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Život sa mení, zmena je život. Pred 3 rokmi by nám vôbec nepripadalo výnimočné
stretnúť sa osobne. Uplynulé 2 roky výrazným spôsobom zmenili celosvetový
chod udalostí. Prejavilo sa to najmä v medicíne, ktorá sa v mnohých ohľadoch
transformovala na medicínu COVID-19. „Biela medicína“ bola (a je) odsúvaná do
pozadia.
Po dvoch rokoch pandemických opatrení máme možnosť sa osobne stretnúť v Bratislave na 37. kongrese
SHS, ktorý tradične organizujeme v spolupráci s Pracovnou skupinou preventívnej kardiológie SKS.
Celosvetovo (a Slovensko nevynímajúc) sú kardiovaskulárne ochorenia hlavnou príčinou úmrtí aj
počas uplynulých dvoch rokov pandémie COVID-19. Na začiatku kardiovaskulárneho kontinua stojí
artériová hypertenzia ako najčastejšie chronické kardiovaskulárne ochorenie dospelej populácie.
Manažment artériovej hypertenzie a všetkých kardiovaskulárnych ochorení je postavený na medicíne
založenej na dôkazoch. Práve teraz je čas, v ktorom musíme naplno využívať účinnú, bezpečnú
a efektívnu liečbu pri manažovaní našich pacientov s artériovou hypertenziou a kardiovaskulárnymi
ochoreniami. Celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov je založené na nutnosti
získavania odborných informácií v súlade s vedeckým pokrokom v medicíne. Súčasne je dôležité
podeliť sa o nadobudnuté klinické skúsenosti aj s ostatnými kolegami.
Program kongresu sme organizačne pripravili ako pri predchádzajúcich ročníkoch do jednej sekcie.
Artériová hypertenzia bude skloňovaná v každej prednáške. Program kongresu sa zameriava nielen
na manažment nekomplikovanej artériovej hypertenzie, ale venuje sa aj závažným a menej závažným
komplikáciám tohto ochorenia aj z pohľadu pandémie COVID-19. V tomto roku sme vďaka spolupráci
so Slovenskou Internistickou spoločnosťou pripravili zaujímavé prednášky aj o endokrinnej hypertenzii. Samozrejme je treba pamätať, že najlepšie ako predchádzať závažným KV komplikáciám je
dôsledná prevencia. V programe kongresu zaznejú originálne práce a kazuistiky. Veľmi sa tešíme
úspešnému pokračovaniu blokov spriatelených zahraničných hypertenziologických spoločností.
Súčasťou programu je významná sekcia 4 vyžiadaných „State of the art“ prednášok pozvaných
prednášateľov, ktorí sú mienkotvornými odborníkmi nielen v podmienkach Slovenska, ale aj
v medzinárodnom kontexte. Do programu sme zaradili večernú diskusiu na tému zmien v legislatíve,
naším cieľom je nájsť pozitívny konsenzus.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom, ktorí si našli čas, a pripravili
prednášku alebo prijali naše pozvanie na aktívnu účasť 37. kongres SHS a PS PK. Naše poďakovanie
patrí aj naším partnerom z farmaceutického priemyslu, ktorí pripravili sympóziá s veľmi aktuálnym
obsahom a všetkým, ktorí podporili toto podujatie.
Kongres netvoria iba prednášky, ale najmä diskusie a stretnutia účastníkov kongresu. Prajem Vám,
aby Vám 37. kongres SHS a PS PK SKS priniesol veľa nových poznatkov do Vašej každodennej klinickej
praxe.
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
prezidentka SHS SLS
V Bratislave, 14. februára 2022
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
KREDITY

Kredity za aktívnu účasť
Autor
10 kreditov
Spoluautor 5 kreditov (prví dvaja spoluautori)
Kredity budú elektronicky pripísané na CME kartu.

OZNAČENIE
PREDNÁŠOK
V PROGRAME
PREDNÁŠKY

Kredity za pasívnu účasť
Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
8 + 7 + 3 kredity CME
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)
8 + 7 + 3 kredity CME
Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti najskôr 2. apríla 2022 doobeda.
MIESTO A TERMÍN
KONANIA

Slovenčina, čeština, angličtina

REGISTRÁCIA

Štvrtok 31. marec 2022 od 11.00 h
Piatok 1. apríl 2022
od 07.30 h
Sobota 2. apríl 2022
od 07.30 h

NAHRÁVANIE
PREZENTÁCIÍ

V programových blokoch vedených v angličtine bude zabezpečený preklad
do slovenského jazyka.

Členovia SHS & PSPK SKS
Nečlenovia SHS & PSPK SKS
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA
Študenti lekárskych fakúlt
Prví (prednášajúci) autori

PUBLIKOVANIE
ABSTRAKTOV

70,– €
100,– €
30,– €
50,– €
0,– €
0,– €

Registračný poplatok je vrátane DPH.
Registračný poplatok zahŕňa: vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných
priestorov, kongresový materiál.
ODBORNÝ
PROGRAM

Časový limit všetkých prednášok je uvedený v programe pri každej prednáške.
V prípade, že nie je v bloku prednášok diskusia, ide o dĺžku prednášky
vrátane diskusie, napr. originálne práce a kazuistiky 10 min (8 min prednáška
a 2 min diskusia). Riadenie diskusie je plne v kompetencii a zodpovednosti
predsedníctva prednáškového bloku. Všetci členovia predsedníctiev sú povinní
začať blok prednášok načas podľa programu. Je nutné dodržiavanie časových
limitov. Po prekročení časového limitu prednášky o 60 sekúnd predsedajúci
prednášku preruší upozornením do mikrofónu a následne požiada technika
o vypnutie zvuku mikrofónu prednášajúceho.
Pre časovú orientáciu prednášajúcich aj predsedajúcich bude informácia o trvaní
prednášky zobrazená viditeľne na časovej osi prednášky a diskusie – znázornenie
v pravom dolnom rohu premietacej plochy.

31. marec – 2. apríl 2022
Radisson BLU Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3
811 02 Bratislava

KONGRESOVÝ
JAZYK

REGISTRAČNÉ
POPLATKY

– pozvaní prednášatelia
– prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov
(označenie: ABSTRAKT)

POKYNY PRE
VYSTAVOVATEĽOV

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

Prednášajúci môže nahrať svoju prezentáciu na technickom stanovišti
umiestnenom pred prednáškovou sálou najneskôr 30 minút pred začiatkom
každej sekcie/bloku. Nahrávanie prednášky v priebehu odborného programu
nie je povolené. V prípade neskoršieho dodania prezentácie nemôžeme garantovať
jej bezproblémový priebeh.
Texty prijatých abstraktov sú súčasťou tejto programovej brožúry.
Vybrané abstrakty originálnych prác a kazuistík, spĺňajúce publikačné kritériá,
budú tiež publikované v oficiálnom časopise SHS a SKS Cardiology Letters 2022.
Demontáž stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je možná
najskôr v sobotu dňa 2. apríla 2022 po 12.00 h.
Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o spoluprácu a pochopenie všetkých
partnerov kongresu a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia
predčasnou demontážou vystavovacích priestorov.
Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu 2. apríla 2022 o 8.00 h.

Odborný program kongresu je jednoplenárny, prebieha v jednej kongresovej sále.
Všetky prijaté práce budú prezentované ako prednášky.
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PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU
ŠTVRTOK 31. marec 2022
Otvorenie 37. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS
Prestávka
Sympózium PS preventívnej kardiológie SKS:
Optimálny manažment artériovej hypertenzie ako súčasť prevencie 		
kardiovaskulárnych komplikácií
12.15 – 12.30 Prestávka
12.30 – 13.45 COVID-19 ešte sa nás týka, chronické komplikácie COVID-19
a jeho vplyv nielen na KVO
13.45 – 14.00 Prestávka
14.00 – 15.00 Blok Slovenskej internistickej spoločnosti
15.00 – 15.15 Prestávka
15.15 – 16.30 Sympózium 1
Ako zlepšiť komunikáciu lekár – pacient.
Fenotypy pacientov z pohľadu lekára manažujúceho
KV ochorenia a postoj psychiatra.
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER)
16.30 – 16.40 Prestávka
16.40 – 17.50 Blok Opinion leadrov
17.50 – 18.05 Prestávka
18.05 – 19.15 7. Čižmárovej memoriál: Zobrazovacie metódy a ich využitie 			
v manažmente artériovej hypertenzie
19.15 – 20.30 Večera
20.30 – 22.00 Večerná diskusia na tému zmien v legislatíve preskripcií
a zodpovedností: Hľadajme pozitívny konsenzus

11.00 – 11.15
11.15 – 11.20
11.20 – 12.15

22.00

Ukončenie 1. deň

09.25 – 09.55 Hypertenzia v centre nášho záujmu. Kto, kedy a prečo?
Minisympózium spoločnosti Krka
09.55 – 10.10 Prestávka
10.10 – 11.10 Artériová hypertenzia a komplikácie
11.10 – 11.20 Prestávka
11.20 – 12.20 Sympózium 2
Prevencia odvrátiteľných KV úmrtí v klinickej praxi
			
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou NOVARTIS)
12.20 – 14.00 Obed
14.00 – 14.30 Minisympózium podporené spoločnosťou BERLIN-CHEMIE
14.30 – 14.40 Prestávka
14.40 – 15.40 Blok České společnosti pro hypertenzi
15.40 – 15.50 Prestávka
15.50 – 16.50 Sympózium 3
Quo vadis? K redukcii počtu odvrátiteľných KV úmrtí na Slovensku
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER)
17.00 – 17.25 Minisympózium spoločnosti SANDOZ
17.25 – 17.30 Prestávka
17.30 – 18.20 Artériová hypertenzia z našej klinickej (a experimentálnej) praxe 		
(Originálne prednášky)
18.20
Ukončenie 2. deň
19.00
Slávnostná večera spojená s odovzdávaním ocenení

SOBOTA 2. apríl 2022
08.00 – 08.30
08.30 – 08.40
08.40 – 09.10
09.10 – 09.15
09.15 – 10.15

PIATOK 1. apríl 2022
08.30 – 09.15
09.15 – 09.25

Manažment tlaku u pacientov s ochorením karotíd –
skúsenosti intervenčného centra
Prestávka
8

10.15 – 10.25
10.25 – 11.25
11.25 – 11.45

Valné zhromaždenie SHS
Prestávka
Minisympózium spoločnosti Bayer
Prestávka
Blok Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti
(so simultánnym prekladom z angličtiny)
Session of the Hungarian Society of Hypertension
(SLOV/ENGL Simultaneous Translation)
Prestávka
Artériová hypertenzia v kazuistikách
Ukončenie kongresu
9

ABSTRAKT
Akútna embolizácia do artéria pulmonalis a infekcia COVID-19 (10 min)
M. Kulinová, M. Gadušová, A. Gonždúrová, L. Vojtek, (Žilina)

ODBORNÝ PROGRAM
ŠTVRTOK 31. marec 2022
11.00 – 11.15

OTVORENIE 37. KONGRESU SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ 		
SPOLOČNOSTI A KONFERENCIE PRACOVNEJ SKUPINY PREVENTÍVNEJ 		
KARDIOLÓGIE SKS
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), S. Filipová (Bratislava),
Ľ. Gašpar (Bratislava), I. Šoóšová (Bratislava), P. Letavay (Dolný Kubín)

11.15 – 11.20

Prestávka

11.20 – 12.15

SYMPÓZIUM PS PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGIE SKS:
Optimálny manažment artériovej hypertenzie ako súčasť prevencie 		
kardiovaskulárnych komplikácií
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), I. Šoóšová (Bratislava),
P. Mikus (Bratislava)

ABSTRAKT
Zmeny krvného tlaku u pacientov s artériovou hypertenziou
po prekonaní COVID-19 a vakcinácii (10 min)
V. Spišák (Žilina)
Diskusia (10 min)
13.45 – 14.00

14.00 – 15.00 BLOK SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI
Predsedníctvo: I. Lazúrová (Košice), J. Murín (Bratislava)
Hypertenzia a diabetes mellitus (15 min)
J. Murín (Bratislava)
Primárny hyperaldosteronizmus – kedy a ako správne
testovať pacienta? (15 min)
I. Lazúrová (Košice)

Vplyv artériovej hypertenzie na progresiu aterosklerózy
a demencie (15 min)
P. Mikus (Bratislava)
Podiel artériovej hypertenzie pri vzniku a rozvoji
srdcového zlyhávania (15 min)
I. Šoóšová (Bratislava)
Antihypertenzívna liečba podľa EMB v komplexnej prevencii 			
kardiovaskulárnych ochorení (15 min)
S. Filipová (Bratislava)

Hypertenzia po transplantácii pečene (15 min)
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Diskusia (15 min)
15.00 – 15.15

Prestávka

15.15 – 16.30

SYMPÓZIUM 1
Ako zlepšiť komunikáciu lekár – pacient. Fenotypy pacientov
z pohľadu lekára manažujúceho KV ochorenia a postoj psychiatra.
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER)

Diskusia (10 min)
12.15 – 12.30

Prestávka

12.30 – 13.45

COVID-19 EŠTE SA NÁS TÝKA, CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE COVID-19
A JEHO VPLYV NIELEN NA KVO
Predsedníctvo: M. Kulinová (Žilina), V. Spišák (Žilina)
Chronické komplikácie COVID-19, pohľad pneumológa (15 min)
Š. Laššán (Bratislava)
Komplikácie COVID-19, pohľad arytmológa (15 min)
Ľ. Urban (Bratislava)
Vakcinácia COVID-19, benefity a možné riziká nielen pre pacienta 		
s artériovou hypertenziou (15 min)
M. Jeseňák (Martin)
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Prestávka

PANELOVÁ DISKUSIA
Predsedajúci: S. Filipová (Bratislava)
Členovia panelu: A. Vachulová (Bratislava), Ľ. Izáková (Bratislava),
P. Letavay (Dolný Kubín)
16.30 – 16.40 Prestávka
16.40 – 17.50

BLOK OPINION LEADROV
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), Ľ. Gašpar (Bratislava)
Feochromocytóm (15 min)
J. Payer (Bratislava)
Prednáška venovaná životnému jubileu prof. I. Balažovjecha
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Artériová hypertenzia a arytmie (15 min)
R. Hatala (Bratislava)

PIATOK 1. apríl 2022

Artériová hypertenzia u pacientov po transplantácii srdca (15 min)
E. Goncalvesová (Bratislava)

08.30 – 09.15

AMTK v klinickej praxi (15 min)
Ľ. Gašpar (Bratislava)

Zmeny tlaku pri intervenčnej/operačnej liečbe závažnej
stenózy karotídy (10 min)
M. Rašiová (Košice)

Diskusia (10 min)
17.50 – 18.05

Prestávka

18.05 – 19.15

7. ČIŽMÁROVEJ MEMORIÁL: ZOBRAZOVACIE METÓDY A ICH VYUŽITIE
V MANAŽMENTE ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), D. Škultétyová (Bratislava)

Manažment tlaku u pacientov podstupujúcich intervenciu
na karotických artériach (10 min)
M. Moščovič (Košice)
Manažment tlaku u pacientov s akútnou CMP (10 min)
R. Sudzina (Košice)

Pohľad echokardiografistu na zaujímavé nálezy detských pacientov 		
s artériovou hypertenziou (15 min)
M. Kaldarárová (Bratislava)
Pohľad echokardiografistu na srdce dospelého pacienta
s artériovou hypertenziou (15 min)
T. Dlesk (Bratislava)

Diskusia (15 min)
09.15 – 09.25

Prestávka

09.25 – 09.55 MINISYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI KRKA
Hypertenzia v centre nášho záujmu. Kto, kedy a prečo?

