré 
odvtedy vyživujú medicínu a klinickú prax. V oblasti USA 
je v  súčasnosti snaha projektu MEDICARE zmeniť záujem 
medicíny z  oblasti kvantity údajov na oblasť zhodnotenia 
údajov a  kvality (Value system). Pozoruhodné je, že asi 
60 % prác v medicínskych amerických časopisoch pochádza 
zo sveta, z neamerickýh pracovísk. Zmenu si dnes žiada aj 
skutočnosť v klinickej praxi: Obrovský nárast počtu starých 
osôb (≥ 65 rokov), nárast nadhmotnosti/obezity a  s tým 
diabetu 2. typu, zlepšilo sa prežívanie osôb s  rakovinou. 
Sme konfrontovaní s rozdielmi v pohlaviach: Ženy sú menej 
honorované ako muži v medicínskej profesii, v zdravotníctve 
je pritom veľa žien, sú to najmä sestričky, treba sa s  tým 
zaoberať a nespravodlivé nerovnosti odstrániť. Aj organizá-
cia zdravotníctva v  USA sa zmení, menia sa i  kongresové 
aktivity. Dôraz treba dať na edukáciu v  školách, populácii 
a  v zdravotníctve. Veľmi dobre to posúdil už N.  Mandela 
vyjadrením: „Edukácia je dnes najsilnejšou zbraňou ako 
zmeniť svet“, nuž i  toto je dnes výzva k  zmene. 

Osobne si aj ja myslím, že všetky uvedené zmeny potre-
bujeme, najmä v  zdravotníctve, aj Slovensko to potrebuje. 
Dočká sa toho? 

Hypertenzia a kognitívne (dys)funkcie

Iadecola C (neurológ, New York City, USA) „Jestvuje 
asociácia medzi hypertenziou a  vývojom kognitívnej 
dysfunkcie – demencie?“

Kognitívna dysfunkcia (demencia, ak ide o  rozvinutú 
formu kognitívnej dysfunkcie) sa stáva (predĺžením veku) 
závažným medicínskym, ale i  spoločenským problémom. 
Mnohí chorí s  demenciou trpia viac rokov aj prítomnosťou 
kardiovaskulárnych (KV) rizikových faktorov – hypertenziou, 
diabetom, dyslipidémiou, fajčením a  podobne. Autor sa sú-
stredil na asociáciu hypertenzie s kognitívnou dysfunkciou.

Dobrá liečba hypertenzie významne redukuje výskyt KV 
príhod a  predpokladá sa, že by to mohlo byť aj v  prípade 
kognitívnej dysfunkcie (demencie, či Alzheimerovej choroby). 
Zdá sa, že vyšší krvný tlak v  tzv. strednom veku podporuje 
vývoj demencie v neskoršom štádiu veku. A teda dobrá liečba 
hypertenzie v strednom veku (u 50- až 60-ročných) by mohla 
byť v tomto prípade užitočná. Aby sme zistili túto súvislosť, bolo 
by potrebné spustiť klinickú štúdiu. Istá nedávno publikovaná 
klinická štúdia (SPRINT-MIND štúdia) bude tiež analyzovať 
túto asociácu – asi v  budúcom roku by mohli byť jej prvé 
výsledky. Do času, kedy takéto údaje nebudú dostupné, treba 
liečiť hypertenziu podľa dnešných pravidiel či odporúčaní a so 
zohľadnením charakteristík konkrétneho pacienta.

Doposiaľ viacerí autori analyzovali viaceré štúdie s liečbou 
hypertenzie a snažili sa nájsť aj údaje o demencii (je to neľahké, 
pretože mnohé štúdie demenciu neevidovali, dizajn štúdií bol 
rôzny, rôzne dlhé boli aj trvania štúdií a podobne). A z nich 
možno predsa len predpokladať prítomnosť asociácie medzi 
„hypertenziou a demenciou“. Autor prednášky sa domnieva, 
že v  priebehu stúpajúceho veku pacientov sa mení i  cieľová 
hodnota krvného tlaku pri liečbe, postupne zrejme stúpa 
s vekom. Čiže tu treba uplatniť princíp personalizovanej me-
dicíny v liečbe hypertenzie. Hypertenzia poškodzuje mozgovú 
štruktúru, najmä cerebrálne cievy, podporuje aterogenézu, 
porušuje cerebrovaskulárne regulačné mechanizmy. A  tieto 
vaskulárne zmeny zvyšujú potom náchylnosť mozgu pre 
ischemické poškodenie (najmä bielej hmoty, kde je lokali-
zovaná kognitívna funkcia). Okrem hypertenzie a veku, zdá 
sa, úlohu hrajú aj menopauzálne zmeny organizmu, ApoE 
epsilon 4 genotyp, inzulínová rezistencia a  systémový zápal. 
Sú aj isté údaje o vývoji, t. j. nadprodukcii, amyloidu v mozgu 
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(pomocou hypertenzie), čo urýchľuje Alzheimerovu chorobu. 
Rôzni ľudia majú rôzny časový vývoj demencie, niektoré 
osoby ju získajú veľmi rýchlo v  čase, iní oveľa pomalšie – 
takže „kvalita“ demencie je u  rôznych ľudí iná a  zdá sa, že 
napokon je to až tzv. úplná demencia. 

Prevencia demencie je dnes úplne nejasná. Keďže rastie 
proporcia starších osôb, týmto problémom sa treba zaoberať. 
A  proces analýz vlastne začal. Dúfajme, že nájdeme nejaké 
reverzibilné rizikové faktory, ktoré budú liečiteľné či odstrá-
niteľné. Iste sme na výstupy z  týchto analýz všetci zvedaví.

Sekcia horúcich klinických štúdií (Hot-line sekcia štúdií)

1. Nichols SJ (Austrália) „Štúdia CARAT“

V tejto štúdii testovali látku s kódovým označením CER-
001 (má negatívny náboj, je to pre-beta HDL mimetikum, 
súčasťou je apolipoproteín A-I a  sfingomyelin). Podávali ju 
pacientom s  akútnym koronárnym syndrómom nedávno, 
a to v podobe 10 infúzií v dávke 3 mg/kg hmotnosti tela. Do 
štúdie zahrnuli na úvod 724 pacientov v  33 centrách sveta 
a  štúdiu ukončilo 272 pacientov (137 s  podávaním placeba 
pri štandardnej liečbe akútneho koronárneho syndrómu 
a  135  pacientov s  podobnou liečbou a  navyše CER-001 in-
travenózne). Trvanie liečby bolo 9 týždňov. Charakteristiky 
chorých: 60  rokov priemerný vek, 83  % zaradených boli 
muži, BMI bol 29,0, fajčiarov 34 % osôb, hypertenziou trpelo 
68 %, diabetici 2. typu predstavovali 23 % osôb, vstupne malo 
užívanie statínov 28 % pacientov a vstupné lipidické hodnoty 
boli: LDL-Ch (81,2 mg/dl) a HDL-Ch (38,7 mg/dl). 

V priebehu liečby došlo k  poklesu LDL-Ch a  k vzostupu 
HDL-Ch v  oboch ramenách liečby, tiež klesla hodnota CRP 
v priebehu liečby. Primárny cieľ (end-point, percentuálny pokles 
volumu aterosklerotického plaku, PAV): v placebovom ramene 
poklesol o 0,41 % a v ramene liečby CER-001 o 0,09 %, rozdiel 
bol štatisticky nevýznamný. Percento chorých s poklesom PAV 
bolo rovnaké v oboch ramenách liečby. V podskupinách neboli 
rozdiely v oboch ramenách liečby. Liečba bola bezpečná. 

Teda: CER-001 (HDL mimetikum) v  infúznej liečbe ne-
dokázal významnejšie regredovať koronárnu aterosklerózu 
(plaky) u chorých s akútnym koronárnym syndrómom. Liečba 
bola bezpečná. Zdá sa teda, že cesta s úpravou HDL-Ch v sére 
nevedie k  redukcii koronárnej aterosklerózy. 

