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Srdcové zlyhávanie 2017

29. apríl – 2. máj 2017, Paríž, Francúzsko

Kongres sa konal v Kongresovom Paláci v Paríži a bol vyni-
kajúco organizovaný. Zúčastnilo sa ho asi 5 000 účastníkov 
z celého sveta. Vybral som niektoré informácie, ktoré boli pre 
mňa veľmi zaujímavé. Verím, že budú aj pre vás. 

Problém rakoviny a srdcových ochorení 

Lyon AR (Londýn, Veľká Británia) „Klinická perspektíva 
v oblasti prepojenia rakoviny so srdcovými ochoreniami“

Ide o problém, ktorý sa rieši veľmi dynamicky. Priemerné 
prežívanie onkologicky chorých v  roku 1970 bolo asi jeden 
rok, ale v  roku 2007 to už bolo asi päť rokov. Na veľkom 
súbore chorých s karcinómom prsníka (> 63 500 chorých) sa 
pri dlhodobom sledovaní preukázalo, že po asi 10 rokoch ich 
sledovania prevýšila kardiovaskulárna mortalita onkologickú 
mortalitu. Takže v  oblasti sledovania a  liečenia onkologicky 
chorých má čo povedať aj kardiológ – analyzuje výskyt kar-
diotoxicity onkologickej liečby a snaží sa túto kardiotoxicitu 
aj priaznivo ovplyvniť.

Zdá sa, že mechanizmy vývoja kardiologických ochorení, 
srdcového zlyhávania osobitne, a onkologických ochorení sú 
si veľmi podobné, a  mnohokrát sú aj totožné. Ako príklad 
mu poslúžila liečba trastuzumabom (blokuje Her2 receptor, 
štúdia PERSEPHONE), kde sa odhalili či preukázali isté 
„parametre“, ktoré determinujú vývoj kardiotoxicity u trastu-
zumabu: a) ejekčná frakcia ≤ 55  %, b) vek ≥ 70 rokov (s 
relatívnym rizikom vzhľadom na vek < 50 rokov s hodnotou 
2,79), c) počet cyklov liečby trastuzumabom a d) prítomnosť 
kardiovaskulárneho ochorenia pred vznikom onkologického 
(prsníkového) ochorenia. Osobitným problémom je i hľadanie 
rovnováhy medzi „kardiotoxicitou a  onkologickým progre-
sívnym ochorením“, keďže prerušením onkologickej liečby 
síce „uľahčíme“ kardiotoxicite, ale podporíme recidívu či iné 
zhoršenie onkologického ochorenia. 

Aj radiačná liečba poškodzuje kardiovaskulárny systém, 
podporuje aj vývoj srdcového zlyhávania, osobitne či najmä 
srdcového zlyhávania so zachovalou ejekčnou frakciou ľavej 
komory. 

V oblasti včasnej detekcie kardiotoxicity u  onkologicky 
chorých (pri chemoterapii či pri rádioterapii) je vhodné 
vyšetrovanie biomarkerov v  krvi (NT-proBNP, troponín vy-
soko senzitívny). Hodnota (koncentrácia) týchto biomarkerov 

v sére poukazuje nielen na prítomnosť kardiotoxicity, ale aj na 
prognózu ochorenia, kde i kardiotoxicita má významnú úlohu. 

Nuž i tento prehľad hovorí o potrebe úzkej spolupráce on-
kológa s kardiológom, a tento vývoj treba uplatňovať aj u nás.

Taegtmeyer H  (Houston, USA) „Metabolické aspekty 
kardiotoxicity“

Išlo o prehľadnú prednášku, súčasne náročnú pre klinikov, 
keďže sa dotýkala veľmi podrobne metabolických dejov pri 
onkologickom ochorení a  pri kardiotoxicite v  myokarde/
myocytoch. Dá sa povedať, že poslucháčov presvedčil, že 
metabolické deje obidvoch procesov (kardiotoxicity i  rako-
viny) sú si veľmi podobné. Funkcia srdca je možná preto, že 
srdce (myokard, myocyt) vyrobí chemicky energiu a premení 
ju na mechanický výkon. A  pri onkologickom ochorení sa 
chemická energia (bunky) premieňa na tvorbu novej masy 
rakovinových buniek a  ich procesov. Tiež preukázal, ako 
„komunikuje“ v  oblasti metabolizmu rakovinový proces 
s procesom kardiotoxicity. 

Lepšie poznanie týchto dejov je predpokladom vývoja 
nových onkologických liečebných prístupov.

Vergely C  (Dijon, Francúzsko) „Obezita a  kardiotoxicita 
chemoterapeutickej liečby“

