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Kardiológia teraz a  jej perspektívy prezentované  
na Kardiologickom kongrese v Barcelone v  roku 2017

Správa z kongresu Cardiology Lett. 2017;26(5):304–307

Kardiologické kongresy nebývajú iba príležitosťou pre 
stretnutia odborníkov, ale ani návštevou nevšedných miest. 
Kardiologické kongresy prinášajú výsledky, ale aj hlboké 
myšlienky a predpoklady smerovania a zamerania pre klinické 
ciele. V snahe podeliť sa s pozoruhodnými výsledkami rýchlo 
a principiálne som pripravil informácie, ktoré považujem za 
veľmi významné v blízkej budúcnosti.

Hot-line sekcia: Prelomové klinické štúdie

1. van Gelder IC (Groningen, Holandsko) 

Štúdia RACE 3 (rutinná verzus agresívna „upstream liečba“ 
s kontrolou rytmu v prevencii výskytu včasnej predsieňovej 
fibrilácie u osôb so srdcovým zlyhávaním)

Udržanie sínusového rytmu zlepšuje u  chorých s  pred-
sieňovou fibriláciou (PF) symptómy ochorenia. Ale udržať 
sínusový rytmus nie je jednoduché v  dôsledku prítomnej 
predsieňovej remodelácie. Agresívna „upstream liečba“ pri PF 
sa týka intervencií, ktoré chcú modifikovať u chorých predsie-
ňový (myokardiálny) substrát (podporujúci udržiavanie PF) 
a  súčasne chcú kontrolovať pôsobenie rizikových faktorov 
u pacientov. 

RACE-3 štúdia: Prospektívna, otvorená, multicentric-
ká – pacienti s  včasnou symptomatickou perzistentnou PF 
a  srdcovým zlyhávaním boli randomizovaní k  agresívnej 
„upstream liečbe“ alebo ku konvenčnej liečbe rizikových 
faktorov. Primárnym end-pointom štúdie je prítomnosť 
sínusového rytmu počas aspoň šesť sedmín času v priebehu 
roka (sedemdňovým holterom na konci obdobia). Pacienti: 
119 na upstream liečbe vs 126 na konvenčnej liečbe. Všetci 
mali štandardnú starostlivosť o  PF i  o  srdcové zlyhávanie 
(podľa Guidelínov). Všetci boli tri týždne po randomizácii 
podrobení elektrickej kardioverzii. Charakteristiky pacientov: 
65 rokov priemerný vek, 80 % muži. V ramene „upstream“ 
liečby sa začalo s  liečbou: antagonistami mineralokortiko-
idných receptorov, statínmi, RAAS blokátormi a  s  reha-
bilitáciou (najvyššie tolerované dávky liekov, cieľom bolo 
mať TK s hodnotou < 120/80 mmHg, bohatý rehabilitačný 
program: dva až trikrát týždenne, 9. – 11. týždeň s  odpo-
rúčaním päťkrát týždenne ½ hodiny denne, diéta: redukcia 
soli, úprava hmotnosti, ak BMI je < 27,0, reštrikcia vody 
u  osôb so srdcovým zlyhávaním).

Výsledky: 
1. Po jednom roku dosiahlo 75  % osôb v  ramene liečby 

„upstream“ sínusový rytmus verzus 63 % osôb v ramene 
konvenčnej liečby. 

2. Iné výsledky: v ramene upstream liečby výraznejšie klesol 
TK, ale aj biomarker NT-proBNP. 

3. V  oboch ramenách bol podobný nárast ejekčnej frakcie 
ľavej komory. Nebol rozdiel v hodnotách BMI a veľkosti 
ľavej predsiene. 
Odkaz pre prax – liečba rizikových faktorov (princípom 

liečba na cieľ) u  chorých s  PF zvyšuje ich úpravou i  udrža-
nie sínusového rytmu pacientov. Ak je intenzívnejšia táto 
liečba, tak je jej efekt lepší. A zlepšuje to prognózu chorých 
i kvalitu ich života. 