2. Ridker P (Boston, USA) „SPIRE 1 a SPIRE 2: Bezpečnosť 
a účinnosť bokocizumabu u kardiovaskulárne rizikových 
pacientov“

Skúsenosti s  bokocizumabom boli postupne testova-
né v  8  klinických štúdiách, kde bolo 6 klinických štúdií 
venovaných najmä testovaniu účinnosti hypolipidemickej 
liečby bokocizumabom u  4 449 pacientov, a  dve štúdie 

boli venované aj sledovaniu výskytu KV príhod (SPIRE 1: 
zaradených bolo 16  817 pacientov so vstupnou hladinou 
sérového LDL-Ch ≥ 1,8 mmol/l, sledovanie v  priemere 
do zastavenia štúdií sponzorom (Pfizer) trvalo 7 mesiacov 
a SPIRE 2: zaradených bolo 10 621 pacientov so vstupným 
sérovým LDL-Ch ≥ 2,6  mmol/l, sledovaných v  priemere 
12 mesiacov. Štúdie SPIRE 1 a  SPIRE 2 zahrnuli KV rizi-
kových pacientov. Všetci pacienti v  týchto dvoch štúdiách 
užívali silný statín v  dobrej dávke, buď maximálnej, alebo 
maximálne tolerovanej. 

Bokocizumab je humanizovaná protilátka proti PCSK9 
proteínu, asi > 97 percentami podobná ľudskej protilátke 
(na rozdiel od toho iné dve protilátky proti PCSK9 proteínu, 
alirokumab a  evolokumab, sú úplne humanizované (100  %) 
protilátky, a preto netvoria v  tele protilátkovú odpoveď).

Iniciálne (v 12. týždni testovania) sa v  oboch štúdiách 
(SPIRE 1 a SPIRE 2) prejavil dobrý efekt bokocizumabu, t. j. 
blokovaním proteínu PCSK9 klesla hladina sérového LDL-Ch 
o 55,2 %, ale v priebehu ďalšieho sledovania sa tento benefit 
značne zmenšoval a pokles sérového LDL-Ch bol v 52. týždni 
sledovania len 42,5  % vďaka tomu, že pacienti tvorili pro-
tilátky proti humanizovanej protilátke a  týmito protilátkami 
sa postupne zmenšoval benefit efektu bokocizumabu. Asi 
15  % – 20  % pacientov vyvinulo protilátky. U  16  % týchto 
pacientov bol značne oslabený pokles sérového LDL-Ch 
a  činil len 31  %. Okrem toho sa v  štúdii preukázala veľká 
interindividuálna variabilita efektu bokocizumabu s  veľkou 
distribúciou chorých v oblasti redukcie sérového LDL-Ch. Na 
základe týchto skutočností (pre pokles efektu liečby bokoci-
zumabom v čase sledovania pacientov) sponzor 16. novembra 
2016 štúdiu zastavil. 

V štúdii SPIRE 1 nebol preukázaný benefit liečby bo-
kocizumabom na výskyt KV príhod (títo pacienti ale boli 
menej rizikoví úrovňou vstupnej hladiny sérového LDL-Ch 
≥ 1,8 mmol/l a štúdia trvala krátko, len 7 mesiacov v prieme-
re). Ale v štúdii SPIRE 2 (rizikovejší pacienti podľa vstupnej 
sérovej hladiny LDL-Ch ≥ 2,6 mmol/l, dlhšie trvanie štúdie, 
v  priemere 1 rok) sa preukázala 21  % redukcia výskytu KV 
príhod. V  oboch štúdiách sa preukázala bezpečnosť liečby 
bokocizumabom (výskyt nežiaducich príhod bol podobný 
v oboch ramenách liečby, v SPIRE 1 vo výskyte 2,5 % a v SPI-
RE 2 vo výskyte 2,7 % príhod).

Spoločnou analýzou oboch veľkých štúdií (SPIRE 1 
a SPIRE 2) sa preukázala známa, ale i očakávaná skutočnosť, 
že čím nižšie u chorého dosiahneme sérový LDL-Ch, tým 
väčší KV benefit (t. j. redukcia KV príhod) dosiahneme. 
Podskupiny chorých s  nižšou sérovou hladinou LDL-Ch 
mali väčšiu redukciu výskytu KV príhod aj v týchto SPIRE 
štúdiách. Teda i  program štúdií s  bokocizumabom preu-
kázal platnosť hypotézy, že „nižší LDL-Ch v  sére je pre 
KV benefit lepší a tento benefit časom rastie“. Liečba bola 
bezpečná. Pravdepodobné je, že genetická analýza by tu 
bola užitočná v určení, ktorá osoba (ne)vytvára protilátky. 
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3. Lopez R (Durham, USA) „Štúdia ARISTOTLE – zame-
raná na liečbu pacientov s predsieňovou fibriláciou pri 
antikoagulačnej liečbe v jednom ramene s warfarínom 
a v druhom ramene s apixabanom, v tejto analýze išlo 
o analýzu liečby digoxínom“
 
V reálnej praxi asi tretina pacientov s  predsieňovou 

fibriláciou užíva digoxín, a  to napriek tomu, že táto liečba 
nie je „podporená“ klinickými štúdiami. Nie je jasné, ako sa 
správa digitálisová liečba u chorých s predsieňovou fibriláciou 
a  súčasne so srdcovým zlyhávaním, alebo bez srdcového 
zlyhávania. A  isté články o  tejto téme nepoznali u  chorých 
sérovú koncentráciu digitálisu.

V štúdii ARISTOTLE bolo > 18 000 pacientov s  pred-
sieňovou fibriláciou a  aspoň jedným ďalším rizikovým kar-
diovaskulárnym faktorom. Autori sa sústredili na bezpečnosť 
a účinnosť orálnej antikoagulačnej liečby v prvej analýze a táto 
analýza sa venovala prešetreniu asociácie liečbou digoxínu 
s mortalitou chorých (mali k dispozícii sérové hladiny digi-
tálisu a porovnali podskupiny chorých so srdcovým zlyhaním 
súčasne s  prítomnosťou a  bez prítomnosti srdcového zlyhá-
vania. Ešte k  tomu porovnali aj iné dve skupiny pacientov 
na liečbe digoxínom, tých čo už pred štúdiou užívali digo-
xín a  tých, ktorým indikovali liečbu digoxínom v  priebehu 
ARISTOTLE štúdie. Analyzovali aj biomarkery: NTproBNP, 
troponín a GDF-15.

Výsledky: 1. Mortalita bola málo vyššia u  chorých 
liečených digoxínom s  RR 1,09. 2. Chorých na liečbe di-
goxínom rozdelili do troch ramien podľa sérovej hladiny 
digoxínu: < 0,9 ng/ml (kde bola mortalita nesignifikantne 
zvýšená), 0,9 – 1,2 ng/ml, kde mortalita stúpla významne 
o 16 %, a skupina s digoxémiou > 1,2 ng/ml, kde mortalita 
stúpa významne a  až o  56  %. Analýza skončila takto: na 
každý vzostup sérovej hladiny digoxínom o 0,5 ng/ml stúpa 
mortalitné riziko o 19 %. 3. V podskupine chorých, kde sa 
digoxín pridal do liečby až v priebehu štúdie ARISTOTLE, 
bol ešte výraznejší nárast mortality, a  to až o  78  % (RR: 
1,78, S). 4. U chorých so srdcovým zlyhávaním liečba digo-
xínom mortalitu navýšila o  58  %, a  u osôb bez srdcového 
zlyhávania až o  107  %. 5. Najčastejšou príčinou mortality 
chorých bola náhla srdcová smrť (ak sa v štúdii začal podá-
vať digoxín, stúpol jej výskyt 4,4-násobne, najmä v prvých 
šiestich mesiacoch liečby digoxínom. 6. Antikoagulačná 
liečba výsledky neovplyvnila.

