
Cardiology
Letters

Cardiology Lett 2019; 28 (6): 197 – 256

Multilingual journal published by 

Slovak Society of Cardiology



194

2019; 28 (6)
 Oficiálny časopis Official Journal of the

 Slovenskej kardiologickej spoločnosti Slovak Society of Cardiology
 Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Slovak Society of Hypertension 
 Slovenskej asociácie srdcových arytmií Slovak Association for Cardiac Arrhythmias

Madaric J, Bratislava, Slovakia
Maurer G, Vienna, Austria
Melichercik J, Lahr Baden, Germany
Merkely B, Budapest, Hungary
Mikes Z, Bratislava, Slovakia
Miller FA, Rochester, USA
Milicic D, Zagreb, Croatia
Nanda NC, Birmingham, USA
Nissen SE, Cleveland, USA
Pella D, Kosice, Slovakia
Preda I, Budapest, Hungary
Riecansky I, Bratislava, Slovakia
Seward JB, New York, USA
Spodick DH, Worcester, USA
Steg PG, Paris, France
Skultetyova D, Bratislava, Slovakia
Spinar J, Brno, Czech Republic
Taborsky M, Olomouc, Czech Republic
Widimsky P, Prague, Czech Republic

Aschermann M, Prague, Czech Republic
Bada V, Bratislava, Slovakia
Bartunek J, Aalst, Belgium
Bayes De Luna AJ, Barcelona, Spain
Boudoulas H, Athens, Greece
Chaloupka V, Brno, Czech Republic
Erbel R, Essen, Germany
Fodor G, Prague, Czech Republic
Fridrich V, Bratislava, Slovakia
Fridl P, Prague, Czech Republic
Gonsorcik J, Kosice, Slovakia
Gregor P, Prague, Czech Republic
Hradec J, Prague, Czech Republic
Kaldararova M, Bratislava, Slovakia
Kaliska G, Banska Bystrica, Slovakia
Kamp O, Amsterdam, Netherlands
Keren A, Jerusalem, Israel
Kostis JB, New Brunswick, USA
Kovar F, Martin, Slovakia

Scientific Editors

www.sks.sk

 Hatala R – Editor-in-Chief 
 Goncalvesova E – Vice Editor-in-Chief
 Hulin I – Executive Editor
 Stibrana L – Assistant Editor

Časopis vydáva Slovenská kardiologická spoločnosť
Published by Slovak Society of Cardiology

Layout: AEPress, s.r.o., Garasova Z 
Cardiology Letters – Published bimonthly by Slovak Society of Cardiology. IČO 31 781 012. December 2019. Please send ma-
nuscripts by e-mail to: cardiologyletters@sks.sk, or by post to: Slovenská kardiologická spoločnosť, Cardiology Letters, Bárdošova 
2/A, 831  01 Bratislava, Slovakia. 

EV 324/08   P / ISSN 1338-3655   E / ISSN 1338-3760

Cardiology Letters

Dubrava J
Dukat A
Filipova S
Hlivak P
Hricak V
Kamensky G 

Masura J
Murin J
Simko F
Simkova I
Studencan M

Editorial Board



Contents * Obsah

EDITORIALS * EDITORIÁLY

Comment on 2018 ESC Guidelines for the  
management of cardiovascular diseases during 
pregnancy

Komentár k odporúčaniam ESC pre manažment  
kardiovaskulárnych ochorení v gravidite 2018 197

Dúbrava J, Korbeľ M

ESC Guidelines for the management of syncope 2018. 
Comment on the guidelines 

Odporúčania ESC pre manažment synkopálnych  
stavov 2018. Komentár k odporúčaniam 202

Mitro P

CARDIOLOGY NEWS AND REVIEWS *  
KARDIOLOGICKÉ AKTUALITY A PREHĽADY 

Cardiotoxicity induced by immune checkpoint  
inhibitors used in cancer immunotherapy

Kardiotoxicita vyvolaná inhibítormi imunitných  
kontrolných bodov používanými v  imunoterapii  
nádorov 210

Országhová Z Jr., Rečková M, Jablonická M, 
Mladosievičová B

Importance of hematopoietic stem cells in the  
pathogenesis and treatment of cardiovascular  
diseases: the role of extracellular vesicles in the  
mechanism of their action

Význam hematopoetických kmeňových buniek  
v patogenéze a  terapii kardiovaskulárnych ochorení: 
úloha extracelulárnych vezikúl v mechanizme ich 
účinku 218

Barteková M, Husseinová M, Radošinská J

Alcohol and health

Alkohol a zdravie 227

Bada V

CLINICAL STUDIES * KAZUISTICKÉ ŠTÚDIE 

Unexpected etiology of syncope 236

Novotny P, Panovsky R, Novak M, Novak M, 
Feitova V

Left ventricular mass: myxoma or thrombus 239

Artemiou P, Gasparovic I, Hulman M

INFORMATIONS * INFORMÁCIE

Stretnutie zástupcov centier pre pľúcnu artériovú 
hypertenziu 242

Luknár M 

Správa z účasti na Letnej škole hypertenzie  
Európskej hypertenziologickej spoločnosti 2019.  
14. – 20. september 2019, Brauron, Atény, Grécko 246

Komorníková A

Obsah 2019 249

Kľúčové slová 1 – 6/2019 251

Index autorov 2019 253

Kalendár podujatí 255



196

European Society of Cardiology
Les Templiers - 2035, Route des Colles
CS 80179 Biot 
06903 Sophia Antipolis Cedex - France

Phone: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Email: guidelines@escardio.org

www.escardio.org/guidelines

SYNKOPA
Odporúčania pre diagnózu 
a manažment synkopy 

2018
ESC 
Vreckové  
odporúčania
Výbor pre praktické 
odporúčania

Synkopa_obal.indd   1 2. 12. 2019   9:53:09

European Society of Cardiology
Les Templiers - 2035, Route des Colles
CS 80179 Biot 
06903 Sophia Antipolis Cedex - France

Phone: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Email: guidelines@escardio.org

www.escardio.org/guidelines

KARDIOVASKULÁRNE 
OCHORENIA  
V GRAVIDITE
Odporúčania pre manažment 
kardiovaskulárnych ochorení v gravidite

2018
ESC 
Vreckové  
odporúčania
Výbor pre praktické 
odporúčania

Gravidita_obal.indd   1 5. 11. 2019   12:10:37



197

Editorial * Editoriál Cardiology Lett. 2019;28(6):197–201

Comment on 2018 ESC Guidelines for the management of 
cardiovascular diseases during pregnancy

Komentár k Odporúčaniam ESC pre manažment kardiovaskulárnych 
ochorení v gravidite 2018

Dúbrava J1, Korbeľ M2

1Oddelenie neinvazívnej kardiológie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Univerzitnej nemocnice Bratislava, Slovenská republika

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) publikovala v roku 
2018 aktualizované odporúčania pre manažment kardiovas-
kulárnych ochorení (KVO) v  gravidite (1). Predchádzajúce 
odporúčania ESC boli uverejnené roku 2011 (2). Komentár 
k  nim sme publikovali v  časopise Cardiology Letters (3). 
Tento komentár sa zaoberá zmenami odporúčaní ESC 2018 
v porovnaní s publikovanými odporúčaniami 2011 a prínosom 
pre rutinnú prax.

Kardiovaskulárne ochorenia v gravidite na Slovensku 

Podľa sekcie perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej 
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) bolo v roku 
2017 na Slovensku 57  473 pôrodov. Podľa SPM SGPS bola 
v tomto roku prevalencia ochorení asociovaných s graviditou 
nasledovná: preeklampsia komplikovala  2,67  % všetkých 
gravidít, eklampsia 0,024  %, HELLP syndróm 0,11  %, 
diabetes mellitus 1. typu 0,23  %, diabetes mellitus 2. typu 
0,04  %, gestačný diabetes 1,82  %, drogová závislosť 0,15  % 
a  ochorenia srdca 0,08  % (4). Ochorenia srdca boli v  roku 
2016 komplikáciou teda „len“ u  46 gravidít. Pre korektnosť 
treba uviesť, že do tohto počtu nie sú započítané hypertenzné 
choroby v  gravidite. 

Odlišné údaje o  prevalencii KVO v  gravidite poskytuje 
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Podľa 
nich bolo roku 2017 v  Slovenskej republike 249 rodičiek 
s KVO (0,5 % všetkých rodičiek) (5).

Pre porovnanie so staršími slovenskými údajmi je zau-
jímavé, že v  rokoch 1997 – 2002 rodilo na Slovensku ročne 
asi 138 rodičiek s kardiopatiami (6).

Na Slovensku bolo v  rokoch 2007 – 2016 evidovaných 
69 materských úmrtí v  súvislosti s  tehotenstvom, pôrodom 
a  šestonedelím. Materské úmrtie sa definuje ako smrť ženy 
počas tehotenstva alebo do 42 dní od jeho skončenia s  vý-
nimkou náhodných úmrtí (dopravné nehody, vraždy, ...). Na 
KVO zomrelo 6 žien (8,6  % celkovej materskej úmrtnosti). 
Priemerný počet úmrtí na KVO bol v  období 2007 – 2016 
0,6/rok (7). Preto sa na prvý pohľad zdá, že problematika 
KVO v tehotenstve má na Slovensku len limitovaný význam. 
Podľa porovnania so zahraničnými epidemiologickými údajmi 
však predpokladáme, že uvedené údaje o KVO v gravidite sú 
zásadne podhodnotené (8). Pravdepodobne rozhodujúcim 
faktorom podhodnotenia je otázna validita hlásených údajov 
z jednotlivých pôrodníc (9). Epidemiologická analýza jednot-
livých KVO v gravidite na Slovensku nie je známa a nebola 
doposiaľ publikovaná. 

Aká je pravdepodobnosť, že sa slovenskí lekári „stretnú“ 
s  gravidnou ženou s  KVO? V  roku 2017 bolo na Slovensku 
53 pôrodníc s  priemerným ročným počtom pôrodov 1  084. 
Zarážajúci je extenzívny rozptyl počtu pôrodov: 298 – 3 361 
(9). Za predpokladu, že by bolo skutočne rodilo s  KVO 
iba 46 žien (údaj podľa SPM SGPS), v priemere by na jednu 
slovenskú pôrodnicu pripadla ≈ 1 tehotná s KVO ročne! Ak 
by sa prepočet robil podľa údajov NCZI, v  priemere by na 
jednu slovenskú pôrodnicu pripadlo ≈ 4,7 tehotných s KVO 

Z 1Oddelenia neinvazívnej kardiológie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Univer-
zitná nemocnica Bratislava a 2I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica 
sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská republika
Do redakcie došlo dňa 4. júla 2019; prijaté dňa 8. júla 2019

Adresa pre korešpondenciu: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC, Oddele-
nie neinvazívnej kardiológie, Nemocnica sv. Cyrila a  Metoda, Univerzitná 
nemocnica Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, 
e-mail: dubrava@pe.unb.sk
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ročne (5). Na pracoviskách, ktoré koncentrujú KVO v gravi-
dite je frekvencia takýchto rodičiek 1 – 4 %. Priemerný počet 
rodičiek s preeklampsiou v roku 2017 bol 29/pôrodnica (4). 

Preto je zrejmé, že nie je možné nadobudnúť zodpove-
dajúcu prax v  manažmente gravidity, pôrodu, šestonedelia 
a  laktácie u  pacientok s  KVO na všetkých gynekologicko-
-pôrodníckych oddeleniach. Preto je nevyhnutná centralizácia 
starostlivosti o pacientky so závažnými KVO a hypertenznými 
ochoreniami v  expertných centrách (bez ohľadu na validitu 
údajov o KVO v gravidite z  rôznych štatistických zdrojov).

Kľúčové zmeny v odporúčaniach ESC 2018 vs 2011

Všeobecné odporúčania a nové koncepty

Aktuálne odporúčania ESC sú založené na prekoncepčnom 
zhodnotení rizika u všetkých žien s KVO vo fertilnom veku. 
Spomedzi rôznych systémov predikcie rizika sa v  súčasnosti 
jednoznačne preferuje modifikovaná klasifikácia podľa World 
Health Organization (mWHO) (trieda odporúčaní I, úroveň 
dôkazov C). Ide o štyri triedy rizika (od minimálneho až po 
extrémne morbi-mortalitné riziko matky). Gravidita (a in 
vitro fertilizácia – IVF) je kontraindikovaná v triede mWHO 
IV. Prekoncepčné poradenstvo považujeme za nenahraditeľné. 
V  praxi sa totiž stretávame s  prípadmi pacientok s  ťažkými 
KVO v triede mWHO IV (napríklad Eisenmengerov syndróm, 
závažné aneuryzmy aorty, Marfanov syndróm s  dilatáciou 
aorty > 45 mm, ...), ktoré otehotnejú alebo z  nevedomosti, 
alebo dokonca cielene (vrátane IVF) napriek vedomiu veľmi 
vysokého rizika. Tieto stavy sú mimoriadnou odbornou, 
logistickou a  psychickou záťažou pre celý tím špecialistov 
(gynekológ-pôrodník, kardiológ, anesteziológ, neonatológ,...). 
Klasifikácia mWHO tiež uvádza, kde sa má realizovať pre-
koncepčné poradenstvo a manažment počas gravidity, aká má 
byť frekvencia kontrol v gravidite a kde má prebehnúť pôrod. 
Považujeme za nutné, aby kardiológ/internista u ženy s KVO, 
ktorá plánuje graviditu, alebo je už gravidná, hneď pri prvom 
vyšetrení uviedol do nálezu rizikovú triedu mWHO. Takúto 
ženu musí poučiť o rizikách vyplývajúcich z jej ochorenia so 
zreteľom na hemodynamickú záťaž (ktorá nastane v gravidite, 
pri pôrode a v šestonedelí) a následne ju musí podľa systému 
mWHO manažovať.

U  všetkých tehotných s  vrodenou chybou srdca alebo 
s  geneticky podmieneným ochorením srdca sa má vykonať 
fetálna echokardiografia v 19. – 22. gestačnom týždni.

Veľmi užitočná je požiadavka ESC na zriadenie “pregnancy 
heart teamu” vo všetkých nemocniciach, manažujúcich gravid-
né s KVO. Členmi majú byť lekári všetkých zainteresovaných 
špecializácií. Tím má stanoviť medzi 20. a 30. týždňom pod-
robný plán pôrodu, vrátane indukcie, typu pôrodu, medikácie 
a  postpartálneho sledovania. V  prípade emergentného stavu 
v  gravidite sa má tím stretnúť do 15 minút! Tím má byť 

k  dispozícii v  režime 24/7. Všetky vysokorizikové gravidity 
pacientok s KVO sa majú manažovať v expertnom centre. Na 
Slovensku máme v tejto súvislosti veľké rezervy. V niektorých 
nemocniciach nie je systém realizovateľný už len preto, že vo 
viacerých okresoch nepracuje žiadny kardiológ! V  žiadnej 
slovenskej nemocnici v  súčasnosti nie je oficiálne zriadený 
“pregnancy heart team” a  žiadne pracovisko na Slovensku 
nemá oficiálny štatút expertného centra pre manažment KVO 
v gravidite. 

De novo sa v  odporúčaniach uvádza osobitná kapitola 
o KVO v gravidite po asistovanej reprodukcii. In vitro ferti-
lizácia a jej komplikácie, napríklad ovariálny hyperstimulačný 
syndróm, predstavujú „pridané“ riziko u  tehotných s KVO.

Zásadnou informáciou pre prax je postoj ESC k indikácii 
partus per sectionem caesaream (s. c.). Uvádzajú sa len štyri 
kardiologické indikácie s. c.: 1. predčasný pôrod u pacientok 
na liečbe orálnymi antikoagulanciami, 2. agresívna patológia 
aorty, 3. akútne srdcové zlyhávanie, nezvládnuteľné farmakote-
rapiou, 4. ťažká pľúcna hypertenzia (vrátane Eisenmengerovho 
syndrómu). Na Slovensku je situácia úplne odlišná. Častá je 
tendencia „z opatrníctva“ alebo z deficitu know-how indiko-
vať partus per s. c. už pri ľahkých, nezávažných KVO. Treba 
vyzdvihnúť, že z nepôrodníckych príčin má jasne definované 
indikácie na s. c. iba kardiologická spoločnosť (ESC). 

Vrodené chyby srdca a pľúcna hypertenzia
V oblasti vrodených chýb srdca nedošlo v súčasnej verzii 

ESC 2018 k zásadným zmenám odporúčaní. Naďalej platí, že 
od gravidity treba odradiť pacientky so systémovou pravou 
komorou so stredne ťažkou alebo ťažkou redukciou funkcie 
komory. Rovnaké stanovisko platí pre pľúcnu artériovú hy-
pertenziu (PAH). Pri PAH sa uvádzajú dve nové odporúčania: 
1. pravostrannú katetrizáciu na potvrdenie diagnózy PAH 
možno v  gravidite vykonať. Podmienkou je veľmi striktná 
indikácia (IC). 2. Ak sa v  gravidite zistí PAH u  „treatment 
naive“ pacientok, treba zvážiť iniciáciu liečby (IIaC).

Ochorenia aorty
Ochorenia aorty nie sú zriedkavou komorbiditou v gravi-

dite. Ide najmä o aneuryzmu torakálnej aorty s/bez bikuspi-
dálnej aortálnej chlopne (BAV). V aktuálnych odporúčaniach 
sa striktne neodporúča gravidita u  žien s  Marfanovým syn-
drómom a  priemerom aorty > 45 mm, s  BAV a  priemerom 
aorty > 50 mm (respektíve > 27 mm/m2 plochy povrchu 
tela [BSA]),  Turnerovým syndrómom s  indexom priemeru 
aorty >  25 mm/m2 BSA a  s  vaskulárnym Ehlers-Danloso-
vým syndrómom. V  aktuálnych odporúčaniach je zrušená 
prekoncepčná chirurgia u  týchto pacientok.

Chlopňové chyby srdca
Zásadné zmeny v oblasti chlopňových chýb sa týkajú antiko-

agulačnej liečby počas gravidity u žien s mechanickými chlop-
ňovými protézami. Ani táto situácia nie je v  praxi zriedkavá 
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a možno predpokladať nárast počtu pacientok. Všetky gravidné 
s mechanickými chlopňovými protézami sú v rizikovej triede 
mWHO III (významne zvýšené riziko maternálnej mortality 
alebo ťažkej morbidity) a  celý ich manažment v  gravidite sa 
musí realizovať v expertnom centre (“pregnancy heart team”).

Zmena sa týka najmä indikácie warfarínu v jednotlivých 
trimestroch. V odporúčaniach ESC 2011 bol skôr negatívny 
postoj k warfarínu medzi 6. a 12. týždňom, nezávisle od dávky 
(> 5 mg/deň, respektíve < 5 mg/deň) (IIb). Aktuálne došlo 
k  zásadnej zmene u  pacientok s  potrebou nízkych denných 
dávok (< 5 mg/deň). U nich možno pokračovať s warfarínom 
aj počas celého 1. trimestra pri kontrole INR minimálne 
dvakrát týždenne (IIa). U pacientok s vysokou dávkou warfa-
rínu (> 5 mg/deň) naďalej platí v 1. trimestri skôr zamietavé 
stanovisko (IIb). Z  vlastnej skúsenosti je nám však známe, 
že pacientky sú informované o  potenciálnom teratogénnom 
efekte warfarínu v  gravidite a  aj nízke dávky v  1. trimestri 
odmietajú. Prípadná zmena warfarínu v 1. trimestri na LMWH 
alebo na nefrakcionovaný heparín sa má vykonať počas 
hospitalizácie. Dôvodom je najmä potreba častých odberov. 
U  pacientok na LMWH sa má kontrolovať hladina anti-Xa 
denne (!) až po dosiahnutie cieľových hodnôt anti-Xa a  po 
ich dosiahnutí raz týždenne. Z  hľadiska frekvencie odberov 
sú v reálnej praxi na Slovensku značné rezervy. Podľa vlastnej 
skúsenosti kontinuálne i. v. podávanie nefrakcionovaného 
heparínu u gravidných prakticky úplne vymizlo.

Z hľadiska poradenstva je potrebné neodporúčať graviditu 
ženám s neriešenou ťažkou mitrálnou stenózou alebo s ťažkou 
symptomatickou aortálnou stenózou.

Srdcové zlyhávanie a kardiomyopatie
Srdcové zlyhávanie sa v  gravidite manažuje tak ako vo 

všeobecnej populácii, avšak je nevyhnutné rešpektovať určité 
špecifiká. 

Viaceré farmaká sú v  tehotenstve kontraindikované. 
U žien s anamnézou srdcového zlyhávania alebo dysfunkcie 
ľavej komory (ĽK) je nevyhnutné prekoncepčné poradenstvo 
a úprava liečby ešte pred otehotnením. Prekoncepčne treba 
prerušiť podávanie liekov s fetotoxickým efektom: inhibítory 
angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI), sartany (ARB), 
inhibítory angiotenzínových recepotorov a  neprilyzínu 
(ARNI), antagonisty mineralokortikoidových receptorov 
(MRA) a ivabradín. Betablokátory možno ponechať. Pacient-
ky treba však prestaviť z  neselektívnych betablokátorov na 
ß1-selektívne blokátory (s výnimkou fetotoxického atenololu) 
– preferenčne karvedilol alebo metoprolol (10). 

Počas gravidity možno podávať sľučkové diuretiká alebo 
tiazidy (ale výlučne len pri pľúcnej kongescii pre potenciálnu 
redukciu placentárneho prietoku), betablokátory (s postup-
nou uptitráciou dávok a monitoringom rastu plodu), nitráty 
(len pri pľúcnej kongescii, respektíve ťažkej dysfunkcii ĽK 
alebo inak neriešiteľnej hypertenzii) a  digoxín. Ivabradín 
možno podávať len po pôrode a  len mimo laktácie. Počas 

tehotenstva sú kontraindikované ACEI, ARB, ARNI, MRA 
a atenolol (1, 10).

Počas laktácie možno podávať betablokátory, sľučkové 
diuretiká, MRA, digoxín a nitráty. Kontraindikované sú ARB, 
ARNI a  ivabradín. ACEI (kaptopril, enalapril, quinapril) sa 
pripúšťajú „po niekoľkých mesiacoch od pôrodu“ (10). ACEI 
a ARB môžu totiž počas prvých týždňov po pôrode spôsobovať 
závažnú hypotenziu novorodenca. 

Veľkou výzvou je správny manažment akútneho srdcového 
zlyhávania (ASZ) v gravidite. Táto situácia nie je síce častá ale 
je extrémne riziková. ESC presne definuje postupnosť jednotli-
vých krokov pri ASZ. Kľúčové kroky sú indukcia zrelosti pľúc 
plodu (antenatálne podanie kortikosteroidov matke), stretnutie 
“pregnancy heart teamu” do 15 minút, zhodnotenie viability 
plodu, potvrdenie diagnózy ASZ (vylúčenie alternatívnych 
diagnóz) + iniciálne zhodnotenie závažnosti ASZ, okamžitá 
farmakoterapia (optimalizácia preloadu, oxygenoterapie vrátane 
prípadnej invazívnej ventilácie, p.  p. i. v. podávanie inotropie 
a/alebo vazopresorov). U  pacientok s  kardiogénnym šokom 
alebo dependentných na inotropii alebo vazodilatátoroch je 
nevyhnutný včasný transfer do zariadenia s  dostupnosťou 
mechanickej obehovej podpory (t. j. intraaortálna balóniková 
kontrapulzácia, ľavokomorové podporné systémy, extrakorpo-
rálna membránová oxygenácia). Nezávisle od gestačného veku 
treba zvážiť urgentný pôrod cisárskym rezom v nemocnici, kde 
je dostupná mechanická obehová podpora.

Zvládnutie všetkých uvedených krokov je náročné nielen 
z  odbornej, ale aj logistickej stránky. Každé zdravotnícke 
zariadenie musí mať už preventívne pripravený algoritmus 
na plynulú realizáciu celého procesu bez časového zdržania.

Špecifikom gravidity je peripartálna kardiomyopatia 
(PPKM). V  ostatných rokoch sa venuje veľké úsilie adek-
vátnemu zhodnoteniu významu liečby bromokryptínom pri 
PPKM. Bromokryptín má kľúčovú úlohu pri blokácii efektu 
kardiotoxického 16 kDa prolaktínu (11). Podľa doterajších 
štúdií má potenciál zlepšiť prognózu a reštitúciu funkcie ĽK 
(1, 12, 13). Podľa aktuálnych odporúčaní ESC možno zvážiť pri 
PPKM liečbu bromokryptínom na zlepšenie reštitúcie funkcie 
ĽK (IIbB). Všetky pacientky liečené bromokryptínom majú 
mať profylaktickú alebo terapeutickú antikoaguláciu (IIaC).

U žien s PPKM alebo s dilatačnou kardiomyopatiou treba 
po gravidite posúdiť, či došlo k reštitúcii funkcie ľavej komory. 
Ak sa nenormalizovala ejekčná frakcia ľavej komory, ďalšia 
gravidita je kontraindikovaná.

Arytmie
Hlavnou novinkou v  aktuálnej verzii odporúčaní, ktorá 

sa týka arytmií, je de novo zavedenie úrovní dohľadu (“sur-
veillance levels”) u  žien s  arytmiami počas pôrodu. Ide o  tri 
úrovne rizika hemodynamického kompromisu počas pôrodu 
(nízke, stredné a  vysoké riziko). Podľa nich je stanovený typ 
pôrodu, terapia a  organizačné aktivity, ktoré treba zabezpečiť. 
Partus per s. c. sa indikuje z  kardiologického hľadiska len pri 
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vysokom riziku. Pri nízkom a strednom riziku o voľbe pôrodu 
rozhoduje pôrodník a  nie kardiológ. Všeobecný kardiológ je 
„kompetentný“ rozhodnúť o peripartálnom manažmente len pri 
arytmiách s  nízkym rizikom. Pri strednom a  vysokom riziku 
musí o manažmente rozhodnúť multidisciplinárny tím, vrátane 
arytmológa v  špecializovanom centre. Za relatívne prekvapivé 
považujeme, že gravidné s WPW syndrómom sú zaradené len 
do triedy nízkeho rizika a  gravidné so známou komorovou 
tachykardiou a štrukturálnym ochorením srdca, s Brugadovým 
syndrómom alebo s katecholamínergnou polymorfnou komo-
rovou tachykardiou sú zaradené len do triedy stredného rizika. 
Treba však zdôrazniť, že klasifikácia sa týka len obdobia samot-
ného pôrodu a nezahŕňa aj riziko ante partum a post partum. 

Arytmie sa v gravidite manažujú v zásade ako vo všeobec-
nej populácií s výnimkou niekoľkých špecifík. Dronedarón sa 
neodporúča pre limitované skúsenosti. Pri amiodaróne nie je 
uvedená jednoznačná kontraindikácia v  gravidite ale treba si 
byť vedomý rizika hypotyreózy (9  %), hypertyreózy, strumy, 
bradykardie, reštrikcie rastu plodu a predčasného pôrodu. Be-
tablokátory vrátane sotalolu, propafenón, flekainid, verapamil, 
digoxín sú použiteľné v  gravidite v  špecifických indikáciách. 
Novinkou je, že sotalol sa už neodporúča na prevenciu AV 
recipročnej tachykardie pri WPW syndróme. Elektrická kardio-
verzia sa javí byť bezpečná počas celej gravidity, bez rizika pre 
plod a bez významného rizika indukcie predčasného pôrodu. 
Pri jasnej indikácii možno bezpečne vykonať aj implantáciu 
ICD (preferenčne jednodutinového), najmä po 8. gestačnom 
týždni. Aktuálne sa posilnila pozícia katétrovej ablácie pri zle 
tolerovaných SVT refraktérnych na farmakoterapiu, pomocou 
elektroanatomických systémov (upgrade z IIb na IIa). Pri komo-
rových tachykardiách ostáva katétrová ablácia len v triede IIb. 

Hypertenzné choroby
Klasifikácia závažnosti artériovej hypertenzie ostala v sú-

časných odporúčaniach rovnaká ako vo verzii 2011. Uvádzame 
ju preto, lebo je odlišná od klasifikácie v neselektovanej po-
pulácii. V gravidite sa rozlišuje len ľahko zvýšený TK (140 – 
159/90 – 109 mmHg) a ťažko zvýšený TK (≥ 160/110 mmHg). 
Klasifikácia hypertenzie v gravidite ostala bez zmeny:
– preexistujúca hypertenzia,
– gestačná hypertenzia,
– preeklampsia,
– preexistujúca hypertenzia so superponovanou gestačnou 

hypertenziou s proteinúriou,
– antenatálne neklasifikovateľná hypertenzia.

V  liečbe hypertenzie nenastali aktuálne žiadne zmeny. 
Vzhľadom na to, že hypertenzné choroby sú jednoznačne 
najčastejším KVO v gravidite, považujeme za potrebné zhrnúť 
najdôležitejšie praktické informácie.

Nefarmakologický manažment hypertenzie (diéta a životný 
štýl) má v gravidite len limitovaný význam. Obézne ženy by 
podľa ESC nemali pribrať pri jednoplodovej gravidite viac ako 
6,8 kg (1), respektíve podľa americkej literatúry 5 – 9 kg (14).

U žien s  gestačnou hypertenziou, preexistujúcou hy-
pertenziou a  superimpozíciou gestačnej hypertenzie alebo 
s  hypertenziou so subklinickým poškodením orgánov alebo 
symptómami sa odporúča začať farmakoterapiu pri STK 
> 140 mmHg alebo DTK > 90 mmHg. V ostatných prípadoch 
sa odporúča začať farmakoterapiu pri STK ≥ 150 mmHg alebo 
DTK ≥ 95 mmHg (IC). Hodnoty STK ≥ 170 mmHg alebo 
DTK ≥ 110 mmHg v  gravidite sú emergencia a  odporúča 
sa hospitalizácia (IC). Výber antihypertenzív v  gravidite je 
naďalej skromný. Liekmi voľby sú metyldopa (IB) a blokátory 
kalciových kanálov (IC). Betablokátory (s výnimkou atenololu) 
možno použiť tiež ale javia sa menej účinné ako antagonisty 
kalcia a môžu indukovať fetálnu bradykardiu a reštrikciu rastu 
plodu. Inhibítory ACE a  ARB sú kontraindikované. Diure-
tikám sa treba vyhnúť, ak nie sú nevyhnutné pre oligúriu 
(vtedy možno zvážiť malú dávku furosemidu). 

Tradičným slovenským problémom je liečba ťažkej hyper-
tenzie v gravidite. ESC odporúča metyldopu, p. o. nifedipín, 
i. v. labetalol, prípadne i. v. hydralazín a ako posledná voľba 
nitroprusid sodný. Pripúšťa sa aj i. v. urapidil. Na Slovensku 
je k  dispozícii z  uvedených liekov len metyldopa a  urapidil. 
Namiesto nedostupného nifedipínu sa používajú na Sloven-
sku aj iné dihydropyridíny. I. v. nitráty sú prípustné len pri 
pľúcnom edéme. Obmedzená dostupnosť liekov pre ťažkú 
hypertenziu v  gravidite na Slovensku by mohla mať určitý 
podiel aj na vysokej miere ukončenia gravidity per s. c. 

Ženám so stredne vysokým alebo vysokým rizikom pre-
eklampsie sa odporúča v 12. až 36. – 37. týždni preventívne 
aspirín (100 – 150 mg denne) (IA). 

V roku 2018 boli publikované aj odporúčania ISSHP (In-
ternational Society for the Study of Hypertension in Pregnan-
cy), kde je na 20 stranách podrobnejšie popísaná definícia 
hypertenzie a proteinúrie, klasifikácia hypertenzných ochorení 
v  gravidite, možnosti predikcie a  prevencie preeklampsie, 
monitoring matky a plodu, manažment preeklampsie v gravi-
dite, počas pôrodu a po pôrode (pôrodnícky a internistický), 
krátkodobý a dlhodobý follow-up matky a plodu (15). 

Venózny tromboembolizmus
Podozrenie na venózny tromboembolizmus (VTE) je 

v  rutinnej praxi druhým najčastejším kardiovaskulárnym 
problémom v  gravidite, hneď po artériovej hypertenzii. 
V  oblasti VTE došlo k  nasledovným zmenám, týkajúcim sa 
diagnostiky a  terapie.

Pri podozrení na VTE už nie sú prvou diagnostickou 
líniou D-diméry ale zobrazovacie techniky. Dôvodom je 
skutočnosť, že hladiny D-dimérov fyziologicky stúpajú 
v  každom trimestri. Preto pozitívne D-diméry v  gravidite 
nie sú nevyhnutné priekazné pre VTE. Na rozdiel od toho 
u gravidných s VTE boli publikované aj „zavádzajúco“ nor-
málne hladiny D-dimérov. Kompresívna ultrasonografia je 
diagnostikou voľby pri suspektnej hlbokej žilovej trombóze 
(HŽT) v  gravidite s  vysokou senzitivitou a  špecificitou pre 
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proximálnu HŽT. Ak je ultrasonografia negatívna, treba zvážiť 
na diagnostiku panvovej trombózy magneticko-rezonančnú 
venografiu, ktorá má prednosť pred pľúcnou CT angiografiou 
a  ventilačno-perfúznou scintigrafiou (IIaC).