Využitie ďalších zobrazovacích metód pri manažmente pacienta 		
s artériovou hypertenziou (15 min)
J. Poláková Mištinová (Bratislava)

Bod, z ktorého niet návratu – dôležitosť včasnej
a komplexnej liečby (15 min)
I. Šoóšová (Bratislava)

Duplexné sonografické vyšetrenie karotíd u pacientov
s artériovou hypertenziou (15 min)
D. Škultétyová (Bratislava)

Dilema, alebo „pseudodilema“ – aktuálny pohľad
na blokátory RAS (15 min)
J. Števlík (Bratislava)

Diskusia (10 min)
		
19.15 – 20.30 Večera
20.30 – 22.00 VEČERNÁ DISKUSIA NA TÉMU ZMIEN V LEGISLATÍVE PRESKRIPCIÍ
A ZODPOVEDNOSTÍ: HĽADAJME POZITÍVNY KONSENZUS
PANELOVÁ DISKUSIA
Predsedajúci: S. Filipová (Bratislava), A. Vachulová (Bratislava)
Členovia panelu: E. Goncalvesová (Bratislava), R. Hatala (Bratislava),
I. Lazúrová (Košice), Ľ. Gašpar (Bratislava), P. Makara (Snina),
A. Šimková (Pezinok), P. Mikuš (Bratislava), zástupca MZ SR
22.00

MANAŽMENT TLAKU U PACIENTOV S OCHORENÍM KAROTÍD – 			
SKÚSENOSTI INTERVENČNÉHO CENTRA
Predsedníctvo: M. Rašiová (Košice), M. Moščovič (Košice)

Ukončenie 1. deň
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09.55 – 10.10

Prestávka

10.10 – 11.10

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A KOMPLIKÁCIE
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), Ľ. Gašpar (Bratislava)
Akútne koronárne syndrómy a rizikové faktory.
Pohľad na slovenské dáta (15 min)
M. Studenčan (Košice)
Chronické koronárne syndrómy a artériová hypertenzia (15 min)
S. Filipová (Bratislava)
Artériová hypertenzia a očné komplikácie (15 min)
J. Štefaničková (Bratislava)
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Artériová hypertenzia, fibrilácia predsiení a cievne
mozgové príhody (15 min)
Ľ. Gašpar (Bratislava)
11.10 – 11.20

Prestávka

11.20 – 12.20

SYMPÓZIUM 2
Prevencia odvrátiteľných KV úmrtí v klinickej praxi
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou NOVARTIS)
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), P. Lesný (Bratislava),
M. Kulinová (Žilina)

Diskusia (15 min)
15.40 – 15.50

15.50 – 16.50 SYMPÓZIUM 3
Quo vadis? K redukcii počtu odvrátiteľných KV úmrtí na Slovensku
(Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER)
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava)
Prevalencia kardiovaskulárnych ochorení (12 min)
Ľ. Gašpar (Bratislava)
Ako vieme zasiahnuť do súčasnej situácie… (12 min)
S. Filipová (Bratislava)

Ako vieme ovplyvniť prognózu pacienta po IM? (15 min)
A. Vachulová (Bratislava)

Úloha všeobecného lekára v redukcii odvrátiteľných KV úmrtí (12 min)
P. Makara (Snina)

Stabilný pacient so SZ – Je dôvod na zmenu liečby? (15 min)
P. Lesný (Bratislava)
Hospitalizácia pacienta so SZ podľa ESC Guidelines 2021 (15 min)
M. Kulinová (Žilina)

Diskusia (12 min)
17.00 – 17.25

12.20 – 14.00 Obed
14.00 – 14.30 MINISYMPÓZIUM PODPORENÉ SPOLOČNOSŤOU BERLIN-CHEMIE

Hypertenzia ohrozuje mozog. Čo s tým? (12 min)
K. Hatalová (Bratislava)
Diskusia (6 min)
14.30 – 14.40 Prestávka
14.40 – 15.40

BLOK ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI
Predsedníctvo: J. Widimský (Praha), R. Cífková (Praha),
J. Mlíková Seidlerová (Plzeň)
Bezmanžetové měření krevního tlaku (15 min)
J. Mlíková Seidlerová (Plzeň)
Hypertenze kolem porodu (15 min)
R. Cífková (Praha)
Současné kontroverze u hypertenze (15 min)
J. Widimský (Praha)
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MINISYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI SANDOZ
ABSTRAKT
Manažment hypertenzie z pohľadu prevencie vývoja
kognitívnych porúch (15 min)
Š. Farský (Martin)

Diskusia (15 min)

Nie je betablokátor ako betablokátor (12 min)
P. Letavay (Dolný Kubín)

Prestávka

Diskusia (10 min)
17.25 – 17.30

Prestávka

17.30 – 18.20

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA Z NAŠEJ KLINICKEJ
(A EXPERIMENTÁLNEJ) PRAXE
(Originálne prednášky)
Predsedníctvo: Ľ. Gašpar (Bratislava), Š. Farský (Žilina)
ABSTRAKT
Preskripcia spironolaktónu versus centrálnych antihypertenzív
a alfablokátorov hypertonikom v rokoch 2018 a 2020 na Slovensku –
dopad ESH/ESC 2018 Odporúčaní pre manažment artériovej
hypertenzie (10 min)
H. Tulejová, K. Vallová, P. Ištokovičová, M. Selvek, R. Mužik, R. Hatala
(Bratislava, Praha)
ABSTRAKT
Holter EKG nálezy pri syndróme diabetickej nohy (10 min)
Ľ. Gašpar, E. Ambrózy, D. Mesárošová (Bratislava)
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ABSTRAKT
Na začiatku RAAS je renín? (10 min)
O. Kollár, K. Kollárová (Veľký Krtíš)

Beta-blockers with or without vasodilating properties.
Does it really matter? (15 min)
B. Benczúr (Szekszard, Hungary)

ABSTRAKT
Protektívny účinok ivabradínu a melatonínu na prejavy úzkostného
správania a na pamäť u potkanov s L-NAME navodenou
hypertenziou (10 min)
S. Aziriová, K. Krajčírovičová, T. Baka, K. Repová, P. Stanko, M. Adamcová,
Ľ. Paulis, F. Šimko (Bratislava, Hradec Králové)

Low ankle-brachial index doubles the mortality of hypertensive patients.
Results of the Hungarian ERV screening program (15 min)
K. Farkas (Budapest, Hungary)

ABSTRAKT
Hodnotenie kardiometabolického rizika u extrémne
obéznych pacientov (10 min)
A. Penesová, J. Babjaková, M. Vlček, R. Imrich, A. Havranová,
Ž. Rádiková (Bratislava)
18.20

Ukončenie 2. deň

19.00

Slávnostná večera spojená s odovzdávaním ocenení

Diskusia/Discussion (15 min)
10.15 – 10.25

Prestávka

10.25 – 11.25

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA V KAZUISTIKÁCH
Predsedníctvo: K. Beňová (Prešov), P. Letavay (Dolný Kubín)
ABSTRAKT
Je renálna denervácia doživotná liečba artériovej hypertenzie? (10 min)
M. Moščovič, M. Rašiová (Košice)
ABSTRAKT
Prečo ma bolí brucho alebo ako artériová hypertenzia spôsobila
závažnú bolesť brucha (10 min)
P. Letavay (Dolný Kubín)

SOBOTA 2. apríl 2022

ABSTRAKT
Amiodaronom indukovaná tyreotoxikóza (10 min)
Ľ. Gašpar, S. Oravec (Bratislava)

08.00 – 08.30 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHS
08.30 – 08.40 Prestávka
08.40 – 09.10

MINISYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI BAYER

ABSTRAKT
Depresia a kardiovaskulárne ochorenia (10 min)
K. Beňová, Z. Horvátová, J. Kasenčáková (Prešov)

Chronický koronárny syndróm – naoko stabilné ochorenie,
ale riziko zostáva veľké. Vieme spraviť viac? (20 min)
A. Vachulová (Bratislava)
09.10 – 09.15

Prestávka

09.15 – 10.15

BLOK MAĎARSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
so simultánnym prekladom z angličtiny
SESSION OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF HYPERTENSION 		
SLOV/ENGL Simultaneous Translation
Predsedníctvo/Chairman: K. Farkas (Budapest, Hungary),
J. Nemcsik (Budapest, Hungary), B. Benczúr (Szekszard, Hungary)
The role of affective temperaments in hypertension and coronary
artery disease (15 min)
J. Nemcsik (Budapest, Hungary)
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ABSTRAKT
Sekundárna artériová hypertenzia ako paraneoplastický prejav,
na ktorý netreba zabúdať (10 min)
G. Labjaková (Dolný Kubín)
ABSTRAKT
Artériová hypertenzia a arytmie – časté výzvy u pacientov
v dialyzačnom programe (10 min)
A. Vachulová, V. Bernát, E. Drangová, S. Filipová (Bratislava)
11.25 – 11.45

UKONČENIE KONGRESU
Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), S. Filipová (Bratislava),
Ľ. Gašpar (Bratislava), I. Šoóšová (Bratislava), P. Letavay (Dolný Kubín)
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Účinný v znižovaní rizika poškodenia

srdca, mozgu a obličiek
u pacienta s hypertenziou 1,2,3,4,*

Zníženie rizika vzniku
kardiovaskulárnej
príhody o 31% 1, 2,*

Výskyt demencie zahrňujúcej
Alzheimerovu, vaskulárnu
aj zmiešanú demenciu,
redukovaný o 50% 1, 3,*

(95% CI: 14 - 45%, p<0,001)

ABSTRAKTY
XXXVII. Kongres

SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

(95% CI: 0 - 76%, p=0,05)

a

KONFERENCIA PRACOVNEJ SKUPINY PREVENTÍVNEJ
KARDIOLÓGIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Abstrakty sú zoradené v abecednom poradí podľa priezviska prvého autora.
Za odborný obsah zodpovedá autor(ka).

Zníženie incidencie
miernej renálnej
dysfunkcie o 64% 1, 4,*
(95% CI: 0 - 84%, p=0,04)
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724,
e-mail: slovakia@berlin-chemie.com
Lusopress® Liek na vnútorné použitie.
Liečivo: 1 tableta obsahuje nitrendipinum 20 mg. Terapeutické indikácie: arteriálna hypertenzia u dospelých pacientov. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 tableta 1 krát denne ráno, alebo ½ tablety 2 krát denne ráno
a večer (celkove 20 mg nitrendipínu denne). Kontraindikácie: u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, u pacientov s nestabilnou angínou pektoris a po akútnom infarkte
myokardu počas prvých 4 týždňov, počas gravidity a laktácie, u pacientov so šokom (vrátane kardiogénneho šoku), u pacientov s ťažkou stenózou aortálnej chlopne, u pacientov s ťažkou hypotenziou a súbežné používanie
rifampicínu. Osobitné upozornenia: U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním, s poruchami pečene, obličiek, s angínou pectoris je potrebná opatrnosť a starostlivé monitorovanie. Pri súbežnom podávaní
nasledovných liekov sa má sledovať krvný tlak, a v prípade potreby sa má zvážiť zníženie dávky nitrendipínu: makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín),anti-HIV inhibítory proteázy (napr. ritonavir), azolové antimykotiká
(napr. ketokonazol), antidepresíva nefazodón a fluoxetín, chinupristín/dalfopristín, kyselina valproová, cimetidín a ranitidín. Liekové interakcie: Rifampicín, Makrolidové antibiotiká, Inhibítory HIV proteázy, Azolové antimykotiká, Nefazodón, Fluoxetín, Chinupristín/dalfopristín, Kyselina valproová, Cimetidín, ranitidín, Antiepileptiká indukujúce systém CYP 3A4, Lieky znižujúce tlak krvi, Digoxín, Myorelaxanciá, Grapefruitový džús. Používanie
v gravidite a počas laktácie: v gravidite a počas laktácie je aplikácia nitrendipínu kontraindikovaná. Ak je liečba nevyhnutná je potrebné ukončiť laktáciu. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje: U niektorých pacientov môže liečba nitrendipínom negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby, pri modifikácii liečby alebo po súčasnom
požití alkoholu. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bolesti hlavy, vazodilatácia, sčervenanie. časté: slabosť, nauzea, periférny edém, závraty, palpitácie, tachykardia, menej časté: nervozita, parestézia, tremor, neostré
videnie, Angína pektoris, hypotenzia, dyspnoe, zápcha, hnačka, bolesť žalúdka, dyspepsia, vracanie, alergická dermatitída (vrátane svrbenia, žihľavky, vyrážky), myalgia, polyúria. zriedkavé: znížený apetít, infarkt
myokardu, hyperplázia ďasien, zvýšenie hepatálnych enzýmov, gynekomastia, veľmi zriedkavé: leukopénia, agranulocytóza. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A., Rozzano, Milano,
Taliansko. Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
* informácia sa vzťahuje na účinnú látku nitrendipín. Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
Posledná revízia textu: 10/2018. Dátum výroby materiálu: 09/2020. Kód materiálu: SK_LUS-03-2020-v01_Press
Referencie: 1. SPC Lusopress 10/2018, 2. Staessen J.A. et al, Lancet 1997; 350: 757-764, 3. Forette F., Lancet 1998; 352: 1347-51, 4. Voyaky S.M. et al, J Hypertens 2001;19: 511-519
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Protektívny účinok ivabradínu a melatonínu na prejavy úzkostného
správania a na pamäť u potkanov s L-NAME navodenou hypertenziou