Záver štúdie: Nedávať chorým s  predsieňovou fibriláciu 
digoxín. Ak sa už dáva, sledujte koncentráciu digoxínu v sére. 
Nemá byť > 1,2 ng/ml. Išlo o  veľmi zaujímavú štúdiu a  iste 
bude mať dopad i  na klinickú prax pri používaní liečby 
digoxínom. 

4. Friedman D (Durham, USA) „Je chirurgická oklúzia 
uška ľavej predsiene užitočná v prevencii kardioembo-
lických príhod u pacientov s predsieňovou fibriláciou, 
ktorí sa podrobujú kardiochirurgickému (veľkému) 
zákroku?“

Zdrojom kardioembolických príhod (mozgová porážka, 
TIA) je u pacientov s predsieňovou fibriláciou obvykle tvor-
ba trombov v ušku ľavej predsiene – tu sa tvoria asi v 90 % 
prípadov a odtiaľ aj embolizujú. Preto týmto chorým posky-
tujeme orálnu antikoagulačnú liečbu. V tomto prípade autori 
uzavierali uško ľavej predsiene chirurgicky. Následne sledovali 
chorých počas jedného roka a  evidovali tromboembolické 
príhody (TIA, mozgové príhody, iná systémová embolizácia).

Charakteristiky chorých: (10 524 pacientov), 76 rokov 
priemerný vek, prítomná fibrilácia predsiení alebo flutter 
predsiení, 39  % pacientov boli ženy, skóre CHA2DS2-VASc 
bolo 4,0 (teda veľmi vysoké). Asi 30  % chorých následne 
podstúpilo operáciu mitrálnej chlopne s  aorto-koronárnym 
by-passom, 35 % podstúpilo len by-passovú operáciu. Pacienti 
boli rozdelení do dvoch podskupín: jedna mala pred veľkou 
operáciou vytvorenú oklúziu uška ľavej predsiene chirurgicky 
a  druhá tento zákrok nemala. Osoby mali antikoagulačnú 
liečbu. Charakteristiky chorých (vek, pohlavie, rizikové faktory 
a KV i ne-KV ochorenia) boli v oboch podskupinách podobné. 

Výsledky: 1. Výskyt tromboembolických príhod v  prie-
behu jedného roka bol 1,6 % (podskupina s oklúziou uška) 
versus 2,5 % (bez oklúzie uška) s RR: 0,62 (s adjustáciou na 
jednotlivé charakteristiky chorých). 3. Výskyt hemoragických 
cievnych mozgových príhod bol nízky (0,2  % s  oklúziou 
a  0,3  % bez oklúzie, s  RR: 0,64, ale štatistický nevýznamný 
rozdiel). Antikoagulačná liečba nemala pri výsledkoch zá-
važnejšiu úlohu. 

Záver štúdie: Oklúzia uška ľavej predsiene pred veľ-
kou kardiochirurgickou operáciou (by-pass alebo by-pass 
s  valvulárnym chirurgickým zákrokom) redukovala výskyt 
tromboembolických príhod u  chorých významne (o 38  %) 
a redukovala aj celkovú mortalitu významne (o 15 %) v prie-
behu jednoročného postoperačného sledovania. Asi tretinu 
chorých poslali domov bez orálnej antikoagulačnej liečby. 

 
5. Calkins H (Baltimore, USA) „Štúdia RE-CIRCUIT 

– antikoagulačná liečba v  priebehu ablácie pre pred-
sieňovú fibriláciu“
 
Donedávna sa pred abláciou chorého pre predsieňovú 

fibriláciu prechádzalo od liečby NOAC na liečbu warfarínom. 
A táto štúdia analyzovala, či je možné výkon ablácie realizovať 
i pri liečbe NOAC (konkrétne pri liečbe dabigatranom), a to 
porovnaním výsledku ablácie s ramenom liečby warfarínom. 
Hodnotila sa účinnosť prevencie kardiálneho tromboembo-
lizmu, ale aj bezpečnosť liečby dabigatranom pri a po ablácii 
pacienta pre predsieňovú fibriláciu. 
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Do štúdie zobrali 704 pacientov (104 centier, 11 krajín) 
v období apríl 2015 – júl 2016. V ramene warfarínom sa lieč-
bou dosahovalo INR v úrovni 2,0 – 3,0. Riešili chorých s pa-
roxyzmálnou a perzistentnou formou predsieňovej fibrilácie. 
Dabigatran sa indikoval v dávke 150 mg dvakrát denne, a to 
štyri týždne pred výkonom ablácie a následne osem týždňov 
po ablácii. Napokon bolo v ramene dabigatranovom 317 cho-
rých a vo warfarínovom ramene 318 pacientov. Vek chorých 
bol 59 rokov v  priemere, proporcia osôb s  paroxyzmálnou 
predsieňovou fibriláciou tvorila 67 % a perzistentná fibrilácia 
predsiení predstavovala 27 % chorých. CHA2DS2-VASc skóre 
bolo 2,0 (dabigatranové rameno) a 2,2 (warfarínové rameno). 

Výsledky: 1. Nežiaduce krvácanie sa vyskytlo u  1,6  % 
chorých v  ramene liečby dabigatranom a  u  6,9  % chorých 
liečených warfarínom. Hoci počty postihnutých chorých boli 
nízke, redukcia výskytu krvácaní v ramene liečby dabigatra-
nom bola 77  %. Osobitnú zmienku si zaslúžia: tamponáda 
srdca (jeden prípad v  dabigatranovom ramene versus šesť 
prípadov v  ramene liečby warfarínom), potreba liečebného 
zásahu (štyria dabigatranoví pacienti, ale 21 warfarínových 
chorých), krvácanie v  inguine (žiadne v  dabigatranovom 
ramene versus 8 pacientov na liečbe warfarínom). 2. Výskyt 
malých krvácaní bol podobný v oboch ramenách liečby. 

Záver štúdie: Výskyt veľkých krvácaní v priebehu ablácie 
a po katétrovej ablácii pre fibriláciu predsiení bol oveľa nižší 
v ramene antikoagulačnej liečby dabigatranom oproti ramenu 
liečby warfarínom. V  absolútnom vyjadrení išlo o  redukciu 
o  5,3  % a  v  relatívnom vyjadrení o  redukciu 77  %. Je to 
dobrá správa pre našich pacientov, ktorí sa podrobujú to-
muto zákroku. 

Chirurgický prístup k liečbe diabetikov 2. typu

1. Schauer PR (Cleveland, USA ) „Je i  bariatrická liečba 
liečebným prístupom k  liečbe diabetu 2. typu?“

Observačné štúdie a randomizované/kontrolované štúdie, 
obvykle s krátkym trvaním, preukázali, že bariatrická chirurgia 
u diabetikov (podskupiny chorých v týchto štúdiách) význam-
ne zlepšuje nielen glykemickú kontrolu chorého, ale tiež stav 
jeho ostatných kardiovaskulárnych (KV) rizikových faktorov. 
Autor so spolupracovníkmi preukázali v  štúdii STAMPEDE 
(tri roky po randomizácii chorých k  medikamentóznej lieč-
be alebo k  bariatrickej liečbe bola práve bariatrická liečba 
(gastrický by-pass alebo tzv. sleeve gastrektómia) účinnejšia 
oproti intenzívnej medikamentóznej liečbe v  úprave glyke-
mickej kontroly chorých (s cieľom dosiahnuť HbA1c ≤ 6 %), 
v úprave KV rizika, v úprave kvality života a  táto liečba tiež 
viedla k  redukcii použitia antidiabetických liekov. A  teraz 
preukázali benefit tejto liečby po piatich rokoch, pričom sa 
sústredili najmä na dlhodobú účinnosť tejto liečby, ale aj na 
jej bezpečnosť. 