2. Marrouche N (Salt Lake City, USA) 

CASTLE-AF trial: Katétrová ablácia versus štandardná 
konvenčná liečba u pacientov s ľavokomorovou dysfunkciou 
a predsieňovou fibriláciou

Primárnym cieľom tejto štúdie je výskyt celkovej morta-
lity a rehospitalizácií (pre zhoršenie srdcového zlyhávania, 
SZ – čo je nóvum v  tejto oblasti). Druhotné ciele: kardio-
vaskulárna (KV) mortalita a  rehospitalizácie, tiež kvalita 
života pacientov. Predsieňová fibrilácia (PF) a  srdcové 
zlyhávanie (SZ) sú vzájomne veľmi prepojené a  vzájomne 
sa podporujú. Iné štúdie preukázali, že PF možno riešiť 
abláciou aj u  chorých so SZ – takémuto prístupu sa tu 
venovali autori štúdie. Do štúdie zaradili 397 pacientov 
a 179 z nich sa podrobilo ablačnej liečbe a 184 konvenčnej 
liečbe predsieňovej fibrilácie (v 9 krajinách a na 31 praco-
viskách), sledovanie pacientov trvalo päť rokov. V druhom 
(konvenčnom) ramene liečby sa pristupovalo k  liečbe PF 
podľa Amerických Guidelínov. V ablačnom ramene domi-
nantne išlo o  izoláciu pľúcnych vén. 

Isté charakteristiky štúdie: priemerný vek (64 rokov), 
60 % chorých bolo v NYHA triede II, boli tu najmä pacienti 
s perzistentnou PF, paroxyzmálnu PF malo len 30 % chorých. 
Všetci mali dobrú liečbu SZ. 

Výsledky: 
1. Primárny end-point (celková mortalita a rehospitalizácie 

pre SZ) bol významne ovplyvnený ablačným liečebným 
prístupom s relatívnym rizikom (RR) 0,62 (išlo o štatisticky 
významný rozdiel), a  celková mortalita bola redukovaná 
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o 47 % a rehospitalizácie pre SZ o 49 % (obidva výsledky 
boli štatisticky významné). 

2. Druhotné end-pointy: KV mortalita bola abláciou PF 
redukovaná o  51  % a  KV hospitalizácie o  28  % (rozdiel 
v liečbe bol opäť významný). Ejekčná frakcia stúpla o 8 % 
v ablačnom ramene liečby (nezmenila sa v druhom ramene 
liečby). 
Odkaz pre klinickú prax: katétrová ablácia u chorých s PF 

a  SZ súčasne je správnym liečebným prístupom. V  rukách 
expertov je to bezpečný liečebný prístup. 

3. Eikelboom JW (Hamilton, Kanada) 

Štúdia COMPASS: Kardiovaskulárna prognóza pacientov 
s aterosklerotickým ochorením pri použití antikoagulačnej 
liečby 

Štúdia sa zaoberala antitrombotickou liečbou u pacientov 
s  aterosklerotickým KV ochorením, t. j. u  chorých s  ICHS, 
cerebrovaskulárnym, ale iste tiež periférne vaskulárnym 
ochorením. 