Depresia a kardiovaskulárne ochorenia
Katarína Beňová, Zuzana Horvátová, Jana Kasenčáková

S. Aziriová , K. Krajčírovičová , T. Baka , K. Repová , P. Stanko , M. Adamcová , Ľ. Paulis , F. Šimko
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E-mail: silvia.aziriova@gmail.com
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Úvod
V posledných rokoch sa čoraz viac skúma možný vzťah medzi kadiovaskulárnymi ochoreniami
a depresiou alebo úzkosťou. Cieľom práce bolo zistiť, či hypertenzia navodená pomocou L-NAME môže viesť k prejavom úzkostného správania a kognitívnym zmenám u potkanov a či tieto
zmeny môžu byť ovplyvnené chronickým podávaním ivabradínu alebo melatonínu.
Metódy
12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do 6 skupín nasledovne (n = 10/skupina):
kontroly, ivabradín (10 mg/kg/deň p.o.), melatonín (10 mg/kg/deň p.o.), L-NAME (40 mg/kg/deň
p.o.), L-NAME + ivabradín a L-NAME + melatonín. Systolický tlak krvi (STK) sa meral neinvazívne
pletyzmograficky raz týždenne. Test otvoreného poľa (OF), vyvýšené krížové bludisko (EPM)
a test preferencia svetla alebo tmy (LDB) sa použili na meranie prejavov úzkosti v správaní pokusných zvierat. Test rozpoznania nového objektu (NOR) sa použil na zistenie zmien v pamäťovom výkone.
Výsledky
L-NAME signifikantne zvýšilo STK. Ivabradín aj melatonín významne znížili STK u hypertenzných
pokusných zvierat. L-NAME navodená hypertenzia neviedla k zmenám v správaní ani neovplyvňovala pamäťový výkon. U normotenzných zvierat ivabradín mierne znížil exploračné správanie
v OF, zvýšil čas strávený v otvorených ramenách EPM ako aj zvýšil preferenciu nového objektu
v NOR. Melatonín signifikantne zvyšoval čas strávený v otvorených ramenách EPM a osvetlenej
časti LDB u normotenzných ako aj hypertenzných potkanov.
Záver
L-NAME navodená hypertenzia nemala vplyv na správanie potkanov ani na pamäť. Ivabradín
a melatonín zvyšovali niektoré parametre neúzkostného správania a ivabradín zlepšoval pamäť
u normotenzných potkanov.
Výskum bol podporený VEGA 1/0035/19 a VEGA 2/0112/19.
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FNsP J. A. Reimana Prešov
Kazuistika
Email: benova.katarina@seznam.cz

Pri závažných psychických poruchách (medzi ktoré patrí aj depresia) je 2 – 3 krát vyššia morbidita a mortalita v porovnaní s bežnou populáciou. U pacientov s depresiou je vyšší výskyt komorbidít ako obezita, metabolický syndróm, diabetes mellitus, chronické zápalové ochorenia. Celá
rada štúdií potvrdzuje signifikantne častejší spoločný výskyt depresie a kardiovaskulárnych
ochorení. Okrem genetických predpokladov treba zdôrazniť vysoký výskyt kardiovaskulárnych
rizikových faktorov spôsobených nezdravým životným štýlom pacientov s psychickým ochorením (nedostatočný pohyb, nevhodná strava, nikotinizmus) ako aj možné nežiaduce účinky
dlhodobej medikácie. Vzťah depresie k obezite nie je zatiaľ úplne jasný. Boli publikované práce,
ktoré uvádzajú, že ľudia obézni v detstve alebo počas dospievania trpeli signifikantne častejšie
depresiou v dospelosti. U pacientov s depresívnymi poruchami je prevalencia metabolického
syndrómu vyššia ako v bežnej populácii a zmena životného štýlu je často nemožná, pretože
pre depresívneho človeka môže byť napr. prejedanie, inaktivita alebo fajčenie zdrojom jedného
z mála potešení (začarovaný kruh).
Príčinná súvislosť medzi depresiou, metabolickým syndrómom a kardiovaskulárnymi ochoreniami je komplexná. Existujú biologické markery spoločné pre pacientov s metabolickým
syndrómom a depresiou. Patrí sem dysfunkcia osi hypotalamus – hypofýza – kôra nadobličiek
(ktorá vedie ku chronickému zvýšeniu hladín glukokortikoidov, narušeniu schopnosti inzulínu
iniciovať vychytávanie glukózy, ku vzniku abdominálnej obezity, dyslipidémie a inzulínovej rezistencie), ďalej dysregulácia autonómneho nervového systému (s následným zvýšením katecholamínov, s tachykardiou, zníženou variabilitou srdcovej frekvencie, s prehnanou odpoveďou
srdcovej frekvencie na fyzikálnu záťaž) ako i ďalšie faktory. U pacientov s depresiou je zvýšené riziko vzniku trombóz v artériovom riečisku (súvisí to so zvýšením trombocytov v krvi a so
zvýšenou aktiváciou trombocytov). Pre pacienta s depresiou znamená komorbidita (obezita,
metabolický syndróm, diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie) výrazné zhoršenie kvality
a skrátenie dĺžky života. Vzhľadom na pridružené ochorenia (polymorbidita) sú pacienti s depresiou vystavení často polypragmázii, a s tým súvisiacimi interakciami liekov. Farmakokinetické
interakcie medzi antidepresívami a kardiovaskulárnymi liekmi sú na úrovni izoenzýmu CYP2D6.
Silnú inhibíciu uvedeného izoenzýmu spôsobujú fluoxetín a paroxetín (SSRI = selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), slabšiu inhibíciu spôsobujú citalopram, escitalopram
(SSRI ) a duloxetín (SNRI = selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu). Z pohľadu rizika potencovania proarytmogénneho účinku antiarytmík sú významné
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štiribarvni tisk (CMYK)
for printing in four
colors (CMYK)

Valsartany spoločnosti
Krka, predstavujú klinicky
overenú liečbu v každom
stupni hypertenzie 1-3

RGB barve / Hex (Web) barve
RGB colours / Hex (Web) colours

farmakologické
interakcie tricyklických antidepresív (TCA), fluoxetínu, paroxetínu (SSRI) s antiR 69 G61 B115 / #453d73
Interakcie
fluoxetínu a paroxetínu s betablokátormi môžu mať za dôsledok vznik
79C 69M 0Y 0K arytmikami.
R 84 G79 B143
/ #544f8
amlodipín, valsartan a hydrochlorotiazid
20C 0M 100Y 19K bradykardie
R179 G194 B33
/ #b3c221
alebo
átrioventrikulárnej blokády. Pri výbere antidepresív je potrebné zohľadniť
Filmom obalené tablety 5 mg/160 mg/12,5mg,
10C 100M 100Y 0Kúčinnosť,
R 182 G26tolerabilitu,
B29 / #B61A1D bezpečnosť liečby konkrétneho liečiva ako aj pridružené ochorenia. Nie5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg,
10 mg/160 mg/25 mg
0C 0M 0Y 0K
R255 G255 B255 / #FFFFFF
ktoré antidepresíva vedú k nárastu telesnej hmotnosti a majú dokázané metabolické nežiaduce
účinky (TCA, paroxetín, sertralín (SSRI), venlafaxín (SNRI), mirtazapín (NASSA = noradrenergické
a špecificky sérotonínergické antidepresívum), inhibítory monoaminooxidázy), tieto antidepresíva by nemali byť liekom voľby u pacientov s obezitou predchádzajúcou depresiu (pretože
antidepresívna liečba by mohla prispieť k ďalšiemu nežiaducemu nárastu hmotnosti u týchto
amlodipín a valsartan
Filmom obalené tablety 5 mg/80 mg,
pacientov). Okrem vplyvu na metabolické poruchy môžu niektoré antidepresíva vplývať na kar5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg
diovaskulárny systém (fluoxetín, paroxetín) a môžu spôsobiť vzostup koncentrácie betablokátorov s klinickým obrazom bradykardie alebo átrioventrikulárnej blokády. TCA môžu katecholaminergným pôsobením viesť k tachykardii a hypertenzii, SSRI môžu vyvolať sérotonínový syndróm
valsartan a hydrochlórotiazid
s tachykardiou, hypertenziou i kardiovaskulárnym kolapsom. Pacienti s depresiou majú zvýšenú
Filmom obalené tablety 80 mg/12,5 mg,
160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg,
hladinu kortizolu, so zvýšenou hladinou kortizolu súvisí výskyt hypertenzie i retencie tekutín.
320 mg/25 mg
V liečbe hypertenzie sa preferujú látky ovplyvňujúce renín – angiotenzín – aldosterónový systém (RAAS) a diuretiká. Treba sa vyhnúť antihypertenzívam s možným depresogénnym pôsobením (rezerpín, alfametyldopa, klonidín, lipofilné betablokátory). Lipofilné betablokátory
(propranolol, oxprenolol, metoprolol, karvedilol, labetalol) prechádzajú mozgovomiechovou
bariérou a môžu spôsobiť únavu, poruchy spánku i depresiu. Pacienti liečení betablokátorom
valsartan
Filmom obalené tablety 80 mg, 160 mg a 320 mg
by nemali užívať fluoxetín a paroxetín vzhľadom na možné interakcie liekov (bradykardia alebo
sivine/črno-belo
Greyscale/Black & Whiteátrioventrikulárne blokády). U pacientov s depresiou a hypertenziou je vhodné sa vyhnúť antidepresívam s možným katecholaminergným pôsobením (TCA) alebo s možným nežiaducim
100K
aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné zlyhávanie srdca po akútnom infarkte myokardu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:
dôsledkom vystupňovaného sérotonínového vplyvu (SSRI).
U pacientov s depléciou sodíka a/alebo objemu telesných tekutín, ako sú pacienti užívajúci vysoké dávky diuretík, sa môže po začatí liečby amlodipínom/
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80C 70M 0Y 25K
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na kvalite
záleží