Charakter štúdie: Tri skupiny liečby obéznych diabetikov 
2. typu, randomizácia chorých do troch ramien liečby, len 
jedno centrum štúdie (Cleveland Clinic), pričom 150 pacien-
tov bolo liečených medikamentózne vs medikamentózne plus 
gastrickým by-passom alebo medikamentózne plus „sleeve“ 
gastrektómiou (v pomere 1 : 1 : 1), vek zaradených diabetikov 
bol 20 – 60 rokov, HbA1c pri vstupe do štúdie bol >  7  %, 
BMI pri vstupe bol v  rozmedzí 27 – 43, všetci podpísali in-
formovaný súhlas. Obdobie štúdie: III/2007 – I/2011.

Primárnym cieľom štúdie bolo dosiahnutie hodnoty séro-
vého HbA1c pod 6 % (pri použití či nepoužití antidiabetickej 
liečby). Druhotné ciele boli: Kontrola glykémie, redukcia 
hmotnosti, úprava sérových lipidov, renálna funkcia, očné 
výsledky, liečba pacientov, kvalita života (pomocou RAND 
36 parametrov hodnotených v  Health Survey). Kontroly 
pacientov boli štyrikrát ročne prvé dva roky a dvakrát ročne 
potom neskôr, s  cieľom upraviť HbA1c < 6  % s  prípadným 
pridaním antidiabetických medikamentov, ale bez ich nežia-
ducich účinkov. 

Výsledky štúdie: a) 9 pacientov zo štúdie v úvode odstúpilo 
a  šesť pacientov v  priebehu štúdie sa „stratilo“, neprišli ku 
kontrole). Jeden chorý v  medikamentóznom ramene liečby 
zomrel (v 4. roku sledovania). A  tak analýza sa dotkla len 
134 chorých (89 %). b) Charakteristika chorých: Ženy tvorili 
66  % zaradených, priemerný vek zaradených bol 49 rokov, 
priemerný BMI bol 37,0 (asi tretina chorých, 49 pacientov, čiže 
37 % chorých mala BMI < 35,0), priemerná hodnota sérového 
HbA1c bola 9,2 % a priemerné trvanie diabetu bolo 8,4 rokov, 
pričom 44 % chorých vyžadovali vstupne inzulínovú liečbu. 
Neboli významné rozdiely v  charakteristikách chorých (tri 
skupiny liečby). c) Primárny endpoint (teda HbA1c < 6  %) 
v  piatom roku sa dosiahol u  dvoch spomedzi 38 pacientov 
(t. j. u  5  % diabetikov) v  ramene liečby medikamentóznej 
vs u  14 spomedzi 49 pacientov (t. j. u  29  %) v  skupine lie-
čených pomocou gastrického by-passu s  medikamentóznou 
liečbou vs v ramene liečby u 11 spomedzi 47 pacientov (t.  j. 
u  23  %) v  skupine chorých liečených pomocou „sleeve“ 
gastrektómie s  medikamentóznou liečbou. Trvanie diabetu 
< 8 rokov a  randomizácia k  liečbe gastrickým by-passom 
boli jasnými prediktormi dosiahnuť sérovú hladinu HbA1c 
< 6  %. Percentuálny pokles hmotnosti v  prvom roku štúdie 
významne asocioval s  dosiahnutím HbA1c < 6  % v  piatom 
roku štúdie. d) Glykemická kontrola: po piatich rokoch obe 
skupiny chorých s bariatrickým chirurgickým zákrokom boli 
účinnejšie pri dosiahnutí sérovej hladiny HbA1c < 6  % bez 
potreby diabetickej liečby (t. j. bola to podskupina s remisou 
diabetu), ale podobne to bolo (teda bariatrická liečba bola 
účinná) i pri dosiahnutí sérových hladín HbA1c < 6,5 % bez 
antidiabetickej liečby a sérových hladín < 7,0 % s antidiabe-
tickou liečbou. Pokles glykémie nalačno (vstupne a po piatich 
rokoch) bol významne vyšší v  ramenách bariatrickej liečby. 
Tiež bol rýchlejší, väčší a  trvalejší pokles hodnôt sérového 
HbA1c i  glykémie nalačno, tiež pokles BMI a  tiež pokles 
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potreby antidiabetickej liečby – všetko v ramenách bariatrickej 
liečby v  tejto štúdii (efekt bol v  podskupinách s  BMI úvod-
ne > 35,0 aj < 35,0 podobný). e) Potreba medikamentóznej 
liečby: po piatich rokoch bola potreba KV a  antidiabetickej 
liečby (vrátane inzulínu) významne redukovaná v  oboch 
ramenách bariatrickej liečby (bez antidiabetickej liečby bolo 
viac chorých v  ramene liečby gastrickým by-passom oproti 
ramenu liečby „sleeve“ gastrektómiou). Až 89  % pacientov 
v ramene bariatrickej liečby neužívalo inzulín v piatom roku 
sledovania a  dosiahlo priemernú hodnotu sérového HbA1c 
7  % versus v  podskupine chorých len na medikamentóznej 
liečbe (61  % pacientov bez inzulínovej liečby, priemerná 
hodnota sérového HbA1c 8,5  %). f) Sérové lipidy a  krvný 
tlak: pokles sérových triacylglycerolov a  vzostup HDL-Ch 
(po piatich rokoch) boli významne účinnejšie dosiahnuté 
v  ramenách bariatrickej liečby. Nebol (vo všetkých troch 
ramenách liečby) rozdiel v hodnotách krvného tlaku a séro-
vého LDL-Ch (ale v  ramenách bariatrickej liečby sa použilo 
na úpravu krvného tlaku i  sérového LDL-Ch menej liekov). 
g) Renálne parametre: Pomer Ur albumín/kreatinín klesol 
výrazne po piatich rokoch len v  ramene liečby so „slee-
ve gastrektómiou“. Nebol významný pokles albuminúrie. 
h)  Očné príhody (retinopatické skóre, makulárny edém 
a  iné) neboli v  troch ramenách liečby významne zmenené. 
i) Kvalita života: V skupinách bariatrickej chirurgickej liečby 
bolo významné zlepšenie funkčnej zdatnosti chorých a  tiež 
všeobecného pocitu zdravia. j) Nežiaduce účinky: Následná 
chirurgická intervencia bola potrebná u  štyroch osôb v  ba-
riatrickej podskupine chorých v  prvom roku štúdie. Jeden 
z  pacientov v  medikamentóznej podskupine liečby utrpel 
fatálny infarkt myokardu a ďalší mal (v podskupine chorých 
liečených „sleeve“ gastrektómiou) fatálnu cievnu mozgovú 
príhodu. Excesívny nárast hmotnosti postihol 19 % chorých 
v  podskupine medikamentóznej liečby (a žiaden z  chorých 
v bariatrickej liečbe chorých nebol takto postihnutý). 

Čo z  tejto štúdie vyplýva pre klinickú prax? Päťročné 
sledovanie obéznych diabetikov 2. typu liečených jednak 
bariatrickým chirurgickým prístupom versus medikamen-
tózne preukázalo, že chirurgický liečebný prístup bol lepší 
než intenzívna medikamentózna liečba v  oblasti kontroly 
glykémie, kontroly hmotnosti, v  oblasti redukcie potrebnej 
medikamentóznej liečby, tiež pri zlepšení lipidických sérových 
parametrov a pri úprave (zlepšení) kvality liečby. Dosiahnutie 
primárneho end-pointu v tejto štúdii (t. j. hodnoty sérového 
HbA1c < 6 %) bolo nasledovné: V ramene liečby gastrickým 
by-passom to bolo u 29 % chorých, v ramene liečby „sleeve“ 
gastrektómiou to bolo u 23 % chorých a v ramene len medi-
kamentóznej liečby to bolo len u  5  % pacientov. Až 88  % – 
89 % chorých (liečených bariatrickým zákrokom) malo dobrú 
glykemickú kontrolu (HbA1c asi 7 %) bez inzulínovej liečby. 
A  významným nálezom je to najmä pre diabetikov 2. typu 
s dlhým trvaním ochorenia (> 8 rokov). Strata hmotnosti po 
jednoročnej liečbe súvisela s úspešnosťou glykemickej kontroly 

chorých. Aj druhotný end-point (redukcia BMI, hmotnosti, 
obvodu pása, lipidických parametrov – t. j. triacylglycerolov 
a  HDL-Ch, zlepšenie kvality života) bol úspešnejšie dosiah-
nutý v ramene liečby bariatrickou chirurgiou. Užitočné je tiež 
zistenie, že tento efekt aj dlhodobo pretrváva. 