Štúdia COMPASS (Cardiovascular OutcoMes for People 
using Anticoagulation StrategieS) je dvojito-slepou a  ran-
domizovanou klinickou štúdiou, predovšetkým u  chorých 
s  ICHS, ktorí boli randomizovaní do troch ramien liečby: 
liečba kombináciou „rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne 
+ aspirín 100 mg/d (počet chorých 9 125) versus liečba 
rivaroxabanom (5 mg dvakrát denne, tu bolo zaradených 
9  117  chorých), versus liečba len aspirínom (100 mg den-
ne, 9  126 pacientov). Spolu bolo v  tejto štúdii zaradených 
27  395  pacientov s  aterosklerotickým KV ochorením, najmä 
s ICHS (z 33 krajín a 602  entier). Cieľom štúdie bolo porovnať 
výskyt KV mortality, výskyt infarktov myokardu, výskyt ciev-
nych mozgových príhod, ale i výskyt krvácaní pri tejto liečbe 
(závažných i menej významných krvácaní) v troch ramenách 
liečby. Aspirín je osvedčenou antiagregačnou liečbou u týchto 
chorých, užíva sa obvykle v  sekundárnej KV prevencii. Aj 
warfarín (antikoagulans) u  podobných pacientov preukázal 
benefit a  rivaroxaban (nízka dávka) redukoval mortalitu 
u pacientov po prekonanom akútnom koronárnom syndróme 
– a tak neprekvapuje „porovnanie“ aspirínu s rivaroxabom aj 
u širokej škály chorých s KV ochoreniami. Títo pacienti mali 
štandardnú „guidelínovú“ liečbu svojho KV ochorenia. Vek 
zaradených bol 68 rokov, pätina (22  %) boli ženy, až 90  % 
chorých užívalo statíny, 91 % pacientov trpelo ICHS a 27 % aj 
periférnym aterosklerotickým ochorením. Sledovanie pacientov 
v  štúdii trvalo v priemere 23 mesiacov. Teleso (DSMB: Data 
Safety Monitoring Board), dbajúce nad štúdiou, predčasne túto 
štúdiu ukončilo pre ohromný benefit „kombinácie rivaroxaban 
2,5 mg dvakrát denne + aspirín“ – pre redukciu KV príhod. 

Výsledky: 
1. Primárny end-point (KV mortalita, výskyt nefatálnych 

infarktov myokardu a  cievnych mozgových príhod) sa 

prejavil u  379 pacientov (4,1  %) v  ramene liečby „riva-
roxaban + aspirín“, u 448 pacientov (4,9 %) liečených len 
rivaroxabanom (5 mg dvakrát denne) a u 496 pacientov 
(5,4  %) liečených len aspirínom (100 mg/d). Štatisticky 
významný rozdiel v redukcii príhod bol v prospech kom-
binovaného liečebného ramena liečby s p < 0,0001. 

2. Aj druhotné end-pointy podobne (a štatisticky významne) 
uspeli – „ischemická CMP, infarkt myokardu, akútna 
ischémia dolnej končatiny, úmrtie na ICHS. 

3. Krvácanie: a) veľké krvácanie sa prejavilo v 288 prípadoch 
(3,1 %) v kombinovanom ramene liečby, v 170 prípadoch 
(1,9  %) liečby len aspirínom a  v  255 prípadoch (2,8  %) 
liečby len rivaroxabanom – t. j. štatisticky významne viac 
v  kombinačnom ramene liečby. Avšak neboli významné 
rozdiely vo výskyte intrakraniálneho a fatálneho krvácania 
v týchto ramenách liečby. b) Menšie krvácanie sa vyskytlo 
v podobných proporciách v každom ramene liečby. 

4. Čistý benefit (zohľadňujúci efekt liečby aj krvácanie) sa 
prejavil nasledovne: kombinované rameno liečby (431 pa-
cientov, 4,7 %), aspirínové rameno liečby (536 pacientov, 
5,9 %) – rozdiel významný s RR: 0,80 (pokles o 20 %).
Záver: Štúdia je obrovským krokom dopredu v  obasti 

trombo-kardiológie (ako v  diskusii vystúpil prof. E. Braun-
wald), pretože ukazuje, že v  sekundárnej KV prevencii 
uspejeme ešte lepšie, ak k  aspirínu (100 mg/d) pridáme aj 
rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne. Táto štúdia určite zmení 
guidelíny KV prevencie. 