Obezita podporuje (štatistiky, klinické skúsenosti) vývoj 
onkologických ochorení a  zhoršuje aj prognózu onkolo-
gicky chorých. Onkologické a  kardiovaskulárne ochorenia 
majú podobné (spoločné?) rizikové faktory. Ukazuje sa, že 
prítomnosť obezity znižuje citlivosť onkologicky chorých na 
chemoterapiu a  aj na rádioterapiu. Dokladovala to istými 
experimentálnymi, ale aj klinickými údajmi: a) tučný potkan 
(vypestovaný, s nadbytkom asi 30 % tuku) má pri podávaní 
subletálnej dávky doxorubicínu vyššiu mortalitu ako nor-
málny (netučný) potkan, a  ak sledujeme hodnoty sérových 
biomarkerov (hs troponín, CK-MB), tak tieto sú u  tučných 
potkanov výraznejšie zvýšené. b) Experimenty s  myšami 
(v  nadhmotnosti versus normálne myši) pri podávaní do-
xorubicínu tiež preukázali výraznejší pokles ejekčnej frakcie 
ľavej komory v  podskupine myší s  nadhmotnosťou oproti 
normálnym myšiam. c) V  literatúre pátrali po klinických 
informáciách o  tomto vzťahu, ale veľa ich z  tejto oblasti 
nenašli. Ale ojedinelé práce už tiež popisovali, že pri liečbe 
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trastuzumabom a antracyklínmi je kardiotoxicita výraznejšia 
u osôb s nadhmotnosťou a u osôb s obezitou. Mechanizmus 
nie je jasný, iste bude veľmi komplexný: používanie vyššej 
dávky chemoterapie i  rádioterapie u  obéznych?, pôsobenie 
adipocytokínov? (leptínu?) či nedostatok adipokínu?, jednak 
v mitochondriách kardiomyocytov, ale efekt toxicity je možný 
aj pri zníženom prežívaní myocytov (ovplyvnením apoptózy?), 
alebo je to inak, a  ešte to nepoznáme? 

I táto oblasť vyžaduje výskum. Predlžuje sa vek v  po-
pulácii, stúpa výskyt nadhmotnosti (obezity), ale i  výskyt 
onkologických ochorení, a tak i výskyt toxicity protinádorovej 
liečby. A zdá sa teda, že obezita „prispieva ku kardiotoxicite“ 
onkologickej liečby – no a ak rozpoznáme tento mechanizmus, 
tak budeme lepšie vedieť chorým pomôcť. 

Alitalo K  (Helsinki, Fínsko) „Mechanizmy prepojenia 
kardiologických a onkologických ochorení“

Náročná prednáška so zameraním najmä do oblasti ba-
zálneho výskumu. Autor sa venoval najmä experimentálne 
vyvolávanej kardiotoxicite onkologických liekov a  pritom 
pátral po mechanizmoch tejto toxicity. 

Venoval sa najmä doxorubicínu: vyvoláva v experimentoch 
tzv. kardiálnu atrofiu, podporuje vývoj kapilárnej myokardiál-
nej rarefakcii (asi apoptózou endotelových buniek), podporuje 
vývoj i progresiu endotelovej dysfunkcie a zistil i poškodenie 
DNK v  jadre myocytov. 

Činiteľom, ktorý pôsobí proti uvedeným dejom, sa javí byť 
VEGF-B (vaskulárny endotelový rastový faktor B). Dokladoval 
túto skutočnosť experimentálnymi výsledkami. Tiež preukázal, 
že pôsobením VEGF-B sa neovplyvňuje efekt protinádorovej 
liečby. Nuž uvidíme, či sa tieto skúsenosti a výsledky prejavia 
v nových liečebných onkologických prístupoch. 

Horúce klinické štúdie 

Miro O (Barcelona, Španielsko) „Pacienti s akútnym srdco-
vým zlyhávaním – podskupina chorých s vysokou sérovou 
hladinou relaxínu-2, čo to pre nich znamená?“

Išlo o  klinickú štúdiu RELAX HF-4, kde sa vyšetrovalo 
sérum pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním (ASZ) na 
prítomnosť a  koncentráciu relaxínu-2 (hormónu, ktorého 
hladina v  sére je vysoká počas gravidity u  žien, a  súčasne 
hormónu, čo zabezpečuje kardiovaskulárnu adaptáciu cirku-
lácie ženy počas gravidity). Tento hormón prispieva k nárastu 
minútového objemu srdca a k lepšej perfúzii obličiek. Bolo už 
preukázané, že niektorí pacienti s ASZ mávajú vysoké hladiny 
relaxínu-2 v  sére a v tejto štúdii sa zisťovalo: aká je propor-
cia chorých s  vysokou hladinou relaxínu-2 v  sére (v  úrovni 
zvýšenia ako v období gravidity) a čo to pre chorých s ASZ 
znamená prognosticky. 

Štúdia prebiehala v  8 centrách (centrálne príjmy) Špa-
nielska, zahrnula 574 chorých: 81 rokov bol ich priemerný 
vek, 59  % bolo žien, nešlo o  chorých s  akútnym infarktom, 
charakteristika vzhľadom na rizikové faktory, komorbidity 
a liečebný prístup bola typická pre týchto chorých a podobná 
iným štúdiám s  chorými s ASZ. 

Výsledky: a) len 1,7 % pacientov patrila do skupiny cho-
rých s veľmi vysokou sérovou hladinou relaxínu-2, b) obidve 
skupiny pacientov (s vysokou a  nízkou sérovou hladinou 
relaxínu-2) mali podobné klinické charakteristiky pri zaradení 
do štúdie. c) Mortalita pacientov bola výrazne nižšia v pod-
skupine chorých s vysokou hladinou sérového relaxínu-2, až 
o 42 %, ale pri nízkych počtoch týchto pacientov bol rozdiel 
mortality štatisticky nevýznamný. d) Aj po troch rokoch 
sledovania chorých mali tí so zvýšenou hladinou relaxínu-2 
lepšiu prognózu. Je to zaujímavé zistenie, však?

V diskusii sa hovorilo najmä o  tom, či je relaxín-2 sa-
motným mediátorom „lepšej“ prognózy chorých, alebo je 
len markerom ich rizika. Táto štúdia toto ozrejmiť nevedela. 