Iste môžeme uvažovať i  o redukcii KV príhod pri tejto 
liečbe, teda mikrovaskulárnych (retinopatie a  jej kompliká-
cií, diabetickej nefropatie s  príhodami a  vývojom renálnej 
dysfunkcie/zlyhania) i makrovaskulárnych (výskyt infarktov, 
mozgových porážok, revaskularizácií, mortality na KV prí-
hody a  podobne), ale to si vyžaduje veľké štúdie (počtom 
chorých i  zákrokov) a  ich dlhodobé trvanie. Na to si ešte 
treba trocha počkať. 

Môže liečba srdcového zlyhávania (SZ) znížiť záťaž 
spoločností v oblasti SZ?

1. Pina IL (Cleveland, USA) „Nové liečebné prístupy 
pri  srdcovom zlyhávaní a  ich klinický benefit“ 

Autorka sa sústredila na niekoľko problémov praktickej 
medicíny v  oblasti SZ: 1. Ako je to s  mortalitou a  morbidi-
tou pri chronickom SZ dnes? Napriek progresu v  liečbe SZ 
v  poslednej dekáde, má toto ochorenie stále zlú prognózu. 
Asi 30 % chorých zomiera do roka (od diagnózy ochorenia), 
asi 50 % zomiera do piatich rokov (od diagnózy ochorenia), 
a  takmer všetci zomierajú (99  %) do 10 rokov od diagnózy 
alebo od prvej hospitalizácie. SZ asociuje súčasne s  (re)
hospitalizáciami. Po zdiagnostikovaní SZ vyše 80 % chorých 
je hospitalizovaných aspoň raz. Každý hospitalizovaný pre 
SZ má vysoké riziko rehospitalizácie (nielen pre SZ, ale aj 
pre iné ochorenia, napríklad pneumóniu, renálne problémy 
a  podobne). Asi 70  % chorých je v  priebehu piatich rokov 
rehospitalizovaných aspoň dvakrát, asi 50 % chorých asi trikrát 
a  asi 40  % chorých asi štyrikrát. Hospitalizácie významne 
zaťažujú ekonomiku zdravotníctva, predurčujú zlú prognózu, 
najmä nárast mortality (tá narastá s každou rehospitalizáciou). 
A  i  preto je veľkým cieľom v  systéme starostlivosti o  SZ re-
dukcia rehospitalizácií. Ale z pohľadu pacienta to nie je „pre 
chorého a  slabého“ dobrý prístup. 2. Môže (dokáže?) nová 
liečba SZ priaznivo ovplyvniť mortalitu, morbiditu a  rehos-
pitalizácie? Z  pohľadu USA sa v  posledných dvoch rokoch 
(2015 – 2016) ako nové liečebné prístupy pri SZ uplatnili dve 
liečivá: a) ARNI (angiotenzín receptor neprilizín inhibítor): 
sakubitril/valsartan a b) ivabradín. Obidve tieto liečivá preuká-
zali schopnosť redukovať u chorých s chronickým systolickým 
SZ hospitalizácie pre SZ a  ARNI redukuje i  mortalitu (kar-
diovaskulárnu a celkovú). Sakubitril/valsartan blokuje aktivitu 
RAAS (renínovo-angiotenzínovo-aldosterónového systému) 
a  zvyšuje v  cirkulácii koncentráciu nátriuretických peptidov 
(ktoré sú kardioprotektívne a nefroprotektívne). Účinnosť lieč-
by pomocou ARNI preverila štúdia PARADIGM-HF (osoby 
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so systolickým SZ s  ejekčnou frakciou < 40  %), kde ARNI 
v porovnaní s liečbou enalaprilom preukázal významnú 20 % 
redukciu výskytu kardiovaskulárnej (KV) mortality a  rehos-
pitalizácií pre SZ. Ivabradín zase inhibuje If iónový kanál 
v sinoatriálnom uzle, čím redukuje frekvenciu impulzov z uzla 
a následne redukuje srdcovú frekvenciu. Účinnosť liečiva pri 
systolickom SZ preskúmala štúdia SHIFT (len u pacientov so 
sínusovým rytmom, dobre farmakologicky liečených) a zistila 
18 % redukciu primárneho kompozitného ukazovateľa „hos-
pitalizácie pre SZ a  KV mortality“ oproti liečbe placebom 
(predovšetkým bol potlačený výskyt rehospitalizácií). Nuž aj 
preto ACC a AHA inkorporovali obidve tieto liečivá do úpravy 
Odporúčaní pre liečbu SZ v  roku 2016. Chorí, u ktorých sa 
nedosiahne dostatočná redukcia srdcovej frekvencie pomocou 
betablokátorov, sú dobrými kandidátmi liečby ivabradínom. 
Okrem toho autorka oznámila, že v USA spúšťajú dve menšie 
štúdie, či aj chorý hospitalizovaný so SZ môže byť bezpeč-
ne liečený už v  nemocnici pomocou ARNI (miesto ACE 
inhibítora či sartanu, štúdia PIONIER-HF) alebo pomocou 
ivabradínu po stabilizácii akútneho SZ, štúdia PRIME-HF). 
3. V čom je hlavná bariéra pre zlepšenie prognózy pacientov 
so SZ? Sú viaceré prekážky: a) Jednou je suboptimálna liečba 
(Evidence based medicine) pacientov so SZ. Preukázala to 
štúdia HART (10 nemocníc v  nej bolo zhodnotených, len 
2/3 lekárov podávalo správnu liečbu v  správnych dávkach 
u chorých so SZ). A najmä osoby s komorbiditami a v ťažšom 
stave (vyššia NYHA trieda) neobdržali správnu liečbu, a toto 
treba iste zlepšiť. b) Inou bariérou je nedostatočná koordinácia 
starostlivosti – najmä pri prechode z  hospitalizácie domov. 
Toto včasné posthospitalizačné obdobie je veľmi vulnerabil-
né pre chorých, keďže prvých 60 – 90 dní po prepustení je 
vysoký výskyt mortality (15 %) a rehospitalizácií (asi 30 %). 
c) Ďalšou prekážkou je i  cena liečby a  starostlivosti (i pre 
osobu poistenú), čo znižuje adherenciu k liečbe u chorého. Aj 
vysoký počet tabletiek prispieva k zníženiu adherencie k liečbe. 
d) Prekážkou je i osamotenosť chorého (vdovec, vdova, deti 
bývajú inde a  podobne), tiež chudoba mnohých chorých. 
4.  V  prípade novej liečby, na čo sa treba predovšetkým sú-
strediť? Ide o zabezpečenie, aby chorý lieky pravidelne užíval 
(to musí zabezpečiť praktik, špecialista, rodina chorého). Ide 
aj o  edukáciu chorého, aby rozumel, čo je to za ochorenie 
(to SZ)? a vedel s ním bojovať. Ak je problémom cena liečby, 
treba siahnuť po generikách. Mnohí chorí užívajú polyfarma-
koterapiu – treba naprogramovať užívanie tejto liečby (pillbox, 
rodina a podobne). Sociálna podpora osamotených je veľmi 
dôležitá. 5. Ako môžeme zlepšiť prognózu chorých so SZ? 
Treba začať s uvedomením si skutočnosti, že SZ je progresívne 
ochorenie (teda treba hľadať možnosti túto progresiu niekde 
prerušiť alebo pozdržať). A ak je aj chorý asymptomatický, tak 
u neho prebieha ventrikulárna remodelácia (a tú treba oslabiť 
či zastaviť). Lekár má sledovať vývoj/zhoršenie symptómov 
chorého a okamžite ich riešiť. Tiež treba mať v danom regió-
ne jasný a  detailný plán presunu starostlivosti z  nemocnice 

do bežnej klinickej praxe (rehabilitácia, resocializácia, diéta, 
podpora sociálna, riešenie komorbidít a podobne). 6. Aké je 
posolstvo prednášky? Lekári, starajúci sa o  chorých so SZ, 
musia poznať Odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov. 
Potom musia v súlade s týmito odporúčaniami zabezpečovať 
starostlivosť o chorého. Ešte treba vyhľadávať aj potenciálnych 
chorých, vzdelávať ich a brániť u nich vývoju SZ. 