Nasledovala informácia o  podštúdii COMPASS-PAD 
(u  osôb s  periférnym arteriálnym ochorením), ktorú pre-
zentovala dr. S. Anandová (Hamilton, Kanada) – potvrdila aj 
u tejto podskupiny obrovský benefit kombinovanej antitrom-
botickej liečby „rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne + aspirín 
100 mg/d“ – kde došlo až k  66  % poklesu výskytu „príhod 
s ischémiou dolných končatín“ oproti druhým dvom ramenám 
liečby. Čistý benefit sa prejavil s  RR: 0,69 (t. j. s  redukciou 
o  31  %, v  prípade, že sa zohľadnil benefit liečby i  riziká 
krvácaní). Čiže v  tomto smere môžeme očakávať zámenu 
aspirínu za kombináciu „rivaroxaban s  aspirínom“, niekedy 
v blízkej (?) budúcnosti.

4. Ridker PM (Boston, USA) 

Štúdia CANTOS: the CANakinumab antiinflammatory 
Trombosis Outcomes Study

Asi 15 – 20 rokov sa uvažuje o  tom, že ateroskleróza 
(vyskytujúca sa „v  pozadí“ väčšiny závažných KV ochorení) 
je zápalovým ochorením. Autor prednášky sa touto problema-
tikou zaoberá väčšinu svojho profesionálneho života. Použité 
liečivo v  tejto štúdii, kanakinumab, je protilátka blokujúca 
činnosť interleukínu – 1 beta (IL-1 beta), ktorý podporuje 
v  arteriálnom systéme zápalovú aktivitu, a  tým progresiu 
aterosklerózy. Aj „ďalšiu súčasť“ aterogenézy, tzv. trombogené-
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zu, podporuje zápal v arteriálnej stene. Štúdia si predsavzala 
otestovať účinnosť „zápalovej hypotézy aterosklerózy“ a  jej 
úspešné ukončenie prispeje aj k úvahe o pridaní protizápalo-
vej liečby pri KV ochoreniach s aterosklerotickým pozadím.

V  tejto štúdii (CANTOS) bolo zahrnutých 10  061 pa-
cientov v  39 krajinách. Bola to dvojito-slepá a  randomizo-
vaná klinická štúdia u  chorých so stabilnou ICHS (stabilná 
angína pektoris, SAP), ktorí v  minulosti prekonali akútny 
infarkt myokardu a  ktorí súčasne mali vstupne sérovú 
hladinu hsCRP ≥ 2 mg/l. V  štúdii porovnávali tri dávky 
monoklonálnej protilátky kanakinumabu (s.c. podávanie, 
dávky: 50  mg u  2  170  chorých, 150 mg u  2 289 pacientov 
a 300 mg u 2 263 chorých s podávaním raz za tri mesiace) 
s  podávaním placeba (3 344 chorých). Pacienti mali okolo 
60 rokov, všetci užívalí statíny v potrebnej dávke, a  tiež in-
hibítory RAAS a ďalšiu liečbu podľa guidelínov. Štúdia mala 
tieto charakteristiky: priemerný vek 61 rokov, 26  % bolo 
žien, 40  % zaradených trpelo diabetom, všetci mali dobrú 
liečbu KV ochorenia, sérový cholesterol bol nízky (okolo 
1,8 – 2,0 mmol/l), sledovanie trvalo 48 mesiacov v priemere 
(medián 3,7 rokov). 