Teerlink JR (San Francisco, USA) „Kardiopoietické kmeňové 
bunky vedia zlepšiť remodeláciu ľavej komory – longitudi-
nálne výsledky“

Venoval sa najmä štúdii CHART-I: Išlo o  osoby so srd-
covým zlyhávaním (SZ) a s ejekčnou frakciou < 35 %, spolu 
to bol súbor 271 chorých (120 chorých randomizovaných 
k  liečbe kmeňovými bunkami a  151 chorých boli kontrolné 
osoby – pritom všetci mali štandardnú liečbu SZ). Do myo-
kardu sa kmeňové bunky dostávali katetrizáciou koronárneho 
systému ako pri endo-myokardiálnej biopsii, sledovanie či 
trvanie pozorovania chorých bolo 52 týždňov, ale ECHOKG 
vyšetrenie sa vykonávalo aj na 26., na 39. a  na 52. týždeň 
(hodnotili vždy objemy ľavej komory, ejekčnú frakciu, ale 
i  rehospitalizácie chorých pre SZ). 

Výsledky: a) V podskupine liečených kmeňovými bunka-
mi bol end-diastolický objem ľavej komory o  17 ml menší 
a  end-systolický bol tiež menší o  14 ml, b) v  tejto podsku-
pine liečených stúpla ejekčná frakcia, c) bol aj nižší výskyt 
rehospitalizácií pre SZ. Problémov je tu však niekoľko: Koľko 
endomyokardiálnych injekcii treba chorému podať? a v akej 
frekvencii, a  tiež, ako to podať (infúzia, injekcia, pod akým 
tlakom a pod.). Citované tu boli i práce profesora dr. J. Bar-
túnka, ktorý t. č. pracuje v  belgickom Aalste, ale končil LF 
na našej univerzite (LFUK). 

V inej sekcii ďalší deň túto tému podrobne rozobral 
prof. dr. E. Braunwald. 1. V súčasnosti sa liečba kmeňovými 
bunkami zdá nádejnejšou pre liečenie srdcového zlyhávania 
než pre liečenie chorých s  prekonaným veľkým akútnym 
infarktom. 2. Stále je však veľa metodologických problémov, 
ako dodať do myokardu kmeňové bunky a odkiaľ tieto bunky 
majú pochádzať (obvykle je to autológna kostná dreň). Zdá 
sa, že nestačí jedno ich podanie, musí tých podaní byť viac 
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(nejasné je však, koľko podaní to má byť?). Zdá sa tiež, že je 
lepšie podať chorému dva typy týchto buniek (mezenchymálne 
a  makrofágové) než podávať len jeden ich typ. 3. Jestvovali 
predpoklady, že kmeňové bunky z  kostnej drene sa v  srdci 
premenia na kardiomyocyty, ale je to úplne inak: tieto bunky 
nezmenia svoj fenotyp, ale dôjde u nich k produkcii (v srdci) 
cytokínov, ale predovšetkým k  produkcii exozómov − a  tie 
podporia či zlepšia vlastnú funkciu myokardu. 4. Problema-
tika je stále veľmi živá, vo veľkom pohybe a prof. Braunwald 
sa domnieva, že pre rutinné liečenie SZ sa táto dnes stále 
experimentálna liečba vyvinie asi tak za 10 rokov. 

Diabetes mellitus 2. typu a srdcové zlyhávanie

Pfeffer M (Boston, USA) „Antidiabetická liečba a kardio-
vaskulárna prognóza“

Pomerne dávno sa vie, že dlhodobá hyperglykémia 
(u diabetikov) vyvoláva nielen mikrovaskulárne komplikácie 
(retinopatia, nefropatia, neuropatia), ale aj makrovaskulárne 
komplikácie (mozgové príhody, infarkty, arytmie i  srdcové 
zlyhávanie). Následne klinická štúdia UKPDS (s 10-ročným 
trvaním) u diabetikov jasne preukázala, že úpravou hypergly-
kémie vieme redukovať výskyt mikrovaskulárnych komplikácií 
u diabetikov (nie však makrovaskulárnych). A tak sa hľadali 
nové (lepšie?) antidiabetiká na riešenie hyperglykémie. Ale 
v priebehu hľadania účinnejších antidiabetík sa neočakávane 
preukázalo, že tiazolidíndióny (najmä a osobitne roziglitazón) 
v  testovanej štúdii, ale neskôr aj v  klinickej praxi zvyšovali 
kardiovaskulárne (KV) riziko, jednak mortalitu, ale i  výskyt 
infarktov myokardu. Už vtedy sa pri tejto analýze (Nissen et 
al. NEJM 2007) zistilo, že sa zvyšoval aj výskyt prípadov SZ. 
Tomuto problému sa však nevenovala dostatočná pozornosť. 
I tak však FDA (USA) a EMA (Európska únia) rozhodli (ako 
regulačné telesá pre liečivá), že nové antidiabetiká sa do 
praxe odteraz (rok 2008) dostanú len vtedy, keď preukážu 
svoju KV bezpečnosť.

Istá metaanalýza viacerých klinických štúdií s  viacerými 
antidiabetikami, kde bolo zahrnutých asi 151 500 chorých, 
preukazovala bezpečnosť tejto antidiabetickej liečby z  kar-
diovaskulárneho hľadiska, ale nesledovala vývoj a výskyt SZ, 
jednoducho preto, že sa to nepokladalo za dôležité. Až v roku 
2014 upozornili viacerí experti, ako E. Braunwald, J. Mc 
Murray, ale aj iní, že v štúdiách s diabetikmi treba vzhľadom 
na bezpečnosť ich liečby venovať pozornosť výskytu SZ a cha-
rakteristikám tohto ochorenia so SZ. A tomuto konštatovaniu 
predchádzala aj podrobná analýza tzv. kardio-renálnych end-
-pointov v  štúdii s  aliskirénom u  diabetikov 2. typu (NEJM 
2012), ktorá zistila, že vo výskyte nežiaducich nefatálnych 
príhod dominuje jasne výskyt prípadov srdcového zlyhávania. 