U všetkých tehotných so znakmi a symptómami, suponu-
júcimi VTE, treba urgentne vykonať objektivizujúce vyšetrenie. 
Za zásadnú považujeme informáciu, že pri suspekcii na VTE 
majú pacientky dostávať terapeutickú antikoaguláciu až do-
vtedy, kým suspekcia nie je vylúčená. Čiže liečba sa iniciuje 
už pri dôvodnom podozrení a  nie až po potvrdení diagnó-
zy. LMWH s  stali terapiou voľby v  prevencii aj liečbe VTE 
u  všetkých gravidných (IB), čím „vytlačili“ nefrakcionovaný 
heparín (UFH). Je samozrejmé, že dávkovanie LMWH závisí 
od hmotnosti. Používa sa pritom hmotnosť vo „včasnej gra-
vidite“, čo je obvykle hmotnosť pri prvej antenatálnej vizite 
v  gynekologickej poradni. Dávky LMWH sa volia tak, aby 
hladina anti-Xa o 4 – 6 hodín po podaní bola 0,6 – 1,2 IU/ml.

K zmenám odporúčaní došlo aj vo vzťahu pôrodu 
a  antikoagulačnej liečby podľa miery rizika rodičky. U  žien 
s  vysokým rizikom sa odporúča konvertovať LMWH na 
UFH aspoň 36  hodín pred pôrodom. UFH treba zastaviť 
4 – 6 hodín pred plánovaným pôrodom. Hodnota aPTT má 
byť pred regionálnou anestéziou normálna (IC).

U žien s nízkym rizikom na terapeutickej dávke LMWH 
sa odporúča vykonať cisársky rez 24 hodín po poslednej 
dávke LMWH (IC).

V praxi sa čoraz častejšie stretávame s gravidnými po in 
vitro fertilizácii. Nie zriedkavou komplikáciou je u  týchto 
žien ovariálny hyperstimulačný syndróm. Podľa aktuálnych 
odporúčaní sa má u  nich v  prvom trimestri podávať profy-
lakticky LMWH (IC).

Trombolýza sa pri pľúcnej embólii odporúča len pri šoku 
alebo ťažkej hypotenzii (IC). 

Lieky počas gravidity a laktácie
V nedávnej minulosti sme sa pri posudzovaní vhodnosti 

liekov v  gravidite riadili systémom kategórií A  – X  podľa 
americkej Food and Drug Administration (FDA). Kategória 
A  znamenala najbezpečnejšie lieky a  kategória X  zakázané 
lieky so známym nebezpečenstvom. FDA však v  roku 2015 
zmenila tento systém a  nahradila ho systémom Pregnancy 
and Lactation Labelling Rules, ktorý poskytuje sumár rizika 
a podrobné informácie tak o údajoch u zvierat, ako aj o kli-
nických údajoch u ľudí. Rozhodovanie založené na pôvodných 
kategóriách FDA sa už neodporúča. Pred použitím farmako-
terapie v  gravidite sa odporúča skontrolovať liek v  tabuľke 
„Lieky a  údaje o  bezpečnosti“, ktorá je prílohou aktuálnych 
odporúčaní ESC. Ak tieto údaje nie sú v  tabuľke dostupné, 
odporúča sa kontrola v elektronickej tabuľke liekov (www.sa-
fefetus.com) kvôli predklinickým bezpečnostným údajom (IC).

V praxi môže nastať najmä pri emergenciách situácia, kedy 
na jednej strane matka lieky potrebuje, ale na druhej strane 
odborné spoločnosti alebo farmaceutické spoločnosti daný liek 

v gravidite, respektíve laktácii neodporúčajú. Za veľmi dôležité 
považujeme stanovisko ESC, že ak ide o emergentný stav, liek 
sa nemá matke odoprieť! Odporúčania to síce neuvádzajú 
expressis verbis, ale stanovisko ESC interpretujeme tak, že 
prvoradá je záchrana života matky. V danej situácii sa musí 
vždy individuálne posúdiť potenciálne riziko a benefit lieku.
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ESC Guidelines for the management of syncope 2018 
Comment on the guidelines

Odporúčania ESC pre manažment synkopálnych stavov 2018  
Komentár k odporúčaniam 
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S krátkodobými poruchami vedomia sa stretáva široké spek-
trum lekárov, a to od všeobecných lekárov až po špecialistov 
jednotlivých odborov.

Tretia edícia európskych odporúčaní pre diagnostiku a liečbu 
synkopálnych stavov v  roku 2018 (ESCg 2018) odráža multi-
disciplinárny charakter problematiky (1). Na druhej strane, keďže 
tento dokument opakovane vzniká pod hlavičkou Európskej 
kardiologickej spoločnosti, zdôrazňuje skutočnosť, že úloha 
kardiológov ostáva nezastupiteľná, predovšetkým v manažmente 
prognosticky nepriaznivej časti spektra synkopálnych stavov – 
kardiálnej synkopy. Významný podiel na tvorbe dokumentu mala 
Európska spoločnosť pre poruchy srdcového rytmu (EHRA).

Množstvo informácií v dokumente významne narástlo, pri-
čom sa zachoval ich prakticky orientovaný charakter. Súčasťou 
odporúčaní sa stali praktické návody k realizácii jednotlivých 
diagnostických a terapeutických postupov (dostupné on-line).

Definícia

Definícia synkopy ostáva nezmenená. Ide o  krátkodobú 
stratu vedomia s  náhlym, spontánnym vznikom a  úplnou 
spontánnou úpravou, ktorá vzniká v dôsledku zníženej perfú-
zie mozgu. Značný dôraz sa v ESCg 2018 venuje skutočnosti, 
že ide o špecifický typ krátkotrvajúcej poruchy vedomia a je 
ho potrebné odlíšiť od iných skutočných, alebo zdanlivých 
porúch vedomia (epilepsia, krvácanie do CNS, tranzitórny 
ischemický atak, metabolické príčiny, intoxikácie, pády, 
psychogénna pseudosynkopa a  iné). Toto odlíšenie vychá-
dza predovšetkým z detailnej anamnézy. Príznaky svedčiace 

pre epilepsiu, ktorá predstavuje najčastejšiu diferenciálnu 
diagnostiku, sú v  ESCg 2018 uvedené detailne. Ako typické 
možno uviesť: poruchy pamäti a prolongovaná zmätenosť po 
záchvate, jazyk pohryzený na laterálnej strane, strata vedomia, 
ktorá sa objavuje až po vzniku kŕčov, synchrónne, symetrické 
a  frekventné kŕče a ďalšie. Koincidencia synkopy a epilepsie 
je síce možná, ale veľmi zriedkavá. Klasifikácia synkopálnych 
stavov je prevzatá z predchádzajúcich odporúčaní a je orien-
tovaná na potreby klinickej praxe. Rozlišuje tri základné typy: 
reflexnú, ortostatickú a kardiálnu synkopu. 

Diagnostické postupy 

ESCg 2018 opätovne zdôrazňujú cielený a  selektívny 
výber vyšetrovacích metód. V klinickej praxi stále pretrváva 
tendencia k nadmernému až nepotrebnému využívaniu diag-
nostických metodík. Neselektívne (teda u každého pacienta) 
je v  zmysle odporúčaní indikovaná iba anamnéza, fyzikálne 
vyšetrenie a 12-zvodový EKG záznam. Tieto tri jednoduché 
postupy predstavujú tzv. vstupné (iniciálne) vyšetrenie pacien-
ta. Ich výsledok potom usmerňuje ďalší diagnostický proces 
s cieľom dopracovať sa k diagnóze použitím minimálne nevy-
hnutného množstva diagnostických metodík. Význam anam-
nézy je kľúčový a  ESCg 2018 prinášajú podrobné praktické 
informácie a postupy, akým spôsobom ju získavať a hodnotiť. 

Vstupné vyšetrenie má odpovedať na nasledujúce otázky: 
Ide o  synkopu alebo nesynkopálnu (prípadne zdanlivú) pre-
chodnú stratu vedomia? Je možné určiť príčinu synkopy? Ak je 
príčina nejasná, aké je riziko kardiovaskulárnych príhod alebo 
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náhleho úmrtia pacienta? Na základe informácií zo vstupného 
vyšetrenia sú stanovené diagnostické kritériá pre jednotlivé typy 
synkopy, ako aj návod na rizikovú stratifikáciu pacienta, ak 
etiologická diagnostika nie je pri vstupnom vyšetrení možná 
(tabuľka 1). Pacient s  malým počtom synkopálnych recidív 
a nízkym rizikom nevyžaduje ďalšiu diferenciálnu diagnostiku, 
kým pacient s  vysokým rizikom musí byť diagnostikovaný 
a  liečený bezodkladne a bez ohľadu na počet synkop. 

Vstupné vyšetrenie môže prebiehať v  dvoch klinických 
situáciách – môže ísť o  elektívne vyšetrenie pacienta s  ča-
sovým odstupom po poruche vedomia, alebo o  urgentnú 
situáciu krátko po strate vedomia. Druhá situácia nastáva po 
privolaní posádky RLP, v pohotovostných službách alebo na 
oddeleniach urgentného príjmu nemocníc. 

Synkopa v urgentnej medicíne

ESCg 2018 sa prvýkrát špecificky venujú manažmentu 
pacienta so synkopou v  podmienkach urgentnej medicíny. 
Ak nie je zrejmá príčina synkopy po vstupnom vyšetrení, 
základom ďalšieho postupu je riziková stratifikácia pacienta. 
Táto sa robí na základe definovaných údajov z  anamnézy, 
fyzikálneho vyšetrenia a  EKG (tabuľka 1). Riziková stratifi-
kácia nevyhnutne nevyžaduje paušálne využitie laboratórnych 
a  zobrazovacích metodík, môžu ale poskytovať doplňujúce 
informácie. Skórovacie systémy na rizikovú stratifikáciu, ktoré 
boli predmetom nedávnej diskusie a  výskumu sa neukázali 
byť lepšími ako je klinický úsudok, a preto sa neodporúčajú.

Zmyslom rizikovej stratifikácie je znížiť počet hospitalizácií 
pri zachovaní bezpečnosti pre pacienta. Pacientov s  malým 
rizikom (pravdepodobnou reflexnou alebo ortostatickou syn-
kopou) možno bezpečne prepustiť. U  pacientov s  vysokým 
alebo nejasným rizikom je potrebné zvážiť jednu z  troch 
možných alternatív ďalšieho manažmentu – hospitalizáciu, 
sledovanie priamo na oddelení urgentného príjmu alebo 
poukázanie do synkopálnej jednotky (pokiaľ je k dispozícii). 
Dĺžka sledovania nie je jasne stanovená. Existujú štúdie, 
ktoré navrhujú šesťhodinové monitorovanie na oddeleniach 
urgentného príjmu alebo 24-hodinové monitorovanie počas 
hospitalizácie. Hospitalizovať je potrebné vysokorizikových 
pacientov, u ktorých: 1. synkopa sa spája s traumou, 2. synkopa 
je prejavom iného ochorenia, ktoré vyžaduje hospitalizáciu 
alebo 3. je potrebné použiť diagnostické a liečebné postupy vy-
žadujúce nemocničný pobyt. Novým prvkom v odporúčaniach 
je vnímanie presynkopy a synkopy u urgentne vyšetrovaného 
pacienta ako rovnocenných príznakov. 

Vyšetrovacie metódy

Aktívna ortostáza (ortostatický pokus, Schellongov test) 
Ide o opakované meranie tlaku krvi (TK) po aktívnom po-

stavení. Pre bežnú klinickú prax postačuje opakované meranie 

Tabuľka 1   Riziková stratifikácia pacienta so synkopou 
Anamnestické údaje o synkope
Nízke riziko

– Typické reflexné prodrómy (potenie, nauzea, pocit tepla)
– Vznik po nepríjemných vnemoch alebo bolesti 
– Vznik po dlhom státí v preplnených priestoroch a teple
– Počas alebo po jedle
– Pri kašli, defekácii alebo močení
– Pri tlaku na krk v oblasti karotického sínusu

Vysoké riziko – veľké faktory
– Synkopa vznikjúca poležiačky
– Synkopa vznikajúca pri fyzickej námahe
– Náhly vznik palpitácií s následnou stratou vedomia
– Náhly vznik bolestí na hrudníku, hlave alebo v bruchu, náhla dušnosť

Vysoké riziko – malé faktory
– Krátke prodrómy alebo bez prodrómov
– Náhle úmrtie v rodine v mladom veku
– Synkopa vznikajúca posediačky

Anamnéza – predchorobie
Nízke riziko

– Viacročná anamnéza synkopálnych stavov
– Neprítomnosť štrukturálneho ochorenia srdca

Vysoké riziko – veľké faktory
– Závažná ICHS, prekonaný infarkt myokardu
– Zlyhanie srdca, nízka ejekčná frakcia
– Závažné organické ochorenie srdca

Fyzikálne vyšetrenie
Nízke riziko

– Normálny nález
Vysoké riziko

– Bradykardia pod 40/min (s výnimkou atlétov)
– Systolický šelest (doteraz nediagnostikovaný)
– Pretrvávajúca závažná hypotenzia 
– Známky GIT krvácania (vrátane krvi v stolici pri vyšetrení per rectum)

EKG
Nízke riziko

– Normálne EKG
Vysoké riziko – veľké faktory

– sínusová bradykardia pod 40/min v bdelom stave, pomalá predsieňová 
fibrilácia (pod 40/min)

– SA blokáda, pauza nad 3 sekundy v bdelom stave
– Atrioventrikulárna blokáda (AVB) II st.Mobitz, AVB III st.
– Supraventrikulárna tachykardia alebo fibrilácia predsiení
– Pretrvávajúca a nepretrvávajúca komorová tachykardia
– Prejavy kardiomyopatie a koronárnej choroby srdca (ramienková blokáda, 

vnútrokomorová porucha vodivosti, hypertrofia ĽK, Q kmity)
– Brugadov obraz 1. typu
– QTc viac ako 460ms 
– Dysfunkcia kardiostimulátora/ICD
– EKG prejavy akútnej ischémie myokardu

Vysoké riziko – malé faktory
– Mierna sínusová bradykardia a pomalá fibrilácia predsiení (40 – 50/min)
– AV blokáda I. st. s výrazným predĺžením PQ intervalu
– AV blokáda II. st.Wenckenbach
– Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia alebo predsieňová fibrilácia
– WPW obraz
– Krátky QTc interval ( pod 340 ms)
– Epsilon vlny a ďalšie prejavy arytmogénnej kardiomyopatie
– Atypický Brugadov obraz
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TK sfygmomanometrom v priebehu troch minút po postavení, 
čo umožní detekovať tzv. klasickú formu ortostatickej hypo-
tenzie (OH). Na dôkaz iniciálnej OH (v prvých 30 sekundách 
po postavení) je nevyhnutné neinvazívne kontinuálne meranie 
TK. Definícia OH bola rozšírená – je definovaná ako pokles 
STK po postavení o  viac ako 20 mmHg, alebo pokles DTK 
o viac ako 10 mmHg alebo pokles STK pod 90 mmHg. Pre 
diagnostiku ortostatickej synkopy je nevyhnutná reprodukcia 
symptómov pri teste a typická anamnéza (symptómy po posta-
vení) (I/C). Ak je OH pri teste asymptomatická, je diagnóza 
ortostatickej synkopy pravdepodobná, ak je prítomná typická 
anamnéza (IIa/C). V prípade, že nedochádza k vzostupu PF 
pri postavení, ide o neurogénnu (asympatikotónnu) ortosta-
tickú hypotenziu. Poruchu autonómnych funkcií je potrebné 
potvrdiť pomocou autonómnych reflexných testov.

Autonómne reflexné testy

Na dôkaz sympatikovej poruchy ESCg 2018 odporúčajú 
Valsalvov manéver (IIa/B). Test hlbokého dýchania umožňuje 
detekciu parasympatikovej poruchy (IIa/B). Ostatné testy majú 
slabšiu úroveň odporúčaní (IIb). Pri  niektorých situačných 
synkopách je možná reprodukcia vyvolávajúcej situácie (kašeľ, 
prehĺtanie) – optimálny diagnostický postup je kontinuálna 
registrácia TK počas provokujúcej príčiny. Pri dôkaze neu-
rogénnej ortostatickej hypotenzie sa po prvýkrát objavuje 
odporúčanie stanoviť paraneoplastické protilátky (anti-HU 
a iné) – ich pozitivita znamená nevyhnutnosť pátrať po skry-
tej malignite. Prítomnosť protilátok proti acetylcholínovým 
receptorom ganglií je markerom autoimúnneho postihnutia 
autonómnych ganglií. 

Ambulantné a domáce monitorovanie TK (ABPM, HBPM)

ABPM u pacientov s neurogénnou OH umožňuje dôkaz 
hypotenzie počas dňa a nočnej hypertenzie (I/B). V diagnos-
tike OH nie je ABPM výhodnejšou metodikou v  porovnaní 
s ortostatickým pokusom. Pre relatívne dlhé intervaly medzi 
meraniami (15 – 30 min) má malý význam pri hodnotení 
náhle vzniknutej hypotenzie pri reflexnej synkope. Tu je 
vhodnejšou metódou meranie TK pri symptómoch pacientom 
alebo osobami z  jeho okolia (HBPM, home blood pressure 
monitoring). Takto možno odlíšiť nesynkopálne poruchy ve-
domia, u ktorých nie je strata vedomia spojená s hypotenziou.

Masáž karotického sínusu 

ESCg 2018 odlišujú pojmy hypersenzitivita karotického 
sínusu a  syndróm karotického sínusu. Hypersenzitivita ka-
rotického sínusu má zložku kardioinhibičnú (prejavuje sa 
asystóliou počas MKS > 3  s) a  vazodepresorickú (pokles 
systolického TK počas MKS o  > 50  mmHg). Dôkaz vazo-
depresorického typu hypersenzitivity si vyžaduje využitie 

pasívnej ortostázy, podanie atropínu a  použitie kontinuál-
neho neinvazívneho monitorovania tlaku krvi.

Pre diagnózu karotickej synkopy (syndrómu karotického 
sínusu) samotná prítomnosť hypersenzitivity karotického 
sínusu nepostačuje, vyskytuje sa totiž aj u starších pacientov 
bez synkopy. Navyše musia byť splnené dve ďalšie podmienky 
– počas masáže je potrebné reprodukovať symptómy pacienta 
a nie sú zjavné iné závažnejšie príčiny synkopy (t. j. je prav-
depodobný reflexný mechanizmus).

ESCg 2018 potvrdzujú masáž karotického sínusu (MKS) 
ako súčasť iniciálneho vyšetrenia u  pacientov nad 40 rokov. 
Zmenou oproti ESCg 2009 je, že anamnéza TIA, CMP alebo 
prítomnosť karotickej stenózy nie sú kontraindikáciou testu, 
vyžaduje sa však opatrnosť pri jeho vykonávaní (2).

Head- up tilt test (HUT)

Test je indikovaný pri podozrení na VVS u pacientov bez 
typickej anamnézy, ktorá by umožňovala diagnostiku na zák-
lade klinických charakteristík (tzv. atypická reflexná synkopa). 
Úroveň odporúčania bola oproti ESCg 2009 znížená z I/B na 
IIa/B. Je to výrazom skutočnosti, že špecificita HUT je u pa-
cientov so synkopou nejasnej etiológie limitovaná – HUT je 
pozitívny takmer u  50  % pacientov s  kardiálnou synkopou. 
Pozitívny výsledok HUT preto znamená dôkaz náchylnosti 
na vznik reflexne mediovanej hypotenzie. Čo tento výsle-
dok znamená pre etiologickú diagnózu synkopy je potrebné 
hodnotiť v  celkovom klinickom kontexte. Novým prvkom 
sú implikácie pre terapiu – dôkaz náchylnosti na hypotenziu 
predikuje u bradykardickej synkopy 5 – 25 % pravdepodob-
nosť recidívy synkopy napriek implantácii kardiostimulátora. 

HUT zostáva dôležitým diagnostickým nástrojom. 
Umožňuje diagnostikovanie špecifických foriem ortostatic-
kej intolerancie (včasná a  oneskorená forma ortostatickej 
hypotenzie, syndróm posturálnej tachykardie POTS). POTS 
je definovaný ako vzostup pulzovej frekvencie počas prvých 
10 minút ortostázy o vyše 30/min alebo nad 120/min, nie je 
prítomná hypotenzia a  sú prítomné symptómy.

Ďalšou dôležitou aplikáciou HUT je diferenciálna diag-
nostika nesynkopálnych krátkotrvajúcich porúch vedomia 
(psychogénna pseudosynkopa, neepileptogénna kŕčová akti-
vita). V  týchto indikáciách ho ESCg2018 odporúčajú spojiť 
s  videozáznamom. 

Echokardiografia

Je indikovaná u  pacientov so synkopou a  podozrením 
na štrukturálne ochorenie srdca (I/B). Ak po základnom 
vyšetrení nie je prítomné podozrenie na ochorenie srdca, 
je výťažnosť vyšetrenia malá. Záťažová echokardiografia je 
indikovaná pri podozrení na hypertrofickú kardiomyopatiu 
s obštrukciou LVOT (I/B).
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Echokardiografia vedie priamo k  diagnóze nálezom 
vyvolávajúceho štrukturálneho ochorenia srdca (najčastejšie 
stenóza aorta, obturujúci tumor alebo trombus, tamponáda 
perikardu alebo disekcia aorty). Cenná je však aj vzhľadom na 
stratifikáciu pacienta so zreteľom na prítomnosť organického 
ochorenia srdca a dysfunkcie ĽK.

Monitorovanie EKG 

U pacienta s podozrením na arytmický mechanizmus je 
v priebehu prvých hodín po synkope vhodné monitorovanie 
EKG (bedside monitor, telemetria počas hospitalizácie) (I/C, 
bez zmeny). Chýbajú dôkazy o  optimálnej dĺžke monitoro-
vania.

Pohľad na význam Holterovho monitorovania sa stáva 
reálnejší, ide o  málo výťažnú metodiku, odporúča sa iba ak 
synkopa recidivuje aspoň raz za týždeň. Úroveň odporúčania 
bola znížená (z I/B na IIa/B). Rekordéry udalostí a aplikácie 
pre smartfóny vyžadujú aktiváciu pacientom, čo je zásadná ne-
výhoda. Domáca telemetria (transtelefonické monitorovanie) 
a externý loop rekordér túto nevýhodu odstraňujú, indikované 
sú pri predpokladanej recidíve do štyroch týždňov (IIa/B). 
Najdlhšie monitorovanie umožňuje implantácia slučkového 
rekordéra (implantable loop recorder – ILR).

Implantovateľný slučkový záznamník (implantable 
loop recorder – ILR) 

ILR možno implantovať na začiatku alebo na konci 
štandardného diagnostického algoritmu synkopy v  závis-
losti od rizikovosti pacienta. U  nízkorizikových pacientov 
je výhodná implantácia ILR namiesto konvenčného diag-
nostického postupu, čo má benefit ekonomický a  súčasne 
zvyšuje diagnostickú výťažnosť procesu (zmena z  I/B na 
I/A). V  porovnaní s  konvenčnou diagnostikou má  včasná 
implantácia ILR trikrát vyššiu diagnostickú výťažnosť. 
U pacienta s vysokým rizikom náhlej smrti indikujeme ILR 
až po absolvovaní konvenčnej diagnostiky, ktorá neviedla 
k objasneniu príčiny (zmena z I/B na I/A). Ďalšími indiká-
ciami ILR sú reflexná synkopa s možnou kardioinhibíciou 
(IIa/B – bez zmeny), pacienti s  epilepsiou rezistentnou na 
terapiu (nová indikácia IIa/B) a  neobjasnené pády (nová 
indikácia, IIb/B).

Diagnostické kritériá ILR monitorovania boli zjednoduše-
né na dva body. Arytmická synkopa je potvrdená pri korelácii 
synkopy a arytmie (I/B) alebo pri náleze závažnej arytmie bez 
nevyhnutnosti výskytu synkopy (IIa/C). Za závažnú arytmiu 
sa považujú: AVB II st. Mobitz, AVB III. st., asystólia vyše 
tri sekundy alebo rýchla tachykardia. Neprítomnosť arytmie 
pri presynkope nevylučuje arytmickú synkopu, je potrebné 
pokračovať v monitorovaní.

Elektrofyziologické vyšetrenie

Elektrofyziologické vyšetrenie (EFV) sa v  súčasnosti 
vykonáva u  malej časti pacientov so synkopu (3  %). Ide 
o  dôsledok nástupu nových monitorovacích techník, najmä 
ILR. EFV je v porovnaní s ILR málo senzitívnym vyšetrením 
pri diagnostike bradykardickej synkopy.

Svoj význam si ale stále zachováva pri podozrení na ta-
chykardickú synkopu, najmä ak sú prítomné palpitácie pred 
stratou vedomia a  je možná následná ablačná terapia. 

Invazívne elektrofyziologické vyšetrenie (EFV) je indi-
kované predovšetkým u  pacientov po prekonanom infarkte 
myokardu alebo s iným štrukturálnym ochorením srdca s jaz-
vovitým substrátom (I/B, bez zmeny). Diagnostickým nálezom 
u  týchto pacientov je indukcia pretrvávajúcej monomorfnej 
komorovej tachykardie (I/B, bez zmeny).

V  triede IIa/B je EFV indikované u  pacientov bifasci-
kulárnou blokádou. Odporúča sa nové kritérium pozitivity 
vyšetrenia. HV interval 70 ms alebo viac je indikáciou na 
implantáciu kardiostimulátora (I/B), predtým sa v triede I/B 
vyžadovalo predĺženie HV nad 100 ms. Jedna tretina pacientov 
s HV menej ako 70 ms má ale prítomnú AVB v čase synkopy 
pri monitorovaní pomocou ILR, teda senzitivita EFV nie je 
v  tejto indikácii optimálna.

Paradoxne, napriek proklamovanej úlohe monitorovacích 
stratégií, sa v ESCg 2018 oproti predchádzajúcej verzii odporú-
čaní objavila indikácia EFV (IIb/B) u pacientov s asymptoma-
tickou sínusovou bradykardiou (pod 50/min). Text odporúčaní 
aj  samotná indikačná trieda ale súčasne deklarujú, že ide 
skôr o  výnimočnú indikáciu. CSNRT nad 525  ms znamená 
indikáciu implantácie kardiostimulátora (IIa/B).

Oproti ESCg 2009 bolo zrušená indikácia EFV u pacientov 
s  Brugada syndrómom, vzhľadom na jeho nejasný význam. 
Takisto bola zrušená indikácia EFV na základe rizikovosti 
pacientovho povolania. 

Videozáznam synkopálnej epizódy

Pokiaľ dochádza k  častým epizódam krátkodobých po-
rúch vedomia odporúča sa zachytenie spontánnej epizódy 
na smartfón (IIaC). Početné recidívy sú častejšie prítomné 
pri psychogénnej pseudosynkope než u  synkopy.

Pridanie videozáznamu k  HUT umožňuje detailnejšiu 
analýzu motorických prejavov a  presnejšiu koreláciu provo-
kovanej straty vedomia s  hemodynamickými parametrami 
(dif. dg. psychogénnej reakcie a  neepileptogénnej kŕčovej 
aktivity – IIb/C).

Ostatné vyšetrenia

ESCg 2018 znovu potvrdzujú tézu, že koronarografický 
nález sám nepostačuje na stanovenie príčiny synkopy. Ko-
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ronarografické vyšetrenie je indikované podľa rovnakých 
kritérií ako u  pacientov bez synkopy (IIa/C), synkopa sama 
indikáciou nie je. Perkutánna koronárna intervencia neznižuje 
počet rehospitalizácií pre synkopu. 

Takisto ergometrické vyšetrenie sa indikuje iba selektívne, 
u  pacientov so  synkopou pri námahe alebo tesne po námahe 
(I/C, bez zmeny). Pri  štrukturálnych príčinách synkopy (ste-
notizujúce chlopňové chyby, HKMP a iné) dochádza pri záťaži 
k hypotenzii v dôsledku nemožnosti zvýšiť srdcový výdaj. Syn-
kopa po záťaži má reflexnú genézu. Diagnostickým nálezom je 
tiež záťažou vyvolaná AV blokáda II. alebo III. stupňa (znamená 
infrahisovú lokalizáciu poruchy vodivosti) alebo tachyarytmia.

Pri negatívnom ECHOKG vyšetrení a  pretrvávajúcom 
podozrení na organické ochorenie srdca je vhodné indikovať 
CT a MRI srdca.

Biomarkery

Zvýšená hladina natriuretických peptidov a  troponínov 
môže pomôcť pri identifikácii prítomnosti štrukturálneho 
ochorenia srdca a  teda pravdepodobnej kardiálnej príčiny 
synkopy. 

Nízka plazmatická hladina adenozínu a  následná hy-
persenzitivita adenozínových receptorov zohráva úlohu pri 
osobitnom type synkopy bez prodrómov, bez organického 
ochorenia srdca a  normálnym EKG nálezom (tzv. adenozín 
senzitívna synkopa). Pozitivita adenozínového testu (20  mg 
bolus adenozínu i. v.) zvyšuje podozrenie na asystolickú 
synkopu, význam adenozínového testu pri selekcii pacientov 
na kardiostimulačnú liečbu je ale nejednoznačný.

Liečba

Reflexná synkopa 
Základom terapie sú režimové opatrenia – zvýšený 

prívod vody a  kuchynskej soli, vyhýbanie sa spúšťajúcim 
situáciám, okamžitá horizontalizácia pri prvých presynko-
pálnych prejavoch (I/B). Režimové opatrenia postačujú asi 
u polovice pacientov. Ak má synkopa klinicky závažný priebeh 
(časté recidívy, trauma, vznik pri rizikových aktivitách) je 
nevyhnutná špecifická terapia. Novinkou je schematizovaný 
prístup k špecifickej terapii, ktorý vychádza z klinických cha-
rakteristík pacienta. Novým odporúčaním (II/A) je redukcia 
alebo vynechanie anihypertenzívnej terapie, pokiaľ ju pacient 
užíva (cieľová hodnota systolického TK je u týchto pacientov 
140 mmHg, nie 120 mmHg).

U mladých pacientov s hypotenziou je indikované použitie 
farmakoterapie (midrodin, de novo pridané aj odporúčanie 
pre fludrocortison) – ostáva v triede IIb/B. Betablokátory sa 
naďalej považujú za kontraindikované. Novými farmakami, 
bez jednoznačného odporúčania, sú teofylín (pri nízkoadeno-

zínovej synkope) a inhibítory noradrenalínového transportéra 
(reboxetín, sibutramín).

Odporúčanie tzv. izometrických protimanévrov (zovretie 
päste, napínanie tela, drep, prekríženie nôh) bolo znížené 
(z I/B na IIa /B) z dôvodu nižšej efektivity u starších pacien-
tov bez výrazných prodrómov. Odporučenie pre tilt tréning 
je nemenné (IIb/B) vzhľadom na problematickú realizáciu 
v zmysle nevyhnutnosti systematického a dlhodobého vyko-
návania, pre selektovaných pacientov však môže ísť o vysoko 
efektívny postup. 

Kardiostimulácia je rezervovaná pre prípady závažnej 
VVS. Na základe výsledkov randomizovanej štúdie ISSUE 3 
je indikovaná u pacientov s nálezom asystólie nad tri sekundy 
pri spontánnej epizóde synkopy (najčastejšie dokumentovanej 
pomocou ILR) alebo pri náleze asymptomatickej asystólie 
nad šesť sekúnd – (IIa/B), u  pacientov nad 40 rokov a  pri 
neefektivite režimových a  farmakologických opatrení.

Indikácia kardiostimulácie pri VVS s  asystóliou induko-
vanou pri head-uptilt teste nie je jednoznačná (IIb/B). Zva-
žuje sa, ak sa z  klinického kontextu dá predpokladať výskyt 
kardioinhibície aj pri spontánnej epizóde synkopy (náhle 
bezvedomie, bez prodrómov, s  úrazom pri strate vedomia). 
U  pacientov s  asystóliou pri HUT sa napriek kardiostimu-
lácii pozoruje recidíva synkopy v  priebehu troch rokov asi 
u štvrtiny pacientov – predpokladá sa hypotenzný mechaniz-
mus. Najlepším prediktorom efektivity TKS je neprítomnosť 
hypotenznej reakcie pri HUT. 

V triede IIa/B je indikovaná TKS u pacientov s kardioin-
hibičnou karotickou synkopou. V triede IIb/B možno zvážiť 
indikáciu TKS aj u pacientov s klinickými charakteristikami 
adenozín senzitívnej synkopy, preferovaným prístupom je 
ale aj u týchto pacientov dokumentácia spontánnej asystólie. 

Ablácia gangliových plexov pri SA a V uzle má potenciál 
redukovať parasympatický vplyv na srdce a  skúma sa ako 
nová metodika pre liečbu selektovaných závažných prípa-
dov kardioinhibičnej synkopy. ESCg 2018 ju neodporúčajú 
vzhľadom na malý počet pacientov v  štúdiách a  nedostatok 
údajov o dlhodobej efektivite.

Ortostatická synkopa

Oproti predchádzajúcej verzii odporúčaní nie sú prítom-
né podstatné zmeny. Terapia je všeobecne málo efektívna. 
Zvýšenie prívodu soli vody (I/C), izometrické manévre, 
midodrín, fludrokortizón, prerušenie vazoaktívnej medikácie 
sú opatrenia podobné ako pri reflexnej synkope. Špecifickými 
postupmi sú použitie kompresívnych abdominálnych pásov 
a  kompresívnych pančúch, spanie s  vyvýšenou hornou po-
lovicou tela (head- up sleeping) (všetko IIa/C). 

Alternatívnymi farmakami (je málo dôkazov o efektivite) 
sú dezmopresín, oktreotid, eryprotoetín, pyridostigmín). Na 
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rozdiel od amerických odporúčaní ESCg 2018 neodporúčajú 
pri neurogénnej OH terapiu droxidopou.