KLINICKY
OVERENÉ 1-3

Skrátená informácia o liekoch
Co-Valsacor 80 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/25 mg, Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg, Co-Valsacor
320 mg/25 mg. Každá filmom obalená tableta obsahuje valsartan a hydrochlorotiazid. Terapeutické indikácie: liečba esenciálnej hypertenzie
u dospelých. Co-Valsacor, ktorý je fixnou kombináciou dávok, je indikovaný pre u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom. Dávkovanie a spôsob podávania: odporúčaná dávka je jedna filmom obalená tableta denne. Dávka
sa môže zvýšiť zvýšením na maximálnu dávku niektorej zo zložiek valsartan/hydrochlorotiazid 320 mg/25 mg. U pacientov s miernou až stredne závažnou
poruchou funkcie pečene bez cholestázy nemá dávka valsartanu presiahnuť 80 mg. Tabletu treba zapiť vodou. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivá, na iné liečivá odvodené od sulfónamidov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, druhý a tretí trimester gravidity, ťažká porucha funkcie pečene,
biliárna cirhóza a cholestáza, závažná porucha funkcie obličiek, anúria, refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická
hyperurikémia. Súbežné používanie Co-Valsacoru s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou
funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: súčasné užívanie draslíkových doplnkov sa neodporúča. Odporúča sa časté sledovanie sérového draslíka a sérových elektrolytov. Pacienti s primárnym aldosteronizmom nemajú byť liečení Co-Valsacorom.
U diabetických pacientov sa vyžaduje úprava dávky inzulínu alebo orálnej hypoglikemickej látky. Pacientov užívajúcich HCTZ je potrebné informovať
o riziku NMSC a odporučiť im, aby si pravidelne kontrolovali kožu kvôli možnému vzniku akýchkoľvek nových lézií a aby urýchlene nahlásili akékoľvek
podozrivé kožné lézie. Liekové a iné interakcie: llítium, iné antihypertenzíva, NSAID, presorické amíny, diuretiká šetriace draslí, lieky ktoré môžu vyvolať torsades de pointes, srdcové glykozidy, vápnikové soli a vitamín D, antidiabetiká, beta-blokátory, diazoxid, lieky používané na liečbu dny, anticholinergiká, amantadín, cholestyramín a kolestipolové živice, cytotoxické látky, alkohol, anestetiká a sedatíva, cyklosporín, metyldopa, karbamazepín,
jódové kontrastné médiá. Gravidita a laktácia: užívanie Co-Valsacoru počas gravidity je kontraindikované. Pri laktácii sa neodporúča. Nežiaduce
účinky: časté: posturálna hypotenzia, strata chuti do jedla, mierna nausea a vracanie, urtikária a iné formy vyrážok, impotencia, rozmazané videnie,
parestézia, tinitus, únava, dehydratácia. Dátum revízie textu: Co-Valsacor 80 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/25 mg:
november 2020, Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 320 mg/25 mg: November 2020. Liek na vnútorné použitie. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis. Valsacor 80 mg , Valsacor 160 mg , Valsacor 320 mg. Valsartan, filmom obalené tablety. Terapeutické indikácie:Valsacor 80 mg , Valsacor 160 mg , Valsacor 320mg Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých a hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do menej ako 18 rokov. Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg: Liečba klinicky stabilných dospelých pacientov so symptomatickým zlyhávaním srdca alebo asymptomatickou systolickou
dysfunkciou ľavej komory po nedávnom (12 hodín – 10 dní) infarkte myokardu. Liečba dospelých pacientov so symptomatickým zlyhávaním srdca, ak
neznášajú inhibítory ACE, alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE u pacientov, ktorí neznášajú betablokátory, ak sa nemôžu použiť antagonisty
mineralokortikoidových receptorov. Dávkovanie a spôsob podávania: Hypertenzia: Odporúčaná začiatočná dávka valsartanu je 80 mg jedenkrát
denne. Antihypertenzný účinok sa podstatne prejaví v priebehu 2 týždňov a maximálny účinok sa pozoruje po 4 týždňoch. U pacientov, ktorých krvný tlak
nie je primerane kontrolovaný, možno dennú dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na 320 mg. Nedávny infarkt myokard: U klinicky stabilných pacientov
možno začať liečbu už 12 hodín po infarkte myokardu. Po začiatočnej dávke 20 mg dvakrát denne sa má liečba valsartanom titrovať počas nasledujúcich
niekoľko týždňov na 40 mg, 80 mg a 160 mg dvakrát denne. Zlyhávanie srdca: Odporúčaná začiatočná dávka valsartanu je 40 mg dvakrát denne. Titrácia
na dávky 80 mg a 160 mg dvakrát denne sa má vykonať v intervaloch najmenej dvoch týždňov na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša. Má sa uvážiť
zníženie dávky súbežne podávaných diuretík. Maximálna denná dávka podávaná v klinických skúšaniach bola 320 mg rozdelených na čiastkové dávky.
Kontraindikácie: precitlivenosť na valsartan alebo na niektorú z pomocných látok, ťažké poškodenie pečene, biliárna cirhóza, cholestáza, druhý a tretí
semester gravidity, súbežné užívanie Valsacoru s aliskirénom u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek. Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní: Súbežné používanie valsartanu s doplnkami draslíka, draslík šetriacimi diuretikami, náhradami soli obsahujúcimi draslík
alebo inými liečivami, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka (heparín, atď.) sa neodporúča. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy sa má valsartan používať opatrne. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa musí upraviť pred začiatkom liečby valsartanom, napr. znížením
dávky diuretika. Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení valsartanom, pretože ich systém renín-angiotenzín nie je aktivovaný.
Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení valsartanom, pretože ich systém renín-angiotenzín nie je aktivovaný. U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasiviek, spôsobujúci obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/
alebo jazyka; u niektorých z týchto pacientov sa už v minulosti vyskytol angioedém pri použití iných liečiv vrátane ACE inhibítorov. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súčasné užívanie lítia a draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík a iné látky, ktoré môžu
zvyšovať hladiny draslíka. Je potrebná opatrnosť pri užívaní NSAID vrátane selektívnych inhibítorov COX-2. Gravidita a laktácia: valsartan sa nemá
používať v gravidite, ak sa počas liečby zistí gravidita, má sa valsartan čo najskôr vysadiť. Neodporúča sa používať valsartan u dojčiacich matiek. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Tak ako pri iných antihypertenzívnych látkach, odporúča sa zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla a
obsluhe strojov. Nežiaduce účinky: časté: závrat, posturálny závrat, hypotenzia, ortostatická hypotenzia, zlyhanie a porucha funkcie obličiek. Dátum
revízie textu: Valsacor 80mg, Valsacor 160 mg: júl 2021, Valsacor 320 mg: júl 2021. Liek na vnútorné použitie. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Valtricom 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom 5 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety , Valtricom 10 mg/
160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/320 mg/25 mg filmom
obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát),
160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg
amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 320 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu. Terapeutické indikácie: Liečba esenciálnej hypertenzie, ako
náhradná liečba u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak je primerane znížený kombináciou amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu (HCT), ktoré
sa užívajú buď ako tri jednozložkové lieky, alebo ako dvojzložkový a jednozložkový liek. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka Valtricomu je jedna tableta denne, ktorá sa užíva podľa možnosti ráno. Predtým ako pacienti prejdú na liečbu
Valtricomom, majú mať stav upravený stabilnými dávkami jednotlivých zložiek užívaných v rovnakom
čase. Dávka Valtricomu má byť založená na dávkach jednotlivých zložiek kombinácie v čase zmeny liečby.
Maximálna odporúčaná dávka Valtricomu je 10 mg/320 mg/25 mg. Spôsob podania: Na perorálne
použitie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá, na iné sulfónamidové deriváty, na dihydropyridínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Druhý a tretí trimester gravidity. Porucha funkcie
pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza. Ťažká porucha funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2),
anúria a dialyzovaní pacienti. Súbežné užívanie amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR (rýchlosť glomerulárnej filtrácie) < 60 ml/min/1,73 m2). Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia
a symptomatická hyperurikémia. Ťažká hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtokovej časti z ľavej srdcovej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň

valsartanom/HCT vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Pravidelné stanovovanie elektrolytov v sére sa má vykonávať v primeraných intervaloch, aby sa
zistila možná elektrolytová nerovnováha. Súbežné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík
alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu draslíka zvyšovať (heparín atď.), sa neodporúča. Liečba amlodipínom/valsartanom/HCT sa má začať len po korigovaní hypokaliémie a akejkoľvek súbežne existujúcej hypomagneziémie. Tiazidové diuretiká môžu vyvolať azotémiu u pacientov s chronickou chorobou
obličiek. Tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu systémového lupus erythematosus. Tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére.
Ak sa počas liečby amlodipínom/valsartanom/HCT vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA. Liekové a iné interakcie: Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi ACE, antagonistami receptorov angiotenzínu II vrátane valsartanu alebo tiazidmi sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových
koncentrácií a toxicity lítia. Ak sa za potrebnú považuje kombinácia valsartanu s liekom, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa časté monitorovanie plazmatických hladín draslíka. Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov sa
môže zvýšiť biologická dostupnosť, čo zosilní účinky na zníženie krvného tlaku. Gravidita a laktácia: Na základe existujúcich údajov o jeho zložkách sa
použitie amlodipínu/valsartanu/HCT neodporúča počas prvého trimestra a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Amlodipín
sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Nežiaduce účinky: časté: hypokaliémia, hyperurikémia, hypomagneziémia, hyponatiémia, závrat, bolesť
hlavy, somnolencia, palpitácie, pocit tepla, hypotenzia, bolesť brucha, dyspepsia, nauzea, vracanie, exantém, urtikária, opuch členkov, impotencia, edém,
únava. Dátum revízie textu: máj 2021. Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu
(ako amlodipíniumbesilát) a 80 mg valsartanu. Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg
amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg valsartanu. Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg valsartanu.Terapeutické indikácie: Liečba esenciálnej hypertenzie. Wamlox je indikovaNajmanjša
ný dospelým, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom.
Dávkovanie: priporočena
Odporúčaná dávka lieku višina logotipa je 8 mm.
Wamlox je jedna tableta denne. Wamlox možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa individuálne titrovať dávku zložkami lieku (t.j. amlodipínom
The
smallest
recommendable
logotype height is
a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Ak je to z klinického hľadiska vhodné, možno
uvažovať
o priamom prechode
z monoterapie na fixnú kombináciu dávok. Spôsob podania: Na perorálne použitie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá, alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok. Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza. Súbežné užívanie Wamloxu s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom
mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR (Glomerular filtration rate) < 60 ml/min/1,73 m2). Druhý a tretí trimester gravidity. Ťažká hypotenzia. Šok
(vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtokovej časti z ľavej srdcovej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň
aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:
Pri súbežnom užívaní doplnkov draslíka je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie hladín draslíka. Amlodipín/valsartan sa má používať s opatrnosťou
na liečbu hypertenzie u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke. Biologický
polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na dávkovanie neboli stanovené. Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, pretože môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti. Liekové a iné interakcie: Bežne používané antihypertenzíva a iné lieky, ktoré môžu vyvolať
hypotenzívne nežiaduce účinky môžu zvyšovať antihypertenzívny účinok kombinácie. Zvýšené riziko hypotenzie je u pacientov užívajúcich klaritromycín
s amlodipínom. Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne. Gravidita a laktácia: Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého
trimestra gravidity. Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas
druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky. Amlodipín sa vylučuje do ľudského materského mlieka a neodporúča sa použitie počas dojčenia. Nežiaduce účinky: časté: nazofaryngitída, hypokaliémia, závraty, bolesť hlavy, somnolencia, palpitácie, začervenanie, nepríjemné
pocity v bruchu, bolesť v hornej časti brucha, nauzea, asténia, edém tváre, návaly horúčavy, opuch členkov. Dátum revízie textu: január 2021.
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V kazuistike je uvedený opis ochorení a ich liečba u pacientky narodenej v r. 1966. U pacientky od mladosti dokumentovaná nadváha, po treťom pôrode (r.2002) vážila 105 kg (BMI 36,33).
Od r. 2004 sa lieči pre artériovú hypertenziu, autoimúnnu tyreoiditídu s hypotyreózou (v liečbe
levotyroxín), z ďalších diagnóz dokumentovaná hyperlipoproteinémia a varixy dolných končatín. V8 mm.
liečbe artériovej hypertenzie od začiatku liečby ordinovaný blokátor kalciového kanála
a diuretikum, neskôr pridaný do liečby betablokátor, od r. 2013 aj centrálne antihypertenzívum.
Od 02/2011 pacientka v evidencii psychiatra pre depresívnu poruchu. Od 02/2011 do 07/2012
v liečbe paroxetín (SSRI). Vzhľadom na recidivujúcu depresívnu poruchu s epizódami stredne
ťažkej depresie opakovane hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, od 07/2012 paroxetín
vysadený, ordinovaná kombinácia antidepresív escitalopram (SSRI) a trazodón (SARI = antagonista sérotonínu a inhibítor spätného vychytávania sérotonínu), k stabilizácii psychického stavu
došlo až pri ďalšej zmene liečby od 11/2013, kedy nastavená na kombináciu antidepresív venlafaxín (SNRI) a trazodón (SARI). V júni 2013 realizované interné vyšetrenie pred cholecystectómiou, pacientka r. 2013 má hmotnosť 122 kg (BMI 42,21). Na EKG sínusový rytmus, fr. 78/min., horizontálne postavenie elektrickej osi, normálna rotácia, bez poruchy vedenia a repolarizácie, bez
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ektopickej aktivity, intervaly PQ, QRS, QTc v norme. ECHO-kg vyšetrenie s nálezom ĽK normálnej
veľkosti, bez hypertrofie, normálna diastolická a systolická funkcia, LVEF cca 65%, ĽP hraničnej
veľkosti. MI a TrI ľahký stupeň. Od r. 2013 dokumentovaná porucha glukózovej tolerancie, od
r. 2019 diabetes mellitus typ 2, do liečby pridaný metformin. Pri vyšetrení v júli 2021 pacientka
má hmotnosť 130 kg (BMI 44,98). Pacientka kardiopulmonálne kompenzovaná, tlakovo stabilizovaná na primeraných hodnotách 130/80 mmHg pri kombinovanej antiantihypertenznej liečbe (amlodipin, indapamid, bisoprolol, urapidil), psychický stav stabilizovaný pri kombinovanej
antidepresívnej liečbe (venlafaxín, trazodón).
Diskusia
U pacientov s depresívnymi poruchami je zvýšené riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu (DM2)
a kardiovaskulárnych ochorení. Depresia zvyčajne predchádza vzniku DM2 o niekoľko rokov.
V liečbe depresie u pacientov s obezitou predchádzajúcou depresiu sú nevhodné antidepresíva,
ktoré vedú k nárastu telesnej hmotnosti a majú dokázané metabolické nežiaduce účinky. V liečbe hypertenzie u pacientov v depresiou sú liekom voľby látky ovplyvňujúce RAAS a diuretiká,
nevhodné sú antihypertenzíva s možným depresogénnym pôsobením. V liečbe hypertenzie
má pacientka v súčasnosti kombináciu blokátor kalciového kanála, diuretikum, betablokátor
a centrálne antihypertenzívum. Pacientka je tlakovo stabilizovaná na primeraných hodnotách,
napriek tomu (vzhľadom na pridružené komorbidity) je vhodné upraviť antihypertenznú liečbu (doplniť do liečby ACE inhibítor a vysadiť centrálne antihypertenzívum, vzhľadom na počet
tabliet zvážiť aj dostupné fixné kombinácie antihypertenzív). Vzhľadom na neúspech diétnych
opatrení a zvýšené hodnoty lipidov je vhodné pridať do liečby hypolipidemikum.
Záver
V klinickej praxi sú kombinácie depresívnych porúch a komorbidít ako obezita, metabolický syndróm, diabetes mellitus, artériová hypertenzia pomerne časté, s polymorbiditou súvisí
polypragmázia i interakčný potenciál liekov. Pacienti sú často liečení kombináciou antidepresív,
kombináciou antihypertenzných látok, antidiabetikami, hypolipidemikami. Závažnosť problematiky vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu, pravidelné lekárske kontroly, ktorých cieľom je
sledovanie celkového somatického stavu, monitorovanie laboratórnych parametrov a pátranie
po možných nežiaducich účinkoch liečby.