V štúdii ELIXA, kde bol prof. M. Pfeffer hlavným inves-
tigátorom, sa diabetikom podával lixisenatid, čo je GLP-1 

receptorový agonista, a  išlo o  pacientov s  prítomným AKS 
(akútnym koronárnym syndrómom). Autor prednášky súčasne 
upozornil na to, že osoby s prejavmi SZ mali takmer desať-
násobne horšiu morbiditu/mortalitu, ako osoby bez prejavov 
SZ (s  relatívnym rizikom RR: 9,3 s významným rozdielom). 

Ďalšími štúdiami u diabetikov prešli tzv. DPP-IV inhibí-
tory, blokujúce rozpad GLP-1 agonistov. Štúdia SAVOR (so 
saxagliptínom) preukázala v ramene aktívnej liečby významný 
nárast hospitalizácií pre SZ s RR 1,27 a štúdia EXAMINE (s 
alogliptínom) tiež, ale v  tomto prípade nevýznamne s  RR: 
1,19. Ďalšia štúdia TECOS tento problém nemala. Teda sa 
ukazuje, že jednotlivé DPP IV inhibítory sú asi rozdielne 
v  tomto nežiaducom účinku. 

Ďalšou skupinou, testovanou pre KV bezpečnosť, boli 
GLP-1 receptorové agonisty v  liečbe diabetikov. Jednak už 
spomínaný lixisenatid (štúdia ELIXA) bol bezpečný vzhľadom 
na vývoj SZ. Ale potom prišli výsledky štúdie LEADER s  li-
raglutidom, ktoré boli ohromujúce. Štúdia preukázala nielen 
KV bezpečnosť liraglutidu, ale aj jeho vynikajúcu účinnosť: 
a) výskyt KV mortality – infarktov myokardu – cievnych 
mozgových príhod bol významne o 13 % redukovaný oproti 
placebu, t. j. oproti štandardnej liečbe s  RR: 0,87. b) Ale aj 
jednotlivé príhody (endpointy) v  ramene liraglutidu boli 
jasne redukované – celková mortalita, KV mortalita, výskyt 
infarktov, výskyt mozgových príhod i  výskyt hospitalizácií 
pre SZ. Vynikajúci efekt. 

A podobný „radostný“ výsledok priniesla i štúdia EMPA-
-REG OUTCOME, ktorá bola i  u nás už dostatočne pub-
likovaná i  komentovaná. Nielen že upravila HbA1c v  sére, 
ale významne redukovala KV riziko, najmä riziko vývoja 
SZ. Autor prednášky spomenul, že hlasovanie expertov FDA 
(USA) pre tento liek bolo neočakávané. Hlasovalo spolu 23 
expertov, pričom 12 z  nich odporúčalo liečbu empagliflozí-
nom u diabetikov 2. typu, ale 11 hlasov bolo proti. Pre prof. 
M. Pfeffera to bolo veľké prekvapenie, keďže výsledky štúdie 
boli jasne kladné. A navyše sa v tejto komisi o SZ vôbec ne-
hovorilo, hoci práve výskyt SZ bol veľmi ovplyvnený u osôb 
liečených empagliflozínom.

Čo teda z tohto vývoja nových antidiabetík pre dnešnú prax 
vyplýva? Zdá sa, že z toho vyplýva zmena „paradigmy“ v liečbe 
diabetikov 2. typu. Ak má diabetik prítomné SZ, mal by určite 
dostať do liečby SGLT2 inhibítor, zatiaľ najmä empagliflozín. 
Ak má diabetik vysoké KV riziko a  nemá prejavy SZ, tak je 
preň vhodný liraglutid, GLP-1 receptorový agonista. V oblasti 
vývoja tejto liečby sa začali ďalšie klinické štúdie s empaglif-
lozínom, ale i dapagliflozínom – počtom chorých sú to veľké 
štúdie, testujú tieto liečivá (empagliflozín, dapagliflozín) nielen 
v oblasti diabetu, ale i pri SZ, a to nielen u diabetikov, ale i u 
nediabetikov. Na výsledky si ešte treba počkať, sú však veľmi 
očakávané. Mohli by zmeniť i prístup k liečbe SZ, nielen prístup 
k liečbe diabetu. Dobrá bola i diskusia k prednáške: 1. Akým 
mechanizmom SGLT2 inhibítory pôsobia? – iste diureticky 
a  nátriureticky, ale redukujú i  krvný tlak (prevenciou SZ), 
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ovplyvňujú neurohormonálnu aktiváciu, ale mnoho o nich ešte 
nevieme. 2. Aj LCZ696 (Entresto) znižuje potrebu inzulínovej 
liečby u  diabetikov, a  preto sa spúšťajú nové štúdie s  týmto 
liečivom aj u diabetikov versus nediabetikov (i vzhľadom na 
kompenzáciu diabetu). 3. Zdá sa teda, že pri liečbe diabetika 
nie je až tak dôležitá „hyperglykémia“, ale „množstvo cukru“ 
v organizme – a práve jeho odstránením (glukozúriou) sa asi 
pre chorého spraví viac. Nuž uvidíme, ale treba sa z  týchto 
údajov/analýz nielen poučiť, ale i potešiť. 