Autor prednášky v úvode pripomenul, že nízka prozápalo-
vá systémová aktivita predchádza dlhodobo vzniku KV príhod 
u pacientov. Sérové hladiny hsCRP a IL-6 významne asociujú 
s výskytom prvej, ale i ďalšej KV príhody u chorého, a to ne-
závisle od sérových hladín lipidov. Statíny vykonávajú jednak 
hypolipidemický efekt, ale i protizápalový efekt – najlepší je 
však ich benefit u chorých, kde pri statínovej liečbe sa upraví 
sérová hladina LDL-Ch, ale kde klesne aj zápalová aktivita 
(hs CRP < 2 mg/l). Toto potvrdila štúdia JUPITER, ktorej 
hlavným investigátorom bol profesor Ridker. A  tak skúsení 
klinickí pracovníci rozlišujú v  sekundárnej KV prevencii, či 
chorý má zvýšené reziduálne cholesterolové riziko, alebo má 
zvýšené reziduálne zápalové riziko. Úlohou štúdie CANTOS 
bolo odpovedať na otázku „či redukcia vaskulárneho zápalu 
pri absencii ďalšieho poklesu sérovej hladiny LDL-Ch bude 
ovplyvňovať výskyt (redukciu) KV príhod“. 

Primárnym end-pointom bol „výskyt KV mortality 
a nefatálnych prípadov infarktu myokardu a cievnych moz-
gových príhod“: V  placebovom ramene bolo 4,5 príhod na 
100 osobo-rokov, v  kanakinumabových ramenách to bolo 
4,1 príhod/100 paciento-rokov (50 mg dávka), 3,9 príhod 
(150 mg dávka) a  3,9 príhod (300 mg dávka) a  tak pokles 
RR (relatívneho rizika) v porovnaní s placebovým ramenom 
liečby bol 0,85 (150 mg) a  0,86 (300 mg) a  rozdiel výskytu 
uvedených príhod v  ramenách kanakinumabových (opro-
ti placebovému ramenu liečby) bol štatisticky významný 
(p:  0,020). Hlavným sekundárnym end-pointom bol „pri-
márny end-point + nestabilná angína pektoris s  potrebou 
revaskularizácie“ a  výskyt týchto príhod bol 5,1 (placebo), 
4,6 (50 mg dávka kanakinumabu) a  4,3 (150 a  300 mg 
dávka kanakinumabu) vždy na 100 osobo-rokov, a  opäť 
v porovnaní s placebom tu bola významná redukcia príhod. 

Dávka 150 mg kanakinumabu bola najúspešnejšia v redukcii 
oboch uvedených endpointov, preukázala 39  % redukciu 
sérovej hladiny hsCRP, neovplyvnila sérový LDL-Ch, ale aj 
tak  viedla k  15  % významnej redukcii primárneho a  17  % 
redukcii sekundárneho end-pointu. Takto profitovali z liečby 
všetky podskupiny pacientov. Bezpečnosť liečby bola dobrá 
a  bude sa ešte ďalej sledovať. 

Navyše sa v  štúdii ešte preukázalo, že kanakinumab 
významne redukoval i  incidenciu pľúcnej rakoviny a  jej 
mortality. U  podskupiny chorých s  dávkou kanakinumabu 
300 mg s. c. každé tri mesiace sa zredukovala rakovina 
o  51  %, až o  77  % sa zredukovala fatálna pľúcna rakovina 
a  o 67  % sa zredukoval výskyt pľúcnej rakoviny – všetko 
štatisticky významné hodnoty v  porovnaní s  placebovou 
liečbou. Je to tak preto, že chronický zápal v  organizme 
podporuje aj rozvoj (progresiu) onkologického ochorenia. 
Ide o obrovský efekt „protizápalovej liečby“. Nájde uplatnenie 
aj v  onkologickej liečbe?

5. Landray MJ (Oxford, Veľká Británia) 

Klinické účinky anacetrapibu u  pacientov s  kardiovasku-
lárnym ochorením – štúdia REVEAL