Manažment hypertenzie z pohľadu prevencie vývoja kognitívnych porúch
Štefan Farský
Dom srdca Martin
Email: farsky@za.psg.sk
Online prieskum

„Manažment hypertenzie“ sa uskutočnil na vybranej vzorke ambulantných všeobecných lekárov a internistov v Slovenskej republike v mesiacoch október – december 2021.
Cieľom prieskumu bolo zistiť pri manažmente hypertenzie úroveň percepcie rizika poklesu kognitívnych funkcií, resp. vzniku demencie a zhodnotenie úrovne mentálneho zdravia pomocou
testu MMS (minimental skóre) alebo inými metódami. Prieskum prebiehal online na portáli
www.slimedc.com. Respondenti vyplnili dotazník, ktorý bol zameraný na rozpoznávanie kognitívnych porúch a možný vzťah k liečbe hypertenzie. Z celkového počtu 80 oslovených lekárov
sa prieskumu zúčastnilo 80.
Výsledky
43 % respondentov uviedlo, že duševné zdravie pacienta s hypertenziou nehodnotí. Ako dôvod
uviedli časovú náročnosť, absenciu úhrady zo strany zdravotných poisťovní, ďalej že vyšetrenia
nie sú zahrnuté v odporúčaniach odborných spoločností alebo testy nemajú k dispozícii. Len
3,6 % lekárov uviedlo, že vyšetrenia nie sú potrebné. Menej ako jedna tretina lekárov (30 %) používa MMS test. Takmer zhodný počet lekárov (27 %) uviedlo, že používa iné vyšetrovacie metódy.
Vyše polovica lekárov indikuje MMS, alebo iné vyšetrenia len u pacientov, ktorí vykazujú klinické symptómy poklesu mentálnych funkcií. 15,8 % respondentov vyšetrenia aplikuje rutinne
u všetkých pacientov nad 60 rokov a 10,5 respondentov ich aplikuje u všetkých pacientov nad
50 rokov.
Na otázku, ako ovplyvní výsledok MMS testu/iných vyšetrovacích metód výber/zmenu liečby
hypertenzie odpovedalo 57 lekárov, že liečbu zmení na blokátory angiotenzínového receptora,
odošle pacienta k špecialistovi alebo pridá liečbu neurologického charakteru.
Pre zlepšenie úrovne hodnotenia mentálneho zdravia pacienta by lekári uvítali dostupnosť jednotného štandardizovaného testu duševného zdravia pacienta, vytvorenie edukačných materiálov pre pacientov a usmernenie odbornej spoločnosti.
Lekári pre vyhodnotenie orgánových zmien pri hypertenzii indikujú vyšetrenie očného pozadia
najčastejšie raz za 3 roky alebo SONO karotického riečiska u pacientov s poruchami pamäte
a závratmi. Len u 5 % pacientov indikujú angioMRI mozgu.
Analýza preukázala, že rovnaký podiel lekárov kardiovaskulárne riziko len odhaduje alebo používa tabuľkový systém SCORE, len 6 % používa web HeartScore.
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Takmer tri štvrtiny lekárov (69 %) považuje u pacientov s hypertenziou a poruchami perfúzie
za cieľovú hladinu LDL-cholesterolu mozgu hodnotu menej ako 2,0 mmol/l.
Z výsledkov vychádza, že najvyšší podiel participujúcich lekárov (56 %) sa snaží pacientovi vysvetliť princípy spánkovej hygieny, možnosť použitia melatonínu a relaxačných cvičení. 33 % lekárov v prípade poruchy spánku pacientovi predpisuje hypnotiká, 11% lekárov tento problém
nerieši alebo pošle pacienta k psychiatrovi.
Záver
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že v rámci manažmentu hypertenzie považujú ošetrujúci lekári
za dôležité hodnotiť s postupujúcim vekom pacientov úroveň ich mentálneho zdravia. Pritom
je často obťažné rozlíšenie medzi prirodzeným starnutím a začínajúcou demenciou. V tomto
smere by privítali vypracovanie edukačných materiálov pre pacientov a usmernenia odbornej
spoločnosti, dostupnosť jednotného testu a jeho úhradu od zdravotných poisťovní. Pri výbere
farmakoterapie je potrebné zohľadniť, ktoré skupiny liečiv znižujú riziko vývoja kognitívnych
porúch a demencie.

Amiodarónom indukovaná tyreotoxikóza
Ľudovít Gašpar1, Stanislav Oravec2
Fakulta zdravotníckych vied UCM Trnava, 1,2I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Kazuistika
Email: ludovitgaspar@gmail.com

mory. Hormonálny status štítnej žľazy bol v norme, echokardiograficky normálna systolická
funkcia ľavej komory, bez znakov chlopňovej chyby. Po medikamentóznej liečbe došlo ku verzii
na sínusový rytmus. V medikácii liekov bol propafenon, bisoprolol a warfarin v dávke podľa
kontrol INR. V roku 2018 počas viacmesačného pobytu v zahraničí bol opätovne zaznamenaný
paroxyzmus flutteru predsiení, miesto propafenonu mu bol ordinovaný amiodarón. Po návrate
na Slovensko, pri vyšetrení v decembri 2018 bol na pokojovom EKG prítomný sínusový rytmus,
pacient pokračoval v medikácii liekov, vrátane amiodarónu. Pri vyšetrení v marci 2019 prítomný
sínusový rytmus, avšak pacient udáva úbytok na hmotnosti za uplynulé 3 mesiace 6 kg. Realizovaná laboratórna analýza, vrátane hormonálneho statusu štítnej žľazy, s nálezom hypertyreózy
s hodnotami S-fT4 64.000 pmol/l ((norma 12.0 – 22.0) a S-TSH menej ako 0,005 mIU/l (norma
0.27 – 4.20). S-aTSHR bolo <0.80 IU/l, t. j. v medziach normy (0 – 1.75). Sonograficky normálna
štruktúra štítnej žľazy. Stav záverujeme ako amiodaronom indukovanú tyreotoxikózu 2. typu.
Medikácia amiodaronu bola ukončená, do liečby pridaný Prednison v úvodnej dávke 60 mg
s postupným znižovaním dávky, krátkodobo i tiamazol v dávke 20 mg. Následné laboratórne
kontroly v apríli, v máji a júni 2019, potvrdzujú postupnú normalizáciu hormonálneho statusu
štítnej žľazy (S-fT4 46.80…31.30…11,60 pmol/l a S-TSH 0.005… 0.005…3.210 mIU/l).
Záver
Amiodarón je dôležitým a často používaným antiarytmikom. Má byť ale správne indikovaný,
keďže má i viaceré možné nežiadúce účinky, kam patrí i amiodarónom indukovaná tyreotoxikóza. Treba na ňu myslieť, včas diagnostikovať a liečiť.
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Úvod
Amiodarón patrí do III. triedy antiarytmík, pričom v dôsledku vysokého obsahu jódu (tvorí 37 %
molekulárnej hmotnosti) má široké spektrum vplyvov i na štítnu žľazu. Pri udržiavacej dávke amiodarónu 200 mg sa uvoľňuje 7 až 9 mg jódu. Odporúčaný denný príjem jódu je pritom 200 ug.
Aj po ukončení medikácie amiodaronu ostáva hladina jódu zvýšená, keďže amiodarón je lipofilný s biologickým polčasom 20 – 100 dní. Amiodarón a jeho metabolit desetylamiodarón znižuje
konverziu T4 na T3. Kompetitívne blokujú i enzým deiodinasu. Rozlišujeme 2 typy amiodarónom indukovanej tyreotoxikózy (AIT). Pri 1. type dochádza ku zvýšenej syntéze hormónov štítnej žľazy v dôsledku nadmerného príjmu jódu, pri 2. type AIT ide o deštruktívnu tyreoiditídu,
ktorá vzniká pravdepodobne v dôsledku priameho toxického efektu amiodarónu na epitelové
bunky folikulov štítnej žľazy, s následným zvýšeným uvoľnením hormónov. Základným diagnostickým kritériom AIT je suprimovaná hladina TSH so zvýšenou hladinou fT4. V liečbe AIT
sú odlišnosti podľa ich typu. Okrem vysadenia medikácie amiodarónu, sú pri 1. type liečbou
voľby tyreostatiká, pri 2. type glukokortikoidy. Popísané sú ale i zmiešané formy tyreotoxikózy.
Pacient J. L., 1953, mal v novembri 2015 zistený flutter predsiení s pravidelným prevodom na ko26

Holter EKG nálezy pri syndróme diabetickej nohy
Ľudovít Gašpar1, Ewald Ambrózy2, Daša Mesárošová2
Fakulta zdravotníckych vied UCM Trnava, I. interná klinika LF UK a UN Bratislava,
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Email: ludovitgaspar@gmail.com
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Úvod
Jednou z obávaných chronických komplikácií diabetu mellitus (DM) je i syndróm diabetickej
nohy. Syndróm diabetickej nohy je definovaný ako infekcia, ulcerácia alebo deštrukcia hlbokých tkanív, spojená s neurologickými abnormalitami a s rôznym stupňom ischémie nôh. Predstavuje závažný medicínsky i sociálno-ekonomický problém. Väčšina amputácií realizovaných
na dolných končatinách je v priamej a príčinnej súvislosti s diabetom mellitus, pričom viac než
85 % vysokých amputácií sa realizuje pre gangrénu. Nemenej významná je i samotná prognóza
pacientov po amputácii, ktorá je zlá nielen z dlhodobého, ale i krátkodobého časového aspektu. Diabetická metabolická a hormonálna porucha s hyperglykémiou je významným patogenetickým faktorom v rozvoji syndrómu diabetickej nohy. V zrýchlenej aterogenéze diabetikov
27

zohrávajú úlohu mnohé činitele, predovšetkým hyperglykémia, nefyziologické koncentrácie
inzulínu, zmenené reologické vlastnosti krvi, zmenený metabolizmus lipoproteínov a znížená obranyschopnosť organizmu. U osôb s diabetom mellitus, predovšetkým pri jeho dlhšom
trvaní a zlej metabolickej kompenzácii, pozorujeme skorší nástup aterosklerózy s nálezom
makro- i mikroangiopatie s akceleráciou klinických príznakov. Nález mediokalcinózy je často
v koincidencii s autonómnou neuropatiou a je markerom zvýšenej kardiovaskulárnej morbidity
a mortality. Je nezávislým rizikovým faktorom koronárnej choroby srdca a periférneho artériového obliteratívneho ochorenia dolných končatín (PAOO DK), pričom u pacientov s DM je asociovaná s trojnásobne vyšším rizikom amputácie dolnej končatiny.
Ciele práce
Na súbore jedincov so syndrómom diabetickej nohy s nálezom PAOO DK v II. št. klasifikácie
podľa Fontainea, poukázať pomocou Holter EKG monitorovania na dôležitosť komplexného
vyšetrenia týchto pacientov z aspektu diagnostiky srdcovej dysrytmie a ischémie myokardu.
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Súbor a metodika
Vyšetrili sme 15 pacientov s diabetom mellitus 2. typu (5 mužov a 10 žien) s priemerným vekom
74,5 roka (vekové rozpätie 57 – 88). Priemerná dĺžka trvania diabetes mellitus bola 13 rokov. Mediokalcinóza bola prítomná u 4 pacientov, distálnu senzomotorickú polyneuropatiu sme zistili
u všetkých pacientov. Súčasne mali klinické znaky PAOO DK v II. št. p. Fontainea. Ambulantné
monitorovanie EKG bolo realizované prístrojmi Edan, verzia 1.8, EDAN Instruments, Čína. Priemerné trvanie záznamu 23,20 h.
Výsledky
6 členov súboru (40 %) malo normálny Holterovský EKG záznam, bez dysrytmie, bez ischémie.
9 členov súboru (60 %) malo v Holter EKG zázname nález srdcovej dysrytmie, alebo (aj) ischémie myokardu. 4 členovia súboru mali komplexnú formu srdcovej dysrytmie – KES vo väzbách,
1 člen fibriláciu predsiení, dvaja členovia flutter predsiení a dvaja nález ischémie myokardu.
1 členka súboru mala asystolické pauzy, najdlhšie trvanie 5.0 sek., bola indikovaná na primoimplantáciu kardiostimulátora.
Závery
Zistili sme, že pacienti so syndrómom diabetickej nohy a nálezom senzomotorickej polyneuropatie, majú i pri menej závažnom, II. štádiu PAOO DK klasifikácie podľa Fontainea, častejšie
nálezy srdcovej dysrytmie, vrátane komplexných foriem. Tieto nálezy sa môžu taktiež podieľať
na zlej kardiovaskulárnej prognóze týchto pacientov. Ich včasná diagnostika a liečba, je predpokladom zlepšenia tejto prognózy.
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Existuje rozsiahla zbierka predisponujúcich environmentálnych a genetických faktorov pre VTE.
VTE sa považuje za dôsledok interakcie medzi pacientmi zvyčajne s trvalými a dočasnými rizikovými faktormi. Kategorizácia dočasných a trvalých rizikových faktorov pre VTE je dôležitá pre
posúdenie rizika recidívy a pre rozhodovanie o chronickej antikoagulačnej liečbe.

Na začiatku RAAS je renín?
Ondrej Kollár, Klára Kollárová
Neštátna interná ambulancia, Veľký Krtíš
Email: dr.kollar@azet.sk

V našej práci sme sa preto zamerali na výskyt tohto závažného ochorenia v súvislosti s aktuálne
prebiehajúcou infekciou COVID 19.

Áno, a vieme o RAAS veľa. Blokujeme ho na troch miestach, je to temer etiopatogeneticky a terapeuticky dokonalé, ale na začiatku je renín a čo s ním.
Vieme ho in vitro stanoviť a poznáme hyper eu i hyporenínizmus. Hyperrenínémia je škodlivý
jav i stav, či už primárne, sekundárne alebo terciárne. Bola v našom remedio/arma/mentáriu
molekula inhibujúca tento fenomén (ALISKIREN), bola účinná, ale priebežne mnohé štúdie najmä (ALTITUDE) vyhodnotili jej miesto v liečbe hypertenzie so zvýšeným rizikom malefít, ako
je diabetogenicita, zvýšený výskyt renálneho poškodenia až nefrotoxicita, kontraindikácie pri
podávaní u diabetes mellitus 1. aj 2. typu, zvýšená incidencia cievnych mozgových príhod, zhoršená interakcia a aditivita s inými antihypertenzívami, zníženie indikačných kritérií a z toho vyplývajúca firemná nerentabilita a preto tento liek bol stiahnutý z trhu. Ale vo vzorke 70 pacientov mojej internej ambulancie bol efekt molekuly aliskirenu (originál RASILEZ 150 mg a 300 mg)
porovnateľný s inými antihypertenzívami, čo sa týka cieľových tlakových hodnôt. Laboratórne
parametre hepatálne, nefrologické, diabetologické i lipidologické a hematologické nevykazovali charakter zhoršovania vplyvom aplikácie aliskirenu. Hyperrenínizmus (hyperrenínémia) nie
je zanedbateľným epifenoménom, či už primárne alebo následkom fyziologického feed-backu
v organizme, aj pri liečbe liekmi zasahujúcim do RAAS (prily, sartany, spirolaktony). A vieme, že
nielen renín ale aj /pro/renín sú nezávislými induktormi zvyšovania transforming grouth faktora, ktorý je zodpovedný za fibrotické procesy a remodeláciu tkanív a orgánov a taktiež zvyšujú
PAI-1 zodpovedného za koagulohemoragiohomeostázu. Preto si myslím, že renín nám nemôže
byť ľahostajným.