2. Allen L (St. Louis, USA) „Nové liečebné prístupy 
pri  srdcovom zlyhávaní“ 

Autor sa venoval niekoľkým otázkam: 1. Aké sú nové 
možnosti liečby SZ? V  ostatných rokoch pribudli viaceré 
možnosti liečby najmä pri systolickom SZ. Sem patria: nové 
mechanické možnosti liečby, kardiálna rehabilitácia, dve 
nové farmakologické možnosti liečby: sakubitril/valsartan 
a ivabradín. 2. Príchodom liečby so sakubitrilom/valsartanom 
budú z  liečby eliminované ACE inhibítory a  sartany? Nové 
kombinované liečivo sakubitril/valsartan demonštrovalo 
oproti enalaprilu v klinickej štúdii PARADIGM-HF prevahu: 
bolo v  nej vyše 8 000 pacientov, všetci mali chronické SZ, 
NYHA trieda II-IV, zvýšený sérový BNP alebo NT-proBNP 
a  s EF ≤  40  %, pacienti boli randomizovaní do enalaprilo-
vého ramena versus sakubitrilového/valsartanového ramena. 
Primárny end-point (KV mortalita alebo hospitalizácia pre 
SZ) bol redukovaný o  20  % v  ramene liečby sakubitrilom/
valsartanovom. Okrem toho v tomto ramene bola prítomná 
20 % redukcia KV mortality, 21 % redukcia rizika hospitali-
zácií a 16 % redukcia celkovej mortality. Benefit bol prítomný 
v každej z podskupín chorých (vo všetkých NYHA triedach, 
u  osôb bez alebo s  prítomným SZ pred randomizáciou 
a  podobne, ďalej podľa veku, pohlavia, rizikových faktorov 
a  podobne). A  preto ACC/AHA guideliny odporúčajú túto 
liečbu chorým so systolickým SZ. Tieto odporúčania však 
uvažujú, že prvým krokom liečby je samotný RAAS bloká-
tor, a až druhým krokom zámena ACE inhibítora či sartana 
za sakubitril/valsartan. V  designe štúdie PARADIGM-HF 
asi 10  % pacientov v  úvode netolerovalo enalapril alebo 
sakubitril/valsartan, i  toto treba v  prístupe liečby testovať, 
a  týchto pacientov vyradiť (sú to neznášanliví alebo chorí 
s  významnou hypotenziou po enalaprile alebo sakubitrile/
valsartane). U niektorých chorých sa žiada odhadnúť i cenu 
liečby, ktorú niektorí pacienti „netolerujú“ (lebo na to nemajú 
financie). 3. Ako je to s účinnosťou ivabradínu u chorých so 
systolickým SZ? Srdcová frekvencia je dôležitým modifikova-
teľným rizikovým faktorom pri pokuse redukovať mortalitu 
u  chorých so SZ. Osoby s  vyššou srdcovou frekvenciou sú 
na tom horšie, majú zvýšenú mortalitu i morbiditu v súvis-
losti so systolickým SZ. A  tak redukcia srdcovej frekvencie 
týchto pacientov vedie k zlepšeniu prognózy chorých. Dnes 
sú to betablokátory, ktoré patria k  štandardným liekom 
chorých so systolickým SZ, ktoré redukujú srdcovú frekven-
ciu. Ale betablokátory (BB) majú i  ďalšie účinky: redukujú 
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i  myokardiálnu kontraktilitu a  krvný tlak, ďalej inhibujú 
beta-adrenoreceptory lokalizované vo viacerých tkanivách 
(nodálne kardiálne štruktúry, myocyty, vaskulárny systém 
a podobne. I preto majú BB mnoho účinkov, niektoré pri SZ 
asi aj nevýhodné). No a  ivabradín oproti BB redukuje len 
srdcovú frekvenciu – neovplyvňuje hemodynamiku, krvný 
tlak a  iné kardiálne parametre, vrátane vedenia vzruchov 
v  srdci. Ivabradín pôsobí selektívne v  síno-atriálnom uzle 
srdca, inhibuje v  týchto bunkách kanál If, zodpovedný za 
spontánnu pacemakerovú aktivitu srdca a teda redukuje len 
srdcovú frekvenciu. Pri SZ (systolického typu) bol ivabradín 
testovaný vo veľkej klinickej štúdii SHIFT. V  nej rando-
mizovali asi 7 000 pacientov k  liečbe ivabradínom versus 
placebom; išlo o  symptomatické osoby s  NYHA triedami 
II-IV a  s ejekčnou frakciou ≤ 35  %, všetci so sínusovým 
rytmom a  s priemernou srdcovou frekvenciou ≥ 70/min., 
všetci rok predtým aspoň raz hospitalizovaní so SZ, a všetci 
na dobrej štandardnej bazálnej liečbe ochorenia, vrátane 
betablokátorov (> 90  % chorých). Medián trvania štúdie 
bol 23 mesiacov, a primárnym end-pointom bol kompozitný 
výskyt KV mortality alebo rehospitalizácie pre zhoršenie 
SZ. Pacienti liečení ivabradínom mali v  porovnaní s  lieč-
bou placebom nižšie srdcové frekvencie: o 11/min (28. deň 
liečby), o 9/min (1 rok liečby) a o 8/min (na konci štúdie). 
A  tomu zodpovedal aj klinický benefit: 18  % redukcia KV 
mortality/rehospitalizácie pre zhoršenie SZ, 26  % redukcia 
rehospitalizácie pre SZ a  26  % redukcia mortality pri SZ. 
Ivabradín mal v  liečbe dobrú toleranciu: symptomatická 
bradykardia bola len v  5  % chorých a  vizuálne vedľajšie 
účinky len u 3 % pacientov. A preto ACC/AHA Odporúčania 
liečby systolického SZ schválili ivabradín do liečby týchto 
chorých. 4. V  súvislosti s  liečbou ivabradínom treba ešte 
pripomenúť, že ivabradín nie je náhradou BB, ale pridáva sa 
k betablokátorovej liečbe. Ďalej ho pridávame len vtedy, ak 
je pacient na „najvyššej tolerovanej betablokátorovej dávke“ 
a jeho srdcová frekvencia je stále vyššia ako 70/min. Jestvujú 
problémy s  uptitráciou dávky betablokátorov: mnohí chorí 
cítia únavu a závraty, občas bradykardiu či poruchy vedenia, 
astmatici nie sú vhodní pre liečbu BB a podobne Aj týmito 
úskaliami treba prejsť. V  niektorých krajinách môže byť 
vysoká cena liečby problémom chorých. 5. Aké ešte dnes 
máme výzvy v liečbe systolického SZ? Máme pravidlá liečby, 
ktoré sú podporené klinickými štúdiami, ale liečba je často 
komplikovaná tým, že liečime mnoho vecí súčasne: hyper-
tenziu, diabetes, dysfunkciu ľavej komory, srdcovú frekvenciu, 
komorbidity a podobne, a to už je kategória „liečby na mie-
ru“, je to umenie takto liečiť. Nie všade uspejeme redukciou 
mortality, niekde sme spokojní so zlepšením kvality života, 
s  prevenciou rehospitalizácií a  podobne. Musíme dbať na 
nežiaduce účinky liekov pre SZ, reagovať dávkovaním podľa 
renálnych funkčných parametrov. Treba dbať i na volumový 
stav chorých, t. j. vyhnúť sa nadmernej diuréze s hypotenziou 
či zhoršením renálnych funkcií. Je potrebná spolupráca aj 

s  elektrofyziológmi, lebo časť pacientov so systolickým SZ 
potrebuje aj ICD (defibrilátor) a  iná časť vyžaduje aj CRT 
(resynchronizačnú liečbu). 