Arytmogénna synkopa 

V prípade bradyarytmogénnej synkopy sa indikuje trvalá 
kardiostimulácia. Pri SSS je pravdepodobnosť recidívy syn-
kopy po implantácii kardiostimulátora malá, pokiaľ je jasne 
dokázaná časová koincidencia synkopy a  arytmie (I/B). Ak 
táto korelácia nie je evidentná, je pravdepodobnosť recidívy 
synkopy v priebehu piatich rokov pomerne vysoká (15 – 28 %), 
čo je dôsledok častej koincidencie SSS z vazodepresorickým 
reflexným mechanizmom. V tomto prípade má odporúčanie 
nižšiu triedu (IIa/C). Pravdepodobnosť recidívy synkopy sa 
znižuje, pokiaľ je výsledok HUT negatívny.

U  pacientov s  bifascikulárnou blokádou a  synkopou sa 
kardiostimulácia odporúča iba výnimočne u  selektovaných 
pacientov (IB/C), preferuje sa ďalšia etiologická diagnostika. 

Pri synkope vznikajúcej v  dôsledku supraventrikulárnej 
tachykardie sa indikuje katétrová ablácia (I/B), pri jej nedo-
stuposti alebo neefektivite farmakoterapia (IIa/C).

Pomerne významný posun nastal oproti predchádzajúcej 
verzii odporúčaní v  prípade synkopy v  dôsledku komorovej 
tachykardie. U pacientov s dokumentovanou komorovou ta-
chykardiou (VT) je preferovaným postupom ablácia – typicky 
pri monomorfných VT, s organickým substrátom arytmie aj 
bez neho (I/B), prípadne farmakoterapia (IIa/B). ESCg 2009 
odporúčali ICD u všetkých pacientov so synkopou v dôsledku 
VT a  prítomným organickým ochorením srdca. ESCg2018 
majú k  implantácii ICD zdržanlivejší prístup a  zužujú túto 
indikáciu. ICD sa indikuje iba v prípade, ak je súčasne zvýšené 
riziko náhlej srdcovej smrti, teda ak je prítomná dysfunkcia 
ĽK (EF ≤ 35  %) (I/A), alebo u  pacientov s  IM a  s  induko-
vateľnou monomorfnou komorovou tachykardiou  pri EFV 
(I/C). V prípade pacientov s EF nad 35 % sa ICD indikuje až 
v druhom slede, a to v prípadoch, ak katétrová ablácia alebo 
farmakoterapia nie sú efektívne alebo vykonateľné (IIa/C).

Synkopa u pacienta s vysokým rizikom náhlej kardiál-
nej smrti

U pacientov so synkopou, ktorí súčasne spĺňajú indikačné 
kritériá na implantáciu ICD, sa táto indikuje aj bez znalosti 
etiologického synkopálneho mechanizmu. Ide o  pacientov 
so systolickou dysfunkciou ĽK a  EF pod 35  % (I/A), nie-
ktorých pacientov s  hypertrofickou kardiomyopatiou, (I/B) 
arytmogénnou kardiomyopatiou,  s  dlhým QT intervalom 
a  neefektívnou liečbou betablokátorom (IIa/B), Brugada 
syndrómom (IIa/C), rizikových pacientov s  arytmogénnou 
kardiomyopatiou (IIb/C) – v  zmysle platných indikačných 
kritérií pre implantáciu ICD. 

U  niektorých pacientov s  neobjasnenou synkopou je 
nevyhnutné uvažovať o  možnosti komorovej tachykardie, 
ktorá ale nebola potvrdená. Títo pacienti majú zvýšené ri-
ziko náhleho úmrtia, nie je ale tak vysoké, aby bola podľa 
súčasných odporúčaní indikovaná implantácia ICD. U týchto 
pacientov je v  zásade možný dvojaký prístup – implantácia 
ICD bez ďalšej diagnostiky (ako výraz existujúceho rizika 
NSS), alebo implantácia ILR (ako výraz snahy o  exaktnú 
etiologickú diagnostiku).

Indikácia ILR u pacientov so zvýšeným rizikom NSS ako 
alternatívy k  ICD je novým prvkom v súčasných odporúča-
niach. Pri rozhodovaní je potrebné zohľadniť všetky dostupné 
individuálne okolnosti, pretože s  výnimkou hypertrofickej 
kardiomyopatie neexistujú validované kalkulátory rizika NSS. 
Častým prípadom je synkopa u pacienta so systolickou dys-
funkciou ĽK, u ktorého nie sú splnené indikačné kritériá na 
implantáciu ICD. Preferovaným postupom je podľa ESCg 2018 
implantácia ICD (IIa/C, predtým IIb/C), alternatívne je možná 
implantácia ILR (IIb/C), neuvádza sa možnosť diagnostiky 
pomocou EFV. V  prípade arytmogénnej kardiomyopatie je 
naopak preferovaným postupom implantácia ILR (IIa/C) pred 
implantáciou ICD (IIb/C), u pacientov s dlhým QT a Brugada 
syndrómom sa obidve alternatívy odporúčajú v rovnakej triede 
(IIa). Rozhodovanie musí byť individualizované.

Organizácie manažmentu u pacientov so synkopou. 
Špecializovaná synkopálna jednotka

V odporúčaniach je definovaná synkopálna jednotka 
a objavuje sa pojem špecialistu na synkopu. Synkopálna jed-
notka je definovaná ako zariadenie zamerané na manažment 
synkopálnych stavov s  vlastným diagnostickým a  terapeu-
tickým vybavením, presne definovaným v  odporúčaniach. 
Európske odporúčania považujú zriadenie špecializovaných 
SJ za najefektívnejší spôsob starostlivosti o  pacientov so 
synkopou. Podľa doterajších skúseností je zrejmé, že vy-
tvorenie synkopálnej jednotky redukuje počet nesprávnych 
diagnóz, znižuje počet hospitalizácií pacientov so synkopou 
a redukuje náklady na diagnostiku synkopy. Kým predchá-
dzajúce odporúčania zdôrazňovali multidisciplinárny prístup, 
v  aktuálnej edícii sa zdôrazňuje nevyhnutnosť existencie 
aspoň jedného špecialistu na synkopu, ktorý koordinuje 
diagnostický a  liečebný proces.

Desať kľúčových odkazov

1. U všetkých pacientov je potrebné vykonať vstupné vyšet-
renie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, 12-zvodové EKG). 
Ostatné vyšetrenia (vrátane biochemických laboratórnych 
testov) sú indikované selektívne. Základné vyšetrenie má 
odpovedať na otázky: Ide o synkopu alebo nesynkopálnu 
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(prípadne zdanlivú) prechodnú stratu vedomia? Je možné 
určiť príčinu synkopy? Ak je príčina nejasná, aké je riziko 
kardiovaskulárnych príhod alebo náhleho úmrtia pacien-
ta? Ak ide o  urgentnú situáciu, je potrebné pacienta so 
synkopou hospitalizovať? 

2. Pri podozrení na reflexnú synkopu je potrebné vykonať 
masáž karotického sínusu u  všetkých pacientov starších 
ako 40 rokov.

3. Pri podozrení na vazovagálnu alebo ortostatickú synkopu 
je potrebné zvážiť HUT.

4. Echokardiografia je indikovaná na potvrdenie/vylúčenie 
organického ochorenia srdca a  diagnostiku synkopy 
z kardiovaskulárnych štrukturálnych príčin.

5. Ak klinické a  EKG charakteristiky svedčia pre možnosť 
arytmickej synkopy preferuje sa monitorovanie EKG za 
účelom korelácie symptómov so  srdcovým rytmom. Ak 
ide o akútnu situáciu, najvhodnejšie je okamžité monito-
rovanie na nemocničnom lôžku. V ostatných prípadoch je 
indikované dlhodobé ambulantné monitorovanie pacien-
ta – optimálne slučkovým rekordérom (externým alebo 
implantovateľným). Holterovo monitorovanie je vhodné 
iba pri častých epizódach synkopy.

6. Invazívne elektrofyziologické vyšetrenie v  diagnostike 
arytmickej synkopy je vhodné u pacientov s predpoklada-
nou komorovou alebo supraventrikulárnou tachykardiou 
a u pacientov s bifascikulárnou blokádou.

7. Pri podozrení na nesynkopálnu stratu vedomia je indi-
kovaný videozáznam epizódy.

8. U  pacientov so závažnou reflexnou alebo ortostatickou 
synkopou sa okrem režimových opatrení indikuje špecific-
ká terapia, ktorej výber závisí od klinických charakteristík 
pacienta (farmakoterapia midodrínom alebo fludrokorti-
zónom, izometrické protimanévre, redukcia hypotenzívnej 
liečby, implantácia kardiostimulátora a  iné).

9. Terapia kardiálnej synkopy závisí od vyvolávajúcej príčiny 
(kardiochirurgia pri  štrukturálnych príčinách, kardiosti-
mulácia pri bradyarytmiách, pri tachykardiách – vrátane 
komorových – sa uprednostňuje ablačný prístup). Im-
plantácia ICD sa indikuje iba u  pacientov, kde je okrem 
synkopy súčasne prítomné aj vysoké riziko náhlej srdcovej 
smrti. 

10. U pacientov s neobjasnenou synkopou a zvýšeným rizikom 
náhlej smrti, ktorí nespĺňajú indikáciu na ICD, možno 
zvážiť použitie ILR ako alternatívy k implantácii ICD (3). 

Nové odporúčania a súčasná klinická prax na Sloven-
sku 

Zmyslom každej novej verzie odporúčaní je vylepšovať 
a  posúvať klinickú prax na základe najnovších poznatkov. 
Zvyčajne to znamená aj určitý posun v  myslení a  ochota 

akceptovať novšie trendy. Nie je to iné ani v  podmienkach 
slovenskej kardiológie. 

Ani klinickej praxi na Slovensku sa nevyhol trend k nad-
mernej diagnostike a  neselektívnemu používaniu veľkého 
množstva nepotrebných diagnostických metodík. Tento trend 
súvisí so širokým etiologickým spektrom synkopy, zlou 
prognózou kardiálnej synkopy a  nevyhnutnosťou odlíšiť 
nesynkopálne straty vedomia.

Najčastejšie ide o  odlíšenie synkopy a  epilepsie. Ne-
vyhnutnosť odlíšiť epilepsiu nemá viesť k  automatickému 
a neselektívnemu využívanie neurologickej diagnostiky (EEG, 
USG mozgových ciev, CT a  MRI mozgu). V  tejto oblasti 
sa súčasná klinická prax v  našich podmienkach pomerne 
zásadne odlišuje od odporúčaní. V  kompetencii neurológa 
je diagnostika a  liečba epilepsie, prípadne degeneratívnych 
ochorení mozgu (autonómne zlyhanie, ktoré sa môže pre-
javiť ortostatickou synkopou). Preto, ak tieto poruchy pri 
iniciálnom zhodnotení pacienta nepredpokladáme a  nie je 
prítomná trauma hlavy, neurologické vyšetrovacie postupy 
ako súčasť vstupného vyšetrenia nie sú potrebné ani indiko-
vané. ESCg 2018 jednoznačne konštatujú, že u  pacienta so 
synkopou nie sú indikované USG extrakraniálnych ciev, EEG 
ani CT mozgu (III/B). Indikáciou na CT lebky však môže ale 
byť diagnostika traumatických následkov straty vedomia pri 
poranení hlavy. MRI mozgu sa indikuje jedine v prípade, ak 
sú prítomné prejavy parkinsonizmu, ataxia alebo kognitívna 
porucha (I/B). EEG sa indikuje iba v sporných prípadoch pri 
odlíšení synkopy od epilepsie a psychogénnej pseudosynkopy. 

Po odlíšení nesynkopálnych porúch vedomia v  rámci 
iniciálneho zhodnotenia je potrebné rozhodnúť, či je ďalšia 
diagnostika vôbec potrebná. Pacient s nízkym rizikom a 1 – 2 
epizódami synkopy vyžaduje iba sledovanie a nie extenzívnu 
diagnostiku. U  pacientov s  nízkym rizikom ide najčastejšie 
o reflexnú synkopu, ktorá pri nízkej frekvencii recidív väčšinou 
nevyžaduje špecifickú terapiu.

U pacientov s typickou anamnézou vazovagálnej synkopy 
nie je potrebné vykonávať HUT na overenie diagnózy, najmä 
ak ide o  solitárne/zriedkavé epizódy.

V  podmienkach urgentnej medicíny v  rámci odlíšenia 
sekundárnej synkopy pri akútnom ochorení je užitočným 
doplnkom laboratórna diagnostika (troponíny, D-dimér, he-
moglobín, hematokrit, glykémia, mineralogram, krvné plyny), 
má ale malý význam u elektívne vyšetrovaných pacientov. 

Naopak určité vyšetrovacie metodiky sa stále využívajú 
nedostatočne. Monitorovanie EKG (optimálne implantovateľ-
ným záznamníkom) je doposiaľ jediná diagnostická metodika 
spĺňajúca zlatý štandard, ktorým je záznam špecifických klinic-
kých parametrov pri spontánnej epizóde synkopy (v súčasnosti 
EKG, perspektívne aj iných parametrov). ESCg 2018 reflektujú 
túto skutočnosť a  rozširujú indikácie na ILR. Tendenciou je 
použiť ILR vo včasnej fáze diagnostiky a v určitých prípadoch 
aj ako alternatívu použitia ICD. Rezervy v aktuálnej klinickej 
praxi na Slovensku v  tomto smere určite existujú. Na Slo-
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vensku implantujeme v  diferenciálnej diagnostike synkopy 
odhadom 250 ILR ročne. Odhadovaná potreba je približne 
140 implantácii ILR na jeden milión obyvateľov ročne (4), 
teda aktuálny počet implantácii je oproti odhadovanej potrebe 
zhruba polovičný.

V  otázke medikamentóznej liečby reflexnej synkopy je 
potrebné konštatovať, že na Slovensku (na rozdiel od okolitých 
krajín) prestal byť registrovaný midodrin a  je dostupný iba 
na mimoriadny dovoz. Ide o  kontraproduktívne opatrenie, 
ktoré sťažuje manažment vysoko symptomatických pacientov. 
Použitie fludrokortizónu sa spája s podstatne vyšším rizikom 
závažných nežiaducich účinkov a  napriek jestvujúcemu od-
porúčaniu je k  dispozícii menej klinických skúseností ako 
s použitím midodrinu. 

V liečbe synkopy v teréne komorovej tachykardie je zrejmý 
odklon od indikácie ICD a preferencia k ablačnému riešeniu 
arytmie aj u  pacientov s  organickým substrátom, čo kladie 
zvýšené nároky na naše špecializované arytmologické centrá.

Vytváranie synkopálnych jednotiek je na Slovensku v úpl-
ných začiatkoch. O  potrebe a  význame zriaďovania týchto 
pracovísk sme podrobnejšie referovali v  predchádzajúcom 
čísle časopisu (5). Presnú podobu synkopálnej jednotky je 
vhodné koncipovať so zreteľom na existujúce podmienky, 

môže ísť aj o  virtuálnu jednotku. Je ale potrebné zdôrazniť, 
že manažment pacientov v  synkopálnej jednotke má riadiť 
špecialista na synkopu a  že pracovisko potrebuje špecifické 
prístrojové vybavenie. 
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Cardiotoxicity induced by immune checkpoint inhibitors used  
in cancer immunotherapy

Kardiotoxicita vyvolaná inhibítormi imunitných kontrolných bodov 
používanými v  imunoterapii nádorov
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Orszaghova Z Jr., Reckova M, Jablonicka M, Mladosievicova B. Cardiotoxicity induced by immune check-
point inhibitors used in cancer immunotherapy. Cardiology Lett. 2019;28(6):210–217
Abstract. Immunotherapy represents a major advance in the treatment of cancer. Over the
last decade it has revolutionized the clinical management of a  wide spectrum of solid and haematological 
malignancies, even those associated with a  very poor prognosis. Immune checkpoint inhibitors (CPI) are 
monoclonal antibodies directed against checkpoints of the immune response: cytotoxic T-lymphocyte–
associated-4 (CTLA-4), programmed cell death protein 1 (PD-1) and its ligand (PD-L1). They block inhibitory 
signals of T-cell activation and enable them to provide an effective antitumor response. 
However, the increasing use of immune checkpoint inhibitors has exposed a  group of immune-related 
adverse events. Relatively common adverse effects are cutaneous, musculoskeletal, intestinal, endocrine 
and pulmonary, while cardiovascular, haematological, renal and neurological occur much less frequently. 
Cardiovascular toxicity of CPI is of particular concern given its impact on morbidity and mortality of cancer 
patients. A predisposition to this cardiotoxicity might also be associated with preexisting risk factors. A brief 
summary of current knowledge regarding mechanisms of CPI-induced cardiotoxicity development, its indi-
vidual forms and the proposed management of immune-mediated myocarditis in the CPI-treated patients 
is stated herein. Fig. 2, Tab. 1, Ref. 47, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
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nitných kontrolných bodov používanými v  imunoterapii nádorov. Cardiology Lett. 2019;28(6):210–217
Abstrakt. Imunoterapia predstavuje významný pokrok v liečbe nádorov. V ostatnom desaťročí priniesla revo-
lúciu v klinickom manažmente širokého spektra solídnych a hematologických malignít, a to aj takých, ktoré 
sa spájali s veľmi zlou prognózou. Inhibítory imunitných kontrolných bodov, tzv. checkpoint inhibítory (CPI) 
sú monoklonové protilátky namierené proti kontrolným bodom imunitnej odpovede, a to cytotoxickému T-
-lymfocytovému antigénu 4 (CTLA-4), proteínu programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1). 
Blokujú inhibičné signály aktivácie T-buniek a umožňujú im tak poskytnúť účinnú protinádorovú odpoveď. 
Narastajúce používanie inhibítorov imunitných kontrolných bodov však odhalilo viacero ich neočakávaných 
nežiaducich účinkov, najmä kožných, muskuloskeletálnych, gastrointestinálnych, endokrinných a  pľúcnych, 
zriedkavejšie aj kardiovaskulárnych, hematologických, renálnych a neurologických. 
Osobitná pozornosť sa začína venovať kardiotoxicite CPI vzhľadom na jej vplyv na morbiditu a  mortalitu 
onkologických pacientov. Možná predispozícia ku kardiotoxicite navodenej CPI môže byť spojená aj s  pre-
existujúcimi rizikovými faktormi. V predkladanom článku uvádzame stručnú sumarizáciu súčasných poznatkov 
týkajúcich sa mechanizmov rozvoja kardiotoxicity sprostredkovanej týmito inhibítormi,  jednotlivých foriem 
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kardiotoxicity a  poskytujeme náčrt manažmentu imunitou navodenej myokarditídy u  pacientov liečených 
CPI. Obr. 2, Tab. 1, Lit. 47, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
Kľúčové slová: imunoterapia – inhibítory imunitných kontrolných bodov – nežiaduce účinky – kardiotoxi-
cita – myokarditída

V  ostatnej dekáde sme svedkami zvýšenia počtu nových far-
mák, ktoré významne prispeli k lepšej prognóze onkologických 
pacientov. Liečiteľnosť a  predlžovanie života týchto pacientov 
sa často dosahujú za cenu akútnych, chronických aj neskorých 
kardiovaskulárnych (KV) komplikácií, ku ktorým patrí poten-
ciálne progredujúca kardiálna dysfunkcia, zlyhávanie srdca, 
akútna koronárna príhoda, arytmie, myokarditída, poškodenie 
perikardu, tromboembolické komplikácie, hypertenzia, periférne 
artériové ochorenie a pľúcna hypertenzia. KV komplikácie počas 
onkologickej liečby alebo po jej ukončení nemusia byť spôsobené 
iba protinádorovou liečbou, ale aj samotným onkologickým 
ochorením a  tiež viacerými spoločnými rizikovými faktormi, 
ktoré zvyšujú morbiditu na KV aj onkologické ochorenia. V on-
kológii je dobre známe poškodenie srdca, ku ktorému môže 
dôjsť následkom chemoterapie (napríklad antracyklínovej, cyk-
lofosfamidovej), liečby monoklonovými protilátkami (napríklad 
trastuzumabom, bevacizumabom), tyrozínkinázovými inhibítor-
mi (napríklad sunitinibom, sorafenibom) a tiež rádioterapiou (1, 
2). Počas ostatných rokov sa experti v  oblasti kardioonkológie 
zameriavajú na kardiotoxický potenciál  inhibítorov imunitných 
kontrolných bodov, známych aj ako checkpoint inhibítorov (CPI).

Imunoterapia predstavuje po chemoterapii a cielenej terapii 
tretiu dôležitú vlnu v histórii systémovej liečby nádorov. Účasť 
imunitných procesov v  protinádorovom pôsobení sa pozo-
rovala už koncom 19. storočia, kedy chirurg William Coley 
pozoroval zmenšenie sarkómu po podaní usmrtených baktérií 
priamo do nádoru. Ešte donedávna sa z hľadiska imunoterapie 
v  liečbe onkologických ochorení používali najmä cytokíny, 
protilátky namierené proti rôznym antigénom (napríklad 
CD20, CD30), inibítory kináz (napríklad Brutonovej kinázy) 
a  imunomodulačná liečba. Testujú sa tiež rôzne vakcinačné 
stratégie a bolo vyvinutých niekoľko generácií geneticky mo-
difikovaných T-lymfocytov, tzv. CAR-T lymfocytov, ktorým 
bol sofistikovanými metódami molekulovej biológie vytvorený 
chimerický antigénový receptor (CAR) a  ktoré sa používajú 
v  liečbe leukémií, mnohopočetného myelómu a iných hema-
tologických malignít. Avšak objavenie inhibítorov imunitných 
kontrolných bodov (CPI, z anglického checkpoint inhibitors) 
spôsobilo revolúciu v liečbe rozličných typov malignít. Imunit-
né kontrolné body (immune checkpoints) sú receptory, ktoré 
imunitný systém používa na udržanie tolerancie pre vlastné 
antigény. Nádorová bunka dokáže uniknúť spod kontroly 
imunitného systému tým, že ho utlmí. Úlohou inhibítorov 
tzv. checkpointov je odblokovanie protinádorovej imunity. Za 
objav liečby nádorových ochorení pomocou inhibície negatívnej 
imunitnej regulácie bola v roku 2018 udelená Nobelova cena.

CPI dokážu výrazne predĺžiť prežívanie pacientov v porov-
naní s predchádzajúcim typom liečby (3 – 6). Do roku 2018 
bolo schválených šesť inhibítorov imunitných kontrolných 
bodov na terapiu pomerne širokej škály nádorov (7). Prvým 
liečivom bol ipilimumab, ktorý schválila FDA v  roku 2011 
na liečbu pokročilého malígneho melanómu. Ostatnými po-
užívanými CPI sú nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, 
avelumab a durvalumab. Recentným prírastkom je cemiplimab 
určený na terapiu metastatického skvamocelulárneho karci-
nómu kože. Ďalšie sú v rôznych fázach klinického skúšania. 
Indikácie pre imunoterapiu sa postupne rozširujú. V  súčas-
nosti sa CPI používajú na liečbu viacerých malignít, ako 
napríklad malígneho melanómu, nemalobunkových nádorov 
pľúc, nádorov obličiek, urotelového karcinómu, skvamocelu-
lárnych karcinómov alebo niektorých malígnych lymfómov 
(8 – 11). Zároveň sa v  budúcnosti predpokladá schválenie 
CPI na liečbu ďalších typov nádorov. 

Mechanizmus účinku CPI

Imunoterapia nádorov zaznamenala v  ostatných rokoch 
významný pokrok. Od ostatných typov protinádorovej liečby sa 
odlišuje predovšetkým mechanizmom pôsobenia na nádorovú 
bunku – stimuluje imunitný systém k  deštrukcii nádoru. Na 
nádorové bunky teda pôsobí sprostredkovane (3 – 7).

Imunitný systém človeka je schopný zničiť nádorové 
bunky a  inhibovať rast nádoru prostredníctvom vrodenej 
a  adaptívnej imunity. 

Nádory používajú viaceré spôsoby na to, aby unikli rozpo-
znaniu imunitným systémom. Jedným z  mechanizmov úniku 
nádorov spod imunitnej kontroly je indukcia zníženej vnímavosti 
T-lymfocytov prostredníctvom imunitných kontrolných bodov.

Imunitné kontrolné body sa používajú na udržanie tole-
rancie pre vlastné antigény (self-tolerance). Týmto spôsobom 
organizmus reguluje imunitnú odpoveď a  chráni sa pred 
rozvojom chronickej alebo abnormálnej aktivácie imunitného 
systému a  vznikom autoimunitných ochorení. Zároveň však 
imunitné kontrolné body môžu byť využité nádorovými 
bunkami (alebo antigén-prezentujúcimi bunkami) ako pro-
striedok inhibície protinádorovej T-lymfocytov odpovede. 
Najďalej v klinickom skúšaní a klinickom použití sú inhibítory 
kontrolných bodov, ktorými sú: 
– cytotoxický T-lymfocytový antigén 4 (CTLA-4)
– proteín programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1) a  jeho 

ligand PD-L1.
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Kontrolné body CTLA-4 aj  PD-1 a  ich signálne dráhy 
potláčajú aktivitu T-lymfocytov, každý z  nich však iným 
spôsobom (7).

CTLA-4 je koinhibičný receptor exprimovaný na povrchu 
T-lymfocytov. V regulačných T-lymfocytoch (Treg) sa exprimuje 
konštitutívne, v ostatných sa jeho množstvo zvyšuje (vďaka upre-
gulácii) v priebehu T-bunkovej aktivácie. Viaže sa na rovnaké 
ligandy ako kostimulačný T-lymfocytový CD28 receptor, ktorý 
sprostredkuje aktiváciu T-lymfocytov. Po nadviazaní sprostred-
kuje negatívny signál, ktorým inhibuje T-bunkovú aktiváciu. 

PD-1 je receptor exprimovaný na povrchu aktivovaných 
T- a B-lymfocytov. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečovať 
periférnu toleranciu a udržiavať T-bunkové odpovede v rámci 
fyziologického rozsahu. Viaže sa na dva ligandy PD-L1 alebo 

PD-L2, ktoré sa nachádzajú na rôznych bunkách organizmu, 
ale vo väčšej miere sú exprimované na nádorových bunkách. 
Väzba PD-1 so svojimi ligandmi poskytuje inhibičný signál 
počas efektorovej fázy T-lymfocytovej odpovede, čím potláča 
aktivitu T-lymfocytov na periférii a  v  nádorovom mikro-
prostredí. CPI bránia vzájomnej interakcii medzi receptormi 
a ich ligandmi na T-lymfocytoch a nádorových bunkách (3).

Podľa cieľovej molekuly rozlišujeme dve skupiny CPI: 
– blokátory CTLA-4 receptora,
– blokátory signálnej dráhy sprostredkovanej PD1 receptorom. 

Ide o  humánne alebo humanizované monoklonové IgG 
protilátky. Imunitné kontrolné body CTLA-4, PD-1 a PD-L1 
a  ich blokády prostredníctvom CPI sú znázornené na ob-
rázku 1. Hlavným liečivom, ktoré patrí do prvej skupiny, je 

Obrázok 1   Imunitné kontrolné body a úloha ich inhibítorov v liečbe nádorov (voľne podľa 7)
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ipilimumab. Viaže sa na CTLA-4 receptor na T-lymfocytoch 
a zabraňuje interakcii medzi týmto receptorom a jeho ligandmi 
(molekulou CD80 a  CD86), čím blokuje imunosupresívny 
signál. Ďalšou látkou tejto skupiny je tremelimumab, s  kto-
rým bolo uskutočnených niekoľko klinických skúšaní, avšak 
s  nedosiahnutým primárnym cieľom. V  súčasnosti prebieha 
niekoľko ďalších klinických skúšaní. 

K druhej skupine CPI patria blokátory PD-1 receptora 
(nivolumab a pembrolizumab) a tiež blokátory PD-L1 ligandu 
(atezolizumab, avelumab a durvalumab). Tieto látky zvyšujú 
protinádorovú aktivitu T-lymfocytov blokádou interakcie 
medzi PD-1 a PD-L1 (7).

Nežiaduce účinky CPI 

Keďže imunitné kontrolné body plnia dôležitú úlohu 
v  udržiavaní tolerancie pre vlastné tkanivá, ich blokáda 
a systémové posilnenie T-bunkovej imunitnej odpovede pro-
stredníctvom inhibítorov môže alterovať imunitnú toleranciu 
a vyvolať autoimunitné alebo zápalové vedľajšie účinky, ktoré 
sa označujú ako nežiaduce udalosti súvisiace s  imunitou. 
Imunitne navodené nežiaduce účinky môžu postihnúť prak-
ticky ktorýkoľvek orgánový systém, pričom stupeň závažnosti 
3 a  viac sa zistil u  43  % pacientov liečených ipilimumabom 
a ≤ 20 % pacientov užívajúcich PD-1/PD-L1 liečivá (12 – 20). 
Výskyt imunitne navodených nežiaducich účinkov pri liečbe 
ipilimumabom a pembrolizumabom závisí od dávky.

So zvyšujúcim sa počtom pacientov, ktorí sú liečení imu-
noterapiou, sa postupne jasnejšie definuje charakter a  škála 
imunitne navodených nežiaducich účinkov. Pomerne častá 
je kožná toxicita, kolitída, endokrinopatie (napríklad hypo-
fyzitída, adrenalitída, tyreoiditída), pneumonitída, hepatitída 
a artritída. Endokrinopatie súvisia s vysokým rizikom irever-
zibilnej toxicity. K zriedkavejším nežiaducim účinkom patria  
KV, hematologické, renálne, očné a  neurologické imunitne 
navodené nežiaduce účinky. Napriek tomu, že väčšina týchto 
nežiaducich účinkov je miernej až stredne ťažkej závažnosti, 
v  literatúre sú zaznamenané aj závažné a  život ohrozujúce 
stavy (21 – 30).

Imunitne navodené nežiaduce účinky vznikajúce v súvis-
losti s imunoterapiou môžu mať včasný aj oneskorený nástup.

Kardiotoxicita inhibítorov imunitných kontrolných 
bodov u onkologických pacientov 

Až na niekoľko výnimiek väčšina publikovaných ve-
deckých a  odborných článkov týkajúcich sa toxicity CPI 
podceňuje alebo neuvádza kardiálnu toxicitu. V  súčasnosti 
sa však objavuje čoraz viac dôkazov, že u  pacientov lieče-
ných pomocou CPI vzniká imunitná reakcia v KV systéme, 
predovšetkým v srdci (21). Napriek tomu, že sa KV toxicita 

CPI považuje za pomerne zriedkavú, môže byť závažná 
a  potenciálne fatálna (21, 22). V  roku 2016 boli hlásené 
ojedinelé prípady fatálnej fulminantnej myokarditídy po 
kombinovanej terapii CPI (po kombinácii ipilimumabu a ni-
volumabu), ktoré sa objavili už po prvej dávke. Ďalšie údaje 
týkajúce sa ipilimumabu a nivolumabu potvrdili 18 prípadov 
myokarditídy (0,09  %) v  súbore 20  594 pacientov, pričom 
50  % z  nich skončilo fatálne. Výskyt bol vyšší pri duálnej 
terapii než pri monoterapii (22). Metaanalýza z  roku 2017, 
ktorá analyzovala 22 klinických štúdií týkajúcich sa pacientov 
s  nemalobunkovým nádorom pľúc liečených protilátkami 
viažucich sa na PD-1 alebo jeho ligand PD-L1, preukázala 
incidenciu zlyhania srdca 2,0  % (95  % CI, 1,0  –  5,7  %), 
infarktu myokardu 1,0  % (95  % CI, 0  –  3,8  %) (23). 

Myokarditída sa môže objaviť už vo včasnom období po 
expozícii CPI. V jednej štúdii, ktorá analyzovala 30 prípadov 
pacientov s kardiotoxicitou po CPI, bol medián času do vzniku 
kardiotoxických závažných prejavov 65 dní od začiatku terapie 
v rozmedzí od 2 až do 454 dní (24). Ďalšia štúdia preskúmala 
101 prípadov myokarditíd po liečbe CPI. Údaje o začiatku 
myokarditídy s  časovým odstupom po zahájení liečby CPI 
boli známe iba u 33/101 pacientov. U nich sa myokarditída 
objavila 27 dní (5 – 155 dní) po zahájení terapie (25). Iná 
štúdia popísala 35 prípadov myokarditídy navodenej CPI, 
z  ktorých 81  % sa vyskytlo s  mediánom 34 dní od začiatku 
liečby (26). Možná predispozícia ku kardiotoxicite navodenej 
CPI môže súvisieť aj s  preexistujúcimi rizikovými faktormi 
(tabuľka 1).

Tabuľka 1   Potenciálne rizikové faktory pre kardiotoxicitu súvisia-
cu s terapiou inhibítormi imunitných kontrolných bodov (podľa 27)
Faktory súvisiace s liečbou

■ Duálna imunoterapia (napríklad ipilimumab a nivolumab)
■ Kombinovaná liečba imunoterapiou a  inou kardiotoxickou liečbou  
 (napríklad anti-VEGF)

Súbežné toxické účinky spojené s imunitou
■ Myozitída kostrového svalstva súvisiaca s ICI

Predchádzajúce kardiovaskulárne ochorenie s poškodením myokardu
■ Infarkt myokardu
■ Myokarditída 
■ Srdcové zlyhanie
■ Predchádzajúcou protinádorovou liečbou indukované poškodenie  
 myokardu

Predchádzajúce autoimunitné ochorenie
■ Systémový lupus erythematosus
■ Reumatoidná artritída
■ Sarkoidóza
■ Dresslerov syndróm

Faktory súvisiace s nádorom
■ Kardiálne antigény exprimované v nádore
■ Kardiálne klony T-lymfocytov 

Genetické faktory 
■ Neznáme

VEGF – vaskulárny endotelový rastový faktor (vascular endothelial growth factor), 
ICI – inhibítory imunitných kontrolných bodov (immune checkpoints inhibitors)
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V rámci klinických štúdií a  praxe bolo pozorovaných 
niekoľko kategórií kardiotoxicity navodenej inhibítormi 
imunitných kontrolných bodov:
• Myokarditída
• Perikarditída
• Prevodové poruchy srdca (AV blokáda a ďalšie) 
• Vaskulitída
• Predsieňové alebo komorové arytmie
• Akútny infarkt myokardu
• Poškodenie ľavej komory bez myokarditídy (funkčné 

poškodenie)
• Dilatačná kardiomyopatia
• Tako-tsubo kardiomyopatia (27 – 31).