Lopaschuk GD (Edmonton, Kanada) „Substrátový meta-
bolizmus u diabetika a u osoby so srdcovým zlyhávaním“

Normálna fyziológia substrátového metabolizmu v  srdci 
je nasledovná: a) pre potreby mechanickej činnosti srdca je 
potrebná energia vo forme ATP. Vzniká spaľovaním substrátov 
v  myocyte (mitochondriách). Dominantným palivom je tuk 
(voľné mastné kyseliny) a  tvorí to 40  % – 60  % produkcie 
ATP, oxidácia glukózy zabezpečuje 20 – 40  %, glykolýza asi 
2 – 8  %, spaľovanie proteínov (aminokyselín) asi 1 – 2  % 
a ketónové látky asi 10 – 15 %. b) U diabetika sa situácia so 
substrátmi značne mení: podstatne klesá oxidácia glukózy 
a  stúpa oxidácia/spaľovanie voľných mastných kyselín – to 
však podporuje inzulínovú rezistenciu a  znižuje kardiálnu 
výkonnosť. Podobne je to v  srdci, ktoré trpí srdcovým zly-
hávaním. Inzulínová rezistencia v srdci stúpa, klesá oxidácia 
glukózy a  stúpa oxidácia tuku (mastných kyselín) – to vý-
znamne poškodzuje „diastolickú funkciu“, t. j. diastolickú 
relaxáciu v srdci. Tiež obézni ľudia majú podobný substrátový 
metabolizmus. A  nadbytok tuku v  myokarde, potrebný pre 
výrobu ATP, prispieva/podporuje vývoj tukovej kardiomyo-
patie. c) S  progresiou vývoja SZ myokard vlastne „hladuje“, 
nemá dostatok energie, pretože enzymatické činnosti potrebné 
k výrobe ATP v týchto myocytoch sa spomaľujú. A tak srdce 
opäť siaha po glukóze, tentoraz však najmä v  spaľovacom 
cykle glykolýzou, ktorý je málo výdatným spaľovaním pre 
tvorbu ATP. A tak z nedostatku energie (ATP) následne klesá 
i kontraktilita srdca, vyvíja sa aj „systolická“ dysfunkcia. Ak 
osoba so SZ redukuje hmotnosť, zlepšuje sa oxidácia glukózy 
(klesá intenzita glykolýzy) a tiež oxidácia tuku klesá – všetko 
správne a priaznivé činnosti, ktoré zlepšujú tvorbu ATP v srd-
ci. Isté experimenty s inhibíciou spaľovania voľných mastných 
kyselín tiež preukázali zlepšenie oxidácie glukózy – v  praxi 
je to najmä trimetazidín (u diabetikov a  zrejme aj pri SZ je 
dobrým liečivom).

Clarke K (Oxford, Veľká Británia) „Ketóny sú dôležité na 
úpravu energetickej bilancie srdca pri srdcovom zlyhávaní“

Ketónové látky sa zvyšujú a spaľujú v tele človeka najmä 
vtedy, keď organizmus hladuje. Mozog pre svoju činnosť nevie 
využívať voľné mastné kyseliny, vie využiť len glukózu, ale 
pravdepodobne aj ketóny. Vysoké spaľovanie voľných mast-

ných kyselín v  mitochondriách potláča oxidáciu glukózy, 
a  deje sa tak prostredníctvom zmien enzýmov, úlohu tu 
majú nukleárne transkripčné faktory.

Pri srdcovom zlyhávaní sa mení substrátový metabolizmus 
podobne, ako je to u diabetikov. Je tu hyperaktivácia sympati-
ka, noradrenalín podporuje tvorbu voľných mastných kyselín, 
tie zase prispievajú k inzulínovej rezistencii s hyperglykémiou 
a hyperinzulinémiou. Ale stúpajú v sére i ketónové látky. A zdá 
sa, že ketóny ako palivo majú v  myokarde dôležitú úlohu. 
Isté experimenty však preukázali, že pri spaľovaní ketónov 
v  myocytoch sa musí, hoci len v  malej miere, spaľovať aj 
glukóza – t. j. spaľovanie ketónov je prepojené na spaľovanie 
glukózy. Uvažuje sa, že spaľovanie ketónov zlepšuje funkciu 
srdca pri SZ. 

Rosano D (Londýn, Veľká Británia) „Diabetes ako komor-
bidita pri srdcovom zlyhávaní“ 

Diabetes je významným rizikovým faktorom (u diabetika 
2. typu), pretože veľmi zhoršuje prognózu chorého, keďže 
zvyšuje mortalitu, bez zreteľa na (ne)prítomnosť ischemickej 
choroby srdca. Liečba srdcového zlyhávania je u  diabetikov 
i  u nediabetikov podobná: ponúkame chorému účinnú blo-
kádu renín-angiotenzín-aldosterónového systému, účinné sú 
i betablokátory, aldosterónové blokátory, diuretiká a ivabradín. 
Pri inzulínovej liečbe je dôležité pripomenúť, že podporuje 
retenciu sodíka, čo nie je pri SZ zanedbateľná skutočnosť. 
Ale skúsenosti s  inzulínom sú v  klinickej praxi nasledovné: 
a) ak ide o  akútne ochorenie (akútny infarkt či akútne SZ), 
inzulínová liečba úpravou hyperglykémie pomáha, ale b) ak 
ide o chronické SZ, tak je benefit inzulínu malý alebo prevláda 
jeho nežiaduce pôsobenie s  retenciou sodíka.

Vzhľadom na hodnoty „priemernej glykémie“ u diabetikov 
sa zdá hodnota 7,5 – 7,9  % (HbA1c) asi najlepšia a  vyššia, 
ale i nižšia glykémia sú viac škodlivé, tzv. tvar písmena U vo 
vzťahu „glykémia-KV riziko“.