Akútna embolizácia do artéria pulmonalis a infekcia COVID-19
Monika Kulinová, Mária Gadušová, Alžbeta Gonždúrová, Laurence Vojtek
FNsP Žilina
Email: mkulinova@gmail.com

Venózny tromboembolizmus (VTE), ktorý môže byť klinicky prezentovaný hlbokou žilovou
trombózou (DVT) alebo pľúcnou embolizáciou (PE) je celosvetovo tretím najčastejším akútnym
kardiovaskulárnym syndrómom, ročná incidencia pľúcnej embólie sa pohybuje od 39 do 115
na 100 000 obyvateľov.
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Rozhodli sme sa retrospektívne analyzovať 69 pacientov hospitalizovaných na Internom oddelení od 01.01.2021 do 31.12.2021. Sledovaní pacienti boli rozdelení do troch súborov s počtom
pacientov 23.
1. pacienti s akútnou embolizáciou do artéria pulmonalis, ktorí prekonali infekciu Covid-19 s odstupom maximálne 30 dní
2. pacienti s akútnou embolizáciou do artéria pulmonalis bez prekonania infekcie Covid-19
3. pacienti s prekonanou infekciou Covid 19 bez akútnej embolizácie do artérie pulmonalis
Cieľom našej práce bolo porovnať výskyt komorbidít a rizikových faktorov embolizácie do arteria pulmonalis v jednotlivých súboroch pacientov a následne možnosti ovplyvnenia antikoagulačnej liečby.

Sekundárna artériová hypertenzia ako paraneoplastický prejav,
na ktorý netreba zabúdať
Gabriela Labjaková
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši Jégeho, Dolný Kubín
Kazuistika
E-mail: gabca.labjakova@gmail.com

Jednou z príčin sekundárnej hypertenzie je Cushingov syndróm. Ten delíme podľa hladiny adrenokortikotropného hormónu (ACTH) v krvi na ACTH independentný (periférny a iatrogénny
Cushingov syndróm) a na ACTH dependentný (centrálny a ektopický Cushingov syndróm). Paraneoplastická tvorba ACTH je charakteristická pre neuroendokrinné tumory a manifestuje sa
rýchlym rozvojom artériovej hypertenzie, Cushingovým habitom, svalovou slabosťou, steroidným diabetom, hypokaliémiou a inými príznakmi. Medzi ACTH dependentné tumory patrí malobunkový karcinóm pľúc, bronchiálny karcinoid, medulárny karcinóm štítnej žľazy, feochromocytóm a neuroendokrinné tumory gastrointestinálneho traktu.
V tejto kazuistike prezentujem prípad 69-ročnej pacientky odoslanej na hospitalizáciu pre závažnú hypokaliémiu a artériovú hypertenziu zle reagujúcu na liečbu. U pacientky bola vstupne
verifikovaná metabolická alkalóza s ťažkou hypokaliémiou, dekompenzovaný diabetes mellitus,
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svalová slabosť a zvýšený tlak krvi. Počas pátrania po sekundárnych príčinách hypertenzie sme
zistili vysoké hladiny kortizolu v krvi bez diurnálneho poklesu, vysokú eleváciu ACTH, metanefrínov a normetanefrínov v krvi. Magnetická rezonancia vylúčila centrálny tumor hypofýzy. Vzhľadom na suspektnú ektopickú tvorbu ACTH sme u pacientky doplnili sériu ďalších zobrazovacích
vyšetrením s nálezom bilaterálnej adrenálnej hyperplázie a taktiež 4 cm tumoru nadobličky nejasnej etiológie. V diferenciálnej diagnostike sa uvažovalo nad adenómom, adenokarcinómom
a feochromocytómom nadobličky. U pacientky bola doporučená bilaterálna adrenalektómia,
ktorá bola odložená pre rozvoj zápalu pľúc. Po jeho preliečení došlo u pacientky k normalizácií
ACTH v krvi a k poklesu kortizolu, metanefrínov a normetanefrínov v krvi. Aktuálne pacientka
čaká na bilaterálnu adrenalektómiu, ktorá bude trvalým riešením Cushingovho syndrómu, ale aj
odpoveďou na otázku, či bolo ložisko v nadobličke príčinou ektopickej tvorby ACTH.

brucha nereagovali ani na liečbu nitrátmi, ktoré indikoval internista. Počas hospitalizácie na internom oddelení sme u tohto pacienta indikovali CT angiografické vyšetrenie brušnej aorty
a jej odstupujúcich vetiev s nálezom subtotálnej oklúzie arteria mesenterica superior, ako aj
subtotálnej oklúzie truncus coeliacus. Pri CT vyšetrení bola popísaná aj infrarenálna aneuryzma
abdominálnej aorty s parciálnou trombotizáciou lúmenu. Vyšetreniami sme zistili, že ťažkosti
pacienta sú spôsobené závažným aterosklerotickým postihnutím črevných tepien, čo sa prejavovalo závažnou abdominálnou angínou a stratou hmotnosti. Po konzultácií s cievnym chirurgom pacient podstúpil operačný výkon - resekciu aneuryzmy abdominálnej aorty a našitie aotobiiliackého bypassu s transpozíciou arteria mesenterica superior do infrarenálnej časti aorty.
Tento operačný výkon viedol k eliminácií posprandiálnej brušnej angíny a umožnil pacientovi
normálny perorálny príjem a zvýšenie hmotnosti.

Kľúčové slová: sekundárna artériová hypertenzia, ektopický Cushingov syndróm, tumor nadobličky

Je renálna denervácia doživotná liečba artériovej hypertenzie?
Prečo ma bolí brucho, alebo ako artériová hypertenzia spôsobila
závažnú bolesť brucha
Peter Letavay
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši Jégeho, Dolný Kubín
Kazuistika
Email: peter.letavay@gmail.com

Artériová hypertenzia je jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerózy. Ateroskleróza je generalizované ochorenie, ktoré postihuje tepny v celom tele, obvykle sú však tieto aterosklerotické zmeny výraznejšie vyjadrené v určitej oblasti tela, čo potom určuje obtiaže
pacienta. Ateroskleróza najčastejšie postihuje tepny srdca, mozgu, dolný končatín, čriev a obličiek, ale aj tepny iných orgánov. Postihnutie mezenterických tepien významnou aterosklerózou
vedie k vzniku črevnej angíny, ktorá sa prejavuje bolesťami brucha po jedle a postupným chudnutím.
V tejto kazuistike prezentujem prípad 58-ročného muža s anamnézou dlhotrvajúcej artériovej
hypertenzie s jej aterosklerotickými komplikáciami, ktoré sa manifestovali koronárnou chorobou srdca a periférnym artériovým ochorením dolných končatín. Tento pacient bol prijatý
na interné oddelenie v Dolnom Kubíne pre 2 roky trvajúce bolesti brucha v epigastriu, ktoré sa
vyskytovali postprandiálne a anamnézu postupného chudnutia. Pacient už bol pre tieto ťažkosti opakovane vyšetrovaný. Bol liečený gastroenterológom pre suspektnú funkčnú žalúdočnú
dyspepsiu bez terapeutického efektu, bol takisto liečený internistom pre suspektnú chronickú
pankreatitídu bez klinického prínosu, podstúpil kolonoskopické vyšetrenie s negatívnym nálezom a bol opakovane vyšetrovaný chirurgom bez stanovenia etiológie ťažkostí. Tieto bolesti
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Matej Moščovič, Mária Rašiová
Klinika angiológie, VUSCH, Košice
Kazuistika
Email: matejmoscovic@gmail.com

Úvod
Renálna denervácia je považovaná za nefarmakologickú liečbu rezistentnej artériovej hypertenzie. V algoritme manažmentu nedostatočnej kontroly tlaku ju zvažujeme až ako jednu z posledných možností. Za rezistenciu na antihypertenzívnu liečbu možno považovať nedostatočnú
kontrolu krvného tlaku aj napriek 3-kombinácii antihypertenzív, vrátane diuretika. V klinickej
praxi sa však často stretávame s nutnosťou použitia päť až šesť kombinácie liekov. Počas renálnej denervácie dochádza k prerušeniu inervácie obličky pomocou rádiofrekvenčnej energie.
Pozitívny účinok na optimalizáciu tlaku evidujeme často až pár mesiacov po procedúre. Dôvodom je nutnosť prestavenia baroreceptorov na zníženú aktivitu sympatikových neurónov.
Nateraz nemáme dôkazy ako dlho daný výkon dokáže znižovať hodnoty tlaku a či nedochádza
po rokoch k opätovnej reinervácii obličiek. Ešte otvorenejšia je otázka prípadného opakovaného zákroku.
Kazuistika
Opis prípadu aktuálne 49-ročnej pacientky hospitalizovanej na Klinike angiológie VUSCH
za účelom renálnej denervácie pre vysoké hodnoty TK.
Pacientka s rezistentnou arteriálnou hypertenziou s vylúčením sekundárnej príčiny, na 9-kombinácii antihypertenzív, po opakovaných hospitalizáciách pre emergentnú hypertenziu bola
prijatá prvýkrát v roku 2016. Angiografickým vyšetrením bola vylúčená závažná stenóza renálnych artérií a v jednom sedení sme doplnili renálnu denerváciu. Obojstranne boli denervované
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2 bočné vetvy a hlavný kmeň. Vpravo bolo úspešných 8 denervačných bodov a vľavo 10 úspešných denervačných bodov. Medikamentózna liečba bola počas hospitalizácie korigovaná. Pred
prijatím sa hodnoty TK pohybovali okolo hodnoty 190 – 200/130 mmHg. Pri prepustení okolo
150/100 mmHg. V priebehu vyše 4 rokov pacientka pravidelne navštevovala našu ambulanciu.
Nezaznamenali sme žiadne nežiaduce účinky intervenčného výkonu, renálne artérie boli bez
stenotizácie. Hodnoty tlaku sa doma pohybovali v rozmedzí 145 – 155 mmHg systolickéhho tlaku
a 95 – 100 mmHg diastolického tlaku. Od roku 2021 dochádza k postupnému zvyšovaniu hodnôt tlaku. Aj napriek maximalizácii liečby sa hodnoty koncom roku 2021 pohybovali opäť okolo
200/130 mmHg. Po konzultácii s pacientkou sme sa v 12/2021 rozhodli renálnu denerváciu zopakovať. Vpravo bolo realizovaných 17 úspešných ablačných bodov a vľavo 10 úspešných bodov.
Pacientka už netolerovala pokračovanie výkonu vľavo. Počas hospitalizácie poklesli hodnoty TK
na 160/110 mmHg, preto sme preventívne mierne znížili dávky liekov. Po 1 mesiaci však opäť
dochádza k vzostupom tlaku na hodnoty okolo 200/130 mmHg. Po maximalizácii liečby dochádza k poklesu tlaku na hodnoty 160 – 170 mmHg. Výraznejšiu optimalizáciu však nedosahujeme.
Vyčkáme ešte na úplný efekt renálnej denervácie, ktorý sa môže dostaviť až do 6 mesiacov.
Záver
Renálna denervácia pomohla u pacientky optimalizovať hodnoty TK na obdobie približne 5 rokov. Pre opätovný vzostup tlaku sme realizovali reintervenciu. Po druhej renálnej denervácii evidujeme len menší efekt na stabilizáciu stavu. Očakávame ešte zvýraznenie efektu denervácie
po pár mesiacoch po úplnom prestavení baroreceptorov. Obdobný výkon sme zatiaľ opakovali
len u jednej pacientky.

Hodnotenie kardiometabolického rizika u extrémne obéznych pacientov
Adela Penesová1, J. Babjaková, M. Vlček, R. Imrich, A. Havranová, Ž. Rádiková
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava,
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Email: adela.penesova@savba.sk
1

Grant: APVV 17-0099; VEGA 2/0129/20, Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie
a mechanizmov obezity
V štúdiách spred „korona“ éry o trendoch globálneho indexu telesnej hmotnosti dospelých
(BMI) bola prevalencia ťažkej obezity (BMI ≥ 35kg/m2) 2,3 % u mužov a 5,0 % u žien. V USA je prevalencia extrémnej obezity (EO) u viac ako 9 % dospelých, vo Veľkej Británii sa uvádza prevalencia extrémnej obezity 2,4 % (4,5 % u žien, 1,5 % u mužov), tj. viac ako 1 milión pacientov. Priame
náklady na zdravotnú starostlivosť o týchto pacientov prekročili 16 miliárd libier za rok. Na Slovensku sa predpokladá výskyt EO do 1 %, čo je cca 100 000 pacientov. Prítomnosť kardiome34
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tabolických rizikových faktorov (KMRF) prispieva k vyššej úmrtnosti zo všetkých príčin, taktiež
kardiovaskulárnych príhod u dospelých s obezitou. Avšak súčasne SCORE hodnotenie vôbec
nezohľadňuje index telesnej hmotnosti (BMI). Ak tak by KMRF by mohla byť výrazne významnejšia, a tým aj kardiometabolické komplikácie. Málo sa vie o možných rozdieloch vo výskyte CMRF
medzi rôznymi rozsahmi BMI v rámci ťažkej obezity, vrátane zloženia tela. V nedávnej brazílskej
štúdii malo až 40,0 % pacientov vysoké riziko podľa Framinghamského rizikového skóre (FRS).
BMI > 45kg/m2 bol asociovaný s vyššou prevalenciou hypertenzie, systolického a diastolického
krvného tlaku, C-reaktívneho proteínu, obvodu pása, % telesného tuku a rodinnej anamnézy
srdcových chorôb, čím sa zvýšilo riziko výskytu srdcovo-cievne ochorenia. V našom centre pre
manažment obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV sme preto analyzovali a porovnávali
rôzne skórovacie systémy na stanovenie KMRF. Sledovali sme 46 extrémne obéznych pacientov
(24 M/22 Ž) EO s priem. vekom 35,5 ± 8,9 r., BMI 51,0 kg/m2). Priemerné 10-ročné KVS rizikové
skóre podľa SCORE bolo 1,8 ± 1,4 %, avšak podľa britského QRISK3 to bolo 5,4 ± 7,8 %.