Mechanizmus vzniku kardiotoxicity indukovanej CPI nie 
je doposiaľ dostatočne objasnený. Zatiaľ sa zdá, že myokar-
ditída navodená CPI je u  ľudí sprostredkovaná T-bunkami 
a  makrofágmi, pričom predbežné vyšetrenia nepreukázali 
žiadny dôkaz B-buniek alebo depozitov protilátok s antigénmi 
v  tkanive myokardu.

Kardiotoxicita v CTLA-4 deficientných a PD-1  
deficientných animálnych štúdiách

Predklinické štúdie demonštrovali význam úlohy CTLA-4, 
PD-1 a PD-L1 signalizácie v kardio-imunitnom vzťahu, pričom 
prerušenie tejto dráhy vedie k  autoimunitnej myokarditíde 
a  zlyhávaniu srdca (21). Animálne modely preukázali, že 
T-bunkami sprostredkované odpovede na srdcové antigény 
tiež prispievajú k progresii získaného ochorenia a srdcovému 
zlyhávaniu prostredníctvom mechanizmu nezávislého od au-
toprotilátok, so zvýšenou myokardiálnou fibrózou (32 – 33). 
Niektoré štúdie zistili, že u  PD-1-knockoutovaných myší sa 
vyvinula dilatačná kardiomyopatia s  predčasnou mortalitou 
(34 – 37). V  predklinických modeloch sa zistila aj zvýšená 
expresia PD-L1 v  kardiomyocytoch pri srdcovom strese, 
vrátane ischemicko-reperfúzneho poškodenia, a  tiež pri hy-
pertrofii ľavej komory (37). Izolované ischemicko-reperfúzne 
srdcia potkanov mali vyššiu expresiu PD-1 a PD-L1, pričom 
koexpresia týchto molekúl sa nepozorovala na tých istých 
myocytoch. PD-L1 signalizácia môže mať duálne kardio-
protektívne účinky – imunomodulačnú úlohu pri potláčaní 
nadmerného zápalu myokardu a  priamu kardioprotektívnu 
signalizáciu pri srdcovom poškodení (napríklad pri infarkte 
myokardu). CTLA4-knockoutované myši mali autoimunitnú 
myokarditídu s infiltráciou myokardu CD4+ a CD8+ T-lym-
focytmi, čím sa potvrdila dôležitosť imunitných kontrolných 
bodov pri regulácii T-bunkovej imunitnej odpovede v  srdci 
(38). Ak odpovede sprostredkované T-bunkami prispievajú 
k progresii získaného ochorenia srdca, inhibítory imunitných 
kontrolných bodov dokážu spôsobiť u vulnerabilných jedincov 
akceleráciu, prípadne dekompenzáciu srdcového zlyhávania. 

Okrem týchto priamych účinkov na reguláciu T-buniek 
v myokarde môže byť zlyhávanie srdca urýchlené všeobecným 
zvýšením zápalovej aktivity v organizme.

Manažment myokarditídy navodenej inhibítormi 
imunitných kontrolných bodov

Kardiológovia aj onkológovia by mali poznať riziko 
včasnej myokarditídy po liečbe CPI, a to najmä po podávaní 
CPI v  kombinácii. Myokardititída má rôznu etiológiu, pre-
javuje sa širokým spektrom klinických prejavov, variabilitou 
v  lokálnom a  difúznom poškodení myokardu. Navyše jej 
subklinická forma sa zisťuje u  pacientov so systémovými 
autoimunitnými ochoreniami (vaskulitídou, reumatoidnou 
artritídou, systémovým lupusom a  ďalšími) (21).

Pre rozhodovanie o  liečbe týmito liečivami u  pacientov 
s  preexistujúcim autoimunitným ochorením je potrebná 
klinická skúsenosť. Skupina uznávaných amerických kardio-
onkológov z  Vanderbiltskej univerzity v  Nashville a  Massa-
chusets General Hospital v  Bostone navrhla algoritmus pre 
manažment myokarditídy u  pacientov liečenými CPI (29), 
ktorého schéma je na obrázku 2. Odporúčania pre túto oblasť 
zatiaľ vypracované neboli. 

Záver 

Poznatky o  nových CPI v  ostatných rokoch pribúdajú 
rýchlym tempom. Inhibícia CTLA-4, PD-1 alebo PD-L1 
prináša novú nádej pre onkologických pacientov. Incidencia 
kardiotoxicity indukovanej liečbou CPI však môže byť vyššia 
ako sa doteraz uvádza v  klinických štúdiách (21, 39 – 41). 
Vo väčšine onkologických štúdií týkajúcich sa rizika CPI 
neboli a nie sú hodnotené kardiálne parametre ani hodnoty 
troponínov. Navyše z  týchto štúdií bývajú vylúčení pacienti 
s  autoimunitnými ochoreniami, čo tiež môže skresľovať 
výsledky v  porovnaní s  reálnou klinickou praxou (42). Kar-
diovaskulárne komplikácie môžu narastať najmä u pacientov, 
ktorí sú liečení viacerými CPI, prípadne CPI v  kombinácii 
s konvenčnou chemoterapiou alebo antiangiogénnou liečbou 
(43, 44). Predpokladá sa, že používanie CPI bude v onkologic-
kej praxi (ale aj pri liečbe infekčných ochorení) v najbližšom 
období čoraz častejšie (45, 46).

Poznanie včasných a neskorých toxických účinkov CPI na 
srdce, rovnako ako zavedenie algoritmov pre ich identifikáciu 
a manažment, môže prispieť k optimalizácii bezpečnosti týchto 
liečiv. Takmer všetky prípady pacientov s kardiotoxicitou CPI 
doteraz opísané v  odbornej literatúre sa vyskytli po podaní 
infúzie alebo v  priebehu prvého roka od začatia podávania 
terapie (21, 47). Dlhodobý účinok týchto inhibítorov na kvalitu 
života onkologických pacientov musí byť detailne preskúmaný 
v prospektívnych štúdiách.
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Expresia PD1 a  PDL1 na ľudských kardiomyocytoch je 
známa už viac ako 10 rokov. Tiež bolo dávnejšie preukázané, 
že priama inhibícia PD-L1 môže urýchliť progresiu preexis-
tujúceho srdcového ochorenia a  spôsobiť dysfunkciu srdca, 
dokonca aj pri absencii imunitnej reakcie. Menej informácií 
je dostupných o tom, akými mechanizmami dochádza k nad-
mernej regulácii dráhy PD1/PD-L1 v  myokarde. Pre lepšie 
pochopenie molekulovej patogenézy kardiálnej toxicity sú 
potrebné ďalšie in vitro a  in vivo štúdie (21).

Detailnejšie poznanie KV rizika týchto najnovších farmák 
používaných v  rámci imunoterapie nádorov a  tiež obozná-
menie sa s  diagnostickými a  liečebnými možnosťami podľa 
súčasných najnovších odporúčaní môže prispieť k  tomu, že 
kardiotoxicita týchto liečiv bude včas rozpoznaná a  liečená. 
Aj keď sa medicína v rámci jednotlivých odborov atomizuje, 
pre možnosť efektívnej syntézy poznatkov, kvalitnú diagnos-
tiku a  liečebnú starostlivosť je nevyhnutná úzka spolupráca 
kardiológov, onkológov, patofyziológov, imunológov a ďalších 
odborníkov tak, aby aj v  rámci kardioonkológie platilo vše-
obecné pravidlo medicíny „primum non nocere“.
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Abstract. Hematopoietic stem cells (HSCs) represent the only source of all blood elements. HSCs are present 
primarily in the bone marrow, but also in the peripheral blood and umbilical cord blood. As other cell types, HSCs 
are able to produce extracellular vesicles (EVs). EVs released from the HSCs (or EVs produced by cells derived from 
HSCs) exert pleiotropic effects in the body: they contribute to the cell-to-cell communication, are proposed to be 
biomarkers of the condition of the bone marrow, and are also suggested to be potentially used for the prevention 
and/or treatment of different diseases including cardiovascular. At the same time, these EVs play an important role 
in various pathological processes and thus may serve as biomarkers of cardiovascular diseases, their prognosis, as 
well as the efficiency of applied therapy. Therefore, although this educative article is primarily aimed at summariz-
ing the current knowledge about the EVs produced by the HSCs, the potential clinical relevance of HSC-EVs with 
emphasis on their role as biomarkers, and also regarding their therapeutic potential in cardiovascular diseases, 
should not be forgotten. Fig. 1, Ref. 89, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
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Abstrakt. Hematopoetické kmeňové bunky (HKB) sú jediným zdrojom všetkých krvných elementov. Nachádzajú 
sa primárne v  kostnej dreni, menej v  periférnej a  pupočníkovej krvi. Podobne ako iné typy buniek, aj HKB 
sú schopné produkovať extracelulárne vezikuly (EV). EV uvoľnené z HKB, prípadne EV produkované bunkami 
odvodenými od HKB, vykazujú pleiotropné účinky na organizmus: prispievajú ku komunikácii medzi bunkami, 
môžu slúžiť ako biomarkery funkčného stavu kostnej drene, a potenciálne sa uvažuje aj o ich využití v prevencii 
a/alebo liečbe rôznych ochorení, vrátane ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS). Súčasne sa však tieto 
EV spájajú s rôznymi patologickými procesmi. Napriek tomu, že tento článok je primárne edukatívny s cieľom 
poskytnúť prehľad poznatkov o EV produkovaných HKB, nemožno opomenuť jeho potenciálny klinický význam 
najmä vzhľadom na možné využitie EV ako biomarkerov ochorení KVS, respektíve ich prognózy a  účinnosti 
ich terapie, ako aj na vlastný teraputický potenciál EV v liečbe vybraných ochorení KVS. Obr. 1, Lit. 89, on-line 
full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
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Krv a  systém, ktorý sa podieľa na jej tvorbe, nazývaný he-
matopoetický systém, je zložený z mnohých typov buniek so 
špecializovanými funkciami. Mnohé krvné elementy majú 
krátku životnosť, a preto je potrebné ich neustále dopĺňať. Ich 
nepretržitá produkcia priamo závisí od prítomnosti hematopo-
etických kmeňových buniek (HKB), ktoré sú jediným zdrojom 
všetkých krvných elementov. HKB sú prítomné primárne 
v kostnej dreni, ale vyskytujú sa aj v periférnej a pupočníkovej 
krvi (1). HKB majú mnoho jedinečných vlastností, ktoré sú 
pre ne charakteristické. Medzi ich základné vlastnosti patrí 
schopnosť vybrať si medzi cestou vlastnej obnovy (zostávajú 
kmeňovou bunkou aj po bunkovom delení) a  cestou dife-
renciácie. Podobne ako mnoho iných typov buniek, aj HKB 
sú schopné produkovať extracelulárne vezikuly (EV), ktoré 
sa uvoľňujú primárne do kostnej drene, ale môžu následne 
preniknúť aj do periférnej krvi (2). EV je súhrnné označenie 
pre častice obalené fosfolipidovou dvojvrstvou, ktoré nesú 
rôzne proteíny, lipidy a  nukleové kyseliny (DNA, mRNA, 
nekódujúce RNA). EV sa rozdeľujú podľa veľkosti a ich vzniku 
na tri typy (3): exozómy (najmenšie EV, vznikajúce intracelu-
lárne), mikrovezikuly (tiež označované ektozómy, vznikajúce 
z  plazmatickej membrány) a  apoptotické telieska (najväčšie 
EV, vznikajúce z  buniek po apoptóze). EV uvoľnené z  HKB 
vykazujú pleiotropné účinky na organizmus: prispievajú ku 
komunikácii medzi bunkami, môžu slúžiť ako biomarkery 
funkčného stavu kostnej drene, a  potenciálne sa uvažuje aj 
o  ich využití v  prevencii a  liečbe rôznych ochorení, vrátane 
ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS). Súčasne sa však 
tieto EV, prípadne EV produkované bunkami odvodenými 
od HKB, spájajú s  rôznymi patologickými procesmi a môžu 
preto slúžiť ako biomarkery ochorení KVS, respektíve ich 
prognózy, ako aj účinnosti terapie.

Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad poznatkov 
o EV produkovaných HKB, ako aj bunkami odvodenými od 
HKB, so zameraním na ich úlohu a  terapeutický potenciál 
v ochoreniach KVS.

Terapeutický potenciál EV produkovaných HKB

Všeobecne sa akceptuje názor, že potenciálne terape-
utické pôsobenie kmeňových buniek je sprostredkované 
molekulovými mediátormi prenášanými vnútri EV, ktoré sú 
nimi produkované, a ktoré sa dostávajú k cieľovým bunkám 
prevažne parakrinnou cestou (4).

Väčšinu aktívnych zložiek obsiahnutých v EV možno za-
radiť do dvoch tried: nukleové kyseliny (predovšetkým rôzne 
mRNA a miRNA) a proteíny (najmä povrchové receptory na 
membráne EV a intravezikulárne enzýmy alebo transkripčné 
faktory) (5). Čo sa týka konkrétne EV produkovaných v HKB, 
tieto môžu okrem tkanivového faktora (CD142) (6) a  rôz-
nych mRNA (2) obsahovať prominín-1 (CD133), ktorý má 
dôležitú úlohu pri udržiavaní vlastností kmeňových buniek, 

ako aj pri  zabezpečovaní endo- a  exocytózy EV (7). Bunky 
purifikované z  hematopoetických tkanív, ktoré sú pozitívne 
na CD133 (označované ako CD133+) predstavujú potenciálny 
zdroj kmeňových buniek. Ukázalo sa, že EV produkované 
týmito bunkami exprimujú mRNA niekoľkých pro-angio-
poetických a  anti-apoptotických faktorov, ako je napríklad 
vaskulárny endotelový rastový faktor (“vascular endothelial 
growth factor”, VEGF), inzulínový rastový faktor-1 (IGF-1), 
fibroblastový rastový faktor-2 (“fibroblast growth factor”, 
FGF-2) a  interleukín-8 (IL-8), čo dáva dobrý teoretický zá-
klad pre využitie CD133+ buniek v  regeneratívnej medicíne 
(8). Tieto mRNA vykazujú anti-apoptotické účinky, zvyšujú 
proliferáciu a  prežitie endotelových buniek a  tým stimulujú 
formovanie ciev. Ďalej sa zistilo, že faktor stimulujúci gra-
nulocytové kolónie (“granulocyte colony-stimulating factor”, 
G-CSF) podporuje akumuláciu exozómov v  kostnej dreni, 
ktoré obsahujú množstvo mikroRNA-126 (miR-126) (9). 
Ďalej sa zistilo, že miR-126 dopravená pomocou týchto 
exozómov znižuje expresiu adhezívnych molekúl VCAM-1 
(vascular cell adhesion molecule-1) na povrchu HKB, ako 
aj nehematopoetických buniek v  kostnej dreni. Toto vedie 
k mobilizácii HKB z kostnej drene do periférnej krvi. Tento 
poznatok môže nájsť uplatnenie pri potrebe zvýšiť mobilizáciu 
HKB z kostnej drene. Je zaujímavé, že miR-126 pôsobí nielen 
ako vnútorný regulátor bunkovej funkcie, ale tiež sa uvoľňuje 
a  pôsobí ako parakrinný faktor zvyšujúci neovaskularizáciu 
(10). Tieto zistenia sú v súlade s nižšími hladinami cirkulujúcej 
miR-126 detegovanými u pacientov s diabetes mellitus alebo 
ischemickou chorobou srdca, čo môže u  týchto pacientov 
prispievať k  zhoršenej neovaskularizácii (11, 12).

V rámci hľadania nových liečebných možností kardiovas-
kulárnych ochorení prebieha rozsiahly výskum potenciálnych 
terapeutických postupov založených na využití kmeňových 
buniek v  regenerácii srdca po poškodení, napríklad po 
infarkte myokardu (13). Prvotne sa v  procese regenerácie 
srdca predpokladal terapeutický potenciál kmeňových buniek 
prostredníctvom ich diferenciácie na kardiomyocyty po ich 
podaní do srdca. Neskôr však veľké množstvo údajov preu-
kázalo, že väčšina kmeňových buniek transplantovaných do 
srdca dlho neprežije a k ich premene na nové kardiomyocyty 
nedôjde. Následne sa teda ujal koncept parakrinného účinku 
látok uvoľnených v  cieľovom tkanive z  injekčne podaných 
kmeňových buniek, a  napriek iba nepriamym dôkazom sa 
táto teória pôsobenia kmeňových buniek stala populárnou 
(14, 15). V  kontexte tejto teórie vystupuje do popredia 
možnosť, že niektoré z  týchto parakrinných účinkov môžu 
byť sprostredkované EV (16). Zistenia poukazujúce na to, že 
zlepšenie funkcie srdca účinkom transplantovaných buniek 
pôvodom z kostnej drene môže byť okrem in vitro modulácie 
mimobunkového prostredia (17) primárne práve dôsledkom 
ich parakrinných účinkov (15, 18 – 20), sú v  súlade s  touto 
hypotézou. U  geneticky upravených myší sa preukázalo, že 
intramyokardiálna aplikácia buniek pochádzajúcich z kostnej 
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drene zlepšuje funkciu komôr srdca po infarkte myokardu. 
Autori sa domnievajú, že tento ochranný účinok nie je spôso-
bený priamou transdiferenciáciou injekčne podaných buniek 
na kardiomyocyty, ale aktiváciou endogénnych progenitorov, 
ktorá môže závisieť práve od parakrinnej komunikácie medzi 
bunkami darcu a príjemcu (15). Konkrétne molekuly vylučo-
vané z  injekčne podaných buniek, zodpovedné za benefičné 
účinky pre srdcovú činnosť, však ešte bude potrebné identifi-
kovať. Vzhľadom na skutočnosť, že EV sú schopné vyplaviť sa 
z bunky a následne byť prijaté inými bunkami, sú kandidátmi 
na nosiče kardioprotektívnych mediátorov zodpovedných za 
priaznivé účinky injektovaných kmeňových buniek do srdca. 
Mechanizmus, ktorým sa EV podieľajú na kardioprotekcii, 
nie je doposiaľ úplne objasnený. Avšak vzhľadom na to, 
že kardioprotekcia bola pozorovaná za in vitro aj in vivo 
podmienok, sa zdá, že tento mechanizmus zahŕňa priamu 
interakciu EV s bunkami v srdci, a nie so zložkami krvi (16). 
V niektorých špecifických prípadoch sa preukázalo, že EV sú 
schopné priameho prenosu RNA (21 – 23) alebo proteínov 
(24). Je možné, že existuje špecifická kombinácia viacerých 
faktorov pre konkrétnu definovanú populáciu buniek, a bolo 
by veľmi motivujúce tento parakrinný „koktail“ identifikovať. 
S príchodom nových metód na zlepšenie prežívania buniek je 
však stále ťažšie rozlíšiť medzi nezávislými účinkami buniek 
a  ich parakrinným pôsobením.

Na charakterizáciu EV pochádzajúcich z  ľudských HKB 
sa použili rôzne markery, ako napríklad CD34, CD71 alebo 
CD235a (25). Spomedzi nich sa CD34 považuje za hlavný 
marker HKB. Ukázalo sa, že exozómy pochádzajúce z CD34+ 
buniek dokázali zlepšiť neovaskularizáciu po ischémii (26). 
Nedávna štúdia dokázala, že miR-126 je významne zastúpená 
v mikrovezikulách pochádzajúcich z CD34+ buniek v porov-
naní s  inými typmi buniek, a  prispieva k  pro-angiogénnej 
aktivite supernatantov z  týchto buniek (27).

V kontrolovanej randomizovanej klinickej štúdii BOOST 
(28) sa sledovali účinky intrakoronárneho autológneho 

prenosu buniek kostnej drene u  30 pacientov po infarkte 
myokardu, a  rovnaký počet pacientov bez transferu buniek 
kostnej drene slúžil ako kontrolná skupina, pričom všetci 
pacienti v rámci štúdie dostávali optimálne lekárske ošetrenie. 
Výsledky ukázali, že intrakoronárny transfer autológnych 
buniek kostnej drene zlepšil systolickú funkciu ľavej komory 
u  pacientov po akútnom infarkte myokardu. Napriek tomu, 
že štúdia nebola zameraná na molekulárne mechanizmy, je 
zrejmé, že za priaznivé účinky HKB nemôže zodpovedať 
transdiferenciácia HKB z kostnej drene na kardiomyocyty (29, 
30). Nedávne štúdie poukázali na potenciál buniek kostnej 
drene vykazovať parakrinné účinky v ischemických tkanivách, 
ktoré môžu zahŕňať aj uvoľňovanie EV, a  tiež naznačili, že 
parakrinná signalizácia podporuje skôr funkčné zotavenie 
ako inkorporáciu buniek do tkaniva (31 – 34) (obrázok 1).

Zistilo sa, že po infarkte myokardu býva prítomná 
mobilizácia kmeňových buniek kostnej drene, čo následne 
zvyšuje hladiny cirkulujúcich endotelových progenitoro-
vých buniek (EPB), HKB, CD34+ kmeňových buniek, ako 
aj mononukleárnych buniek. Tieto bunky exprimujú skoré 
srdcové a  endotelové markery, pričom mechanizmy sig-
nalizujúce poškodenie srdca mobilizujú a  priťahujú tieto 
reparatívne bunky a  podporujú ich migráciu do cieľového 
tkaniva. Najpravdepodobnejšími kandidátmi na mediátorov 
reparačných procesov v  srdci sú kmeňové bunky kostnej 
drene, heterogénna populácia buniek, ktorá môže byť roz-
delená na HKB, EPB a mezenchymálne kmeňové bunky (35 
– 38). Ischemický preconditioning ako endogénny adaptačný 
mechanizmus chrániaci srdce pred ischemicko-reperfúznym 
poškodením, vyvoláva rýchle zníženie počtu mezenchymál-
nych kmeňových buniek v  cirkulácii. Veľký počet prijatých 
buniek sa našiel najmä v  hraničnom pásme infarktu, ale aj 
v  infarktovej oblasti, čo naznačuje rýchle smerovanie me-
zenchymálnych kmeňových buniek do ischemického srdca, 
pričom toto vychytávanie kmeňových buniek nie je vyváže-
né ich mobilizáciou z  kostnej drene, ktorá je pomalšia. Na 

Obrázok 1   Extracelulárne vezikuly produkované kmeňovými bunkami majú terapeutický účinok pri ochoreniach kardiovaskulárneho 
systému
Figure 1   Extracellular vesicles produced by stem cells exert therapeutic effect in cardiovascular diseases
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druhej strane, začiatočná fáza ischemického preconditioningu 
viedla k zvýšenej mobilizácii HKB do krvného obehu v po-
rovnaní s  infarktom myokardu bez preventívneho zásahu 
(39). Okrem toho, počet vychytaných kmeňových buniek 
(hematopoetických aj mezenchymálnych) významne súvisel 
s  veľkosťou infarktovej, ako aj  hraničnej oblasti v  srdciach. 
V štúdii na pacientoch, ktorí podstúpili primárnu perkutánnu 
koronárnu angioplastiku a  pacientoch po infarkte myokar-
du s  eleváciou ST segmentu (post-STEMI), sa pozorovalo 
zvýšenie HKB a  zníženie cirkulujúcich mezenchymálnych 
kmeňových buniek po akútnom infarkte myokardu, paralelne 
so zvýšením plazmatických hladín VEGF a chemoatraktantu 
SDF-1 (40). Rozpor medzi výsledkami experimentálnej štúdie 
(39) a klinickými údajmi týkajúcimi sa zmien v cirkulujúcich 
mobilizačných faktoroch (40) by bolo možné vysvetliť rela-
tívne krátkou (120-minútovou) postinfarktovou reperfúziou 
aplikovanou v  experimentálnej štúdii.

Predklinické a  klinické štúdie zdokumentovali priaz-
nivé účinky ľudských kmeňových CD34+ buniek z  kostnej 
drene pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení vrátane 
refraktérnej angíny pektoris (41, 42) a  akútneho infarktu 
myokardu (43). Identifikovaný bol terapeutický parakrinný 
mechanizmus CD34+ buniek, ktorý pravdepodobne aspoň 
čiastočne sprostredkúva sekrécia EV, najmä exozómov (26). 
Predchádzajúce štúdie zdokumentovali, že použitie CD34+ 
buniek ako stratégie na zlepšenie perfúzie srdca a  srdcovej 
funkcie (44 – 46) následne zlepší kvalitu života pacientov. 
Avšak rôznorodosť pacientov vzhľadom na ich vek, štádium 
ochorenia, ako aj environmentálne faktory môže ovplyvniť 
terapeutickú účinnosť izolovaných CD34+ buniek (47 – 49). 
Z  tohto hľadiska bola zaujímavá štúdia zameraná na tera-
peutickú účinnosť modifikovaných CD34+ buniek, ktoré 
exprimovali zavedený angiogénny proteín sonic hedgehog 
(Shh), čo malo za cieľ obísť pokles funkcie CD34+buniek vo 
vzťahu k  veku a  kardiovaskulárnemu zdraviu (24). Zistilo 
sa, že takto modifikované bunky, ktoré boli injikované do 
hraničnej oblasti srdca po infarkte myokardu u myší, znížili 
rozsah infarktu myokardu, chránili pred dilatáciou komo-
ry a  poklesom funkcie srdca v  porovnaní s  kontrolnými 
bunkami. Výsledky tejto štúdie poskytujú nový pohľad na 
problematiku, vrátane zistení, že: a) modifikácia buniek po-
mocou Shh zlepšuje krátkodobú retenciu CD34+ buniek; b) 
CD34Shh ukladajú úmerne väčšie množstvo Shh do exozómov 
v porovnaní s inými Shh-modifikovanými bunkovými typmi; 
c) Shh-obsahujúce exozómy z  CD34Shh buniek sú schopné 
prenášať Shh na iné typy buniek; a že d) exozómy obsahujúce 
Shh aktivujú Shh-signalizačné dráhy v  iných typoch buniek 
(24). Z  klinického hľadiska poukazujú uvedené zistenia na 
výhody uplatnenia konceptu EV ako terapeutického nástroja 
na liečbu poškodenia myokardu najmä pre: schopnosť EV 
prenášať a  poskytovať špecifický obsah cieľovým tkanivám, 
možnosť ich tvorby za in vitro podmienok, ako aj pre možnosť 
obísť nevýhodu v zmysle krátkej životnosti kmeňových buniek 

produkujúcich EV po ich transplantácii. Potenciál geneticky 
upravených EV zvýšiť aktivitu kmeňových buniek môže byť 
kľúčovým nástrojom na vývoj nových terapeutických stratégií 
pre zlepšenie remodelácie a funkcie srdca, a tým pre zlepšenie 
prognózy pacientov po infarkte myokardu. Potrebný je však 
ďalší výskum na objasnenie komplexných molekulárnych 
interakcií EV s cieľovým tkanivom, ktorý umožní identifiká-
ciu zodpovedných mechanizmov ich účinku, ich prepojenia, 
a zistenie možností modulácie týchto mechanizmov, čo otvorí 
reálne možnosti pre rozvoj spoľahlivých terapií pomocou EV 
z  kmeňových buniek (50).

Nielen samotné HKB, ale aj bunky odvodené od HKB, 
ako sú dendritové bunky alebo EPB, sú schopné produko-
vať a  uvoľňovať EV so sľubným terapeutickým potenciálom 
pre liečbu ochorení KVS, vrátane ischemickej choroby srdca 
a  infarktu myokardu. Dendritové bunky (DB) sú antigén-
-prezentujúce bunky (tiež známe ako doplnkové bunky) 
imunitného systému cicavcov (51). Ich hlavnou funkciou 
je spracovanie antigénov a  ich umiestnenie na povrch T-
-buniek imunitného systému. Nedávne štúdie ukázali, že 
exozómy sekretované z  DB, ktoré exprimujú imunostimu-
lačné molekuly, dopravujú antigén-špecifické signály, pri-
čom ich cieľom sú T-bunky, ktoré tým aktivujú (52 – 54). 
Okrem schopnosti DB modulovať imunitné odpovede sa 
zistilo, že injekcia exozómov z DB darcovskej kostnej drene 
moduluje reakciu na transplantáciu srdca (55). Navyše sa 
ukázalo, že exozómy odvodené z  DB zlepšili funkciu srd-
ca po infarkte myokardu prostredníctvom aktivácie CD4+  
T-lymfocytov (56), čo je v  súlade so zistením, že aktivácia 
CD4+ T-buniek má kľúčovú úlohu pri zlepšovaní hojenia 
myokardu po infarkte (57). Predpokladá sa, že väčšina EPB 
pochádza z  kostnej drene. Hematopoetické a  vaskulárne 
systémy sa vyvíjajú paralelne, ale nezávisle od seba počas 
embryogenézy. Nie je isté ako je to u  dospelých, existuje 
však úzke fyzické prepojenie medzi EPB a  HKB v  post-
natálnom štádiu v  kostnej dreni (58). Keďže vaskulárne 
endotelové a  hematopoetické bunkové typy majú mnoho 
spoločných bunkových povrchových markerov (59), nie je 
prekvapujúce, že niekoľko identifikovaných populácií EPB 
vykazuje hematopoetické charakteristiky, hoci boli identifi-
kované aj prípady ne-hematopoetických zdrojov EPB (60). 
EPB sa nachádzajú v  kostnej dreni a  sú mobilizované do 
obehu špecifickými stimulmi, ako sú určité lieky, ischémia 
či cvičenie. Hoci molekulárne dráhy vedúce k  mobilizácii 
EPB z  kostnej drene nie sú úplne objasnené, ukazuje sa, 
že jednou z  najúčinnejších spúšťacích molekúl uvoľňovania 
EPB je VEGF (61). Expresia VEGF je významne stimulovaná 
hypoxiou, ktorá je významným regulátorom vaskulogenézy 
u dospelých. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim mobilizáciu EPB 
je erytropoetín (62). Zistilo sa, že množstvo a  funkcia EPB 
sú významne znížené pri ochoreniach KVS, pričom množstvo 
cirkulujúcich EPB predikuje incidenciu kardiovaskulárnych 
príhod a úmrtí. Nedávno sa prospešný účinok aplikácie EPB 
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pri liečbe ochorení KVS preukázal v  niekoľkých pokusoch 
na zvieratách, a neskôr sa tieto bunky použili tiež pri liečbe 
ľudí trpiacich rôznymi typmi ochorení KVS (63). Čo sa týka 
terapeutického potenciálu EV z EPB pri liečbe ochorení KVS, 
štúdia Ratajczaka et al. (8), ako aj štúdia Deregibusa et al. 
(64) naznačili perspektívy využívania EV na prenos informácií 
na základe RNA z kmeňových buniek/prekurzorov na cielené 
diferencované bunky. Najmä neskoršia štúdia ukázala, že 
mikrovezikuly z  EPB môžu aktivovať angiogénny program 
v  endotelových bunkách. Okrem toho sa ukázalo, že EV, 
najmä exozómy, sú aktívnou zložkou parakrinnej sekrécie 
z  ľudských EPB, a  tiež, že môžu podporovať vaskulárnu 
regeneráciu v  potkaních modeloch cievneho poškodenia 
prostredníctvom zlepšenia funkcie endotelových buniek (65). 
Zistilo sa tiež, že exozómy z  EPB, podané do ischemického 
myokardu prostredníctvom injikovateľného hydrogélu, zvýšili 
peri-infarktovú angiogenézu a  hemodynamiku myokardu 
v  experimentálnom modeli infarktu myokardu u  potkana. 
Použitie gélu pritom výrazne zvýšilo terapeutickú účinnosť 
exozómami sprostredkovanej ochrany myokardu (66).

Úspešné experimentálne snahy o  reparáciu srdca po 
ischemických príhodách prostredníctvom neovaskularizácie 
indukovanej využitím EPB naznačili, že EPB terapia môže 
viesť k  zlepšeniu vaskulárnej perfúzie a  môže tak ponúknuť 
aj klinické benefity. Treba však uviesť, že napriek pozoro-
vanému funkčnému zlepšeniu v  dôsledku terapie založenej 
na EPB, nedochádza k  dlhodobému zabudovaniu EPB do 
novovzniknutých ciev, čo vyvoláva kontroverziu týkajúcu sa 
mechanizmu ich účinku. Predpokladalo sa, že EPB indukujú 
neovaskularizáciu po ischemickom poškodení prostredníc-
tvom sekrécie cytokínov a rastových faktorov, ktoré pôsobia 
parakrinným spôsobom a  indukujú angiogenézu. Zistenie, 
že ľudské EPB vylučujú parakrinné signály, ktoré indukujú 
neovaskularizáciu, tak ponúka veľký terapeutický potenciál 
(67). Keďže EV sa ukázali byť aktívnou zložkou parakrinnej 
sekrécie ľudských EPB, jestvuje možnosť, že aspoň niektoré 
z parakrinných účinkov EPB môžu byť sprostredkované EV, 
a tiež, že exozómy a/alebo mikrovezikuly pôsobia ako nosiče 
proangiogénnych (a potenciálne kardioprotektívnych) látok 
uvoľňovaných z EPB.