Štúdiu podporili dve britské odborné spoločnosti (British 
Foundation, a  MRC), ale podporu jej poskytla i  americká 
farmaceutická spoločnosť MSD. Zúčastnilo sa jej 30 449 pa-
cientov, sledovanie trvalo štyri roky, pacienti trpeli zjavným 
KV ochorením (asi 90 % osôb malo prítomnú ICHS a museli 
mať viac ako 50 rokov). Všetci mali liečbu ochorenia podľa 
Guidelinov, ale boli randomizovaní navyše aj k  liečbe ana-
cetrapibom 100 mg/denne versus placebom. Anacetrapib je 
CETP inhibítor, ktorý dokáže výrazne zvýšiť sérovú hladinu 
HDL-Ch, ale dokáže aj znížiť hladinu LDL-Ch. Sledovanie 
chorých v  štúdii trvalo štyri roky. Primárnym end-pointom 
bol výskyt „kardiovaskulárnej mortality, infarktov myokardu 
a  revaskularizácii“ v dvoch už uvedených ramenách liečby. 

Priemerný vek chorých bol 67 rokov, 84  % z  nich boli 
muži, 52  % chorých bolo z  Európy, ICHS trpelo asi 90  % 
osôb, diabetom 37  % osôb, všetci mali pri vstupe do štúdie 
veľmi dobre kontrolovaný celkový a LDL cholesterol. Pacienti 
mali k  liečbe dobrú adherenciu. 

Výsledky: a) Sérové lipidy: v anacetrapibovom ramene sa 
zvýšila koncentrácia sérového HDL-Ch o  1,1 mmol/l, kon-
centrácia apolipoproteínu A-I o 0,4 mmol/l a sérová hladina 
LDL-Ch klesla o  0,7 mmol/l, non HDL cholesterol klesol 
o  0,4  mmol/l; b) Výskyt KV príhod (primárneho end-poin-
tu) bol v anacetrapibovom ramene nižší o 9 % (s RR: 0,91); 
koronárna mortalita podobne o  10  % (RR: 0,9), podobne 
revaskularizácie (RR: 0,9). Výskyt KV príhod (redukcia) 
významne súvisel s  redukciou non HDL-Ch. c) Na priamke 
vzťahu „redukcia LDL-Ch – redukcia KV príhod“ (statínové 
štúdie), sa štúdia REVEAL preukázateľne a dobre umiestnila. 
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V diskusii autor prednášky zdôraznil, že on a  jeho kole-
govia nepredpokladajú dôležitú úlohu pri redukcii KV príhod 
nárastu sérového HDL-Ch, ale skôr predpokladajú, že k  re-
dukcii prispel súčasný pokles sérového LDL-Ch. Štúdia bola 
bezpečná, liečba anacetrapibom neviedla k vzostupu výskytu 
diabetu, nevýznamne (0,7/0,3 mmHg) zvýšila krvný tlak, ne-
ovplyvnila renálne a hepatálne funkcie, kogníciu. Autor tiež 
uviedol, že pacienti budú ďalej sledovaní ešte asi dva roky. 

Zdá sa teda, že aj anacetrapib svoj efekt zvýšením HDL-Ch 
nepreukázal. 

Sympózium: Zvýšiť liečebné štandardy pre pacientov 
s angínou pektoris

1. Fuster V  (New York, USA) 

Čo znamená optimálna farmakoterapia pre chorých s iche-
mickou chorobou srdca po revaskularizačnom zákroku 
(PKI či po by-passe)

Ischemická choroba srdca bola najväčším „zabijakom“ 
v minulom storočí, a iste bude i v tomto storočí. Dotýka sa to 
i chorých so stabilnou angínou pektoris (SAP), pretože je to 
heterogénna skupina pacientov (mnohí podstúpili v minulosti 
revaskularizačnú liečbu, ako je perkutánna koronárna inter-
vencia, či aorto-koronárny by-pass), ale aj oni sú vo zvýšenom 
kardiovaskulárnom riziku. Dobrá, guidelínami podporovaná 
farmakoterapia týchto pacientov významne zlepšuje prognózu 
týchto chorých. Niekoľko klinických štúdií sa touto proble-
matikou zapodievalo: FREEDOM, COURAGE, BARI-2D. 