Metformín býva u diabetikov kontraindikovaný pri závaž-
nejšej renálnej inusuficisencii. U osôb so SZ a diabetom však 
vykazuje liečba metformínom istý benefit a v guidelinoch má 
táto liečba postavenie IIaC. Sulfonylureové látky pri liečbe 
diabetikov zvyšujú riziko vývoja SZ, asi v úrovni relatívneho 
rizika RR 1,2. Tiazolidíndióny tiež zvyšujú riziko vývoja SZ, 
roziglitazón v úrovni RR 2,18; aj pioglitazón. V guidelinoch 
je to ošetrené klasifikáciou IIIa, t. j. neodporúčaná liečba. 

Nové antidiabetiká: 1. DPP IV inhibítory – v  štúdii VI-
VIDD vildagliptín zväčšoval end-diastolický objem v  ľavej 
komore. V ramene tejto liečby oproti placebu bolo viac hos-
pitalizácií pre SZ, aj viac úmrtí – štúdia nebola publikovaná, 
len prezentovaná na európskom kongrese a počty pacientov 
boli nízke. Saxagliptín tiež zvyšoval KV príhody, ale sitaglip-
tín (TECOS štúdia) už nie – metaanalýza bola pre vývoj SZ 
u  liečených DPP IV inhibítormi v  úrovni relatívneho rizika 
s RR 1,15. Teda tieto antidiabetiká netreba dávať osobám so SZ 
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alebo s vysokým rizikom pre vznik SZ. 2. GLP-1 receptorové 
agonisty – výnimočne uspel liraglutid v štúdii LEADER, kde 
primárny endpoint štúdie (KV mortalita, nefatálny infarkt 
a  nefatálna mozgová príhoda) bol redukovaný významne 
o  13  % (RR 0,87, S). U  osôb so SZ nebolo zvýšené riziko 
zhoršovania SZ. Lixisenatid neovplyvnil významnejšie KV 
príhody (ani nezlepšil, ani ich nezhoršil) v  štúdii ELIXA – 
ale išlo o chorých s akútnym koronárnym syndrómom a nie 
o  osoby so SZ. 3. Osobitnou skupinou antidiabetík sú dnes 
SGLT2 inhibítory. V  štúdii EMPA-REG OUTCOME (liek 
empagliflozín) boli KV príhody (mortalita, nefatálne infarkty 
a mozgové príhody) významne redukované o 14 % (RR 0,84, 
S). Asi 10  % chorých malo pri vstupe do štúdie prítomné 
SZ, ostatní nie. Štúdia preukázala vynikajúci efekt najmä pri 
redukcii KV mortality a pri redukcii hospitalizácií pre SZ (tak 
u  osôb bez SZ, ako aj u  osôb so SZ pri vstupe do štúdie). 
Isté podobné efekty sú publikované i pre dapagliflozín. Takže 
tieto liečivá sú zrejme vhodné najmä pre diabetikov so SZ. 
Autor prednášky odporúča, aby sa pri nasadzovaní nových 
antidiabetík pacientom s  KV ochorením konzultovalo aj 
kardiológom, najmä skúseným v problematike SZ. 

Srdcové zlyhávanie a potenciál inhibície SGLT2 recep-
torov v nefróne 

McMurray J (Glasgow, Veľká Británia) „Pokračujúci prob-
lém srdcového zlyhávania“

Pohľad na tento problém „progresie SZ“ očami štúdie 
PARADIGM-HF: bolo v  nej randomizovaných > 8 800 pa-
cientov, z nich bolo 35 % diabetikov, použitá liečba pacientov 
bola veľmi dobrá (93  % chorých liečených betablokátormi, 
všetci dostali RAAS blokátor, 55 % osôb blokátory aldosterónu, 
31 % osôb digoxín) – takto dobre by sme mali chorých liečiť 
i v rutinnej praxi. Ďalej autor ponúkol analýzu z tejto štúdie 
vzhľadom na vývoj zhoršenia stavu týchto chorých − t. j. 
vzhľadom na potreby intenzifikácie liečby furosemidom pre 
dušnosť, vyšetrenie či liečbu na centrálnom príjme, hospita-
lizáciu pre srdcové zlyhávanie. Títo pacienti trpeli najmä tzv. 
miernou formou SZ (NYHA II dominantne) a  jeho analýza 
preukázala, že a) pacienti bez týchto príhod (práve hore 
uvedených zhoršení svojho stavu) mali celkovú mortalitu 
v  štúdii asi 15  %, b) pacienti s  týmito príhodami ju mali 
dvojnásobne vyššiu – ak bola potrebná intenzifikácia liečby 
v  priebehu štúdie, tak mortalita týchto chorých bola 32  %; 
ak bolo potrebné vyšetrenie/liečenie na centrálnom príjme, 
mortalita bola 30,8 %, a ak boli pacienti hospitalizovaní pre 
SZ, ich mortalita v  štúdii bola až 37,3  %. A  všetci pacienti 
pritom boli v NYHA triede II (v štúdii ich bolo 70 %) a mali 
ľahké symptómy ochorenia. Sakubitril/valsartan pomohol 
všetkým pacientom v  porovnaní s  enalaprilom. Väčšina 
chorých zomierala náhle (veď mali miernu formu SZ) na 

arytmiu a  len malá proporcia chorých zomrela na progresiu 
ochorenia SZ. c) Ešte v  štúdii realizovali aj dotazník kvality 
života – Kansaský dotazník s  23 otázkami, ktoré tvorili či 
analyzovali päť problémov týchto chorých: symptomatológiu, 
fyzikálne obmedzenie chorého, samostatnosť v  danej bežnej 
telesnej aktivite, kvalitu života a  schopnosť byť sociálne za-
raditeľný. Analýzu spravili po osemmesačnej liečbe chorých. 
A  preukázali, že liečba sakubitrilom/valsartanom priaznivo 
ovplyvňovala parametre dotazníka v týchto piatich oblastiach 
– s  RR 0,82 oproti ramenu liečby enalaprilom. Zhoršenie 
uvedených parametrov dotazníka sa vyskytlo u 35,3 % pacien-
tov v enalaprilovom ramene liečby, ale len 30,9 % pacientov 
v  ramene liečby sakubitrilom/valsartanom. 