Úloha EV produkovaných HKB v patogenéze ochore-
ní KVS

EV produkované HKB vykazujú hemostatické vlastnosti, 
sprostredkovávajú agregáciu krvných buniek vrátane krvných 
doštičiek, podporujú koaguláciu, stabilizujú vaskulatúru, udr-
žiavajú integritu endotelovej bunkovej bariéry a  zúčastňujú 
sa na formovaní aterosklerotického plaku, remodelácii srdca 
a dysfunkcii obličiek. Môžu vykazovať proaterogénnu, prozá-
palovú, imunomodulačnú a anti-, respektíve pro-koagulačnú 
aktivitu v  závislosti od ich spúšťačov (ischémia, hypoxia, 

anémia, zápal, stres, krvné turbulencie), ktoré indukujú ich 
uvoľňovanie a expresiu určitých molekúl na svojom povrchu 
(68 – 71). 

Doterajšie štúdie poskytujú dôkazy o predikčnej hodnote 
zmenených hladín cirkulujúcich EV pri chorobách KVS, 
vrátane arytmií (72, 73). Najčastejšia srdcová arytmia je 
predsieňová fibrilácia (PF). Častým faktorom prispievajúcim 
ku koagulácii a  tromboembólii u  pacientov s  PF je práve 
vezikulácia krvných doštičiek. V klinických štúdiách sa zistili 
zvýšené koncentrácie EV v  periférnej krvi pacientov s  PF 
a  anamnézou PF v  porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi 
(74 – 76). U pacientov s permanentnou PF sa v periférnej krvi 
zistili zvýšené koncentrácie EV obsahujúcich fosfatidylserín. 
Pacienti s perzistentnou PF mali zvýšené hladiny EV s pro-
-koagulačnou kapacitou, ale nižšie v  porovnaní s  pacientmi 
s permanentnou PF (76, 77).

Doterajšie štúdie poskytli mnoho dôkazov o kľúčovej úlohe 
EV produkovaných bunkami odvodenými od HKB v patoge-
néze ochorení KVS (78 – 80). Doštičky, ktoré sú aktivované 
a agregované, obohatené o fosfolipidy a glykoproteíny, sa na 
vezikuláciu pripravujú formovaním priestoru, a  exocytózou 
uvoľňujú vezikuly do obehu. Regulácia vezikulácie krvných 
doštičiek je zabezpečená prostredníctvom intracelulárnej 
koncentrácie Ca2+ a  s  tým súvisiacou fosforyláciou proteínu 
Rap1 (81).

EV produkované bunkami odvodenými od HKB, obo-
hatené fosfolipidmi, ktoré exprimujú anexín V, predstavujú 
proaterogénne a  prokoagulačné častice. Naopak, vezikuly 
negatívne na anexín V  sa javia skôr ako antikoagulačné 
častice. Okrem toho, EV produkované trombocytmi dodávajú 
cieľovým bunkám (napriklad endotelovým) oxidované lipidy, 
P-selektín/P-selektínový glykoproteínový ligand 1 (PSGL-1), 
CD40 ligand (CD154) a  indukujú syntézu B-buniek a  sek-
réciu antigén-špecifického imunoglobulínu G  a potencujú 
adaptívnu imunitnú reakciu prostredníctvom CD4+ buniek 
(82). Po aktivácii trombocytov a  ich následnej vezikulácii 
a  uvoľnení trombínu sa spojenia endotelových buniek 
obnovia a  vaskulárna integrita, rovnováha medzi koagulá-
ciou a  zmierňovaním endotelovej dysfunkcie a  vaskulárnej 
permeability, sa posúva v  prospech aktivácie trombocytov 
a  prokoagulačnej aktivity. Tento účinok je pre väčšinu pa-
cientov s  ochoreniami KVS negatívny. Z  klinických štúdií 
vyplýva, že zníženie množstva apoptických a  lipidových 
EV produkovaných HKB po obnovení sínusového rytmu 
u  pacientov s  PF by malo obnoviť hemostázu a  znížiť ri-
ziko mozgovej príhody a  tromboembólie. Existujú dôkazy, 
že aktivácia krvných doštičiek a  ich schopnosť uvoľňovať 
prokoagulačné vezikuly bohaté na P-selektín/fosfatidylcholín 
u  pacientov s  PF je skôr výsledkom základných ochorení 
KVS ako samotnej PF (72, 73, 77).

Merania hladín cirkulujúcich EV produkovaných HKB 
sú užitočné pri zatrieďovaní pacientov s PF na základe rizika 
tromboembolických komplikácií. Existujú dôkazy týkajúce sa 
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ich prediktívnej hodnoty, avšak vyžadujú ďalšie skúmanie vo 
väčších klinických štúdiách (81).

V ostatných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť úlohe 
exozómov pri ochoreniach KVS. Exozómy sú široko dis-
tribuované v  telesných tekutinách a  obsahujú množstvo 
biomolekúl, ktoré odrážajú molekulárnu architektúru 
materských buniek. Interakcie medzi rôznymi bunkami, 
sprostredkované exozómami, majú vplyv aj na vývoj atero-
sklerózy. Hlavnými zložkami exozómov sú proteíny a RNA, 
ktoré účinne regulujú génovú expresiu a  fyziologický stav 
cieľových buniek, čo môže byť kľúčovým faktorom pri 
chorobách KVS. Nedávne dôkazy naznačujú regulačnú 
úlohu exozomálnych miR v  patogenéze ochorení KVS 
a tiež sa ukázalo, že rozdielna expresia exozomálnych miR 
v ochoreniach KVS z nich robí sľubné biomarkery včasnej 
detekcie týchto ochorení (83 – 85).

Exozomálne miR navyše zohrávajú kľúčovú úlohu vo 
vývoji a  progresii kardiomyopatií podporou komunikácie 
medzi rôznymi typmi srdcových buniek (86). Na základe 
existujúcich štúdií môžeme tvrdiť, že exozomálne miR môžu 
slúžiť ako potenciálne ciele liečby ochorení KVS, ako aj vhodné 
biomarkery na včasnú diagnostiku týchto ochorení. Je však 
potrebný ďalší výskum na objasnenie presných mechanizmov 
exozomálnych miR v patogenéze ochorení KVS (84, 87).

Hoci sú exozómy kontinuálne exportované z buniek, EV sa 
uvoľňujú v reakcii na aktiváciu buniek alebo poškodenie. Vo 
všeobecnosti z  toho vyplýva, že hladiny cirkulujúcich EV sú 
detekovateľné v plazme zdravých jedincov len v nízkej kon-
cetrácii, ale zvýšené u  pacientov s  ochoreniami KVS. Počas 
formovania sú EV z  materských buniek vybavené povrcho-
vými molekulami, ako aj vybraným obsahom ich cytozolov. 
Charakterizácia nukleových kyselín viazaných na cirkulujúce 
vezikuly predstavuje cenný nástroj na diagnostiku a  moni-
torovanie ochorení KVS, ako aj onkologických chorôb (87).

EV majú prirodzene odlišné biologické funkcie v  závis-
losti od rôznych faktorov, čo môže vysvetľovať nezrovnalosti 
v  zistených biologických účinkoch EV v  rámci rôznych ob-
lastí, ako aj rôznych ochorení KVS. Keďže vnútorná aktivita 
a  imunomodulačné vlastnosti EV im umožňujú pôsobiť aj 
ako terapeutické látky (endogénne, alebo vo forme nosičov 
exogénnych liečiv), na naplnenie ich klinického potenciálu je 
potrebné identifikovať a  využiť tých kandidátov, ktorí majú 
skôr prospešné než škodlivé účinky (3, 88).

Niektoré miR a exozómy majú úlohu aj v diabetickej kar-
diomyopatii a následnom srdcovom zlyhávaní. Hyperglykémia 
a zvýšené hladiny voľných mastných kyselín navyše spôsobujú, 
že niektoré transkripčné faktory vyvolávajú fibrózu srdca 
epigenetickými zmenami v acetylácii histónov a/alebo profile 
miR. Diabetická kardiomyopatia je podmienená zmenami vo 
funkcii mitochondrií súvisiacimi s miR, zvýšenou produkciou 
reaktívnych foriem kyslíka, zmenami v  metabolizme Ca2+, 
apoptózou, autofágiou a  fibrózou myokardu. V  dôsledku 
následnej redukcie biodostupnosti NO a  inhibície angioge-

nézy dochádza k  diabetickej kardiomyopatii, a  podobným 
mechanizmom aj k  mnohým iným ochoreniam KVS (84). 
Exozómy produkované kardiomyocytmi diabetických myší, 
ktoré boli fyzicky aktívne, exprimovali vysoké hladiny miR-
-29b a  miR-455 v  porovnaní s  myšami bez väčšej fyzickej 
aktivity, ktoré mali schopnosť znižovať fibrózu znižovaním 
aktivity a hladiny MMP-9 v diabetickom srdci (89).

S pokrokom v molekulárnych technológiách bolo zavede-
ných niekoľko analytických postupov na stanovenie koncen-
trácie EV v rôznych telových tekutinách, a tiež na zistenie ich 
obsahu čo sa týka kvality, ako aj kvantity jeho jednotlivých 
zložiek. Na identifikáciu rôznych druhov lipidov a proteínov 
prítomných v EV sa používa hmotnostná spektrometria (MS). 
Lipidomické a proteomické analýzy sa tiež spájajú s metóda-
mi založenými na MS (plynová chromatografia, kvapalinová 
chromatografia), pre komplexné a  kvantitatívne hodnotenia 
množstva lipidových a proteínových druhov v EV (3).

Záver

Zistilo sa, že HKB, ako aj progenitorové bunky odvode-
né od HKB, vykazujú pozitívne účinky pri prevencii/liečbe 
niektorých kardiovaskulárnych ochorení vrátane ischemickej 
choroby srdca a akútneho infarktu myokardu. Keďže kardio-
protektívny účinok injikovaných kmeňových/progenitorových 
buniek nemožno vysvetliť ich priamou transdiferenciáciou na 
kardiomyocyty, predpokladá sa, že ich účinok je sprostred-
kovaný prostredníctvom parakrinnej komunikácie medzi 
bunkami darcu a  príjemcu. Keďže bolo dokázané, že HKB 
uvoľňujú do okolitého prostredia EV, vrátane exozómov 
a mikrovezikúl, a  tieto môžu putovať a následne byť prijaté 
inými (akceptorovými) bunkami, predpokladá sa, že aspoň 
niektoré z parakrinných účinkov HKB môžu byť sprostredko-
vané EV. Medzi molekuly prenášané vezikulami z HKB patrí 
niekoľko miR, najmä miR-126, a tiež viaceré pro-angiogénne 
a anti-apoptotické proteíny, a práve tieto sa pravdepodobne 
podieľajú na regenerácii srdca, a  sú teda pravdepodobnými 
mediátormi kardioprotektívnych účinkov HKB, väčšinou 
prostredníctvom neovaskularizácie. Avšak priamy dôkaz 
kardioprotektívnych účinkov exozómov a  mikrovezikúl 
z HKB v literatúre stále chýba, a teória ich kardioprotektív-
neho účinku je založená prevažne na nepriamych dôkazoch 
parakrinného pôsobenia HKB. Na druhej strane, v  prípade 
EV produkovaných v  bunkách odvodených od HKB, kon-
krétne v DB a EPB, sa dokázali ich priame kardioprotektívne 
účinky v ochorení KVS. Nevyhnutné budú ešte ďalšie štúdie 
na relevantné posúdenie terapeutického potenciálu HKB-EV 
pre prevenciu/liečbu KVO.

Poďakovanie
Práca bola podporená grantom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a  športu SR VEGA 2/0061/16.



Cardiology Lett. 2019;28(6):218–226

224

Literatúra 
1. Verfaillie CM. Hematopoietic stem cells for transplantation. Nat 

Immunol 2002;3:314-317.
2. Aoki J, Ohashi K, Mitsuhashi M, et al. Posttransplantation bone 

marrow assessment by quantifying hematopoietic cell-derived 
mRNAs in plasma exosomes/microvesicles. ClinChem 
2014;60:675-82.

3. Chong SY, Lee CK, Huang C, et al. Extracellular vesicles in 
cardiovascular diseases: alternative biomarker sources, 
therapeutic agents, and drug delivery carriers. Int J Mol Sci. 
2019;20:E3272.

4. Han C, Sun X, Liu L, et al. Exosomes and their therapeutic poten-
tials of stem cells. Stem Cells Int. 2016;2016:7653489. 

5. Riazifar M, Pone EJ, Lotvall J, et al. Stem cell extracellular vesicles: 
extended messages of regeneration. Annu Rev Pharmacol 
Toxicol2017;57:125–154. 

6. Chou J, Mackman N, Merrill-Skoloff G, et al. Hematopoi-
etic cell-derived microparticle tissue factor contributes 
to fibrin formation during thrombus propagation. Blood 
2004;104:3190–3197.

7. Bauer N, Wilsch-Brauninger M, Karbanova J, et al. Haematopoietic 
stem cell differentiation promo test here lease of prominin-1/
CD133-containing membrane vesicles—a role of the endocytic-
exocytic pathway. EMBO Mol Med 2011;3:398–409.

8. Ratajczak J, Kucia M, Mierzejewska K, et al. Paracrine pro angi-
opoietic effects of human umbilical cord blood-derived purified 
CD133+ cells—implications for stem cell therapies in regenera-
tive medicine. Stem Cells Dev 2013;22:422–430.

9. Salvucci O, Jiang K, Gasperini P, et al. MicroRNA 126 contributes 
to granulocyte colony-stimulating factor-induced hematopoi-
etic pro genitor cell mobilization by reducing the expression of 
vascular cell adhesion molecule 1. Haematologica 2012;97:818–
826.

10. Seeger FH, Zeiher AM, Dimmeler S. MicroRNAs in stem cell func-
tion and regenerative therapy of the heart. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 2013;33:1739–1746.

11. Zampetaki A, Kiechl S, Drozdov I, et al. Plasma microRNA profil-
ing reveals loss of endothelial miR-126 and other microRNAs 
in type 2 diabetes. CircRes2010;107:810–817.

12. Fichtlscherer S, De Rosa S, Fox H, et al. Circulating microRNAs in 
patients with coronary artery disease. Circ Res 2010;107:677–
684.

13. Garbern JC, Lee RT. Cardiac stem cell therapy and the promise of 
heart regeneration. Cell Stem Cell 2013;1:689–698.

14. Govaert JA, Swijnenburg RJ, Schrepfer S, et al. Poor functional 
recovery after transplantation of diabetic bone marrow stem 
cells in ischemic myocardium. J  Heart Lung Transplant 
2009;28:1158–1165.

15. Loffredo FS, Steinhauser ML, Gannon J, et al. Bone marrow-derived 
cell therapy stimulates endogenous cardiomyocyte progenitors 
and promotes cardiac repair. Cell Stem Cell 2011;8:389–398.

16. Yellon DM, Davidson SM. Exosomes: nanoparticles involved in 
cardioprotection? irc Res 2014;114:325–332.

17. Baffour R, Pakala R, Hellinga D, et al. Bone marrow-derived stem 
cell interactions with adult cardiomyocytes and skeletal myo-
blasts in vitro. Cardiovasc Revasc Med 2006;:222–230.

18. Gnecchi M, He H, Liang OD, et al. Paracrine action accounts for 
marked protection of ischemic heart by Akt-modified mesen-
chymal stem cells. Nat Med 2005;11:367–368.

19. Iso Y, Spees JL, Serrano C. Multipotent human stromal cells 
improve cardiac function after myocardial infarction in mice 
without long-term engraftment. Biochem Biophys Res Com-
mun 2007;354:700–706.

20. Williams AR, Hare JM. Mesenchymal stem cells: biology, patho-
physiology, translational findings, and therapeutic implications 
for cardiac disease. Circ Res 2011;109:923–940.

21. Valadi H, Ekstrom K, Bossios A, et al. Exosome-mediated transfer 
of mRNAs and microRNAsis a  novel mechanism of genetic 
exchange between cells. Nat Cell Biol 2007;9:654–659.

22. Hergenreider E, Heydt S, Treguer K, et al. Atheroprotective com-
munication between endothelial cells and smooth muscle cells 
through miRNAs. Nat Cell Biol2 012;14:249–256.

23. Montecalvo A, Larregina AT, Shufesky WJ, et al. Mechanism of 
transfer of functional microRNAs between moused endritic 
cells via exosomes. Blood 2012;119:756–766.

24. Mackie AR, Klyachko E, Thorne T, et al. Sonic hedgehog-modified 
human CD34+ cells preserve cardiac function after acute myo-
cardial infarction. Circ Res 2012;111:312–321.

25. Macri S, Pavesi E, Crescitelli R, et al. Immunophenotypic pro-
filing of erythroid progenitor-derived extracellular vesicles 
in diamond-blackfan anaemia: a  new diagnostic strategy. 
PLoSOne2015;10e0138200.

26. Sahoo S, Klychko E, Thorne T, et al. Exosomes from human 
CD34(+) stem cells mediate their proangiogenic paracrine 
activity. Circ Res 2011;109:724–728.

27. Mocharla P, Briand S, Giannotti G, et al. AngiomiR-126 expression 
and secretion from circulating CD34(+) and CD14(+) PBMCs: 
role for proangiogenic effects and alterations in type 2 diabetics. 
Blood2 013;121:226-236.

28. Wollert KC, Meyer GP, Lotz J, et al. Intracoronary autologous bone-
marrowcell transfer after myocardial infarction: the BOOST 
randomised controlled clinical trial. Lancetm 2004;364:141–148.

29. Murry CE, Soonpaa MH, Reinecke H, et al. Haematopoietic stem 
cells do not transdifferentiate into cardiacmyocytes in myocar-
dial infarcts. Nature 2004;42:664–668.

30. Balsam LB, Wagers AJ, Christensen JL, et al. Haematopoietic stem 
cells adopt mature haematopoietic fates in ischaemic myocar-
dium. Nature 2004;428:668–673.

31. Kamihata H, Matsubara H, Nishiue T, et al. Implantation of 
bone marrow mononuclear cells into ischemic myocardium 
enhances collateral perfusion and regional function via side 
supply of angioblasts, angiogenic ligands, and cytokines. Cir-
culation2001;104:1046–1052.

32. Ziegelhoeffer T, Fernandez B, Kostin S, et al. Bone marrow-derived 
cells do not incorporate into the adult growing vasculature. Circ 
Res 2004;94:230–238.

33. Kinnaird T, Stabile E, Burnett MS, et al. Marrow-derived stromal 
cells express genes encoding a  broad spectrum of arterio-
genic cytokines and promote in vitro and in vivo arteriogenesis 
through paracrine mechanisms. Circ Res 2004;94:678–685.

34. Heil M, Ziegelhoeffer T, Mees B, et al. A different outlook on the 
role of bone marrow stem cells in vascular growth: bone mar-
rowd elivers software not hardware. Circ Res 2004;94:573–574.



Barteková M, et al. Význam hematopoetických kmeňových buniek...

225

35. Massa M, Rosti V, Ferrario M, et al. Increased circulating hemat-
opoietic and endothelial progenitor cells in the early phase of 
acute myocardial infarction. Blood 2005;105:199–206.

36. Wojakowski W, Tendera M, Michalowska A, et al. Mobilization of 
CD34/CXCR4+, CD34/CD117+, c-met+ stem cells, and mono-
nuclear cells expressing early cardiac, muscle, and endothelial 
markers into peripheral blood in patients with acute myocardial 
infarction. Circulation 2004;110:3213–3220.

37. Leone AM, Rutella S, Bonanno G, et al. Mobilization of bone 
marrow-derived stem cells after myocardial infarction and left 
ventricular function. Eur Heart J 2005;26:1196–1204.

38. Aicher A, Zeiher AM, Dimmeler S. Mobilizing endothelial progeni-
tor cells. Hypertension 2005;45:321–325.

39. Gyongyosi M, Posa A, Pavo N, et al. Differential effect of ischaemic 
preconditioning on mobilisation and recruitment of haemat-
opoietic and mesenchymal stem cells in porcine myocardial 
ischaemia-reperfusion. Thromb Haemost 2010;104:376–384.

40. Wang Y, Johnsen HE, Mortensen S, et al. Changes in circulating 
mesenchymal stem cells, stem cell homing factor, and vascular 
growth factors in patients with acute ST elevation myocardial 
infarction treated with primary percutaneous coronary inter-
vention. Heart 2006;92:768–774.

41. Losordo DW, Schatz RA, White CJ, et al. Intramyocardial trans-
plantation of autologous CD34+ stem cells for intractable 
angina: a phase I/II adouble-blind, randomized controlled trial. 
Circulation 2007;115:3165–3172.

42. Losordo DW, Henry TD, Davidson C, et al. Intramyocardial, 
autologous CD34+ cell therapy for refractory angina. Circ Res 
2011;109:428–436.

43. Quyyumi AA, Waller EK, Murrow J, et al. CD34(+) cell infu-
sion after ST elevation myocardial infarction is associated 
with improved perfusion and is dose dependent. Am Heart 
J 2011;161:98–105.

44. Kawamoto A, Tkebuchava T, Yamaguchi J, et al. Intramyocardial 
transplantation of autologous endothelial progenitor cells for 
therapeutic neovascularization of myocardial ischemia. Circula-
tion 2003;107:461–468.

45. Kawamoto A, Iwasaki H, Kusano K, et al. CD34-positive cells 
exhibit increased potency and safety for therapeutic neovas-
cularization after myocardial infarction compared with total 
mononuclear cells. Circulation 2006;114:2163–2169.

46. Shintani S, Kusano K, Ii M, et al. Synergistic effect of combined 
intramyocardial CD34+ cells and VEGF2 gene therapy after MI. 
Nat Clin Pract Cardiovasc 2006; Med 3(Suppl 1):S123–S128.

47. Vasa M, Fichtlscherer S, Aicher A, et al. Number and migratory 
activity of circulating endothelial progenitor cells inversely 
correlate with risk factors fo rcoronary artery disease. Circ 
Res2011;89:E1–E7.

48. Vasa M, Fichtlscherer S, Adler K, et al. Increase in circulating 
endothelial progenitor cells by statin therapy in patients with 
stable coronary artery disease. Circulation 2001;10:2885–2890.

49. Valgimigli M, Rigolin GM, Fucili A, et al. CD34+ and endothelial 
progenitor cells in patients with various degrees of congestive 
heart failure. Circulation 2004;110:1209–1212.

50. Liehn EA, Bucur O, Weber C. Role of microparticles as messengers 
enhancing stem cell activity after genetic engineering. Circ Res 
2012;111:265–267.

51. Liu K, Nussenzweig MC.Origin and development of dendritic cells. 
Immunol Rev 2010;234:45–54.

52. Gutierrez-Vazquez C, Villarroya-Beltri C, Mittelbrun M, et al. 
Transfer of extracellular vesicles during immune cell-cell in-
teractions. Immunol Rev 2013;251:125–142.

53. Pitt JM, Charrier M, Viaud S, et al. Dendritic cell-derived exosomes 
as immunotherapies in the fight against cancer. J  Immunol 
2014;193:1006–1011.

54. Naslund TI, Gehrmann U, Qazi KR, et al. Dendritic cell-derived 
exosomes need to activate both T and B cells to induce antitu-
mor immunity. J Immunol 2013;190:2712–2719.

55. Peche H, Heslan M, Usal C, et al. Presentation of donor major 
histocompatibility complex antigens by bone marrow dendritic 
cell-derived exosomes modulates allograft rejection. Transplan-
tation 2003;76:1503–1510.

56. Liu H, Gao W, Yuan J, et al. Exosomes derived from dendritic 
cells improve cardiac function via activation of CD4(+) 
T lymphocytes after myocardial infarction. J Mol Cell Cardiol 
2016;91:123–133.

57. Hofmann U, Beyersdorf N, Weirather J, et al. Activation of 
CD4+ T  lymphocytes improves wound healing and survival 
after experimental myocardial infarction in mice. Circulation 
2012;125:1652–1663.

58. Morrison SJ, Spradling AC. Stem cells and niches: mechanisms 
that promote stem cell maintenance throughout life. Cell 
2008;132598–611.

59. Jackson KA, Majka SM, Wang H, et al. Regeneration of ischemic 
cardiac muscle and vascular endothelium by adult stem cells. 
J Clin Invest 2001;107:1395–1402.

60. Chao H, Hirschi KK. Hemato-vascular origins of endothelial 
progenitor cells? Microvasc Res 2010;79:169–173.

61. Khakoo AY, Finkel T. Endothelial progenitor cells. Annu Rev Med 
2005;56:79–101.

62. Heeschen C, Aicher A, Lehmann R, et al. Erythropoietin is a potent 
physiologic stimulus for endothelial progenitor cell mobiliza-
tion. Blood 2003;102:1340–1346.

63. Mobius-Winkler S, Hollriegel R, Schuler G, et al. Endothelial pro-
genitor cells: implications for cardiovascular disease. Cytometry 
A 2009;75:25–37.

64. Deregibus MC, Cantaluppi V, Calogero R. Endothelial progeni-
tor cell derived microvesicles activate an angiogenic program 
in endothelial cells by a horizontal transfer of mRNA. Blood 
2007;110:2440–2448.

65. Li X, Chen C, Wei L, et al. Exosomes derived from endothe-
lial progenitor cells attenuate vascular repair and accelerate 
reendothelialization by enhancing endothelial function. Cyto-
therapy 2016;18:253–262.

66. Chen CW, Venkataraman CM, Wang LL, et al. Sustained release of 
endothelial progenitor cell derived exosomes from shear-thinning 
hydrogel improves angiogenesis and promotes function after 
myocardial infarction. American Heart Association 2016;A19338.

67. Krenning G, van Luyn MJ, Harmsen MC. Endothelial progenitor 
cell-based neovascularization: implications for therapy. Trends 
Mol Med 2009;15:180–189.

68. Barnes JN, Harvey RE, Miller KB, et al. Cerebrovascular reactiv-
ity and vascular activation in postmenopausal women with 
histories of preeclampsia. Hypertension. 2018;71:110-117.



Cardiology Lett. 2019;28(6):218–226

226

69. Van Wijk MJ, Van Bavel E, Sturk A, et al. Microparticles in cardio-
vascular diseases. Cardiovasc Res. 2003;59:277-287.

70. Nawaz M, Shah N, Zanetti BR, et al. Extracellular vesicles and 
matrix remodeling enzymes: the emerging roles in extracellular 
matrix remodeling, progression of diseases and tissue repair. 
Cells. 2018;7.

71. La Marca V, Fierabracci A. Insights into the diagnostic potential 
of extracellular vesicles and their mirna signature from liquid 
biopsy as early biomarkers of diabetic micro/macrovascular 
complications. Int J Mol Sci. 2017;18.

72. Berezin AE, Kremzer AA, Cammarota G, et al. Circulating 
endothelial derived apoptotic microparticles and insulin resist-
ance in non-diabetic patients with chronic heart failure. Clin 
Chem Lab Med. 2016;54:1259-1267.

73. Berezin AE. Microparticles in chronic heart failure. Adv Clin 
Chem. 2017;81:1-41.

74. Siwaponanan P, Keawvichit R, Udompunturak S, et al. Altered 
profile of circulating microparticles in nonvalvular atrial fibrill-
ation. Clin Cardiol. 2019;42:425-431.

75. Jesel L, Abbas M, Toti F, et al. Microparticles in atrial fibrillation: 
a link between cell activation or apoptosis, tissue remodelling 
and thrombogenicity. Int J Cardiol. 2013;168:660-669.

76. Horstman LL, Jy W, Bidot CJ, et al. Potential roles of cell de-
rived microparticles in ischemic brain disease. Neurol Res. 
2009;31:799-806.

77. Choudhury A, Chung I, Blann AD, et al. Elevated platelet micro-
particle levels in nonvalvular atrial fibrillation: relationship to 
p-selectin and antithrombotic therapy. Chest. 2007;131:809-815.

78. Tao SC, Guo SC, Zhang CQ. Platelet-derived extracellular vesicles: 
an emerging therapeutic approach. Int J BiolSci. 2017;13:828-
834.

79. Zaldivia MT, Rivera J, Hering D, et al. Renal denervation reduces 
monocyte activation and monocyte-platelet aggregate forma-
tion: an anti-inflammatory effect relevant for cardiovascular 
risk. Hypertension. 2017;69:323-331.

80. Zaldivia MTK, Hering D, Marusic P, et al. Successful renal dener-
vation decreases the platelet activation status in hypertensive 
patients. Cardiovasc Res. 2019cvz033.

81. Berezin AE, Berezin AA. Circulating platelet-derived vesicle in 
atrial fibrillation. Ann Clin Hypertens. 2019;3:031-038.

82. Cauwenberghs S, Feijge MA, Harper AG, et al. Shedding of 
procoagulant microparticles from unstimulated platelets by 
integrin-mediated destabilization of actin cytoskeleton. FEBS 
Lett. 2006;580:5313-5320.

83. Wang Y, Xie Y, Zhang A, et al. Exosomes: An emerging fac-
tor in atherosclerosis. Biomedicine & Pharmacotherapy. 
2019;115:108951.

84. Aghabozorgi AS, Ahangari N, Eftekhaari TE, et al. Circulating 
exosomal miRNAs in cardiovascular disease? Pathogenesis: 
New emerging hopes. J Cell Physiol. 2019;1–14.

85. Wojciechowska A, Braniewska A, Kozar‐Kaminska K. MicroRNA 
in cardiovascular biology and disease. Advances in Clinical and 
Experimental Medicine. 2017;26:865–874.

86. Iaconetti C, Sorrentino S, DeRosa S, et al. Exosomal miRNAs in 
heart disease. Physiology. 2015;31:16–24.

87. Jansen F, Nickenig G, Werner N. Extracellular vesicles in cardio-
vascular disease. Circ Res. 2017;120:1649–1657.

88. Osteikoetxea X, Németh A, Sódar BW, et al. Extracellular vesicles 
in cardiovascular disease: are they Jedi or Sith? J  Physiol. 
2016;594:2881-2894.

89. Bei Y, Das S, Rodosthenous RS, et al. Extracellular vesicles in 
cardiovascular theranostics. Theranostics 2017;7:4168-4182.



227

Alcohol and health

Alkohol a  zdravie

Bada V

III. interná klinika LFUK a UN Bratislava, Slovenská republika

Review * Prehľadový článok Cardiology Lett. 2019;28(6):227–235

Venujem k 100. výročiu vzniku Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Hodnotenia účinkov alkoholu na ľudské zdravie sú rovnako 
staré ako alkohol sám. Názory sa odlišujú od priaznivých, 
preventívnych, liečebných až po úplne opačné, ktoré pokladajú 
alkohol za symbol zla, metlu ľudstva, toxickú látku zhubne 
pôsobiacu na všetky orgány. K najzávažnejším patrí údaj, keď 
si vypitím aj toho najmenšieho množstva alkoholu natrvalo 
zničíme niekoľko tisíc mozgových buniek. Z tvorivého človeka 
sa stáva troska, ktorá rozkladá seba, svoju rodinu, zaťažuje 
celú spoločnosť. Možno vás ani neprekvapí, že zdanlivo ostro 
si protirečiace názory sa navzájom vlastne nemusia vylučo-
vať. Závisí od uhľa pohľadu a  najmä od dôkladnej analýzy 
faktov. Dostávame sa tak k  pojmu horméza, ktorá vyjadruje 
tzv. bifázické pôsobenie, pri ktorom malé množstvo určitej 
látky pôsobí pozitívne, ale vyššie koncentrácie tej istej látky 
majú účinky opačné, a  pôsobia negatívne. Dosis Sola Facit 
Venenum, dávka sama robí jed (Paracelsus 1493 – 1541). 
Napokon tento jav je východiskom princípu vakcinácie.

