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What did Barcelona bring in 2017 – where does cardiology go?

Čo priniesla Barcelona v  roku 2017 – kam kráča kardiológia?
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V  ostatných rokoch sa najväčšie svetové kardiologické 
kongresy konajú v  Európe, ktorá je opäť raz „podrobená“ 
historickým skúškam. Mnohoročný, ba stáročný historický 
vývoj filozofie i  medicíny s  kresťanským prístupom „slúžiť 
a  pomáhať zranenému a  chorému človeku“, sa „ukazuje“ aj 
vo vývoji kardiológie.

Pred storočím bol priemerný vek Európana okolo 40 rokov. 
Zomieralo sa najmä na infekčné ochorenia. Uplynulé storočie 
zaznamenalo ohromný vývoj techniky, zmeny v spoločenských 
systémoch, ale aj v  medicíne. Od polovice 20. storočia sa 
postupne „na čelo“ morbidity a  mortality dostali kardiovas-
kulárne ochorenia, ktorých fundamentom je ateroskleróza. 
Na kardiovaskulárne ochorenia dnes zomiera viac ľudí ako 
na onkologické ochorenia. Infekčné ochorenia išli do úzadia 
a iné ochorenia sú minoritné. Nielen preto vystupuje otázka – 
ako sa „popasovať“ s aterosklerózou. Otázka je dnes hlavným 
imperatívom. Iste k tomu prispieva predĺženie života – dnes 
už okolo 80 rokov. 

Za ostatné storočie sa zdvojnásobila priemerná dĺžka 
života. Želané predĺženie života „vyprodukovalo“ mnohé 
problémy: dlhšie poberané penzie, nadbytok voľného času, 
starostlivosť o  starých a chorých, starecká demencia a opot-
rebovanie fyziologických funkcií. V tejto súvislosti vystupuje 
do popredia  opätovné rozpoznanie rizikových faktorov (od 
Framinghamskej štúdie v  roku 1949) a  akcelerátorov atero-
sklerózy. Vieme, ako treba rizikové faktory vyhľadávať, liečiť 
a kontrolovať. Napriek tomu sa nám to nedarí „s platnosťou“ 
pravidla „vieme a nekonáme“, podobne ako vieme o „desatore“ 
a nerešpektujeme ho. Medicínska literatúra na tomto mieste 
odkazuje na termín „Moses syndrom“, či u  nás „Mojžišov 
syndróm“. 

1. CANTOS

Za cennú informáciu z nedávneho kardiologického kon-
gresu v  Barcelone považujem klinický dôkaz platnosti asi 
20-ročnej hypotézy, že „ateroskleróza je zápalovým ochore-
ním“. Dokázali to výsledky štúdie CANTOS. Použil sa v nej 
protizápalový liek – protilátka voči IL-1beta, kanakinumab. 
Vedeckú argumentáciu predložili profesor Ridker a profesor 
Libby z Harvardu v Bostone. Sledovania robili dve desaťročia. 
V  štúdii naznačili aj ovplyvnenie onkologických ochorení, 

osobitne pľúcnej rakoviny spomínaným protizápalovým 
účinkom substancie.

Na lekárskej fakulte som sa v štúdiu „dozvedel“ informácie 
o  ateroskleróze a  jej rizikových faktoroch. Dlhý čas som sa 
domnieval, že je to nevyhnutné „degeneratívne“ a vekom prog-
redujúce ochorenie. Vedecké  potvrdenie zápalovej hypotézy 
o  ateroskleróze a  nájdenie prostriedku, ako „zápal“ potlačiť, 
pokladám za mimoriadny výsledok. Otvára sa tým cesta 
k prevencii aterogenézy a možno aj onkologických ochorení. 
Predpokladám, že tento liečebný postup sa iste dostane do 
„Guidelinov sekundárnej kardiovaskulárnej prevencie“. Iste aj 
aspirín (100 rokov používania v kardiológii pri antiagregačnej 
sekundárnej prevencii) tu profituje aj zo svojho protizápalo-
vého účinku pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení.

2. COMPASS

Štúdia sa zaoberala aj sekundárnou kardiovaskulárnou 
prevenciou po akútnych kardiovaskulárnych príhodách – 
po akútnom koronárnom syndróme, cerebrovaskulárnej 
či periférnej vaskulárnej príhode a  po revaskularizácii. Je 
mimoriadne dôležitá, pretože po akútnom infarkte má 
ďalšiu podobnú život ohrozujúcu príhodu do pol roka asi 
20 % pacientov po príhode. Úspešná sekundárna prevencia 
je zmysluplná a  užitočná. Treba ju však realizovať. Nielen 
správnou liečbou, ale aj jej správnym dávkovaním – tzv. 
princípom liečby k cieľu: znížiť krvný tlak ≤ 140/90 mmHg, 
srdcovú frekvenciu približne na 60/minútu, LDL cholesterol 
k hodnote okolo 1,8 mmol/l. Odkazom z Barcelony je zlepšiť 
aj antitrombotický prístup „od aspirínu ku kombinácii aspi-
rín 100 mg denne plus rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne“ 
(štúdia COMPASS), ale aj pridať protizápalový liek (štúdia 
CANTOS).

Odkazom tak je – ateroskleróza nie je degeneratívnym 
fatálnym a nemenným ochorením. Je to „zápalové ochorenie“ 
so známymi podporovateľmi a akcelerátormi. Jej vývoj sa dá 
zvrátiť, a možno sa dá zmeniť aj osud týchto chorých. Treba 
však začať veľmi skoro – treba „konať“ a dúfať v to, čo dokáže 
moderná medicína. „Aj Mojžiš bude mať potom radosť“.
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