Čo z  tejto analýzy vyplynulo? Konštatovanie, že nie je 
pravda, že pacienti s  miernou formou SZ (NYHA trieda II) 
sú klinicky stabilní a  dobrí. Ročne v  enalaprilovom ramene 
liečby sa 11  % týchto chorých klinicky zhoršilo. Je to veľmi 
dôležité pre našu klinickú prax. 

Kosiborod M  (Kansas City, USA) „Inhibícia SGLT2 – má 
potenciál zmeniť liečbu chorých so srdcovým zlyhávaním“ 

Riziko diabetikov pre SZ stúpa úmerne dlhotrvajúcej 
hodnote glykémií, pričom najnižšie riziko je u chorých, kde 
glykémia osciluje okolo hodnoty 5 % HbA1c. Opäť pripome-
nul skúsenosti (štúdie) s liečbou jednotlivými antidiabetikmi 
(uvádzal som ich v  súvislosti s  prednáškou prof. Rosana), 
preto túto časť vynechávam. 

Ako je to s inhibítorom SGLT2 receptorov: Tieto receptory 
sú lokalizované v prvej časti proximálneho tubulu a reabsor-
bujú asi 90  % glukózy prefiltrovanej glomerulmi. V  druhej 
časti proximálneho tubulu sú ešte receptory SGLT1, tie reab-
sorbujú späť asi 10 % z prefiltrovanej glukózy. U diabetikov je 
prah pre reabsorpciu glukózy v proximálnom tubule zvýšený 
a použitie SGLT2 inhibítorov tento prah opäť zníži. Inhibícia 
SGLT2 receptorov sa však netýka len glukózy, ale aj vody 
a  nátriových iónov – práve pokles iónov Na+ v  primárnom 
moči v  oblasti makuly denzy aktivuje v  obličke tzv. tubulo-
-glomerulárny „feed-back“ (spätnú väzbu), ktorý vie realizovať 
vazokonstrikciu vo vas afferens, tým zabezpečuje redukciu 
intraglomerulárneho tlaku v obličke – a to ochraňuje obličku 
pred progresiou diabetickej nefropatie, má to sekundárne tiež 
dôležitý KV benefit. Inhibítory SGLT2 pri dlhšom podávaní 
významne podporujú stratu kalórií obličkou (glukozúriu), 
následne to vedie k  redukcii telesnej hmotnosti i  telesného 
tuku. Veľká klinická štúdia EMPA-REG OUTCOME preuká-
zala vynikajúci KV benefit liečbou empagliflozínom u  takto 
liečených diabetikov. Významne poklesla KV mortalita (s RR: 
0,68, významne), ale nedošlo k  poklesu výskytu infarktov 
a cievnych mozgových príhod u  týchto chorých. Preukázalo 
sa, že dominantnou KV príhodou, ktorá vysvetlila aj efekt 
liečby na KV mortalitu, priaznivo ovplyvnenou liečbou, bol 
výskyt SZ. Ale 90 % chorých nemalo pri zaradení do štúdie 
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prejavy SZ, len 10  % zaradených diabetikov malo klinické 
prejavy. Takže v  štúdii sa nepreukázal liečebný efekt na SZ, 
ale skôr preventívny efekt na výskyt SZ. 

Aj dapagliflozín (metaanalýza štúdií, hoci nemáme t. č. 
k  dispozícii full dáta o  všetkých chorých) podobne uspel 
(21 štúdií, 9 339 pacientov) – pokles rehospitalizácií pre SZ 
a  osobitne u  osôb s  prejavmi SZ pri vstupe do uvedených 
štúdií s relatívnym rizikom RR: 0,14, čo je veľmi pozoruhod-
né. Na ACC meetingu (Washington DC, USA) v marci 2017 
autor prezentoval aj iné údaje z  registra/štúdie CVDREAL: 
1. Osoby liečené inhibítormi SGLT2 oproti osobám lieče-
ným inou antidiabetickou liečbou mali vynikajúci benefit 
v  redukcii KV mortality/rehospitalizácií pre SZ (s RR: 0,61, 
štatisticky významný benefit). A  tak sa zdá, že v  prípade 
SGLT2 inhibítorov pôjde asi o „class efekt“ v liečbe diabetikov. 
2. Osobitne sa v  tejto analýze dalo pozrieť na dve skupiny 
diabetikov: u tých s prítomným SZ pri vstupe do štúdie bola 
redukcia KV mortality/rehospitalizácií pre SZ v  úrovni RR: 
0,59 (signál je to, že tieto látky dokážu „liečiť SZ“); u  tých 
osôb bez prítomnosti SZ pri vstupe do štúdie bol tento end-
-point tiež dobre zachovaný – RR: 0,58, významný rozdiel. 
Takže táto liečba má zrejme potenciál brániť vzniku/rozvoju 
SZ u diabetikov, ale má potenciál SZ aj liečiť. 