Alkohol je telu vlastná látka, ktorá vzniká kvasným 
procesom pri metabolizme cukrov aj u  abstinentov. Svedčí 
o  tom naša genetická výbava, v  ktorej nachádzame enzým 
alkohol–dehydrogenázu, pomocou ktorej sa alkohol degra-
duje. Je to identické ako pri cholesterole, ktorý sa syntetizuje 
aj u  vegánov, pretože je základnou stavebnou látkou každej 
bunky nášho tela, vrátane mozgových buniek. Cholesterol sám 
patrí medzi alkoholy, svedčí o tom koncovka -ol, potvrdzujúca 
v jeho molekule prítomnosť hydroxylovej skupiny. Alkohol sa 
nachádza v potravinách, ako je kvasená kapusta, kvasené uhor-
ky, kvasené šťavy z malín a bazy čiernej, sladké ovocie, med 
rozpustený vo vode, kysnuté cesto vrátane chleba, kvas z chle-
ba alebo kefír a  iné kyslomliečne produkty. Množstvo takto 
vzniknutého a  prijatého alkoholu nepresahuje v  našom tele 

koncentráciu 0,1 – 0,2 promile (g/kg) a neovplyvňuje reakčný 
čas, ani schopnosť viesť motorové vozidlo. Hladina alkoholu 
0,3 promile a viac je vždy následkom konzumu „skutočného“ 
alkoholického nápoja. V žiadnej známej civilizácii nechýbajú 
dôkazy o používaní alkoholu. V hrobkách egyptských faraónov 
sa našli modernými analytickými metódami známky prítom-
nosti vína. Takéto nálezy sa našli v Mezopotámii, v okolí Ara-
ratu (praotec Noe, prvý vinohradník) a v Palestíne. Židovské 
náboženstvo zaraďuje víno, ale aj alkohol medzi zdravé nápoje, 
navyše s atribútom rituálnej výnimočnosti. Jestvuje košer víno, 
ale aj košer slivovica. Kráľom nápojov je však víno. Tradičná 
židovská svadba sa odohráva pod svadobným baldachýnom 
(Chuppah), kde ženích a nevesta stojac začínajú obrad pitím 
vína z jedného pohára, čím dokumentujú spoločnú budúcnosť 
a  spoločný osud. Srdcom obradu je Sheva Brachot – sedem 
požehnaní, ktoré sa prednášajú opäť nad pohárom vína, 
velebiac Boha a  hodnotu rodinného života s  vyjadrením 
nádeje, že ich bude na spoločnej ceste sprevádzať šťastie. Na 
záver obradu musí ženích rozbiť pohár ako  obraz krehkosti 
života. Každý týždeň v piatok podvečer, pri bielo prestretom 
stole s  dvoma sviečkami, ktoré zažala matka, začína sviatok 
Sabat, požehnaním nad pohárom vína kidduš, ktoré prednáša 
otec rodiny. Na záver Sabatu v  sobotný večer možno ešte 
spomínajúc na chuť sviatočného šouletu, otec rodiny končí 
sviatok požehnaním opäť nad pohárom vína havdallah. Bez 
kráľovského nápoja, akým je víno, sa nemohol uskutočniť 
žiadny židovský sviatok. Víno bolo dominantne červené, 
vrátane svadby v  Káne Galilejskej. V  Galilei sa až doposiaľ 
pestuje prakticky výlučne červené hrozno a turisti si môžu aj 
dnes kúpiť fľašku Svadobného červeného vína. Výnimkou sú 
už moderné vinice na Golanských výšinách. Otec medicíny 
Hippokrates z  Kosu (460 – 380 pred Kristom), dnes je po 
ňom pomenovaná Hippokratova prísaha, ktorá je vďaka svojej 
deontologickej vyváženosti súčasťou promócie aj dnešných 
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lekárov. Hippokrata preslávil výrok: Nech je jedlo tvojím liekom 
a liek tvojím jedlom. Aký postoj k vínu zaujíma Hippokrates? 
Víno podivuhodne vyhovuje človeku v zdraví, ale aj v chorobe. 
Musí sa však podávať správnou mierou podľa telesnej stavby 
jednotlivca, teda individuálne.

Plínius Starší (23 – 79) bol rímskym štátnikom, vojvod-
com, moreplavcom, historikom a zapodieval sa aj prírodnými 
vedami. Osudným sa mu stalo priame pozorovanie erupcie 
Vezuvu, ktorá v auguste roku 79 zničila Pompeje. Plínius sa 
zadusil vdychovaním jedovatých sopečných plynov v  neďa-
lekej Stabii. Bol aj lekárom a víno patrilo k  jeho obľúbeným 
liečebným postupom. Pri archeologickom výskume na 
Bratislavskom hrade sa v  priestore severozápadného bastió-
nu našli stopy Keltského osídlenia už od 5. storočia pred 
Kristom. Z  obdobia asi 1. storočia pred Kristom sa našli 
zvyšky rímskych stavieb, ktoré podľa mozaikových podláh, 
kvalitných omietok a  ich charakteristického farebného lade-
nia vybudovali na objednávku Keltov Rimania, tí istí, ktorí 
budovali Pompeje. Pomocníkom archeológov boli unikátne 
počítačové 3D rekonštrukcie (pozri obrázková príloha.) Popri 
murovaných stavbách sa našli drevené podzemné priestory, 
ktoré slúžili ako pivnice. Boli tam zvyšky amfor po olivovom 
oleji, ale aj po víne. Víno bolo vynikajúcej kvality, pôvo-
dom zo stredného Talianska. Rímski legionári na svojich 
expanzívnych pochodoch dostávali nielen pravidelný prídel 
vína, ale v  miestach dlhšieho pobytu si sami sadili vinič, aj 
víno si sami dorábali. S  rozširovaním Rímskej ríše sa takto 
šírilo postupne vinohradníctvo. Slávny nápis na trenčianskej 
hradnej skale z roku 179 za panovania cisára Marka Aurélia 
a  jeho syna Commoda je zrejme najsevernejším dokladom 
pôsobenia Rimanov. Známy enológ prof. Ing. Fedor Malík, 
DrSc. uvádza, že ešte pred 300 rokmi bolo pri Trenčíne 
takmer toľko vinohradov ako v  Modranskom chotári. Spo-
medzi veľkých osobností vedy, ktoré v oblasti vinohradníctva 
dosiahli rozhodujúci pokrok popísaním vedecky overených 
postupov výroby kvalitného vína, bol Louis Pasteur (1822 – 
1895). K jeho najbližším spolupracovníkom a nasledovníkom 
patril charkovský rodák, neskorší nositeľ Nobelovej ceny za 
fagocytózu, Iľja Iľjič Mečnikov (1845 – 1916).

Ako hodnotil L. Pasteur víno? Víno je najhygienickejší 
a najzdravší nápoj. Overiť skutočnú pravdivosť tohto na prvý 
pohľad nadneseného tvrdenia sa podarilo 6. júla 2010,keď sa 
z  50-metrovej hĺbky z  morského dna pri súostroví Aalandy 
v  Botnickom zálive podarilo vyloviť dar francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XVI. (1754 – 1793) a  jeho manželky (dcéry Márie 
Terézie) Márie Antoinetty (1755 – 1793) určený pre ruskú 
cárovnú Katarínu Veľkú (vlastným menom Sofia Frederika 
Augusta von Anhalt Zerbst). Darom bolo 30 fliaš klasického 
šampanského vína značky Veuve Clicquot Ponsardin, (vdova 
Clicquotová), pre ktoré je typické zobrazenie kotvy na kor-
kovej zátke. Dar k adresátke pre stroskotanie lode nedoručili. 
Obidvaja darcovia boli v roku 1793 na vtedajšom Place de la 
Revolution v Paríži za jasotu davu verejne popravení gilotínou. 

Je krutým paradoxom, že Ľudovít XVI. osobne navrhoval vy-
lepšenie tvaru popravčej sekery, čo s uznaním prijal sám Dr. 
Gillot! Šampanské víno odpočívalo na dne mora 230 rokov! 
Po otvorení fľaše krásne perlilo, malo taktiež krásnu farbu 
a  vôňu a  vynikajúci buket chutí. Spĺňalo všetky chemické, 
mikrobiologické a senzorické kritériá najvyššej kvality. V hĺbke 
50 m je tlak vody 6 barov, tlak vo fľaši asi 7 atm, teplota vody 
je + 4 °C, slaná morská voda má pri tejto teplote najvyššiu 
hustotu, a v tejto hĺbke je prakticky úplná tma. Sú to ideálne 
podmienky na uskladnenie, nikto však nepredpokladal takú 
dokonalosť účinnosti.

 Aj pri tých najkvalitnejších a najvýnimočnejších vínach 
napokon zostáva otázka – čo je primeraná dávka vína? Kedy 
začína tento nápoj škodiť? Odpoveď na túto otázku vyjadril 
apoštol Pavol v  Prvom liste Timotejovi, 5/23: Nepi už len 
vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. 
Trocha, hemina = 2,65 dcl. Toto množstvo sa stalo výcho-
diskom pre vytvorenie tzv. reguly sv. Benedikta spolu so 
známym heslom Ora et labora. Nie je preto náhodou, že to 
bolo priamo v Benediktínskom opátstve Sv. Petra v Hautvil-
lers, kde vďaka inovatívnym postupom pivničného majstra 
(cellerier), znalca miestneho viniča a  vína, Doma Pierre 
Perignona (1639 – 1715) vzniklo unikátne víno podľa regió-
nu Champagne s  prívlastkom: šampanské. Na začiatku pro-
cesu bolo sceľovanie dvoch modrých druhov vín: Pinot noir 
a Pinot meunier – s bielym Chardonnay. Osobitným spôso-
bom lisovania s vylúčením macerácie hrozna sa dosiahlo, že 
výsledné víno bolo bielej farby. Atypicky tvarované hruško-
vité fľaše zo špeciálneho hrubého skla, vyrobeného v Anglic-
ku, lepšie odolávali zvýšenému tlak v ich vnútri, menej často 
praskali. Príčinou zvýšenia tlaku bolo sekundárne kvasenie 
priamo vo fľaši. Tento proces začal riadene pridaním tzv. 
tirážneho likéru z vína, cukru a kvasiniek osobitne do každej 
fľaše, potom sa fľaše provizórne uzavreli. Ďalším bol proces 
remuáže ručného striasania a otáčania v špeciálnych stojanoch 
pri stálej teplote v pivniciach vyhĺbených v miestnej kriedo-
vej hornine. Otáčanie fliaš bolo pozvoľné a  fľaše sa zároveň 
nakláňali hrdlom smerom nadol počas 1 – 4 rokov tak, aby 
do tohto zúženého priestoru postupne sedimentoval kal 
z kvasného procesu. Nasledoval dramatický proces degorgá-
že odkalenia, pri ktorom po predchádzajúcom ochladení 
hrdla fľaše ľadovým roztokom a následnom otvorení uzáveru 
z  fľaše doslova vystrelila kalová zátka. Chýbajúci objem sa 
doplnil expedičným likérom z vína a sirupu. Fľaše sa defini-
tívne uzavreli špeciálne tvarovanou korkovou zátkou poiste-
nou kovovou agrafou. Šampanské víno bolo hotové. Pri 
starostlivom uložení v optimálnom prostredí (ako v Botnic-
kom zálive) kvalita vína neklesala. Takmer niet slávnostnej 
príležitosti, pri ktorej by toto výnimočné víno nevyzdviho-
valo význam okamihu. Pri každom odporúčaní podávania 
vína sa zdôrazňuje striedmosť. Príkladom je Heberdenov opis 
klinického priebehu angíny pektoris spolu s  odporúčaním 
ako bolesti utíšiť. V  Heberdenových časoch (1710 – 1801) 
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nitroglycerín ešte nebol známy. Prvým liečebným počinom 
bolo prerušenie bolesti, ktorú vyvolala fyzická námaha 
a  umiestnenie pacienta do teplého prostredia, alebo aspoň 
do závetria, psychické upokojenie a  liekom voľby bol pohár 
vína alebo whisky. Uplatňovali sa tu vazodilatačné, antitrom-
botické a  anodynické účinky alkoholu. Popri priaznivých 
účinkoch alkoholu sa vždy popisovali aj účinky negatívne, 
najmä pri jeho nadmernom konzume. Jedným z najznámej-
ších je popis Mníchovského pivného srdca (Münchener Bier-
herz),ktoré publikoval v roku 1884 patológ Otto von Bollin-
ger. Zaznamenal u  skupiny mužov z  Mníchova s  extrémne 
vysokou spotrebou piva, ktorá dosahovala v priemere 432 lit-
rov za rok, čo v  prepočte predstavovalo konzum vyše 80  g 
čistého alkoholu/deň, počas 20 rokov. Následkom bola hy-
pertrofia a neskôr dilatácia srdca, končiaca srdcovým zlyha-
ním. Dnes by sme to mohli pomenovať alkoholovou dilatač-
nou kardiomyopatiou. V  súčasnosti je spotreba piva na 
osobu v Bavorsku 145 l/rok a celonemecký priemer je tesne 
nad 100l/rok (v Čechách bola spotreba piva naposledy 142 l/rok 
na Slovensku 72 l/rok). Známou sa tiež stala aféra zo 60-tych 
rokov 20. storočia: V kanadskom Quebecku, kde sa zachyti-
li prípady kardiomyopatie pripisované pitiu miestneho piva, 
typu „Ale“ (pripravovaného horným kvasením). Príčinou však 
nebolo pivo, ale pridávanie síranu kobaltnatého CoSO4, kto-
ré malo zlepšiť stabilitu pivnej peny. Kobalt v malom množ-
stve, súčasť vitamínu B12, je pri vyššej dávke toxický, priamo 
blokuje mitochondriálne dehydrogenázy, ovplyvňuje priepust-
nosť membrán, podporuje vznik perikarditíd. Do receptúry 
na prípravu piva kobalt vôbec nepatrí. Bavorský vojvoda 
Wilhelm IV. vydal už v  roku 1516 prvý a  najstarší zákon 
o čistote varenia piva, (Reinheitsgebot), ktorý striktne prika-
zoval pri príprave piva používať výlučne vodu, jačmenný slad 
a chmel, neskôr sa povolilo použitie aj pivovarských kvasníc. 
Je to súčasne vôbec prvý zákon viazaný na kvalitu potravín, 
ktorý povoľuje použitie výlučne prírodných zložiek. Najkva-
litnejšie pivovary vznikali v  kláštoroch, keďže pivo vďaka 
nižšiemu obsahu alkoholu získalo atribút pôstneho nápoja. 
Samozrejme aj tu rozhoduje množstvo. Podobne ako je to 
s  vínom. Lian C, vojenský lekár na začiatku prvej svetovej 
vojny (1915), sledoval krvný tlak u  skupiny 150 starších 
francúzskych vojakov vo veku 42 – 43 rokov v  súvislosti 
s  množstvom vypitého vína. U  skupiny, kde denný konzum 
vína dosahoval 3 litre a viac! malo hypertenziu (150/100 mmHg) 
25  %, ak denná spotreba vína klesla na 2 – 2,5 litra, klesol 
aj výskyt hypertenzie na 17,5  %. Aj tu sa potvrdzuje, že 
rozhodujúcim činiteľom pri pôsobení alkoholu je množstvo. 
Radikálny asketizmus sa spája väčšinou s  protestantizmom 
a k jeho typickým zásadám patrí abstinencia. Mohutné hnu-
tie za prohibíciu bolo práve v USA. Nemožno však nepripo-
menúť, že obľúbeným nápojom Martina Luthera (1483 – 1546) 
bolo saské pivo. Hnutie striktného zákazu alkoholu sa v USA 
dostalo v  roku 1919 až do senátu a  vyústilo do prijatia 
18. Dodatku Americkej Ústavy, ktorým sa zakazovala: výroba, 

dovoz, prevážanie a predaj nápojov s obsahom viac ako 0,5 % 
alkoholu. Zákonom sa stal 16. januára 1920. Boli výnimky 
pre náboženské úkony. Zákon tiež umožňoval lekárom pria-
me predpisovanie 1 pinty (asi ½ litra) destilátu, každých 
10 dní na osobitných tlačivách. Indikácií na predpis alkoho-
lu bolo spolu 27, napríklad depresie, aj vysoký tlak krvi! 
Rušivo zasahoval čierny trh, kriminalita, podomácka výroba 
zväčša veľmi nekvalitného alkoholu. Z pozitív sa javí pokles 
mortality na hepatálnu cirhózu a  pokles mortality novoro-
dencov. Ostatné výsledky boli skôr sklamaním. Našli sa 
i kuriozity, jedna z nich je v archíve britského premiéra W.S. 
Churchilla (1874 – 1965). Koncom roku 1931 podpísal kon-
trakt na sériu prednášok, ako čiastočnú kompenzáciu za 
stratu vyše 20  000 libier z  29. októbra 1929 (krach na Wall 
Street) 11. decembra 1931 sa ubytoval v New Yorku v hote-
li Waldorf Astoria a ihneď sa ponáhľal na železničnú stanicu, 
aby stihol vlak do Worcesteru Massachusetts, kde mal 12. de-
cembra 1931 prvú prednášku. V  nedeľu, 13. decembra, po 
návrate z  Worcesteru, keď večeral v  hoteli s  manželkou 
a  dcérou, dostal avízo na stretnutie s  finančným poradcom 
amerických prezidentov a jeho osobným priateľom Bernardom 
Baruchom, na 5 Avenue. Domnieval sa, že hotelový taxikár 
adresu pozná. Nepoznal. Po hodine hľadania Churchill zner-
vóznel, zastavil taxi uprostred ulice a rozhodol sa prejsť sám 
na druhú stranu peši. Neprešiel ani dva kroky a  sprava sa 
prirútilo auto. Rýchlosť 35 mph (56,3 km/h) následky: hlbo-
ká rana na čele, ďalšia v  záhlaví, zlomený nos, možný otras 
mozgu, zlomené dve rebrá, úraz obidvoch stehien. Početné 
odreniny a  krvné  podliatiny po celom tele. Komplikáciou 
fraktúry rebier bola bolestivá pleuritída s  teplotami. Z  ne-
mocnice Lanox Hill ho prepustili 31. decembra 1931 na 
invalidnej stoličke, s  jazvou na čele, vonkajšou fixáciou nosa 
a opuchom bledej tváre. Trvali bolesti hrudníka a obmedze-
ná bola pohyblivosť oboch ramien. Rehabilitáciu riešil na 
Bahamských ostrovoch, vtedy ešte Britskej kolónii. Plával 
v mori, počasie bolo krásne, prohibícia nebola a autá jazdili 
vľavo ako v  Londýne. Do New Yorku sa vrátil 25. januára 
1932. Nasledujúci deň 26. januára 1932 Otto C. Pickhardt 
MD, 117 East Bow Street N.Y. vo svojej ordinácii vlastno-
ručne podpísal potvrdenie, že poúrazová rekonvalescencia 
W.S. Churchilla nevyhnutne vyžaduje alkohol, najmä pri jedle, 
pričom celkové množstvo sa nedá definovať, ale ako minimum 
uviedol 250 kubických centimetrov. Nešpecifikoval druh. 
Churchill pri jedle tradične pil Pol Roger – klasické suché 
francúzske šampanské a Claret (cuvé suchých červených vín 
z  Bordeaux). Už 28. januára 1932 mal W.S. Churchill pred-
nášku v Brooklinskej hudobnej akadémii. Práve z Brooklynu 
pochádzala jeho matka, v  žilách ktorej kolovalo nezanedba-
teľné množstvo irokézkej krvi. Zrejme aj táto skutočnosť sa 
podieľala na jeho úžasnej vitalite.  Do 21. februára 1932 
Churchill absolvoval celkovo 19 prednášok, každú v  inom 
meste. Honorár dosiahol 7 500 L. 17. marca 1932 ho už ví-
tali priatelia na Paddingtonskej stanici v Londýne. Prohibícia 
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trvala až do 5. decembra 1933, kedy bola po 13 rokoch 
zrušená ďalším dodatkom ústavy, vtedy už bol prezidentom 
F.D. Roosevelt, ktorý zrušenie prohibície uvítal. W.S. Churchill 
nikdy nebol zástancom prohibície. On sám si údajne ráno 
do pohára nalial škótsku whisky Johnnie Walker a zriedil ho 
vodou vraj ako ústnu vodu. Pri kvasnom procese výroby 
alkoholu jeho zvýšená koncentrácia začína blokovať činnosť 
samotných kvasiniek a  automaticky kvasný proces zabrzdí 
a zabráni tak vzniku vyššej koncentrácie alkoholu ako 15 %. 
Zvýšiť obsah alkoholu sa dá destiláciou. Metylalkohol má bod 
varu 63,5 °C. Etylalkohol začína vrieť až pri 78,3 °C a začína 
sa odparovať v podobe pary. Ak sa alkoholové pary ochladia, 
následne sa vyzrážajú a opäť skvapalnia, vzniká destilát. Kde 
a  kedy sa objavili prvé destilačné zariadenia, nie je celkom 
jasné. Predpokladá sa oblasť Mezopotámie – dnešný Irak. 
Kedy sa dostali destilačné zariadenia k  nám, bolo záhadou. 
Neďaleko od Spišského Štvrtku so zďaleka viditeľnou gotickou 
kaplnkou Zápoľských sa nachádza lokalita Myšia Hôrka. Ešte 
v  19. storočí sa tu našli zvyšky strážnej pevnosti s  plochou 
6 600 m2 s  najstaršími kamennými múrmi z  otesaných ka-
meňov stavaných na sucho, so širokou  vodnou priekopou 
a  levou bránou ako v  gréckych Mykénach. Na Myšej Hôrke 
sa našli bronzové aj zlaté šperky s  klasickou mykénskou 
ornamentikou typickou pre otomanskú kultúru podľa miesta 
Otomani v Sedmohradsku v dnešnom Rumunsku, ktoré malo 
s  gréckymi Mykénami obchodné styky. Medzi rozmanitými 
črepmi vynikala keramická nádoba vysoká 34,5 cm, ktorá 
mala okolo celého horného okraja osobitný žliabok. Zacho-
vala sa celá, chýbala len pokrývka a účel použitia. Modernou 
analýzou sa potvrdil vek nádoby na rok 1 500 pred Kristom, 
na dobu Bronzovú! Podobné, hoci väčšie a  o  2 000 rokov 
staršie zariadenie sa našlo v strednej Mezopotámii – dnešný 
Irak. Účel nádoby z Myšej Hôrky sa rozlúštil: je to destilač-
né zariadenie na prípravu koncentrovaného alkoholu (pozri 
obrázkovú prílohu). Výnimočné! Nikde v celej Európe sa nič 
podobného nenašlo! V Sedmohradsku v meste Maria Radna 
pri Arade sa narodil zakladateľ III. internej kliniky LFUK 
akademik TR Niederland. Jeho starý otec Petru Popovici tu 
pôsobil ako tabulárny sudca (sudca vyššej inštancie). Vlastnil 
veľký vinohrad spolu s ovocnými stromami. Svojim robotní-
kom vo vinici popri peniazoch vždy pridal víno a  rakiju. 
Miestna rieka Mureš sa pravidelne vylievala z brehov, zapla-
vovala okolie, pivnice domov, ale aj studne na vodu. Voda 
bola hygienicky závadná. Namiesto vody dostávali deti aj 
vnúčatá víno, starý otec mieru dôsledne dodržiaval, bol 
predsa právnik. Profesor Niederland tento zvyk starého otca 
nikdy neodsudzoval, nikto z  rodiny sa nestal alkoholikom 
ani abstinentom vrátane jeho samotného. Vždy poznal mie-
ru. Pri jasnom počasí je z  Myšej Hôrky krásny výhľad na 
panorámu Tatier. Naši dávni predkovia zrejme nevyberali 
toto miesto náhodne. K  horám cítili bázeň, rešpekt a  úctu, 
žiaľ vyjadrenú aj ľudskými obetami, ktoré sa našli aj v  tejto 
archeologickej lokalite. K  životu patrí neodmysliteľne jedlo 

nielen ako biologická potreba, ale  jedlo sa stáva súčasťou 
kultúry a silným sociálnym putom spájajúcim rodinu. Je len 
krôčik k tomu, aby sme si uctili členov rodiny, uctili si pokrm 
na stole. K  tomu je niečo mimoriadne vhodné, je to pohár 
vína. Víno sa dostalo medzi ceremoniálne a  náboženské 
úkony, akceptoval ho diplomatický protokol. Stále však rezo-
novala otázka, je alkohol telu viac prospešný, alebo viac 
škodlivý. Výsledky 13 rokov trvajúcej prohibície jasnú odpo-
veď nepriniesli. Jednoduché aj komplikované štatistické 
metódy však mali vcelku jasný výsledok, stúpajúcou spotre-
bou alkoholu, ale aj čiernej kávy stúpal aj výskyt infarktov 
myokardu a cievnych mozgových príhod. Keďže tieto kardio-
vaskulárne ochorenia sa často vyskytovali práve medzi naj-
vyššími činiteľmi, vznikla spoločenská požiadavka vytvoriť 
prospektívnu epidemiologickú štúdiu, ktorá by mala čo 
najobjektívnejšie odpovedať na otázku prečo. Vytvoriť systém 
(dovtedy neznámych) rizikových faktorov, ktoré spôsobujú 
vznik srdcovo-cievnych ochorení a skracujú život tým, ktorí 
by ešte mohli žiť. V meste Framingham v štáte Massachusetts, 
ktoré spĺňalo kritériá mestského spôsobu života amerického 
typu a bolo v blízkosti Bostonu, sídla Harvard Medical Scho-
ol, ktorá mala nad projektom odborný dohľad. Mesto Fra-
mingham malo v čase začiatku štúdie 28 000 obyvateľov, na 
základe dobrovoľnosti sa do štúdie vyberali muži a  ženy vo 
veku 30 – 62 rokov, ktorí nemali žiadne známky ochorenia 
srdca a ciev a vyslovili súhlas, že sa každé dva roky podrobia 
lekárskemu vyšetreniu. V septembri 1948 prvý riaditeľ štúdie 
Thomas Royle Dawber MD zaregistroval do štúdie prvého 
dobrovoľníka. Cieľom štúdie bolo zistiť, prečo sa ochorenie 
srdca a ciev u jedného probanta prejavovali a u druhého nie, 
hľadali sa kauzálne príčiny. Na začiatku štúdie vládla vše-
obecná zhoda, že rizikovými faktormi srdcovocievnych chorôb 
sú s  istotou pitie alkoholu a  čiernej kávy. Framinghamská 
štúdia ich mala za úlohu len potvrdiť. Po štyroch rokoch sa 
počet dobrovoľníkov zavŕšil na počte 5 209, čím sa vytvoril 
základný, dostatočne veľký súbor umožňujúci štatisticky 
významné výpočty. Rozšírenie dostupnosti a  kvality výpoč-
tovej techniky poskytlo uplatnenie najmodernejších matema-
tických postupov, ktoré uľahčujú presnejšie oddelenie príčin-
ných súvislostí od zavádzajúcich údajov. Postupujúcim časom 
ako hlavným kritériom pravdy sa napokon vykryštalizovalo, 
že rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych ocho-
rení sú: Fajčenie tabaku, Artériová hypertenzia, Dyslipoprote-
inémie (vysoké LDL a nízke HDL, vyššie HDL získalo opačne 
atribút priaznivého faktora), Diabetes mellitus, Obezita, Seda-
vý spôsob života.Pitie čiernej kávy s kofeínom aj v dávke päť 
šálok denne, aj vo vyššom veku neškodilo, ale malo naopak 
pozitívne účinky, znižovalo chorobnosť aj úmrtnosť. Dekofe-
ínovaná káva takéto priaznivé účinky nemala. Kofeín, patria-
ci medzi metylxantíny, je vazodilatátor, vrátane koronárnych 
ciev. Pri odstraňovaní kofeínu sa narúša antioxidačný poten-
ciál prírodnej kávy, ktorý sa svojím rozsahom prakticky 
vyrovná čaju. Alkohol konzumovaný v  malých dávkach 
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znižoval riziko KVS ochorení, znižoval výskyt diabetu a zlep-
šoval utilizáciu glukózy znížením inzulínovej rezistencie. 
Znižoval výskyt Alzheimerovej demencie a  Parkinsonovej 
choroby. Aj v prípade alkoholu sa pôvodné obvinenia nepo-
tvrdili. Priaznivé účinky sa však viazali len na mierne, pra-
videlné pitie spolu s  jedlom s  vylúčením excesívneho, nára-
zové konzumu. Vysvetlenie nesprávnej interpretácie účinkov 
pitia čiernej kávy a  alkoholu ako jednoznačných škodlivín 
pochádzalo z  nedocenenia neobyčajne širokého potenciálu 
toxických účinkov fajčenia. Takmer každý milovník čiernej 
kávy a alkoholu bol súčasne náruživým fajčiarom. Tabakové 
koncerny dôsledne blokovali všetky informácie o škodlivosti 
fajčenia, ktoré zistili vo vlastných laboratóriách. Ich publiko-
vanie bolo prísne zakázané. Jedna cigareta pri vyfajčení 
produkuje 4 750 samostatných škodlivín. Nejestvuje žiadny 
efektívny spôsob na ich neutralizáciu, filtráciu alebo elimi-
náciu. Rovnako škodí aj tzv. environmentálne, pasívne fajče-
nie. Škodlivé a pre zdravie nebezpečné sú aj tzv. elektronické 
cigarety. Jediný spoľahlivý spôsob ochrany je úplné nefajčenie. 
V roku 2006 Inštitút životného štýlu a zdravia pri Bostonskej 
lekárskej fakulte a  Medzinárodné centrum pre alkoholovú 
stratégiu vo Washingtone DC usporiadali medzinárodné 
sympózium na posúdenie nebezpečenstva a pozitív spojených 
s miernym konzumom alkoholu. Konštatovalo sa, že alkoho-
lické nápoje sú integrálnou súčasťou kultúry po celom svete. 
Mierne pitie s  vylúčením akéhokoľvek nárazového (binge) 
konzumu má predominantne pozitívne účinky na zdravie. 
Napriek určitým nezhodám v  metodologickom prístupe 
vládne konsenzus o  inverznom spojení mierneho konzumu 
alkoholu a  rizikom kardiovaskulárnych ochorení, ale aj dia-
betu, poklesu kognitívnych funkcií a  celkovej mortality. Na 
druhej strane nespochybniteľne jestvuje spojenie medzi pitím 
alkoholu a ochoreniami pečene a niektorými druhmi malig-
nít. Prakticky výlučne ide o  nekontrolované nárazové pitie 
mimo jedla v nekultúrnom prostredí. Práve kultúra predsta-
vuje účinný moderujúci prostriedok na správne usmernenie 
a vylúčenie škodlivých postupov. Treba však zdôrazniť, že pre 
ľudí s jasnou, alebo skrytou viazanosťou na vznik alkoholovej 
závislosti nejestvuje bezpečná dávka alkoholu. Frekvencia 
pitia má podľa epidemiologických štúdii význam, podľa 
niektorých dokonca väčší ako samotné množstvo. Väčšina 
epidemiologických štúdii uzatvára, že častejšie pitie, vrátane 
každodenného významne znižuje riziko. Nárazové, nekultúr-
ne pitie dokáže úplne vymazať všetky pozitíva mierneho 
pitia. Pri hľadaní mechanizmov priaznivého pôsobenia mier-
neho pitia sa upozorňuje na priaznivý účinok na lipidový 
profil, najmä na vzostup HDL cholesterolu a najmä subtypy 
HDL2 HDL3, ktoré ovplyvňujú endotelové funkcie, spolu 
s priaznivým pôsobením na doštičkové funkcie, fibrinolýzu, 
ale aj protizápalové účinky. Alkoholom mediované zvýšenie 
HDL má v  prípade používania vína dôležitý podporný me-
chanizmus, ktorými sú polyfenoly a iné antioxidanty, prítom-
né v červených vínach. Červené druhy viniča sú zrejme tými 

pôvodnými. Sú najodolnejšie aj pred škodcami. Ešte v druhej 
polovici  19. storočia sa z  Ameriky do Európy epidemicky 
rozšírila Fyloxéra (voška viničová), parazitujúca na koreňovom 
systéme viniča. Uhorské vína mali vysoké renomé. Postaral 
sa o  to už polyhistor Matej Bel (1684 – 1749). Bol síce ro-
dákom z Očovej, ale pôsobil ako evanjelický farár v Bratisla-
ve. Mnohí jeho cirkevníci boli vinohradníkmi a  tak mal 
možnosť ochutnať plody ich práce. Osobitne ocenil Svätojur-
ský samotok, sladké víno voňajúca po figách. Bolo to botri-
tické víno z  odrody Viridula, ktorá produkovala cibéby, 
podobne ako vinič v  tokajskej oblasti. Viridula sa vďaka 
Fyloxére, žiaľ, nezachovala. Záchranou pre vinohradníkov 
bolo využitie tzv. amerikánov ako podpníkov. Tieto samo-
rodné odrody, všetky modrej farby, boli proti ochoreniu 
prirodzene odolné a nevyžadovali chemickú ochranu. Ochran-
né látky sa v tomto viniči nachádzajú v šupke a pod šupkou, 
a  aby sa dostali do muštu, musí sa šupka macerovať. Mace-
ráciou sa do muštu uvoľňuje aj farba šupky, samotná šťava 
modrého hrozna je bezfarebná (výnimkou je aj u nás známy 
Alibernet, ktorý má aj šťavu modrej farby). Vinič je podľa 
archeológov starší ako človek, rástol už v  druhohorách asi 
pred 150 miliónmi rokov. Geneticky je potvrdené, že pred-
chodca súčasných druhov viniča bol modrý. Objavenie sa 
bielych odrôd sa viaže na mutáciu génu určeného na synté-
zu červeného pigmentu Antocyanínu, ktorý sa nachádza 
v  šupke hroznových bobúľ. Pri šľachtení nových kultivarov 
počas kvitnutia musíme čakať od opelenia 6 až 7 rokov, kým 
hrozno dospeje a  prejaví navonok svoje vlastnosti. Vynika-
júca šľachtiteľka a  autorka mnohých novošľachtencov Ing. 
D. Pospíšilová, PhD., má v tomto smere výnimočné výsledky 
ocenené zlatými medailami zo svetových súťaží. Novošľach-
tenci zo Slovenska získavajú svoje miesto aj v najvyhľadáva-
nejších svetových reštauráciách s Michelinovskými hviezdami. 
Víno je prirodzeným zdrojom širokej palety biologicky ak-
tívnych látok, ktorých zloženie sa z roka na rok mení. Závi-
sí od teploty, počtu slnečných dní, množstva živín v  pôde, 
kvality obrobenia pôdy, množstva prirodzenej vlahy, dodr-
žiavania agrotechnických termínov. Ak je vinič ohrozený 
napríklad výskytom plesne, aktívne produkuje väčšie množ-
stvo ochranných látok. Ak bolo počasie pre vinič lepšie, 
množstvo ochranných antioxidantov býva primerane menšie. 
Často sa stretávame s názorom, že jedinou skutočne aktívnou 
zložkou vína je alkohol. Juraj Harmatha z Ústavu organickej 
chémie a biochémie ČSAV v Prahe poskytuje k tejto proble-
matike koncízny prehľad.V  každom víne sa nachádzajú 
voľné kyseliny: octová, vínná, jablčná, mliečna, benzoová, 
salicylová, kyseliny fenylpropánové: p-kumarová, ferulová, 
kávová, časť kyselín sa viaže spájaním sa s  alkoholom do 
formy esterov. Triesloviny z nich, najmä taníny hydrolyzova-
teľné a  kondenzované stilbenoidy: resveratrol a  jeho dehyd-
rooligoméry – transresveratrol, piceid, cisresveratrol, resve-
ratrol – trans-dehydrodimér, alfa-viniferín, etaviniferín, 
flavonoidy: kvercetín, epikatechín, kamferol, rutín, lignany 
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s  fytoestrogénnym účinkom, dusíkaté látky, enzýmy, vitamí-
ny a minerálne látky. Víno obsahuje lignany, ktoré sa v zaží-
vacom trakte menia na enterolignany. V červených vínach sa 
popísala prítomnosť hormónu melatonínu, čím sa vysvetľuje 
priaznivý účinok vína pred spánkom. Hlavnú pozornosť 
viažu na seba stilbenoidy, najmä už uvedený resveratrol a jeho 
deriváty, ktoré sú dominantne v červených vínach. Spomedzi 
bielych vín upozorňujú na seba botrytické vína, kde hrozno 
bolo napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea spôso-
bujúcou vznik cibéb, s  vysokou koncentráciou fenolických 
látok a  vysokou koncentráciou cukru (sem patril aj slávny 
Svätojurský samotok). V  Tokajskej oblasti sa cibéby ručne 
oberajú do tzv. putní (obsah 23 kg) a pridávajú sa do göncz-
kého suda s obsahom 136 l do počtu troch až piatich putní, 
čím sa zároveň tokajské vína označujú. Paradoxne, čím je 
koncentrácia putní s  cibébami vyššia, tým je koncetrácia 
alkoholu nižšia, pretože kvasný proces sa vysokou cukorna-
tosťou muštu tlmí. Cibéby sa zalievajú muštom, alebo vínom 
tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Macerácia 
cibéb trvá tri dni, potom prebieha lisovanie a kvasenie s pri-
daním ušľachtilých kvasníc a následne zrenie v sudoch počas 
asi troch rokov v tufových pivniciach pri teplote 10 – 12 °C. 
Pivničné steny pokrýva pleseň Cladosporium cellare a k tomu 
patrí 90  % relatívna vlhkosť vzduchu. Po takomto prehľade 
je len málo pravdepodobné prikláňať sa k  tvrdeniu, že za 
všetky účinky vína je zodpovedný len alkohol. Od Fra-
minghamskej štúdie, štúdie pod vedením nestora štatistických 
postupov v  medicíne Richarda Dolla v  Oxforde: the British 
Doctors Study, trvajúca 13 rokov, Copenhagen City Heart 
Trial, všetky potvrdzujú, že malá pravidelná konzumácia vína 
spolu s jedlom znižuje výskyt srdcových infarktov, ischemic-
kých cievnych mozgových príhod, ale aj výskyt diabetu 2. typu. 
Mierne konzumovanie alkoholu sa priaznivo prejavilo aj po 
prekonaní prvého infarktu myokardu (SHEEP).Talianski 
autori zhrnuli extenzívnym spôsobom početné údaje o účin-
ku alkoholu na srdcovocievne ochorenia, ktoré potvrdzujú 
fenomén krivky tvaru písmena J. Vo svojej práci zdôrazňujú 
pravdepodobné mechanizmy tohto pôsobenia, predovšetkým 
vzostup HDL cholesterolu, pokles agregácie trombocytov, 
pokles reperfúzneho poškodenia, zvýšenie na endotel viaza-
nej vazodilatácie, pokles aktivity plazmatických koagulačných 
faktorov, najmä f  VII. Pokles fibrinogénu, zvýšenie fibrino-
lýzy, zvýšenie hladiny atriálneho natriuretického peptidu. 
Nemožno tiež nespomenúť, že mierne užívanie vína spolu 
s jedlom je neoddeliteľnou zložkou mediteránnej diéty, ktorej 
účinky boli všeobecne akceptované prakticky všetkými vý-
znamnými kardiologickými spoločnosťami. Diabetes mellitus 
2. stupňa sa postupne transformoval zo zriedkavého na 
časté ochorenie s prevalenciou u nás 7 %. Hlavnou zmenou 
je, že osud týchto diabetikov určujú dominantne kardiovas-
kulárne komplikácie. Účinok alkoholu vzhľadom na jeho 
pôsobenia na vznik diabetu skúmali početné štúdie. Z 26 štú-
dií s  celkovým počtom 706  716 účastníkov tvorili muži 