Zmeny krvného tlaku u pacientov s hypertenziou po prekonaní COVID-19
a vakcinácii (Vlastný súbor)
Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, ŽILPO, Žilina
Email: info@vladimirspisak.sk

Úvod
Existujú dôkazy, že u pacientov s infekciou COVID-19 môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému vzostupu systolického alebo diastolického krvného tlaku (TK) a to až v 12 % (1).
Príčinné súvislosti nie sú jasné, ale je veľmi pravdepodobné, že dôjde k porušeniu rovnováhy
medzi angiotenzín konvertujúcim enzýmom 2 (ACE 2) a angiotenzínom 1 a 2 (ANG 1 a ANG 2). (2)
Zníženie ACE 2 a zvýšenie hladiny ANG 2 môžu viesť k zvýšeniu TK. U pacientov s COVID-19
zvýšenie hladín ANG 2 korelovalo s vírusovou záťažou. (2)
Po podaní vakcíny Pfizer/BionTech proti SARS-CoV-2 sa zistilo zvýšenie TK u 6,3 % vakcinovaných už v priebehu prvých 5 dní. (3)
Pri sledovaní pacientov bezprostredne po vakcinácii až 37 % z nich vykazovalo vysoký TK do
15 minút o podaní. (4)
Vysvetlením môže byť interakcia medzi S-proteinom a ANG 2 a nemožno vylúčiť ani zvýšenie
tonusu sympatiku. (5)
Cieľ práce
Zistiť frekvenciu zmien TK, ich trvanie a frekvenciu zmien liečby u pacientov s hypertenziou
po ochorením COVID-19 alebo po vakcinácii proti COVID-19.
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Súbor a metodika
U 899 pacientov s hypertenziou konzekutívne vyšetrených na ambulancii vnútorného lekárstva
od 1. 8. 2021 do 30. 11. 2021 som zisťoval zmeny TK a jeho liečby, po prekonaní COVID-19 alebo
po vakcinácii na základe anamnézy, záznamov v zdravotníckej dokumentácii a klinickým vyšetrením.
Výsledky
26,1 % (235) pacientov nebolo vakcinovaných
A: Infekciu COVID-19 prekonalo 11,3 % (102). Ženy tvorili 66 % z nich.
Vzostup TK som našiel u 10,78 % (11) z nich. Ale viac ako mesiac trval vzostup TK u 63,6 % (7)
a vyžiadal si trvalú zmenu liečby.
Pokles TK som zaznamenal u 3,9 % (4) pacientov. K vysadeniu liečby došlo u 50 % (2) z nich.
B: Vakcínu dostalo 64,8 % (622) pacientov. Ženy tvorili 60 % z nich.
Vzostup TK som zistil u 2,5% (16) pacientov. Ale viac ako mesiac trval vzostup TK len u 37,5 % (6)
z nich a vyžiadal si trvalú zmenu liečby.
Pokles TK som zaznamenal u 0,6 % (4) pacientov, z toho trvalý pokles TK s vysadením liečby len
u 25 % (1) z nich.
Záver
Potvrdilo sa, že ako prekonanie infekcie COVID-19, tak aj vakcinácia proti COVID-19 prinášajú so
sebou možné riziko zmien TK.
Vzostup TK u pacientov po prekonaní COVID-19 dosiahol 11,78 % výskyt, čo bolo 4-krát častejšie
ako u vakcinovaných pacientov. Rovnako pokles TK bol 6-krát častejší v tejto skupine.
V oboch skupinách však temer polovica zmien TK bola prechodná v trvaní do 4 týždňov, druhá
polovica bola dlhodobejšia a vyžiadala si zmenu antihypertenzívnej liečby.
Môžeme teda konštatovať, že prekonanie infekcie COVID-19 bolo u pacientov s hypertenziou
4-6-krát nebezpečnejšie vo vzťahu k zmenám TK než vakcinácia.
Literatúra
1. Mahmut Akpek:Does COVID-19 Cause Hypertension?Angiology,2021,dec.10
2. Liu,Y.Yang,Z,Zhang,C.et al:Clinical and biochemical indexes from 2019-CoV infected patients linked
to viral loads and lung injury.SciChina Life Sci 2020:3:364-374
3. Zappa,M,Verdecchia,P,Spanevello,A. et al: Blood pressure increse after Pfizer/BionTech SARS-CoV-2
Vaccine.Eur J Intern Med,2021,Aug:90:111-113
4. Bouhanick,B,Brusq,C,Bongard,V et al.:Blood pressure measurment after mRNA-SARS-CoV-2 tozinameran vaccination:a retrospective analysis in university hospital France.Journal of Human hypertension.2022,jan.
5. Meylan,S,Livio,F,Genoud,P.J.et al:Stage III Hypertension in Patients After mRNA Based SARS-CoV-2
Vaccination. Hypertension,2021:77:56-57.
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tabletové balenia
pre Vašich pacientov1

Preskripcia spironolaktónu versus centrálnych antihypertenzív
a alfablokátorov hypertonikom v rokoch 2018 a 2020 na Slovensku –
dopad ESH/ESC 2018 Odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie
Henrieta Tulejová1, Kristína Vallová1, Petra Ištokovičová2, Martin Selvek2, Roman Mužik2,
Robert Hatala3
Advance Healthcare Management Institute, 2Dôvera zdravotná poisťovňa,
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity
Email: tulejova@advanceinstitute.cz
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Úvod a cieľ
Antagonista mineralokortikoidných receptorov spironolaktón je podľa ESH/ESC 2018 Odporúčaní liekom voľby ako 4. antihypertenzívum pre hypertonikov s nedostatočnou kontrolou TK pri
liečbe trojkombináciou liekov. Naproti tomu by centrálne antihypertenzíva, resp. alfablokátory
mali byť súčasťou štvorkombinácie len výnimočne. Cieľom práce bolo vyhodnotiť preskripciu
týchto antihypertenzív v SR v roku 2018 a v r. 2020. Výber sledovaných rokov mal za cieľ porovnať preskripciu pred a po sprístupnení slovenského prekladu Odporúčaní lekárskej verejnosti
v SR.
CONCOR 5mg 100 tbl.

CONCOR 10mg 100 tbl.

Skrátená informácia o lieku: CONCOR 5mg; 10 mg
Filmom obalená tableta obsahuje bisoprololiumfumarát.
Indikácie: liečba hypertenzie, ischemickej choroby srdca (angína pektoris).
Dávkovanie: pre obe indikácie je dávka 5 mg raz denne. Ak je potrebné, zvýšiť
na 10 mg raz denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne. Liečba
nesmie byť skončená náhle. Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek: pacienti
s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je potreba
úprava dávky. Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 20 ml/min) a pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene neprekročiť dennú
dávku 10 mg. Starší pacienti: bez úpravy dávky. Deti a dospievajúci: používanie sa
neodporúča. Tablety užívať ráno s jedlom alebo bez jedla, nemajú sa rozhrýzť.
Kontraindikácie: akútne srdcové zlyhanie, epizódy dekompenzácie srdcového
zlyhania s i.v. inotropnou terapiou, kardiogénny šok, AV blokáda 2. alebo 3. stupňa
(bez kardiostimulátora), syndróm chorého sínusu, sinoatriálna blokáda,
bradykardia (f < 60 úderov/min.), hypotenzia (systolický krvný tlak < 100 mmHg),
ťažká bronchiálna astma, ťažká forma periférnej artériovej choroby, ťažká forma
Raynaudovho syndrómu, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza.
Osobitné upozornenia: pri diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy
v krvi, prísnom hladovaní, prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe, AV blokáda
I. stupňa, Prinzmetalovej angíne pektoris, periférnom artériovom ochorení.
Liekové interakcie: kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: blokátory kalciových
kanálov typu verapamil, centrálne pôsobiace antihypertenzíva. Kombinácie, pri
ktorých je nutná zvýšená opatrnosť: blokátory kalciových kanálov typu dihydropyridíny, antiarytmiká I. a III. triedy, lokálne betablokátory, parasympatomimetiká,
inzulín a perorálne antidiabetiká, anestetiká, srdcové glykozidy, nesteroidové
protizápalové lieky (NSAID), β-sympatomimetiká, sympatomimetiká. Gravidita,
laktácia: neodporúča sa užívať. Nežiaduce účinky: závraty*, bolesti hlavy*,
nauzea, vracanie, hnačka, zápcha, pocit chladných a meravých končatín, únava*.
*- tieto symptómy môžu byť na začiatku liečby, sú mierne a spravidla vymiznú do
2 týždňov. Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj
lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: 12/2020.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: MERCK, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie
4, 810 06 Bratislava 16, Slovensko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti
MERCK, spol. s r.o., Slovensko, tel.: 02/49 26 71 11, fax: 02/49 26 77 77

CONCOR COR 5mg 100 tbl.

Skrátená informácia o lieku: CONCOR COR 2,5 mg; 5mg; 10 mg
Filmom obalená tableta obsahuje bisoprololiumfumarát.
Indikácie: liečba chronického srdcového zlyhávania s redukovanou systolickou
ventrikulárnou funkciou spolu s ACE inhibítormi a diuretikami, prípadne srdcovými
glykozidmi. Dávkovanie: Liečba chronického srdcového zlyhania sa má začať
postupnou titráciou dávky 1,25 mg – 10 mg raz denne. Maximálna odporúčaná
dávka je 10mg raz denne. Tablety sa majú užívať ráno bez pohrýzania a môžu sa
užívať aj s jedlom. Kontraindikácie: akútne srdcové zlyhanie, epizódy
dekompenzácie srdcového zlyhania s i.v. inotropnou terapiou, kardiogénny šok, AV
blokáda 2. alebo 3. stupňa (bez kardiostimulátora), syndróm chorého sínusu,
sinoatriálna blokáda, bradykardia (f < 60 úderov/min.), hypotenzia (systolický
krvný tlak < 100 mmHg), ťažká bronchiálna astma, posledné štádiá periférnej
arteriálnej obštrukčnej choroby a Raynaudov syndróm, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, precitlivenosť na bisoprolol alebo pomocné látky.
Osobitné upozornenia: ukončenie terapie sa nemá robiť náhle, okrem prípadov
keď je to jasne indikované. Zvýšená opatrnosť je nutná pri bronchospazme,
diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi, prísnom hladovaní,
pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe, AV blokáda I. stupňa, Prinzmetalovej angíne
pektoris, periférnej arteriálnej obštrukčnej chorobe, celkovej anestézii. Liekové
interakcie: kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: blokátory kalciových kanálov
typu verapamil, antiarytmiká I.triedy, centrálne pôsobiace antihypertenzíva.
Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť: blokátory kalciových kanálov
typu dihydropyridíny, antiarytmiká III.triedy, lokálne betablokátory, parasympatomimetiká, inzulín a perorálne antidiabetiká, anestetiká, srdcové glykozidy,
nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), deriváty ergotamínu, β-sympatomimetiká. Gravidita a laktácia: neodporúča sa užívať. Nežiaduce účinky:
bradykardia, zhoršenie srdcového zlyhania, malátnosť, bolesti hlavy, GIT ťažkosti,
pocit chladných a meravých končatín, hypotenzia, asténia, únava. Pred použitím sa
oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis. Dátum poslednej revízie textu: 12/2020. Držiteľ rozhodnutia
o registrácii lieku: MERCK, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
16, Slovensko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti MERCK, spol. s r.o.,
Slovensko, tel.: 02/49 26 71 11, fax: 02/49 26 77 77.