Sme však radi aj týmto úspechom liečby pri systolickom 
SZ.

Podužívanie betablokátorov pri liečbe systolického SZ, 
ak chorý trpí aj chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Lipworth B (Londýn, V. Británia) „Môžeme zlepšiť liečbu 
systolického SZ u  chorých súčasne aj s  chronickou ob-
štrukčnou chorobou pľúc?“

Chronická obštrukčná choroba pľúc (ChOChP) patrí do 
skupiny ochorení s  vysokou morbiditou a  mortalitou. A  pri 
tomto ochorení býva veľmi častá aj kardiovaskulárna (KV) 
komorbidita, sčasti pre spoločný rizikový faktor oboch ocho-
rení – pre fajčenie. Prevalencia ChOChP je u  pacientov so 
SZ pomerne častá: 11  % – 52  % v  Severnej Amerike a  9  % 
– 41  % v  Európe. Významným liekom systolického SZ sú 
betablokátory – veľmi zlepšujú morbiditu aj mortalitu chorých, 
a ak títo pacienti trpia aj komorbiditami, tak je ich prognóza 
horšia. Treba preto študovať efekt betablokátorovej liečby aj 
pacientov so systolickým SZ, ak súčasne trpia ChOChP. 

Guideliny pre ChOChP prezentujú benefit selektívnych 
beta-1 antagonistov pri SZ, benefit je tu vyšší než potenciál-
ne riziká, dokonca aj u  chorých s  ťažkou formou ChOChP. 
Z  obavy potenciálnej bronchokonstrikcie (najmä pri ťaž-
ších formách ChOChP) praktici odmietajú často chorým 
s  ChOChP a  systolickým SZ súčasne predpisovať betablo-
kátory (BB). V  istej retrospektívnej štúdii (1 603 pacientov 
s  ChOChP a  s prekonaným infarktom myokardu) len 22  % 
chorých obdržalo preskripciu BB pri prijatí do nemocnice 
a 55 % neobdržalo preskripciu BB vôbec.

Iniciovať liečbu betablokátorom pre SZ u  chorých 
s  ChOChP nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to zvoliť 
správnu (nízku) vstupnú dávku BB, a  túto trpezlivo a  po-
stupne (v období niekoľkých týždňov) uptitrovať pri kontrole 
srdcovej frekvencie, krvného tlaku (v sede i v stoji) a hodnôt 
spirometrického vyšetrenia. A  netreba tiež zabúdať, že BB 
bývajú tiež menej tolerovanými liekmi u starších osôb s ďal-
šími komorbiditami – diabetom, periférnym vaskulárnym 
ochorením, renálnou dysfunkciou – ktoré sú veľmi citlivé na 
posturálnu hypotenziu. A tieto skutočnosti prispievajú k od-
mietavému postoju praktikov predpisovať BB pre systolické 
SZ u  chorých s  ChOChP (často v  období jari a  jesene, keď 
sú epidémie chrípok, prechladení, a  praktici bývajú veľmi 
pracovne preťažení).

Isté retrospektívne observačné údaje preukazujú benefit 
liečby BB u chorých s ChOChP. Metaanalýza 15 retrospektív-
nych štúdií, kde bolo zahrnutých > 21 000 chorých s ChOChP, 
preukázala redukciu mortality betablokátormi o  28  % a  re-
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dukciu rehospitalizácií o 38 %. Spomenutá redukcia mortality 
bola až 36 % u chorých s ICHS a bola 26 % u chorých so SZ.

Autor prezentoval ich štúdiu OPCRD (the Optimum 
Patient Care Research Database: dlhodobé údaje u  2,4 mil. 
pacientov, 525 praxí praktikov vo Veľkej Británii), kde boli 
analyzovaní čo do klinického stavu chorí, ktorí trpeli systo-
lickým SZ a  ChOChP súčasne, a  ktorí boli sledovaní aspoň 
jeden rok. A porovnali prognózu týchto chorých oproti oso-
bám so systolickým SZ, ale bez ChOChP. Sledovali obdobie 
1. 11. 1988 – 1. 8. 2015. Zohľadňovali pritom aj NYHA triedu, 
liečbu ChOChP inhalátormi (beta-mimetiká, kortikosteroidy). 
Nakoniec z databázy > 2,29 mil. pacientov za vhodných pre 
túto analýzu vybrali 89 861 pacientov s ChOChP, 24 237 osôb 
so systolickým SZ a  10 853 chorých s  oboma ochoreniami 
súčasne. 

Výsledky: a) Charakteristiky chorých: Osoby so SZ 
a  ChOChP súčasne boli v  priemere 79-roční, 60  % bolo 
mužov, 27 % v minulosti prekonalo infarkt myokardu a 32 % 
chorých trpelo asthmou bronchiale, BMI bol 28,0 (vs osoby 
len so SZ: 29,0), FEV1sec% bolo 57  % (vs osoby len so SZ: 
78 %). Intenzita ChOChP v tejto podskupine bola nasledovná: 
GOLD A (21 %), GOLD B (25 %), GOLD C (19 %) a GOLD 
D  (35  %), intenzita SZ bola nasledovná: NYHA I  (38  %), 
II (26 %), III (27 %) a IV (10 %) versus len samotné SZ (pod-
skupina): I (54 %), II (26 %), III (15 %) a IV (5 %). b) Užívanie 
betablokátorov (bez zreteľa na užívanie RAAS blokátorov): 
21 926/24 566 chorých (89 %) obdržalo kardioselektívne BB: 
bisoprolol (77  %), atenolol (16  %) a  2 640/24 566 chorých 
(11  %) obdržalo non-selektívne BB, najčastejšie karvedilol 
(45  %). c) Iné údaje: 1. Pacienti so SZ a  ChOChP obdržali 
častejšie RAAS blokátory bez betablokátorov než u  chorých 
len so SZ, s relatívnym rizikom 2,18 (p < 0,001); ak zohľadnili: 
vek, BMI, pohlavie, predchádzajúci infarkt, predchádzajúca 
astma – tak RR, bolo 1,92 s  p < 0,001. 2. Pri akejkoľvek 
hladine dýchavice obdržali pacienti so SZ a ChOChP menej 
často BB v kombinácii s RAAS blokátormi oproti podskupine 
chorých len so SZ: pri NYHA triedach I  a II bolo toto RR 
0.43 (p < 0,001 a  pri NYHA triedach III a  IV bolo RR až 
0,36 (p < 0,001). 3. Aj liečba ChOChP ovplyvnila u  lekárov 
pridanie BB k RAAS blokátorom u podskupiny chorých so SZ 
a s ChOChP: a) chorí liečení „trojitou inhaláciou (kortikoid-
-long acting beta-agonist-long acting muscarinic antagonist)“ 
obdržali len v 27 % BB s RAAS blokátormi a v 46 % RAAS 
blokátory bez BB, b) liečení „duálnou inhalačnou liečbou 
(kortikoid-long acting beta-agonista)“ to bolo 20  % (s BB) 
a 48 % (bez BB) a c) v prípade len „monoterapie v inhalácii“ 
to bolo 21 % (s BB) a 41 % (bez BB). 

Výsledky tejto štúdie a analýzy preukázali, že u chorých so 
SZ a ChOChP súčasne sa do liečby SZ často zabúdajú pridať 
betablokátory. A  nepodanie BB v  proporcii stúpa obvykle 
s  intenzitou ChOChP, t. j. pri ťažkej forme ChOChP je to 
o 58 % a pri ľahkej forme je to o 49 % menej BB preskripcie. 
Možno preto potvrdiť „podužívanie betablokátorov“ v liečbe 

systolického SZ u chorých s ChOChP. Toto zistenie je veľmi 
dôležité, najmä v  poznaní výsledkov retrospektívnej nedáv-
nej analýzy, ktorá preukázala prítomnosť betabokátorového 
benefitu v  redukcii exacerbácie SZ bez zreteľa na intenzitu 
ChOChP. Takže títo pacienti sú ťažšie chorí a je potrebné ich 
v  tomto smere viac liečiť. 