275 711, ženy 431 005, diabetes mellitus bol diagnostikovaný 
u 31 621 probantov. Vplyv alkoholu bol vyjadrený porovna-
ním s  abstinentmi. Tí, čo pili jeden alkoholický nápoj/deň 
mali oproti abstinentom o 17 % nižší výskyt diabetu. Tí, čo 
pili dva alkoholické nápoje/deň, mali oproti abstinentom 
výskyt diabetu nižší o  26  %. Tí, čo pili denne viac ako dva 
nápoje, mali výskyt diabetu oproti abstinentom nižší, ale len 
o  2%, čo už nebolo štatisticky významné. Obdivuhodne 
presne je vyznačená delikátna hranica medzi priaznivým 
pôsobením malej dávky alkoholu a  jeho stratou, keď dávka 
stúpa. Alkohol predovšetkým pri dlhodobom excesívnom 
konzumovaní  sa spája so zvýšeným výskytom rakoviny. Nie 
je úplne jasné, či alkohol pôsobí priamo alebo ako prídavný 
faktor, popri pôsobení iných xenobiotík, rôznych druhov 
potravy a fajčenia. Vzhľadom na relatívne riziko je jasný vzťah 
medzi dávkou alkoholu a  rakovinou v nasledovnom poradí: 
dutina ústna, pažerák, hrtan, pečeň, ženský prsník a  hrubé 
črevo s  konečníkom. Základnou otázkou je mechanizmus 
kancerogénneho pôsobenia alkoholu. Alkohol ako taký (per 
se) nie je mutagénnom. Acetaldehyd – prvý stupeň odbúra-
vania alkoholu je kancerogénom aj mutagénom, pretože je 
schopný viazať sa na DNA a  na  bunkové bielkoviny. Gene-
tický polymorfizmus odbúravania alkoholu môže spôsobovať, 
že normálne okamžité odbúravanie acetaldehydu pre poruchu 
alkoholdehydrogenázy2 sa spomalí, acetaldehyd sa hromadí, 
čím sa jeho mutagénny účinok amplifikuje. V juhovýchodnej 
Ázii, kde je prevalencia rizikového genotypu vysoká, je v prí-
pade prítomnosti tejto variability významne zvýšený aj výskyt 
malignity. Jednou z ciest na spresnenie, čo v červenom víne 
rozhoduje, je odalkholizovanie vína. Hashimoto M  et al. 
evaporizovali alkohol z  červeného vína pomocou podtlaku 
a  teplotou 40 °C. Porovnávali vodu, japonskú vodku, červe-
né víno a napokon červené víno zbavené alkoholu. Ultrazvu-
kom sa sledovala prietokom kontrolovaná vazodilatácia a. 
brachialis. Výsledok potvrdil, že červené víno aj po zbavení 
alkoholu zlepšuje endotelové funkcie inými mechanizmami 
ako je alkohol. V roku 2018 bol v prestížnom časopise Lan-
cet publikovaný príspevok Alcohol use and burden for 195 
countries and territories,1990 – 2016: a  systematic analysis 
for the global burden of disease study 2016. Práca vznikla 
s podporou nadácie Bill & Melinda Gates. Gates patrí k naj-
bohatším ľuďom planéty, vyniká filantropiou, vegetariánstvom 
a  principiálnym abstinovaním, ktoré dokazoval aj počas 
svojej návštevy na Slovensku na parkúre v Šamoríne v  roku 
2017. Slovensko nebolo medzi 195 krajinami samostatne 
hodnotené, neparticipovalo ani odborne. Záver 26 rokov 
trvajúcej práce je, že alkohol je jedným z vedúcich rizikových 
faktorov pre všetky ochorenia. Riziko úmrtnosti zo všetkých 
príčin a  špecificky rakoviny stúpa spolu so stúpajúcou spot-
rebou alkoholu. Autori zistili pozoruhodné rozdiely. V  Ne-
pále pije 1,5 % žien, ale 21 % mužov. Vo Švédsku pije 86 % 
žien a  87  % mužov. V  roku 2016 bolo celosvetovo pitie al-
koholu v  poradí siedmim rizikovým faktorom predčasnej 
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smrti. Vo vekovom rozmedzí 15 – 49 rokov je pitie rizikovým 
faktorom číslo jeden a  na prvom mieste znížením imunity 
spôsobuje tuberkulózu a na druhom mieste dopravné neho-
dy. Jednou z  hodnotených krajín bolo Spojené kráľovstvo. 
U 100 000 abstinentov sa zaregistrovalo 914 prípadov rako-
viny alebo úrazov. Ak sa pridružilo denné pitie jedného al-
koholického nápoja (10 g  alkoholu) počet ochorení stúpol 
o  štyri. Ak počet stúpol na dva alkoholické nápoje, počet 
ochorení stúpol o  63. Ak bol počet alkoholických nápojov 
päť, počet ochorení oproti abstinentom stúpol o 338. Ak malé 
množstvo alkoholu znižuje riziko vzniku diabetu u  žien, je 
to na úkor zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsníka. Naj-
dôležitejšou novinkou je, že spotreba alkoholu, ktorá mini-
malizuje zdravotné straty, je nulová. Nejestvuje bezpečná 
dávka alkoholu. Prof. D. Spiegehalter z  Univerzity v  Cam-
bridge dodáva, nejestvuje úplne bezpečný spôsob riadenia 
auta. Žiadna vláda nenariadi zákaz šoférovania. V roku 2018 
bolo publikované globálne stanovisko SZO na tému alkohol 
a zdravie. Keďže z predchádzajúcej práce vyniká priamy vzťah 
medzi konzumom alkoholu a  tuberkulózou, aký postoj 
k problematike má SZO. SZO zdôrazňuje, že alkohol, ale pri 
ťažkom alkoholizme spôsobuje závažné poruchy imunity 
a  navyše viac interferuje s  rezorpciou antituberkulóznych 
liekov. V prípade rakoviny sa zdôrazňuje zvýšená vnímavosť 
žien, pričom sa pripomína modulujúci účinok na estrogény. 
V  prípade srdcovocievnych ochorení sa akcentuje ochranný 
účinok na ischemické príhody, ale s  vylúčením nárazového 
pitia. V  prípade ochorení pečene sa upozorňuje na význam 
malnutrície ako podporného faktora a kľúčovej úlohy meta-
bolitov pri ich degradácii v pečeni. Antidiabetogénny účinok 
cestou zlepšenia inzulínovej senzitivity spolu s rizikom vzni-
ku hypoglykémie. Preventívnym opatrením je predovšetkým 
dôkladne dodržiavať zásadu nikdy nepiť nalačno. Nadmerný 
konzum alkoholu však narúša glukózovú homeostázu, vyvo-
láva inzulínovú rezistenciu a riziko vzniku diabetu sa zvyšu-
je. Závažným problémom je kombinovanie alkoholu a  psy-
choaktívnych látok, ktoré majú vzájomný multiplikatívny 
účinok. Podobne je to s tabakom, kde sa vzájomne potencu-
jú kancerogénne účinky, pričom platí, že nemiernosť konzu-
mu alkoholu sa s nadmerným fajčením často kombinujú. SZO 
vo svojom stanovisku vyzdvihuje skutočnosť, že zlepšením 
ekonomickej situácie obyvateľstva sa zároveň znižuje riziko 
nekontrolovaného konzumu alkoholu. Logickou prílohou 
Globálneho stanoviska SZO o alkohole je na s. 405, tabuľka 
IV.2 rozdeľujúca štáty sveta podľa výšky príjmu do štyroch 
skupín. Tabuľku v  roku 2016 vypracovala Svetová banka vo 
Washingtone D.C. Aj pre mňa bolo príjemným prekvapením, 
že Slovensko bolo zaradené do prvej skupiny s  najvyšším 

príjmom spolu s  ČR, Nemeckom, Dánskom, Švajčiarskom 
atď. Spotreba v  litroch čistého alkoholu na osobu a  rok Slo-
vensko v  roku 2011: 13,3; 2016: 11,5; 2018: 9,9, čím sa Slo-
vensko radilo v  krajinách OECD na 15. miesto. Česko 
a  Francúzsko mali spotrebu 11,7. Boli druhí, prvé miesto 
zaujímala Litva so spotrebou 13 litrov. Podľa štruktúry SZO 
z  roku 2016 na Slovensku 42  % tvorili destiláty, 34  % pivo 
21  % víno. Tendencia naposledy mierny vzostup spotreby 
piva a mierny pokles destilátov. 

Záver: V máji v roku 2019 akademický maliar a reštaurá-
tor Stanislav Lajda zo Žiliny vydal 539-stranovú monografiu 
Posledná večera Leonarda z Vinci spolu s reprodukciou vlast-
nej rekonštrukcie tohto Leonardovho diela z refektára domi-
nikánskeho kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne. Nad 
rekonštrukciou tohto obrazu S. Lajda strávil vyše 10  rokov. 
Slávna Kristova veta: Jeden z  Vás ma zradí, sa zrazu obja-
vila v  úžasnej farebnej sile. Na bielom obruse na okrajoch 
s modrými výšivkami sa objavili ryby, Judáš práve rozsypal soľ 
a pred každým z dvanástich sa objavil kúsok chleba a pohár 
s  červeným vínom, pred každým v  inom množstve. Dnes 
si v  plnej sile uvedomujeme slová: Simili modo postquam 
coenatum est... (podobným spôsobom, keď bolo po večeri...) 
Accipite et bibite ex eo  omnes... (vezmite a  pite z  neho 
všetci). Popri eucharistickom rozmere zároveň akceptujeme 
aj profánnu zložku. Pitie vína má byť vždy po jedle, čím spo-
malí odbúravanie alkoholu, hladina acetaldehydu sa alkohol 
dehydrogenázou 2 ľahko odbúrava, čím sa minimalizujú ved-
ľajšie účinky. Zároveň sa podľa obrazu prísne individualizuje 
dávka. Výzva: bibite ex eoomnes je zárukou, že Ten, ktorý 
to povedal, s určitosťou neponúka svojim učeníkom toxickú 
látku. Správy o priaznivých účinkoch resveratrolu a niektorých 
bioflavonoidov vína mali za následok vznik rôznych doplnkov 
výživy. J. Harmatha z Českej akadémie vied v Prahe sa k tomu 
vyjadril: Žiadny biologický doplnok nemôže nahradiť ani 
nikdy prekonať skutočne prírodnú, pozoruhodne dokonalú, 
gastronomicky príjemnú, ľudským úsilím zušľachtenú, civili-
začnými fenoménmi a stáročiami kultúrne ukotvenú galenickú 
formu akostného vína. Predsa komu víno, ale aj iný alkohol 
neodporúčame: Tým, ktorým hrozí vznik závislosti – ak majú 
priameho príbuzného, najmä otca, ktorý trpel závislosťou. 
Výstrahou je veľmi dobrá tolerancia alkoholu. Žiadne začerve-
nanie v tvári, žiadne ťažké nohy, žiadna neistá chôdza, žiadne 
problémy s  artikuláciou. Vzniká pocit, že alkohol nemôže 
škodiť. Alkoholu sa treba vystríhať najmä v  mladom veku, 
vtedy je vznik závislosti najľahší. Ak je prítomné ochorenie 
zažívacieho traktu neoplastické alebo zápalové. Ochorenie 
pečene a pankreasu. Súčasné užívanie psychoaktívnych liekov. 
Kedy s určitosťou nie: Samozrejmosťou je gravidita.
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Hypotetická 3D rekonštrukcia interiéru „Rímskej stavby I.“ podľa výskumu archeologičky PhDr. Magaréty Musilovej na Bratislavskom 
hrade (dnes pod Zimnou jazdiarňou)

Hypotetická rekonštrukcia a rez pivnicou s amforami pochádzajúcimi zo Stredomoria podľa výskumu archeologičky Magaréty Musilovej 
na Bratislavskom hrade (dnes pod Zimnou jazdiarňou)

Obrázková príloha
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Destilačná nádoba z doby bronzovej nájdená na nálezisku mest-
ského typu na Myšej Hôrke v katastri obce Spišský Štvrtok

Rekonštrukcia destilačného zariadenia z Tepe Gaura (severozá-
padný Irak)
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Unexpected etiology of syncope

Novotny P1,2, Panovsky R1,2, Novak M1, Novak M1, Feitova V2,3

1st Department of Internal Medicine/Cardioangiology, St. Anne’s University Hospital, Faculty of Medicine, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic

Novotny P, Panovsky R, Novak M, Novak M, Feitova V. Unexpected etiology of syncope. Cardiology Lett. 
2019;28(6):236–238
Abstract. Brugada syndrome is an autosomal dominant hereditary disease causing ventricular arrhythmias 
and sudden cardiac death, especially in young and otherwise healthy people. The incidence of this disease 
in central Europe is quite low, nevertheless we would like to introduce you a case report of a patient treated 
in our hospital for this disease. Fig. 3, Ref. 6, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
Key words: arrhythmia – syncope – sudden cardiac death

Case report * Kazuistika Cardiology Lett. 2019;28(6):236–238

Brugada syndrome was first described by the Brugada brothers, 
who were researching syncopes and sudden cardiac death in 
young men (1). Brugada syndrome is an autosomal dominant 
hereditary disease with estimated incidence of about 5 per 
10000 persons and the cause of 4-12% of sudden deaths (2). 
Typical electrocardiographic (ECG) findings are ST segment 
elevations with T  wave inversion in right precordial leads, 
right bundle branch blockade and high incidence of sudden 
cardiac death in individuals with structurally normal heart (1, 
3). The syndrome typically manifests during adulthood with 
a  mean age of sudden death of 41±15 years (4). Mutation 
in the SCN5A gene encoding the α  subunit of the sodium 
channel was described at molecular level and was identified 
in approximately 20% cases (2, 5). So far, the only establis-
hed therapy remains implantable cardiac defibrillator (ICD) 
implantation (6).

Case report

A forty-six-year old, so far healthy, man was admitted 
to the coronary unit of our clinic because of syncope with 
a  2  minute loss of consciousness followed by dyspnea and 
vertigo. Sinus tachycardia with incomplete right bundle branch 
block, ST segment elevations in V1 to V3 precordial leads and 
negative T  waves were recorded on ECG in the ambulance. 
Upon admission, the patient had physiological findings both 

on echocardiography and in laboratory results. After exclu-
ding the suspicion of pulmonary embolism or intracranial 
pathology, an ajmaline test was performed. Ajmaline infusion 
led to ST junction elevations in right precordial leads (type 1 
Brugada syndrome characteristic pattern) and during higher 
ajmaline doses, frequent isolated ventricular extrasystoles 
occurred, some of them with very short coupling interval 
(R-on-T phenomenon) (Figure 1). 

Cardiac magnetic resonance examination (CMR) was 
performed to exclude possible myocardial scar (Figure 2), 
extracellular edema (Figure 3) or lipomatous infiltration of 
the myocardium. After all these examinations, ICD implan-
tation was recommended because of the high probability of 
Brugada syndrome diagnosis. No additional arrhythmia was 
recorded during the rest of the patient´s hospitalization and 
the patient was released with the suggestion for the cardio-
logical examination of his relatives. His family, however, lives 
in another European country with less available public health 
care, so they were probably not examined. 

Discussion

The most frequent cause of malignant syncopes in pe-
ople over 50 years old is coronary artery disease. After the 
admission to the hospital, urgent coronary angiography was 
not performed, because of the normal findings on echocar-
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diography and in laboratory results. Because of the dyspnea 
and right bundle branch block on ECG, pulmonary embolism 
was considered and soon excluded by computed tomography 
(CT) angiography. Cardiac magnetic resonance examination 

excluded older myocardial scarring or arrhythmogenic car-
diomyopathy. ECG after loss of consciousness and ajmaline 
test showed a characteristic pattern, so the Brugada syndrome 
remains the most probable diagnosis. 

Figure 1   Electrocardiogram during ajmaline test: ST junction elevations in V1-V3 precordial leads (type 1 Brugada syndrome) and 
ventricular extrasystole with short coupling interval

Figure 3   Cardiac magnetic resonance, T2-weighted sequences 
depicting absence of extracellular edema

Figure 2   Cardiac magnetic resonance, 4-chamber view, delayed 
postcontrast inversion recovery images, no late gadolinium 
enhancement
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Conclusion 

Brugada syndrome diagnosis was made in a  forty-six-
-year old patient after a 2 minute loss of consciousness with 
typical ECG pattern after ambulance arrival and during the 
ajmaline test. After excluding other possible causes of ma-
lignant arrhythmias (e.g. hypertrophic or arrhythmogenic 
cardiomyopathy, long- or short-QT syndrome) by a  set of 
examinations (repeated ECG, echocardiography, CMR), an 
ICD implantation in secondary prevention of sudden car-
diac death was performed. During 3 years of follow-up, no 
malignant arrhythmia was detected.
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Left ventricular mass: myxoma or thrombus
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Abstract. In this case report a  43-year-old male patient presented with symptoms of embolic right leg 
ischemia. Transthoracic echocardiography showed a left ventricular mass present toward the apex attached 
to the interventricular septum with the presumptive diagnosis of myxoma. He underwent a  successful re-
moval of the tumor through the mitral valve via the transeptal approach. Histology showed mixed thrombus. 
Figure 3, Ref. 24, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk
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A patient with embolic episode should always be evaluated 
for cardiac masses. A  mass in the left ventricle (LV) can 
be a  myxoma or a  thrombus. In either case, mobile mass 
with embolic potential should be surgically resected (1 – 4). 
Here we a report a case of a  left ventricular thrombus that 
was supposed to be myxoma preoperatively undergoing 
successful resection presenting as an embolic lower limb 
ischemia.

Case report

A 43-year-old smoker male patient with a negative medical 
history was admitted due to calf pain and numbness of the 
toes of the right leg for the preceding ten days. Laboratory, 
chest X-ray and ECG examinations were normal. Clinical 
examination of the right leg showed absent peripheral pulses 
of the dorsal pedis and tibial posterior arteries. 

During hospitalization, transthoracic echocardiographic 
(TTE) examination showed a 1.6x1.7 (Figure 1) pediculated 
hyperechogenic hypermobile mass present in the left ven-
tricle (LV) toward the apex attached to the interventricular 
septum. No LV regional wall motion abnormality was 
detected with an LV ejection fraction of 60%. The mass 
was presumed to be myxoma and considering the clinical 
presentation of the patient and the potential for further 
embolization the patient was scheduled for an emergency 

open heart surgery. For the leg embolism conservative 
treatment was recommended.

A median sternotomy was performed. The ascending 
aorta and both venae cavae were cannulated and standard 
cardiopulmonary bypass (CPB) was performed. The heart 
was stopped by cross-clamping the ascending aorta. Myo-
cardial protection was achieved by means of intermittent 
anterograde administration of cold blood cardioplegia. The 
venae cavae were snared with tourniquets and via the tran-
septal approach through the mitral valve a  fragile jelly-like 
mass was visible attached to the interventricular septum 
towards the apex. With care not to injure the valve, chordae 
tendinae and papillary muscle, the mass was completely 
removed through the mitral valve and the tumor’s pedicle 
was completely shaved from the endocardium (Figure 2). 
The patient was weaned from CPB easily, without inotropic 
support. The postoperative course was uneventful, the patient 
was put on anticoagulation treatment and on postoperative 
day 7 he was discharged home. The postoperative TTE was 
normal. A  search for a  hypercoagulable state revealed nor-
mal, prothrombin and partial thromboplastin times, normal 
antithrombin III, protein C  and S  and homocystein levels. 
Screening for anticardiolipin, antinuclear antibodies and lupus 
anticoagulant were negative. Histopathologic examination 
showed a  mixed thrombus, partially organized (Figure 3). 
Informed consent from the patient and ethical committee 
approval were obtained to present the case.
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Discussion

Benign cardiac myxomas constitute 88% of cardiac tumor 
cases and LV myxomas account for only 2.5% of cases (4). 

The first reported case of surgical removal of an LV my-
xoma was published by Kay et al. (5) in 1959. Since, then at 

Figure 3   Histologic examination: mixed thrombus, partially organized, 
hematoxylin and eosin stainFigure 2   Photograph shows the resected mass

Figure 1   Transthoracic echocardiogram reveals the tumor in 
the left ventricular cavity attached to the interventricular septum

least 71 other surgical cases of LV myxoma, usually originated 
from the interventricular septum, have been reported mostly 
as single cases (6). 

The clinical features are mostly caused by embolization and 
obstruction of the left ventricular outflow tract (7). Embolic 
phenomena are more common than LA myxoma, occurring 
in 64% of patients with LV myxoma (8). Presenting symptoms 
of embolic lower limb ischemia are also reported by other 
authors (9). Considering the risk of embolization, myxomas 
should be surgically resected as early as possible. 

Thrombus formation in LV is a  known complication of 
heart failure and acute myocardial infarction (10, 11). Left 
ventricular thrombus formation in individuals with normal 
ejection fraction is a  rarely seen phenomenon. Very rare-
ly, in a  normal functioning LV has been reported in the 
presence of a  hypercoagulable state (12). Main causes of 
inherited thrombophilia such as, factor V  gene mutation, 
prothrombin gene mutation, antithrombin and protein C and 
S  (13), and the presence of autoimmune disorders, such as 
antiphospholipid antibody syndrome (14), Behcet disease, 
lupus erythematosus (15, 16) and myeloproliferative disease, 
are all associated with LV thrombus formation in normal LV. 
In addition, other causes that lead to the formation of an LV 
thrombus in a  normal LV are: idiopathic hypereosinophilic 
syndrome (toxic eosinophilic granules directly traumatize the 
endocardium), inflammatory bowel disease (platelet aggre-
gation), pheochomocytoma (transient LV dysfunction), and 
Takatsubo cardiomyopathy (reversible LV dysfunction) (17).

The differential diagnosis of an LV mass between throm-
bus and myxoma can be challenging. However, there is no 
diagnostic feature, either by 2D- echocardiography or by 
direct inspection in which the diagnosis can be confirmed, 
and either pathology may masquerade as the other (18). 
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Histopathology is the final court of appeal and must always 
be performed, as in our report. 

The surgical approach we chose to remove the tumor in 
this location was through the right atrium and atrial sep-
tum., but can be carried also by other ways 1. through the 
left atrium and mitral valve (19), 2. through the ascending 
aorta with video assistance (20, 21), and 3. through a  small 
longitudinal incision in the left ventricle (6, 22).

We chose the transeptal approach because a), it avoids 
ventriculotomy and its potential complications like deterio-
ration of the LV function and bleeding, despite the fact that 
ventriculotomy provides good visibility and the possibility for 
complete resection, and b) through this approach exploration 
of the right, left atrium and interatrial septum, if necessary, 
can be done. 

A potential disadvantage of the approach through the 
mitral valve would be limited room for maneuvering during 
the mass resection.

Recently, endoscopy and minimally invasive techniques 
have also been applied (23, 24).

In evaluation of clinical features, and laboratory results 
and in the absence of cardiac rhythm abnormality, left ven-
tricular dysfunction, malignancy or hypercoagulable state, it 
is not clear why the patient developed an LV thrombus. In 
these patients hypothesis of microvascular ischemia has been 
proposed as a  triggering mechanism for the aggregation of 
platelets by means of inducing patchy areas of endocardial 
fibrosis and formation of thrombi in these endomyocardial 
areas (12). ECG in this patient was unremarkable, and he 
did not describe any episode of chest pain.

First line treatment for a  LV thrombus is anticoagula-
tion, although a mobile thrombus presented as an embolic 
complication, as in this case often requires urgent surgical 
resection.

In conclusion we report a  successful resection of LV 
thrombus present toward the apex attached to the interventri-
cular septum with the presumptive preoperative diagnosis of 
myxoma through the mitral valve, via the transeptal approach. 
The patient was discharged home in good condition. 
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Stretnutie zástupcov centier pre pľúcnu  
artériovú hypertenziu

Information * Informácia Cardiology Lett. 2019;28(6):242–245

Dňa 23. októbra 2019 bolo v Bratislave 9. pravidelné stretnutie 
zástupcov referenčných centier pre pľúcnu artériovú hyper-
tenziu (PAH) z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice. 

PAH je vzácne progredujúce a  nevyliečiteľné ochore-
nie drobných pľúcnych tepien. Od iných druhov pľúcnej 
hypertenzie sa odlišuje samostatnými epidemiologickými, 
etiologickými, patogenetickými, patologickoanatomickými, 
klinickými a prognostickými charakteristikami. Proliferácia 
endotelu, médie a tvorba drobných trombov a komplexných 
proliferatívnych lézií spôsobuje zníženie celkového priesvitu 
pľúcneho artériového riečiska, vedie k  vzostupu pľúcnej 
vaskulárnej rezistencie, tlakovému preťaženiu a  zlyhaniu 
pravej komory. Výskyt je zriedkavý a  príznaky sú nešpeci-
fické. Diagnostika si vyžaduje absolvovanie veľkého počtu 
vyšetrení, vrátane invazívnych. Preto by sa mala starostlivosť 
o  pacientov s  touto chorobou sústreďovať do špecializova-
ných centier.

Stretnutie sa uskutočnilo pod odbornou gesciou doc. 
MUDr. Evy Goncalvesovej CSc., FESC, vedúcej lekárky 
Centra pre PAH pri Oddelení zlyhávania a  transplantácie 
srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bra-
tislave. V úvodnej prednáške sa venovala pravej komore (PK) 
v kontexte pľúcnej hypertenzie a PAH. Keďže patologickoana-
tomické a funkčné zmeny pri PAH vedú k zániku drobných 
arteriol a  v  konečnom dôsledku k  zníženiu efektívneho 
priesvitu pľúcneho riečiska, musí PK generovať vyšší tlak, 
aby sa zachoval minútový objem srdca. PK v  rámci zapoje-
nia kompenzačných mechanizmov hypertrofuje a  dilatuje. 
Ukazuje sa, že determinantom prognózy pacientov s  PH je 
práve funkcia PK a  nie ukazovatele pľúcneho vaskulárneho 
postihnutia. Napríklad práca, ktorá porovnala efektivitu 
pľúcnej vaskulárnej rezistencie (PVR) a ejekčnej frakcie PK 
stanovenej pomocou magnetickej rezonancie pri predikcii 
prognózy pacientov, dokázala, že prediktorom prežívania 
bola zmena ejekčnej frakcie PK. Najlepšie prežívanie mali 
pacienti, u ktorých pri liečbe ejekčná frakcia PK stúpla. Na 
rozdiel od toho sa PVR u pacientov, ktorí prežili sledované 
obdobie, neodlišovala od tých, ktorí zomreli. Ejekčná frakcia 
stanovená pomocou magnetickej rezonancie je v  klinickej 
praxi doposiaľ najspoľahlivejším ukazovateľom kontraktility 
PK. Stále sa však hľadá ideálny ukazovateľ kontraktility, 
ktorý by bol nezávislý od preloadu a  afterloadu, veľkosti 
a masy srdca, citlivo by reagoval na zmenu inotropie, bol by 
bezpečný, ľahko aplikovateľný, reprodukovateľný a využiteľný 
v  klinickej praxi. Funkciu PK možno hodnotiť na základe 

známych klinických, laboratórnych, funkčných, katetrizač-
ných, ale aj echokardiografických a  iných zobrazovacích 
parametrov. Limitáciou zobrazovacích vyšetrení je nepravi-
delný a vysoko variabilný tvar PK neumožňujúci geometrické 
zjednodušenie s  cieľom matematických výpočtov. Jedným 
z  presnejších ukazovateľov funkcie PK by sa preto mohol 
stať strain – deformácia PK, hodnotený echokardiograficky. 
Narušený longitudinálny strain PK sa pri PAH spájal s hor-
ším prežívaním. Strain by sa preto mohol stať ukazovateľom 
ovplyvňujúcim terapeutické rozhodovanie u pacientov s PH. 
Katetrizačné vyšetrenie je síce invazívne, no prináša nenahra-
diteľné informácie o etiológii, závažnosti a prognóze pľúcnej 
hypertenzie a  PAH. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je stano-
venie minútového objemu. Hodnotenie funkcie PK je teda 
komplexné. Vyžaduje si posúdenie morfologických (rozmery, 
tvar, deformácia, kvantifikácia trikuspidálnej regurgitácie 
a  iné), hemodynamických (tlak v pľúcnici, pravej predsieni, 
zaklinení, minútový objem a  iné) a  ďalších (nátriuretické 
peptidy, saturácia kyslíka v zmiešanej krvi z pľúcnice a  iné) 
ukazovateľov. Manažment zlyhávania PK sa odvíja od príčiny, 
rýchlosti vzniku, intenzity a prítomnosti agravujúcich kom-
ponentov. Je potrebné znížiť afterload (napríklad pomocou 
špecifickej liečby PAH) a optimalizovať preload starostlivým 
titrovaním rovnováhy intravaskulárneho objemu. Na rozvoji 
zlyhania PK sa môžu výrazne podieľať agravujúce faktory 
(hypotenzia, arytmie, infekcia, anémia a  podobne), ktoré 
je potrebné pohotovo korigovať. Jedným z  dominantných 
aspektov liečby je inotropia, ktorá môže priamo zlepšiť 
kontraktilitu PK, ale aj zvýšiť koronárny prietok a  upraviť 
geometriu srdcových oddielov s následným zlepšením inte-
rakcie PK a  ľavej komory (ĽK) a zlepšením plnenia ĽK. Pri 
pokročilých formách zlyhania PK sú k  dispozícii paliatívne 
intervencie, ako napríklad balóniková atriálna septostómia. 
Mechanické podpory sa môžu uplatniť pri premostení ku 
konečnému riešeniu, ktorým je transplantácia pľúc alebo 
komplexu srdce-pľúca.