Čo preukázali tieto štúdie a  čo z  nich pre klinickú prax 
vyplýva? Aj po revaskularizačnej liečbe majú chorí s  ische-
mickou chorobou srdca (SAP) zlú prognózu (dá sa zlepšiť 
sekundárnou prevenciou?) – veď asi 20  % týchto chorých 
i  po revaskularizácii ďalej trpí anginóznym syndrómom, 
a asi 30 % chorých, poukázaných diagnosticky či liečbou do 
katetrizačného laboratória, trpí aj diabetom. Aj im revas-
kularizácia pomôže, ale následná farmakoterapia prognózu 
chorých významne vylepší. Toto treba stále pripomínať: 
študentom medicíny, sestrám v praxi, občanom, a treba začať 
veľmi skoro v školách základného typu, ale i v masmédiách. 
Zlepšiť treba podávanie aspirínu, statínu, blokátorov renín-
-angiotenzínového systému a možno liečba „polypilom“ bude 
budúcim riešením. Tiež treba našu diagnostickú pozornosť 

v oblasti koronárnej cirkulácie presunúť od „makrocirkulácie“ 
(perikardiálne koronárne tepny) k  „mikrocirkulácii a  endo-
telovej dysfunkcii“ – to je veľký priestor, kde možno zlepšiť 
prognózu chorých s  ICHS. 

2. Camici PG (Miláno, Taliansko, ale dlhé roky Londýn, 
Veľká Británia) 

Netreba zabúdať na srdcovú frekvenciu pri ischemickej 
chorobe srdca

Angína pektoris je bežným symptómom ischemickej 
choroby srdca. Treba mu venovať pozornosť, a  to nielen 
diagnostickú, ale i prognostickú. Asi 50 % pacientov so SAP 
(stabilnou angínou pektoris) znižuje telesnú aktivitu v  prie-
behu niektorých jednotlivých dní. Dôležité pre chorého sú 
lieky, ktoré blokujú či odstraňujú ischémiu, pretože zlepšujú 
nielen symptómy ochorenia, ale i prognózu chorých. Okrem 
obvyklých liekov (aspirín, statíny, betablokátory, antihyper-
tenzíva) treba podporovať aj vývoj nových liečiv. 

Angína pektoris je tiež častá aj po koronárnych revasku-
larizáciách pacientov, a týka sa to asi 20 % – 60 % pacientov 
(asi štyri štúdie sa tomu venovali a  uvádzal ich predrečník, 
profesor V. Fuster). Treba sa odkloniť od „len do makrovas-
kulárneho koronárneho prístupu“ (revaskularizácie veľkých 
koronárnych artérií) k prístupom riešenia aj mikrovaskulárnej 
dysfunkcie (obštrukcie), ktorá významne súvisí s endotelovou 
dysfunkciou. 

Novým liekom na riešenie anginózneho syndrómu pacien-
tov/prognózy týchto chorých je aj ivabradín. Neovplyvňuje 
kontraktilitu myokardu, je to čistý liek, ktorý potláča srdcovú 
frekvenciu v  sínusovom uzle. Okrem toho, že redukciou 
frekvencie redukuje potrebu kyslíka v  myokarde, zvyšuje 
vývrhový objem kontrakcií, nemá negatívne inotrópny vplyv, 
zvyšuje i koronárnu prietokovú rezervu (t. j. zvyšuje prietok 
krvi i  pri redukcii srdcovej frekvencie). Treba ho v  liečbe 
využívať. Ivabradín predĺžuje trvanie diastoly, počas ktorej 
je prítomná perfúzia myokardu, a  to jednak spomalením 
srdcovej frekvencie, ale i  skutočným predĺžením diastolickej 
fázy srdcovej činnosti. A  tiež sa preukázalo, že ivabradín 
podporuje (zvyšuje) kolaterálny krvný prietok. Upravuje týmto 
spôsobom tzv. „omráčený“ myokard (jeho tzv. stunning). 
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