Autor ešte spomenul aj výsledky ďalších štyroch štúdií 
s SGLT2 inhibítormi, kde bola redukcia KV mortality v úrov-
ni RR: 0,73 (významná) a  redukcia rehospitalizácii pre SZ 
v úrovni RR: 0,63 (významná). 

Akým mechanizmom inhibítory SGLT2 účinkujú? Iste 
viacerými účinkami, pričom nevieme, ktorý z  nich je hlav-
ný či najdôležitejší? Je to iste diuréza, nátriuréza, samotná 
glukozúria. V  štúdii EMPA-REG OUTCOME sa asi 50  % 
benefitu prejavuje zvýšením hematokritu (asi o  3 – 4  %), 
čiže u  diabetikov pri tejto liečbe nastáva reštrikcia plaz-
matického objemu. V  mnohých štúdiách sa preukázalo, že 
hydrochlórtiazid vie tiež redukovať plazmatický objem, ale 
súčasne aktivuje v organizme RAAS, čo nie je pri SZ želateľ-
né; avšak v prípade dapagliflozínu táto plazmatická redukcia 
objemu nevedie k aktivácii RAAS, čo je priaznivé. Ďalší autori 
uvádzajú, že pri liečbe SGLT2 inhibítormi sa mení „palivo“ 
potrebné pre srdce (pre výrobu ATP), a  týmto palivom sú 
ketónové látky namiesto glukózy a voľných mastných kyselín. 
Ale i  tento mechanizmus sa dnes prešetruje, uvidíme, či sa 
tu významne uplatňuje. 

Na záver – s empagliflozínom, ale i s dapagliflozínom sa 
spúšťajú klinické štúdie u chorých so SZ, jednak u diabetikov, 
ale aj u nediabetikov. Skúma sa efekt liečby u chorých so sys-
tolickým, ale i „diastolickým“ SZ. V USA sa spúšťajú aj malé, 
tzv. mechanistické štúdie, ktoré majú vysvetliť, akým mecha-
nizmom možno KV benefit týchto látok najlepšie vysvetliť.

Ďalšie pokračovanie štúdie PARADIGM-HF 

Seferovic JP (Boston, USA) „PARADIGM-HF štúdia zase 
prekvapuje, najmä diabetikov so srdcovým zlyhávaním“ 

Štúdia PARADIGM-HF je nám, väčšine internistov 
a  kardiológov dobre známa – pri systolickom srdcovom 
zlyhávaní (spolu 8 442 pacientov) v  porovnaní s  liečbou 
enalaprilom liečba sakubitrilom/valsartanom redukovala 
výskyt KV mortality/rehospitalizácií pre srdcové zlyhávanie 
(SZ) o 20 %. A tak rizikoví chorí so systolickým SZ a osoby 
stále symptomatické aj pri dobrej dávke ACE inhibítora či 
sartanu by mali prejsť k  liečbe ARNI (angiotenzín receptor 
neprilyzín inhibítor: sakubitril/valsartan), aby si prognózu 
vylepšili. 

Post-hoc analýza štúdie PARADIGM-HF zahrnula diabeti-
kov v počte 3 778 osôb (už pri vstupe do štúdie) a pacientov 
s  glykovaným hemoglobínom ≥ 6,5  % (HbA1c), všetci so 
systolickým SZ (NYHA trieda II-IV, ejekčná frakcia ≤ 40 %). 
Aj diabetici (podskupina) profitovali z  liečby ARNI versus 
z  liečby enalaprilom. Avšak zaujímavé sú iné skutočnosti 
z  tejto post-hoc analýzy: a) Vstupné HbA1c bolo podobné 
v oboch ramenách liečby u diabetikov (7,4 % u 1 904 diabe-
tikov na liečbe ARNI a 7,48 % u 1 874 diabetikov na liečbe 
enalaprilom) v  úvode štúdie. b) V  priebehu štúdie sa však 
hodnoty HbA1c zmenili – v  2. roku štúdie boli (7,08  % vs 
7, 31  % s  p = 0,0040) a  v 3. roku (6,97  % vs 7,16  % s  p = 
0,072). c) U  podskupiny diabetikov bez inzulínovej liečby 
pri vstupe do štúdie bol začiatok inzulínovej liečby o  29  % 
nižší v  ramene liečby ARNI (rozdiel štatisticky významný): 
iniciácia inzulínovej liečby v 1. roku štúdie (3,8 % v ramene 
liečby ARNI, kde bolo analyzovaných 1 550 diabetikov versus 
5,5 % v ramene liečby enalaprilom, kde bolo analyzovaných 
1 490 diabetikov), v 2. roku (7,2 % v ramene ARNI vs 9,3 % 
v  enalaprilovom ramene) a  v 3. roku (9,1  % vs 13,3  %) – 
všetko štatisticky významne rozdielne. d) V  prípade pridá-
vania ďalších perorálnych antidiabetík to bolo o 23 % menej 
antidiabetík tiež v  ramene liečby ARNI. 

Čo z toho vyplýva pre klinickú prax? Okrem dobrej (lepšej 
ako enalapril) liečby SZ sakubitril/valsartan zlepšuje i  kom-
penzáciu glykémie a  redukuje potrebu (alebo dávkovanie) 
antidiabetickej liečby. Je to vynikajúce, keďže diabetes sám 
a glykémia osobitne – sú toxické a nepriaznivé pre vývoj SZ. 
Iste to privítajú aj naši pacienti. 
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