MUDr. Milan Luknár, PhD., z  Centra pre PAH pri 
Oddelení zlyhávania a  transplantácie srdca NÚSCH infor-
moval o prvých skúsenostiach s  intravenóznym podávaním 
treprostinilu cestou plne implantovateľnej pumpy v Slovenskej 
republike. Uviedol prípad pacienta s pokročilou idiopatickou 
PAH, ktorý bol liečený kombinovanou špecifickou liečbou cie-
lenou na patofyziologické mechanizmy PAH (vazokonstrikcia, 
proliferácia, trombóza). Súčasťou tejto liečby je treprostinil, 
analóg prostacyklínu na parenterálne použitie. Pacientovi 
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sa podával vo forme kontinuálnej infúzie pomocou externej 
implantovateľnej pumpy. Klinický stav pacienta sa stabilizoval 
a  terapia sa hodnotila ako efektívna. Tento spôsob liečby sa 
však spájal s významnými lokálnymi komplikáciami v mieste 
podávania (bolestivosť, začervenanie, celulitída) (obrázok 1), 
ktoré výrazne znižovali kvalitu života mladého pacienta. 
Preto sa ošetrujúci lekári rozhodli pre inovatívny spôsob 
podávania treprostinilu – pomocou plne implantovateľnej 
pumpy. Systém tvorí kovové telo, ktoré obsahuje liečivo vo 
forme kvapaliny (obrázok 2). Telo pumpy sa implantuje do 
podkožia v  oblasti mezogastria. Na telo sa napojí katéter, 
ktorý sa tunelizuje do oblasti v. subclavia, kde vstupuje do žily 
(obrázok 3). Liek sa týmto spôsobom aplikuje kontinuálne 
priamo do žily. Pohon sa uskutočňuje pomocou stlačeného 
plynu v  tele pumpy. Implantácia u  pacienta síce prebehla 
s  viacerými komplikáciami (pneumotorax, porucha funk-

cie pumpy), ktoré sa však podarilo vyriešiť bez následkov. 
Pacientovi v  súčasnosti napĺňajú pumpu priamou injekciou 
transkutánnym spôsobom v  mesačných intervaloch. Jeho 
kvalita života sa výrazne zlepšila (obrázok 4). Túto pumpu 
implantovali aj ďalšej pacientke – s  PAH spojenou s  ocho-
rením spojiva. V  tomto prípade bola implantácia aj ďalší 
priebeh ochorenia bez komplikácií a  pacientka pozitívne 
hodnotí zmenu kvality života. Plne implantovateľná pumpa 
na podávanie treprostinilu je teda určená selektovaným 
pacientom s  PAH, ktorí si vyžadujú kontinuálne podávanie 
analógu prostacyklínu, a to najmä osobám, ktoré sú ohrozené 
lokálnymi komplikáciami pri subkutánnom podávaní a ktoré 
žijú aktívny život. 

MUDr. Peter Lesný, PhD., z  Centra pre PAH pri Od-
delení zlyhávania a  transplantácie srdca NÚSCH referoval 
o  prípade mladej pacientky s  PAH sledovanej v  rokoch 
2005 – 2016. U  pacientky vyšetrovanej pre námahovú dý-
chavicu sa zistila ťažká prekapilárna pľúcna hypertenzia. Po 
vylúčení ochorenia pľúc a  chronického tromboembolizmu, 
ako aj ďalších súvisiacich stavov (ochorenie spojiva, vrode-
ná chyba srdca so skratom, portálna hypertenzia a  iné) sa 
stav hodnotil ako idiopatická PAH. Do liečby sa postupne 
zaradil inhibítor fosfodiesterázy typu 5, antagonista endo-
telínového receptora a  analóg prostacyklínu. Napriek tomu 
sa stav pacientky nepodarilo upraviť na uspokojivú úro-

Obrázok 1   Lokálne komplikácie subkutánneho podávania 
prostanoidu

Obrázok 2   Kovové telo pumpy a katéter
Obrázok 3   Schéma implantácie pumpy LenusPro a intravenóz-
neho vstupu katétra (zdroj: www.infucare.com)
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veň. Klinický stav sa náhle zhoršil v  súvislosti so vznikom 
palpitácií. Prejavila sa veľkoobehová kongescia, systémová 
hypotenzia, zhoršila sa cyanóza. Elektrokardiografický obraz 
svedčil pre átrio-ventrikulárnu nodálnu reentry tachykardiu 
(AVNRT). Po prechodnom obnovení sínusového rytmu 
AVNRT recidivovala, čo si vyžiadalo vnútrožilové podanie 
adenozínu. Následné invazívne elektrofyziologické vyšetrenie 
potvrdilo indukovateľnú paroxyzmálnu AVNRT. Vykonala 
sa akútne úspešná rádiofrekvenčná modulácia pomalej AV 
nodálnej dráhy. Prítomné však zostali indukovateľné pred-
sieňové tachyarytmie, spontánne terminujúce, ktoré nemali 
charakter typického fluttera predsiení. Neboli vhodné na 
elektrofyziologické mapovanie a  intervenčné riešenie. Do 
liečby bol zaradený metoprolol a  neskôr amiodarón. Počas 
nasledujúceho obdobia sa zaznamenala atriálna tachykardia 
s  prevodom 2 : 1 sprevádzaná klinickým zhoršením, čo si 
vyžiadalo elektrickú kardioverziu. Vzhľadom na progresiu 
ochorenia s  vyčerpaním možností konzervatívnej liečby 
bola pacientka zaradená na čakaciu listinu na transplantá-
ciu pľúc. V  roku 2016 pacientka podstúpila transplantáciu 
pľúc. Perioperačný priebeh sa komplikoval zlyhaním srdca 
a pacientka zomrela včasne po operácii. Supraventrikulárne 

Obrázok 4   Lokálny nález po implantácii pumpy LenusPro

arytmie rozličného pôvodu a charakteru u pacientky s PAH 
spôsobili náhle zhoršenie klinického stavu. Vyžiadali si opa-
kované hospitalizácie. Intervenčné riešenie je prístupné, no 
v  uvedenom prípade bolo vzhľadom na charakter porúch 
rytmu úspešné len čiastočne. 

MUDr. Pavel Kmeč zo Stredoslovenského ústavu srd-
cových a  cievnych chorôb v  Banskej Bystrici prezentoval 
prípad 23-ročnej pacientky s  PAH spojenou s  ochorením 
spojiva – systémovým lupus erythematosus (SLE). SLE sa 
u  pacientky prejavil nefritídou v  roku 2012. Do liečby boli 
zaradené imunosupresíva (cyklofosfamid, kortikosteroidy, 
hydroxychlorochín). V  roku 2016 sa pri echokardiografic-
kom vyšetrení vyslovilo podozrenie na pľúcnu hypertenziu. 
Katetrizácia potvrdila ťažkú prekapilárnu pľúcnu hypertenziu 
a  po vylúčení tromboembolizmu a  ochorenia pľúc sa stav 
hodnotil ako PAH asociovaná so SLE. Do liečby sa zaradil 
sildenafil a  macitentan, neskôr sa pridal selexipag. Stav 
pacientky je klinicky stabilizovaný, pretrváva však vysoká 
hodnota NT-proBNP, čo môže byť signálom nepriaznivej 
prognózy. Uvažuje sa preto o  eskalácii špecifickej liečby vo 
forme pridania parenterálneho prostanoidu. Táto liečba sa 
však spája s určitými obmedzeniami v živote mladej pacientky 
a vyžaduje si jej úzku spoluprácu a disciplínu. 

MUDr. Daniela Ondušová z  Východoslovenského ústa-
vu srdcových a  cievnych chorôb v  Košiciach informovala 
o 38-ročnej pacientke s PAH asociovanou s vrodenou chybou 
srdca s  Eisenmengerovým syndrómom. Pacientka bola od 
narodenia sledovaná pre defekt predsieňového septa typu 
ostium secundum s  včasným rozvojom Eisenmengerovho 
syndrómu. Od roku 2008 bola liečená bosentanom. Bola 
opakovane hospitalizovaná pre flutter, respektíve fibriláciu 
predsiení s  rýchlou frekvenciou komôr, pre ktoré postupne 
užívala propafenón, metoprolol a  amiodarón. Vzhľadom na 
progresiu ochorenia bol v  marci 2019 do liečby zaradený 
treprostinil. Jeho podávanie sa však komplikovalo svrbením, 
bolestivosťou a zápalovou reakciou v mieste vpichu. Imuno-
logické testy potvrdili alergiu na treprostinil. Alergia limituje 
ďalšie liečebné možnosti. 

MUDr. Martin Záhorec, PhD., primár Kardiologického 
oddelenia Detského kardiocentra (DKC) NÚSCH v Bratislave, 
uviedol, že o pacientov s PAH v detskom veku v Slovenskej 
republike sa stará výhradne DKC. Dr. Záhorec uviedol prehľad 
základných údajov týkajúcich sa detských pacientov s  PH. 
DKC v  súčasnosti sleduje 40 pacientov, väčšinu tvoria chorí 
s  neoperovanými vrodenými chybami srdca, vyše tretina 
pacientov je po operácii pre vrodenú chybu srdca a  u  os-
tatných je etiológia pľúcnej hypertenzie iná. 33 pacientov 
užíva špecifickú liečbu PAH, viac než tretina pacientov sa 
lieči kombinačnou liečbou. V  období 2006 – 2019 zomrelo 
19 pacientov s PAH, a  to predovšetkým s  idiopatickou PAH 
a chorých s atréziou pľúcnice s veľkými aorto-pulmonálnymi 
kolaterálami aj ďalšími vrodenými skratovými chybami srdca 
a veľkých ciev. 
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Zástupcovia jednotlivých centier referovali o  výsledkoch 
svojej činnosti za ostatný rok. Uvedené tri centrá pre PAH 
zamerané na dospelých pacientov v súčasnosti evidujú spolu 
157 žijúcich dospelých pacientov s PAH a chronickou trom-
boembolickou pľúcnou hypertenziou (CTEPH). V ostatnom 
roku bolo diagnostikovaných 19 pacientov s PAH (prevažne 
idiopatickou). Zomrelo spolu osem pacientov, a  to najmä 
na progresívne zlyhávanie pravej komory a  pridružené 
komplikácie. 

Na záver stretnutia zástupcovia centier diskutovali 
o  aktuálnych problémoch epidemiológie, diagnostiky a  te-
rapeutického manažmentu PAH. Vyjadrili nespokojnosť 
s  pretrvávajúcimi obmedzeniami, ktoré neúmerne zvyšujú 
zaťaženie lekárov zaoberajúcich sa liečbou PAH administra-
tívnymi a ďalšími neodbornými výkonmi. Tieto pridružené 
úkony s narastajúcim počtom pacientov navyše znamenajú 
čoraz väčšiu časovú stratu a  vyžadujú si ďalšie personálne 
nároky. Aspoň uvedené časové straty by sa dali minimalizo-

vať dôslednou elektronizáciu komunikácie so zdravotnými 
poisťovňami, ktorá je doteraz na zastaranej úrovni. Okrem 
toho trvá centralizácia rozhodovania o  liečbe chronickej 
tromboembolickej pľúcnej hypertenzie. Súčasné preskripč-
né obmedzenie komplikuje prístup k  liečbe predovšetkým 
pre pacientov zo stredoslovenského a  východoslovenského 
regiónu. 

Uvedené už 9. tradičné stretnutie dôsledne dodržiavalo 
filozofiu „okrúhleho stola“ zdôrazneného aj v názve podujatia. 
Konštruktívna atmosféra so vzájomným rešpektom je zárukou 
pokračovania v  systematickej spolupráci, ktorá je v  oblasti 
PAH a  iných vzácnych chorôb v  podmienkach Slovenskej 
republike nevyhnutná. 

MUDr. Milan Luknár, PhD.
Centrum pre PAH pri Oddelení zlyhávania

a  transplantácie srdca, Národný ústav 
srdcových a  cievnych chorôb, a. s., Bratislava



246

Správa z účasti na Letnej škole hypertenzie Európskej 
hypertenziologickej spoločnosti 2019
14. – 20. september 2019, Brauron, Atény, Grécko

Information * Informácia Cardiology Lett. 2019;28(6):246–248

Letná škola hypertenzie Európskej hypertenziologickej spo-
ločnosti (ESH Summer School on Hypertension) sa tento rok 
konala od 14. – 20. septembra 2019 v  malebnom prostredí 
regiónu Brauron, Atény, Grécko. Na tomto podujatí sa zúčast-
nilo 65 mladých účastníkov z rôznych krajín Európy a taktiež 
sa stretnutia zúčastnili aj kolegovia z Brazílie a Číny. Jednotliví 
účastníci boli vybratí národnými hypertenziologickými spo-
ločnosťami a následne schválení Komisiou pre edukáciu ESH. 
Každú krajinu môžu reprezentovať dvaja účastníci a moju účasť 
na tomto podujatí podporila Slovenská hypertenziologická 
spoločnosť. Letná škola hypertenzie sa snaží motivovať mladých 
klinických lekárov a vedcov vo výskume artériovej hypertenzie 
a napomáha pri budovaní medzinárodných kontaktov.

Podujatie bolo organizované pod vedením profesora 
Konstantinosa Tsioufisa (Atény, Grécko) a profesorky Renáty 
Cífkovej (Praha, Česká republika). Tohtoročná Letná škola 
hypertenzie sa venovala rôznorodým odborným témam – epi-
demiológii a patofyziológii artériovej hypertenzie, rizikovým 
faktorom, diferenciálnej diagnostike artériovej hypertenzie, 
terapeutickým možnostiam a v neposlednom rade sa venovala 
aj diagnostike a  liečbe orgánového poškodenia spojeného 
s  artériovou hypertenziou. 

Letnej školy hypertenzie ESH 2019 sa zúčastnili ako 
lektori významné osobnosti z  oblasti artériovej hypertenzie 
a z výboru ESH, napríklad Claudio Borgi (Bologna, Taliansko), 
George Stergiou (Atény, Grécko), Empar Lurbe (Valencia, 
Španielsko), Gianfranco Parati (Miláno, Taliansko), Dragan 
Lovic (Niš, Srbsko), Andrzej Januszewicz (Varšava, Poľsko), 
Bojan Jelakovic (Záhreb, Chorvátsko), Dimitri P. Mikhailidis 
(Londýn, Veľká Británia). Konferencie sa zúčastnil aj súčasný 
prezident ESH Reinhold Kreutz (Berlín, Nemecko). 

V úvode sme sa sústredili na epidemiológiu spojenú 
s hypertenziou a zaznela aj prednáška týkajúca sa hypertenzie 
v  detskom veku a  adolescencii od profesorky Empar Lurbe 
(Valencia, Španielsko) (1). V  rámci sekcie o  patofyziológii 
hypertenzie sme sa venovali genetike, vplyvu sympatikového 
nervového systému, endotelovej dysfunkcii a  taktiež sme sa 
dozvedeli o  vplyve životného štýlu a  okolitého prostredia na 
vznik artériovej hypertenzie. Profesor Harris Grassos (Até-
ny, Grécko) uviedol viaceré environmentálne faktory, ktoré 
ovplyvňujú kardiovaskulárnu morbiditu. Zdôraznil najmä úlohu 
znečisteného ovzdušia a  expozíciu nadmernému hluku, ktoré 
sú asociované s nárastom krvného tlaku (2). 

Profesor Gianfranco Parati (Miláno, Taliansko) sa veno-
val spánkovému apnoe v  spojení s  artériovou hypertenziou. 
V tejto prednáške rozobral patofyziológiu vzniku spánkového 
apnoe založenú na aktivácii sympatika, poškodení kardiovas-
kulárneho autonómneho systému, aktivácii systému renín-
-angiotenzín-aldosterón, progresii endotelovej dysfunkcie 
a  zvýšení oxidačného stresu spolu s  metabolickou dysre-
guláciou spojenou s  leptínovou a  inzulínovou rezistenciou. 
Závažnosť obštrukčného spánkové apnoe priamo súvisí so 
stupňom artériovej hypertenzie, ktorá je rezistentnejšia na 
antihypertenzívnu liečbu a spája sa s poruchou diurnálneho 
rytmu. Vzhľadom na zvýšenú kardiovaskulárnu morbiditu 
a  mortalitu týchto pacientov zdôraznil dôležitú úlohu am-
bulantného/domáceho monitorovania krvného tlaku a  iden-
tifikáciu jednotlivých pacientov s  obštrukčným spánkovým 
apnoe. V  tejto skupine pacientov by sa mali uplatniť všetky 
možnosti efektívnej stratégie na dosiahnutie cieľových hodnôt 
krvného tlaku spolu s  využívaním špecifických liečebných 
metód, a  to pomocou neinvazívnej ventilácie formou prí-
strojom generovaného kontinuálneho pozitívneho tlaku (3). 

V sekcii o liečbe hypertenzie boli spomenuté hlavné sku-
piny antihypertenzív, možné kombinácie antihypertenzívnej 
liečby vychádzajúce z najnovších 2018 ESC/ESH Odporúčaní 
manažmentu artériovej hypertenzie. Okrem farmakologických 
intervencií nám profesor Konstantinos Tsioufis (Atény, Gréc-
ko) predstavil intervenčnú metódu – renálnu denerváciu (4).

Profesor Michel Azizi (Paríž, Francúzsko) sa venoval 
téme kombinovanej liečby u  pacientov s  rezistentnou hy-
pertenziou. Rezistentná hypertenzia sa vyskytuje v  bežnej 
populácii v 8 – 12 %. U pacientov s chronickým ochorením 
obličiek sa prevalencia zvyšuje až na viac ako 50 % pacientov 
a incidencia sa pohybuje okolo 0,7 prípadu na 100 osôb s tou-
to diagnózou/ročne. Rezistentná hypertenzia je asociovaná 
s  vyššou mierou poškodenia cieľových orgánov, zvýšeným 
kardiovaskulárnym rizikom so zvýšenou kardiovaskulárnou 
morbiditou a  mortalitou. Liečba  pacientov s  rezistentnou 
hypertenziou by mala byť založená na známej kombinácii 
ACE inhibítor/sartan + blokátor kalciového kanála + tiazid/
tiazidom podobné diuretiká v optimálnom dávkovaní. V prí-
pade nedosiahnutia hodnôt < 140/90 mmHg potvrdených 
ambulantným monitorovaním krvného tlaku je nevyhnutné 
vylúčiť sekundárne formy hypertenzie a  viaceré príčiny 
pseudohypertenzie (konkrétne zlyhanie adherencie k liečbe). 
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Adherencia pacientov klesá s  narastajúcim počtom liekov, 
preto je vhodné využívať fixné kombinácie liečiv. Intervenčné 
možnosti liečby rezistentnej hypertenzie – renálna denervácia 
by sa mohli podľa názoru prednášajúceho využívať aj u pa-
cientov s  artériovou hypertenziou 1. stupňa s  intoleranciou 
k  antihypertenzívnej medikácii alebo nízkou adherenciou 
k terapii. Renálna denervácia by sa mohla využívať aj u pa-
cientov s 2. – 3. stupňom artériovej hypertenzie, u ktorých by 
mohla pomôcť znížiť počet užívaných liekov a zlepšiť kontrolu 
krvného tlaku. Zásadným predpokladom úspechu renálnej 
denervácie je však dobrá selekcia pacientov, u  ktorých je 
skutočný predpoklad efektívnosti tejto terapeutickej modality. 
V  ďalšej časti prednášky sa podrobne rozoberali možnosti 
zvýšenia adherencie pacientov k  antihypertenzívnej liečbe, 
zlepšenia kontroly tlaku u pacientov s rezistentnou hyperten-
ziou, zníženia lekárskej inercie a redukcie zdravotníckych ná-
kladov. Adherencia pacientov závisí od viacerých variabilných 
faktorov. Možno ich rozdeliť na sociodemografické faktory, 
ktoré závisia napríklad od veku, vzdelania a  výšky príjmu. 
Taktiež treba zvážiť aj faktory týkajúce sa liečby, napríklad 
zlyhanie terapie, prípadné komplikácie spojené s  liečbou 
a výskytom nežiaducich účinkov antihypertenzívnej mediká-
cie. Adherencia závisí aj od faktorov týkajúcich sa pacienta, 
ako napríklad vplyv komorbidít (demencia, psychiatrické 
ochorenia), strach z nežiaducich účinkov, správne pochopenie 
užívania odporučenej medikácie a tendencia k alternatívnej 
liečbe. Okrem uvedených faktorov adherencia pacienta závisí 
aj od lekára indikujúceho liečbu – súvisí s  komunikačnými 
schopnosťami lekára, adekvátnym vysvetlením nevyhnutnosti 
liečby a časovými limitáciami lekára na pacienta. Na zákla-
de tejto prednášky sme sa dozvedeli o  mnohých faktoroch 
zlyhania pacientovej adherencie k antihypertenzívnej liečbe 
a nevyhnutnosti zlepšenia edukácie pacientov v rámci dosa-
hovania cieľových hodnôt krvného tlaku (5). V študentských 

prednáškach boli následne predstavené možnosti sledovania 
adherencie na základe merania antihypertenzívnych liečiv 
v moči a sére u pacientov a jej asociáciou s hypertrofiou ľavej 
komory na základe echokardiografických kritérií. 

Veľmi aktuálnou témou bola prednáška MUDr. Jany 
Brguljan (Ľublana, Slovinsko) o  predoperačnej príprave hy-
pertonika, čo prinieslo veľmi praktický náhľad na dôležitosť 
adekvátnej prípravy pacienta s  artériovou hypertenziou (6). 

Medzi najzaujímavejšie prednášky patrila aj téma profe-
sorky Renáty Cífkovej (Praha, Česká republika) o hypertenzii 
v  gravidite, ktorá zdôraznila fyziologické zmeny krvného 
tlaku v  gravidite a  nevyhnutnosť monitorovania krvného 
tlaku u  gravidných žien. Artériovú hypertenziu v  gravidite 
rozdelila na preexistujúcu hypertenziu, gestačnú hypertenziu, 
preexistujúcu hypertenziu zhoršenú gestačnou hypertenziou 
s  proteinúriou, preeklampsiu a  neklasifikovanú hypertenziu, 
ktorá sa objaví po 20. gestačnom týždni, ale bez údajov na-
značujúcich preexistujúcu hypertenziu. Na základe najnovších 
2018 ESC/ESH Odporúčaní manažmentu artériovej hyperten-
zie je hypertenzia v gravidite definovaná tlakom vyšším ako 
140/90 mmHg, pričom stredne ťažký stupeň je klasifikovaný 
tlakom 140 – 159/90 – 109 mmHg a  ťažký stupeň tlakom 
vyšším ako > 160/110 mmHg. Nekontrolovaná artériová 
hypertenzia v gravidite spôsobuje zvýšenú materskú, fetálnu 
a neonatálnu morbiditu a mortalitu. Profesorka Cífková vy-
zdvihla v liečbe úlohu alfa-metyldopy, labetalolu a blokátorov 
kalciového kanála, konkrétne nifedipínu. Betablokátory sú 
v porovnaní s blokátormi kalciového kanála menej efektívne 
a  môžu spôsobovať fetálnu bradykardiu, retardáciu rastu 
a  hypoglykémiu. Z  tejto skupiny možno použiť metoprolol, 
ktorý ma bezpečný profil, ale jeho použitie sa odporúča až 
v  neskorších fázach gravidity. Hydralazín už nepatrí medzi 
skupiny odporúčaných liekov kvôli zvýšenému riziku perina-
tálnych nežiaducich účinkov. V  prípade hypertenznej krízy 

Obrázok 1   Účastníci Letnej školy hypertenzie ESH 2019 na myse Sounion
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u  pacientok s  eklampsiou a  preeklampsiou je nevyhnutná 
hospitalizácia a  adekvátny začiatok antihypertenzívnej lieč-
by. V  liečbe možno využiť intravenózne podanie labetalolu 
(maximálna dávka do 800 mg/24 hodín kvôli riziku fetálnej 
bradykardie), alfa-metyldopy, nifedipínu alebo nikardipínu 
a nitroglycerínu v prípade pľúcneho edému. Kontraindikované 
je použitie ACE inhibítorov/sartanov, priamych inhibítorov 
renínu (fetotoxicita), diuretík (zmenšenie intravaskulárne-
ho objemu) a  nitroprusidu sodného (riziko fetálnej otravy 
kyanidom) (7, 8). Taktiež vyzdvihla význam preventívneho 
podávania kyseliny acetylsalicylovej v dávkach 100 – 150 mg 
denne u  žien so stredným a  vysokým rizikom vzniku pre-
eklampsie od 12. do 36. – 37. gestačného týždňa (8). 

Veľmi edukatívne bola zhrnutá sekcia o sekundárnej hy-
pertenzii, ktorej sa venoval profesor Alexandre Persu (Brusel, 
Belgicko) v prednáške o renovaskulárnej hypertenzii (9, 10). 
Profesor Bojan Jelakovic (Záhreb, Chorvátsko) v  prednáške 
objasnil tému renoparenchymatóznej hypertenzie a  balkán-
skej nefropatie (11). Profesor Andrzej Januszewicz (Varšava, 
Poľsko) potom zhrnul endokrinné príčiny sekundárnej hy-
pertenzie, objasnil úskalia diagnostiky a  liečby primárneho 
hyperaldosteronizmu (12, 13, 14) a  feochromocytómu (15, 
16). Tieto prednášky boli aktuálne a  veľmi praktické pre 
každodennú prácu na internom oddelení. 

Okrem odborného programu nám bola súčasným 
prezidentom profesorom Reinholdom Kreutzom (Berlín, 
Nemecko) ponúknutá spolupráca s Európskou spoločnosťou 
pre hypertenziu v  podobe členstva vo viacerých pracov-
ných skupinách v  rámci ESH. Súčasný prezident ESH nám 
predstavil projekt spojenia všetkých participantov Letnej 
školy hypertenzie 2019 na sociálnych sieťach – Facebook, 
Instagram, pomocou ktorých si môžeme aktívne vymieňať 
naše skúsenosti a  nápady na dlhodobú spoluprácu medzi 
jednotlivými európskymi krajinami. Na Letnej škole hyper-
tenzie nám organizátori pripravili pestrý odborný program 
v príjemnom prostredí gréckeho Brauronu. Okrem množstva 
zaujímavých prednášok sme mali možnosť spoznať aj trochu 
gréckej histórie návštevou Poseidonovho chrámu na myse 
Sounion (obrázok 1) a spoločnou návštevou hlavného mesta.

Chcela by som sa poďakovať výboru Slovenskej hyperten-
ziologickej spoločnosti, najmä docentke Slavomíre Filipovej, 
PhD., FESC a profesorovi Ľudovítovi Gašparovi, CSc. za moju 
nomináciu na Letnú školu hypertenzie ESH 2019. Toto edukačné 
podujatie bolo unikátnou postgraduálnou príležitosťou, vďaka 
ktorej som mala možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami, 
ktoré účastníkom prezentovali špičkoví svetoví odborníci z oblasti 
artériovej hypertenzie. Letná škola hypertenzie je veľkým príno-
som pre moju odbornú prax, a  preto môžem účasť na Letnej 
škole hypertenzie vrelo odporučiť i  ďalším mladým kolegom, 
ktorí sa problematike artériovej hypertenzie aktívne venujú.

 MUDr. Andrea Komorníková, PhD.
 I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
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Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax. +33.4.92.94.76.01

29. 3. 2020, from 14:00  to 15:30 CEST, Vienna, Austria 
e-Cardiology award session at EHRA 
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax. +33.4.92.94.76.01

2. – 4. 4. 2020, Malaga, Spain
ESC Preventive Cardiology
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01

5. – 7. 4. 2020, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovak Republic
10. tatranské kardiologické dni
Information: Sekretariát SKS, tel: +421-2-5479 1210, e-mail: info@
sks.sk, www.sks.sk

17. – 18. 4. 2020, Leuven, Belgium
EuroGUCH 2020. The 11th European Meeting on Adult Con-
genital Heart Diseases
Information: e-mail: euroguch@kuleuven.be

23. – 26. 4. 2020, Budapest, Hungary
Frontiers in CardioVascular Biomedicina 2020
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01

24. – 25. 4. 2020, Žilina, Slovak Republic
VII. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii
Information: PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, Kardiologická 
ambulancia, Centrum Medicus, Javorová 25, 921 01 Piešťany tel.: 
0905 911 857, e-mail: labudovamonika@azet.sk

2. – 3. 5. 2020, Mumbai, India
EHRA ACE Meeting 2020. 1. edition Advanced Course in 
electrophysiology
Information: ace202@centrixhealthcare.com

7. – 9. 5. 2020, Nice, France
EACVI Echo Nice Course 
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax. +33.4.92.94.76.01

17. – 20. 5. 2020, Veletrhy Brno, Czech Republic
XXVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti
Information: Sekretariát ČKS, tel: +420 543 213 825, e-mail: cks@
kardio-cz.cz

23. – 26. 5. 2020, Barcelona, Spain
Heart Hailure 2020
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01

4. – 6. 6. 2020, Seville, Spain
EuroHeartCare 2020
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01

6. – 8. 6. 2020, Amsterdam, Netherlands
44th EWGCCE Meeting. Annual Meeting of the European 
Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax. +33.4.92.94.76.01

29. 8. – 2. 9. 2020, Amsterdam, Netherlands
ESC Congress 2020 
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01

9. – 10. 10. 2020, Torino, Italy
Myocardial and Pericardial Diseases Meeting. The annual 
meeting of the ESC Working Group on Myocardial & Peri-
cardial Diseases 
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax. +33.4.92.94.76.01

8. – 10. 10. 2020, Šamorín, Slovak Republic
XXV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Information: Sekretariát SKS, tel: +421-2-5479 1210, e-mail: info@
sks.sk, www.sks.sk

22. – 24. 10. 2020, Lisbon, Portugal
EuroThrombosis and EuroVessels 2020
Information: ESC, European Heart House, Les Templiers, 2035 
Route des Colles, CS 80179 Biot, 06903 Sophia Antipolis, France, 
tel: +33.4.92.94.76.00, fax: +33.4.92.94.76.01
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Komentár k Odporúčaniam ESC pre manažment 
kardiovaskulárnych ochorení v gravidite 2018

Dúbrava J, Korbeľ M

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) publikovala v  roku 2018 update odporúčaní pre 
manažment kardiovaskulárnych ochorení (KVO) v gravidite (1). Predchádzajúce odporúčania ESC 
boli uverejnené roku 2011 (2). Komentár k nim sme publikovali v časopise Cardiology Letters 
(3). Tento komentár sa zaoberá zmenami odporúčaní ESC 2018 v porovnaní s publikovanými 
odporúčaniami 2011 a prínosom pre rutinnú prax.

Odporúčania ESC pre manažment synkopálnych  
stavov 2018. Komentár k odporúčaniam 

Mitro P

S krátkodobými poruchami vedomia sa stretáva široké spektrum lekárov, a  to od 
všeobecných lekárov až po špecialistov jednotlivých odborov.

Tretia edícia európskych odporúčaní pre diagnostiku a  liečbu synkopálnych stavov 
v  roku 2018 (ESCg 2018) odráža multidisciplinárny charakter problematiky (1). Na druhej 
strane, keďže tento dokument opakovane vzniká pod hlavičkou Európskej kardiologickej 
spoločnosti, zdôrazňuje skutočnosť, že úloha kardiológov ostáva nezastupiteľná, predovšetkým 
v  manažmente prognosticky nepriaznivej časti spektra synkopálnych stavov – kardiálnej 
synkopy. Významný podiel na tvorbe dokumentu mala Európska spoločnosť pre poruchy 
srdcového rytmu (EHRA).

Kardiotoxicita vyvolaná inhibítormi imunitných kontrolných  
bodov používanými v imunoterapii nádorov

Országhová Z Jr., Rečková M, Jablonická M, Mladosievičová B

Imunoterapia predstavuje významný pokrok v  liečbe nádorov. V ostatnom desaťročí priniesla 
revolúciu v klinickom manažmente širokého spektra solídnych a hematologických malignít, a  to 
aj takých, ktoré sa spájali s veľmi zlou prognózou. Inhibítory imunitných kontrolných bodov, 
tzv. checkpoint inhibítory (CPI) sú monoklonové protilátky namierené proti kontrolným bodom 
imunitnej odpovede, a  to cytotoxickému T-lymfocytovému antigénu 4 (CTLA-4), proteínu 
programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1) a  jeho ligandu (PD-L1). Blokujú inhibičné signály 
aktivácie T-buniek a umožňujú im tak poskytnúť účinnú protinádorovú odpoveď. 

Význam hematopoetických kmeňových buniek

Barteková M, Husseinová M, Radošinská J

Hematopoetické kmeňové bunky (HKB) sú jediným zdrojom všetkých krvných elementov. 
Nachádzajú sa primárne v kostnej dreni, menej v periférnej a pupočníkovej krvi. Podobne 
ako iné typy buniek, aj HKB sú schopné produkovať extracelulárne vezikuly (EV). EV uvoľnené 
z HKB, prípadne EV produkované bunkami odvodenými od HKB, vykazujú pleiotropné účinky na 
organizmus: prispievajú ku komunikácii medzi bunkami, môžu slúžiť ako biomarkery funkčného 
stavu kostnej drene, a potenciálne sa uvažuje aj o  ich využití v prevencii a/alebo liečbe rôznych 
ochorení, vrátane ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS). 