Podobné sú aj údaje u  chorých s  akútnym koronárnym 
syndrómom: u chorých bez ChOChP až 2/3 chorých obdrží 
BB, ale ak chorý s akútnym koronárnym syndrómom trpí aj 
ChOChP, tak BB obdrží len asi 16 % chorých. 

Bronchokonstrikca pri užívaní BB je vyvolaná antago-
nizmom pri prejunkcionálnych a  pri postjunkcionálnych 
receptoroch (čo podporí bronchokonstrikciu zvýšením cho-
linergického tonusu). Podanie LAMA (long acting musca-
rinic antagonist) bráni tejto brochokonstrikcii. A  preto nie 
je správne týmto chorým nedať kardiosektívny betablokátor 
(bisoprolol, nebivolol, metoprolol alebo neselektívny karve-
dilol). A  aj táto práca je preto správnou výzvou, ako zlepšiť 
prognózu chorých so systolickým SZ a  s ChOChP súčasne. 

Novinky zo štúdie WOSCOPS

Ford I (Glasgow, V. Británia) „Troponín v  sére prispieva 
k  predikcii rizika ICHS u  pacientov v  štúdii WOSCOPS 
(West of Scotland Coronary Prevention Study)“

Ide o  dávno známu klinickú štúdiu u  mužov stredného 
veku s hypercholesterolémiou, ktorí boli iniciálne randomizo-
vaní k  liečbe pravastatínom (40 mg/denne) alebo placebom. 
Išlo o  6 595 mužov, vek 45 – 64 rokov s  mierne zvýšeným 
sérovým cholesterolom a bez prekonaného infarktu myokar-
du v  minulosti. Dnes, čo je 20 rokov neskôr, sa analyzovali 
u 3 318 pacientov hodnoty sérového troponínu I, a to vstupne 
pri štúdii a potom po období jedného roku. Pri tomto vyšetrení 
je detekčný limit pozitivity troponínu I 1,2 ng/l a 99 percentil 
(horný limit) má hodnotu 34 ng/l u mužov. 

Účastníkov štúdie rozdelili do kvartilov podľa hod-
nôt sérového troponínu I: 1. ≤ 3,1 ng/l, 2. 3,2 – 3,9 ng/l, 
3. 4,0 – 5,1 ng/l a 4. ≥ 5,2 ng/l. Len sedem účastníkov malo 
nižšie hodnoty troponínu I v sére ako je dolný limit a 48 účast-
níkov malo hodnotu nad 34 ng/l. Zaujímavé sú výsledky, t. j. 
výskyt kardiovaskulárnych príhod v čase podľa toho, v akom 
kvartile sérového troponínu I  sa chorí nachádzali. Oproti 
účastníkom v najnižšom kvartile sérového troponínu I (hod-
nota ≤ 3,1 ng/l) mali účastníci v najvyššom kvartile sérového 
troponínu I  (≥ 5,2 ng/l) až 2,3-krát vyššie riziko vzniku ne-
fatálneho infarktu či úmrtia na ICHS v priebehu päťročného 
sledovania (RR: 2,27). A  v  priebehu 15-ročného sledovania 
bol tento výskyt príhod 1,5-násobne vyšší (RR: 1,54) (vždy 
štatisticky významné). Účastníci na liečbe pravastatínom alebo 
placebom mali päťnásobne väčšiu redukciu výskytu koronár-
nych príhod, ak u nich koncetrácie troponínu I v sére klesli 
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po jednom roku o viac ako 1 kvartil. Pravastatín dvojnásobne 
zvýšil počet mužov, kde sérový troponín I klesol o viac ako 
o  kvartil, a  títo muži mali potom najnižšie riziko budúcich 
ICHS príhod (len 1,4 % za päť rokov). 

Záver: Sériové merania sérového troponínu majú veľký 
prognostický potenciál odhaliť výskyt KV príhod (ak tropo-
nín I klesá, prognóza chorého je veľmi dobrá). Je možné, že 
sledovanie (monitorovanie) sérových hladín troponínu I  je 
vhodné na monitorovanie rizika chorých, nielen pri liečbe 
statínmi, ale možno podobne aj pri liečbe hypertenzie, dia-
betu a  podobne. Uvidíme. Je to veľmi zaujímavé a  pre prax 
povzbudzujúce.

Obezita a srdce – teda téma „Ťažké srdce“

1. Djourse L (Pittsburgh, USA) „Epidemiológia: Obezita 
a kardiovaskulárne ochorenia“

Pripomenul známe epidemiologické skutočnosti: obezita 
s  nadhmotnosťou explodovali asi pred 20 rokmi a  dnes má 
v  USA asi tretina osôb nadhmotnosť a  možno tretina sú 
obézni. Viac je obezita vyjadrená na juhu USA, oveľa viac 
u Afroameričanov, ale i u Hispáncov. 

Úspechy medicíny v  poklese výskytu KV mortality 
a morbidity práve obezita/nadhmotnosť ruší a tieto poklesy 
sa zastavili, prípadne sa aj obrátili. Obezita súvisí s vyšším 
výskytom a  intenzitou známych rizikových KV faktorov, 
osobitne diabetu – ten sa dnes jednoznačne pokladá za 
KV ochorenie. Spoločnosť i medicína sa s tým v súčasnosti 
významne zaoberá. Je to nevyhnutnosť. Obezita podporuje 
aj výskyt srdcového zlyhávania. Súčasne sa však ukazuje, 
že osoby so srdcovým zlyhávaním, ale i  renálnym zly-
hávaním, respiračným zlyhávaním (ďalšími chronickými 
ochoreniami) dlhšie žijú, ak majú nadhmotnosť/obezitu 

– hovorí sa tomu „paradox obezity“. I  tento fenomén sa 
intenzívne študuje.

2. Horwich T (Los Angeles, USA) „Patofyziológia nad-
hmotnosti/obezity: adipokíny a hormóny“
 
Autorka sa sústredila viac spomedzi KV ochorení na 

srdcové zlyhávanie pri nadhmotnosti/obezite. Citovala štúdiu 
CHARM, kde sa tiež jasne ukazuje, že osoba so srdcovým 
zlyhávaním, ak je v nadhmotnosti/obezite, tak dlhšie prežíva. 
Zo skúsenosti pracoviska a zo štúdií patofyziológie srdcové-
ho zlyhávania u  obéznych uvažuje o  týchto vysvetleniach: 
1. Obézni majú skôr prítomnú symptomatológiu srdcového 
zlyhávania?, napríklad dušnosť pri aktivite, slabosť a  vy-
čerpanosť pri aktivite. 2. Obézni trpia vyšším tlakom krvi 
a prichádzajú preto skôr k lekárovi. 3. Obézni pacienti majú 
nižšiu aktivitu RAA systému, a to ich „ochraňuje“? 4. Obézne 
tukové tkanivo je väčším zdrojom kmeňových buniek, čo opäť 
pacienta chráni. 5. Obézni majú aj viac svalstva. 6. Obézni 
nie sú (ešte?) v  kachektickom stave. 7. Obézni majú väčšiu 
metabolickú rezervu (a osoby so srdcovým zlyhávaním sú 
často v  katabolickom stave). 8. Obézni majú v  tele vyššie 
hladiny protektívnych cytokínov a hormónov? 

Autorka prezentovala jednotlivé cytokíny a  hormóny. 
Nedostatok adiponektínu je dôležitý a  „prispieva“ k  progre-
sii srdcového zlyhávania. Ghrelín je zasa antikatabolickým 
hormónom a je tu užitočný pre zlepšenie prognózy chorých. 
Avšak patofyziológia kachektizácie pri srdcovom zlyhávaní sa 
stále detailne nepozná. Pracuje sa na tom veľmi intenzívne.
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