Referencia:
1. https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov
SK-CONCO-00126
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Metódy a súbor pacientov
Analyzovali sme preskripciu spironolaktónu a centrálnych antihypertenzív (metyldopa, moxonidín, rilmenidín), resp. alfablokátorov (doxazosín, urapidil) u poistencov ZP Dôvera starších ako
18 rokov s artériovou hypertenziou (AH) v rokoch 2018 a 2020. AH bola stanovená na základe
kontaktov s diagnózami I10–13 podľa MKCH-10 alebo na základe predpísaných aspoň 121 štandardných dávok lieku z vybraných ATC skupín (C02, C03, C07 – C10). Do analýzy boli zahrnutí iba
hypertonici, ktorí na základe administratívnych dát zdravotnej poisťovne nemajú žiadnu súvisiacu komorbiditu (n = 108 202 v r. 2020), alebo majú okrem AH aj diabetes mellitus (n = 19 756)
alebo ischemickú chorobu srdca (n = 14 608). Z analýzy boli vzhľadom na nedostupnosť klinických údajov a iné limity administratívnych údajov vylúčení pacienti s fibriláciou predsiení,
srdcovým zlyhávaním a chronickým zlyhaním obličiek. Do analýzy bolo celkovo zaradených
133 997 (2018), resp. 142 566 (2020) osôb.
Výsledky
Celkový podiel pacientov užívajúcich spironolaktón sa v sledovanej populácii medzi rokmi 2018
a 2020 štatisticky významne nezmenil (1,33 % vs. 1,41 %). Jeho adekvátna preskripcia v súlade
s Odporúčaniami ESC/ESH 2018 však mierne stúpla (23 % vs. 26,1 % p = 0,027). Podiel lekárov,
ktorí majú vo svojej starostlivosti hypertonika so štvorkombináciou antihypertenzív užívajúcich
aj spironolaktón sa v čase významne nezmenil (18,1 % vs. 18,4 %). Títo lekári však predpísali
spironolaktón v roku 2020 v priemere až u 8,53 % hypertonikov vo svojom kmeni, čo pouka39

zuje na jeho reálnejší potenciál v liečbe rezistentnej hypertenzie. Napriek tomu, že centrálne
antihypertenzíva, resp. alfablokátory by mali byť používané podľa Odporúčaní výnimočne,
ich preskripcia bola v r. 2020 v porovnaní so spironolaktónom 8,2-násobne častejšia (11,6 % vs.
1,41 % v 2020). Po sprístupnení slovenského prekladu Odporúčaní podiel pacientov s AH liečených týmito liekmi mierne poklesol (12,4 % v 2018 vs. 11,6 % v 2020).
Záver
Preskripcia spironolaktónu hypertonikom s nedostatočným efektom trojkombinácie liekov zostáva na Slovensku nedostatočná a výrazne sa nezvýšila ani po publikovaní Odporúčaní, referenčného dokumentu, ktorý vysoko preferuje jeho používanie pre pacientov s rezistentnou AH.
Naďalej však pretrváva relatívne vysoká (hoci mierne klesajúca) preskripcia centrálnych antihypertenzív, resp. alfablokátorov – liekov s obmedzenou medicínou dôkazov. Naše výsledky
odhaľujú nedostatočnú implementáciu kľúčových odporúčaní pre liečbu rezistentnej AH v klinickej praxi na Slovensku.

ná implantáciou stentu. Predpokladáme, že epizódy širokokomplexovej tachykardie vznikli
na podklade reverzibilných príčin (kolísanie hodnôt TK počas HD, volume overload, a paroxyzmy nekontrolovanej hypertenzie pri stenóze a. renalis l sin). V liečbe pacientky sme použili
kombinácou betablokátora, blokátora kalciových kanálov a prechodne aj centrálne antihypertenzívum. Pacientka absolvovala dlhodobé domáce transtelefonické monitorovanie pomocou
epizódneho záznamníka bez záchytu arytmie. Pacientka je sledovaná 5 rokov, bez výskytu širokomplexovej tachykardie.
Záver
AH v skupine pacientov zaradených v HD programe predstavuje diagnostické a terapeutické
výzvy s nutnosťou multiodborovej spolupráce.

Artériová hypertenzia a arytmie – časté výzvy u pacientov
v dialyzačnom programe
Anna Vachulová, Viliam Bernát, Erika Drangová, Slavomíra Filipová
NÚSCH a.s. Bratislava
Kazuistika
E-mail: vachulova.shs@gmail.com
Artériová hypertenzia je veľmi častá u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Aj v preddialyzačnom štádiu a počas chronického hemodialyzačného (HD) programu je problémom dosiahutie cieľových hodnôt TK. Vysoké hodnoty TK v tejto skupine pacientov sú spojené s horšou
prognózou.
72-ročná so sekundárnou renoparenchýmovou artériovou hypertenziou, na podklade chronickej glomerulonefritídy, v chronickom HD programe bola prijatá pre recidivujúce širokokomplexové tachykardie počas HD so stratou vedomia s nutnosťou terminácie elektricky. Pri plne
vyťaženej antihypertenzívnej liečbe boli zaznamenané dlhodobo opakované paroxyzmálne
vzostupy TK počas HD ale i mimo nej. Koronarografický nález bol negatívny, pri invazívnom
elektrofyziologickom vyšetrení bez inducibility pretrvávajúcej arytmie. Vzhľadom k prakticky
trvalému pretrvávaniu hypertenzných hodnôt TK a opakovaným paroxyzmálnym vzostupom
TK nad 200/100 mmHg napriek kombinovanej antihypertenzívnej liečbe „šitej na mieru pacientky“ sme pátrali možnej ďalšej príčine artériovej hypertenzie. Pri CT renoangiografickom
vyšerení prítomná kritická komplexná stenóza a.renalis sin. postostiálne, ktorá bola korigova40
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a ak
je je
to to
možné,
po dvoch
dvoch týždňoch
týždňochliečby
liečbyaapotom
potomkaždé
každédva
dvamesiace
mesiacepočas
počasobdobia
obdobiaterapeutickej
terapeutickejstabilizácie.
stabilizácie.
V prípade
bilaterálnej
stenózy
liečba
ukončiť
a ak
možné,znova
znovazačať,
začať,buď
buďpriprinižšej
nižšejdávke
dávkealebo
alebolen
lens sjednou
jednouzložkou
zložkoulieku.
lieku.Monitorovanie
Monitorovanie draslíka
draslíka aa kreatinínu,
kreatinínu, po
V prípade
bilaterálnej
stenózy
renálnych
artérií
(v prípade
prípade srdcovej
srdcovej insufi
insuficiencie,
ciencie, deplécie
deplécievody
vodyaaelektrolytov
elektrolytovuupacientov
pacientovs snízkym
nízkymkrvným
krvnýmtlakom,
tlakom,stenózou
stenózourenálnej
renálnej
artérie,
renálnych
artériíalebo
alebopriprijednej
jednejfunkčnej
funkčnejobličke:
obličke:neodporúča
neodporúčasa.sa.Riziko
Rizikoarteriálnej
arteriálnejhypotenzie
hypotenzie a/alebo
a/alebo renálnej
renálnej insufi
insuficiencie
ciencie (v
artérie,
kongestívnym
srdcovým
zlyhaním
vody aasodíka:
sodíka:Riziko
Rizikonáhlej
náhlejhypotenzie
hypotenzievvprípade
prípadeužužexistujúcej
existujúcejdeplécie
depléciesodíka
sodíka(najmä
(najmäv prípade
v prípade
stenózy
renálnej
kongestívnym
srdcovým
zlyhanímalebo
alebocirhózou
cirhózous edémom
s edémoma aascitom):
ascitom):začať
začaťliečbu
liečbussnižšou
nižšoudávkou
dávkouaapostupne
postupne zvyšovať.
zvyšovať. Hypotenzia a deplécia vody
stenózy
renálnej
artérie):
Monitorovanie
plazmatických
dávke alebo
alebolen
lenssjednou
jednouzložkou
zložkoulieku.
lieku.Hladiny
Hladinysodíka:
sodíka:Častejšie
Častejšiemonitorovanie
monitorovanieu starších
u staršícha ua cirhotických
u cirhotických
pacientov.
artérie):
Monitorovanie
plazmatickýchelektrolytov,
elektrolytov,opätovné
opätovnédosiahnutie
dosiahnutiekrvného
krvnéhoobjemu
objemuaakrvného
krvnéhotlaku,
tlaku, znova
znova začať liečbu, buď pri nižšej dávke
pacientov.
Hladiny
draslíka:
Hyperkaliémia:
rokov), diabetu
diabetumellitus,
mellitus,pridružených
pridruženýchudalostí,
udalostí,obzvlášť
obzvlášťdehydratácie,
dehydratácie,akútnej
akútnejsrdcovej
srdcovejdekompenzácie,
dekompenzácie,
metabolickej
Hladiny
draslíka:
Hyperkaliémia:monitorovať
monitorovaťhladiny
hladinydraslíka
draslíkav vplazme
plazmev vprípade
prípaderenálnej
renálnejinsufi
insuficiencie,
ciencie,zhoršenia
zhoršenia funkcie
funkcie obličiek, veku (> 70 rokov),
metabolickej
acidózy
a súbežného
užívania
spôsobujúcich zvýšenie
zvýšeniehladín
hladíndraslíka
draslíkavvsére
séreaanajmä
najmäantagonistov
antagonistovaldosterónu
aldosterónualebo
aleboblokátorov
blokátorovangiotenzínových
angiotenzínových
receptoacidózy
a súbežného
užívaniadraslík
draslíkšetriacich
šetriacichdiuretík,
diuretík,doplnkov
doplnkovdraslíka
draslíkaalebo
alebosoľných
soľnýchnáhrad
náhradssobsahom
obsahomdraslíka;
draslíka; alebo iných liekov spôsobujúcich
receptorov**.
Hypokaliémia:
vysoké
riziko
koronárnychartérií,
artérií,pacientov
pacientovsosozlyhaním
zlyhanímobličiek
obličiekalebo
alebosososrdcovým
srdcovýmzlyhaním,
zlyhaním,s dlhým
s dlhýmQTQT
intervalom:
monitorovanie
rov**.
Hypokaliémia:
vysoké
rizikou starších
u staršícha/alebo
a/alebopodvyživených
podvyživenýchosôb,
osôb,cirhotických
cirhotickýchpacientov
pacientovssedémom
edémomaaascitom,
ascitom, pacientov s ochorením koronárnych
intervalom:
monitorovanie
draslíka
v plazme.
Môže
spôsobiť
podporiť vznik
vzniktorsades
torsadesde
depointes,
pointes,ktoré
ktorémôžu
môžubyť
byťfatálne.
fatálne.Hladiny
Hladinyvápnika:
vápnika:hyperkalciémia:
hyperkalciémia:ukončiť
ukončiť
liečbu
pred
vyšetrením
draslíka
v plazme.
Môže
spôsobiťsvalové
svalovéporuchy**,
poruchy**,a av vsúvislosti
súvislostisosozávažnou
závažnouhypokaliémiou
hypokaliémiouboli
bolihlásené
hlásenéprípady
prípady rabdomyolýzy**.
rabdomyolýzy**. Môže podporiť
liečbu
pred
vyšetrením
funkcie
prištítnych
teliesok.
Renovaskulárna
dávkou; monitorovať
monitorovaťfunkcie
funkcieobličiek
obličiekaadraslík.
draslík.Suchý
Suchýkašeľ.
kašeľ.Ateroskleróza:
Ateroskleróza:začať
začaťliečbu
liečbus nízkou
s nízkou
dávkou
u pacientov
s ischfunkcie
prištítnych
teliesok.
Renovaskulárnahypertenzia:
hypertenzia:v vprípade
prípadestenózy
stenózyrenálnej
renálnejartérie:
artérie:začať
začaťliečbu
liečbuvvnemocničnom
nemocničnom zariadení s nízkou dávkou;
dávkou
u pacientov
s ischemickou
chorobou
srdca
alebo
cerebrálnou
Opatrnosťvvprípade
prípadesrdcového
srdcovéhozlyhania.
zlyhania.Závažná
Závažnásrdcová
srdcovánedostatočnosť
nedostatočnosť(stupeň
(stupeňIV):IV):začať
začaťliečbu
liečbu
lekárskym
dohľadom
emickou
chorobou
srdca
alebo
cerebrálnoucirkulačnou
cirkulačnouinsufi
insuficienciou.
cienciou.Hypertenzná
Hypertenznákríza.
kríza.Srdcové
Srdcovézlyhanie/závažná
zlyhanie/závažnásrdcová
srdcová nedostatočnosť: Opatrnosť
podpod
lekárskym
dohľadom
so so
zníženou
začiatočnou
dávkou.
časti ľavej
ľavejkomory.
komory.Diabetickí
Diabetickípacienti:
pacienti:UUpacientov
pacientovs sinzulín
inzulíndependentným
dependentnýmdiabetom
diabetommellitus
mellitus
liečba
začať
zníženou
začiatočnou
dávkou.Stenóza
Stenózaaortálnej
aortálneja amitrálnej
mitrálnejchlopne/hypertrofi
chlopne/hypertrofická
ckákardiomyopatia:
kardiomyopatia:Opatrnosť
Opatrnosť vv prípade
prípade obštrukcie výtokovej časti
sa sa
mámá
liečba
začať
podpod
lekárskym
dohľadom
zníženouúvodnou
úvodnoudávkou;
dávkou;monitorovať
monitorovaťhladiny
hladinyglukózy
glukózypočas
počasprvého
prvéhomesiaca
mesiacaa/alebo
a/alebo vv prípade
prípade hypokaliémie. Čierna rasa:
iných
rás.rás.
Operácia/
lekárskym
dohľadom
soso
zníženou
rasa: vyšší
vyššívýskyt
výskytangioedému
angioedémuaazjavne
zjavnenižšia
nižšiaúčinnosť
účinnosťv vznižovaní
znižovaníkrvného
krvnéhotlaku
tlakuakoakou pacientov
u pacientov
iných
Operácia/
anestézia:
prerušiť
liečbu
jeden
deňpred
predoperáciou.
operáciou.Porucha
Poruchafunkcie
funkciepečene:
pečene:Mierne
Mierneažažstredne
stredneťažká:
ťažká:opatrnosť.
opatrnosť.Zriedkavo
Zriedkavo boli inhibítory ACE spojené
hepatálnej
nekrózy
a (niekedy)
anestézia:
prerušiť
liečbu
jeden
deň
spojenéso
sosyndrómom,
syndrómom,ktorý
ktorýzačína
začínacholestatickou
cholestatickoužltačkou
žltačkoua aprogreduje
progredujedodofulminantnej
fulminantnej
hepatálnej
nekrózy
a (niekedy)
úmrtia.
Zastaviť
liečbu,akaksasavyskytne
vyskytnežltačka
žltačkaalebo
alebovýrazné
výraznézvýšenie
zvýšeniehepatálnych
hepatálnychenzýmov.
enzýmov.Kyselina
Kyselinamočová:
močová: hyperurikémia:
hyperurikémia: Zvýšená tendencia
Dávku
zvyšovať
úmrtia.
Zastaviť
liečbu,
tendencia kk záchvatom
záchvatomdny.
dny.Staršie
Staršieosoby:
osoby:vyšetriť
vyšetriťfunkciu
funkciuobličiek
obličieka ahladiny
hladinydraslíka
draslíkapred
predzačatím
začatímliečby.
liečby.
Dávku
zvyšovať
s opatrnosťou.
Pomocné
látky:
zanedbateľnémnožstvo
množstvosodíka.
sodíka.Športovci:
Športovci:môže
môžespôsobiť
spôsobiťpozitívnu
pozitívnureakciu
reakciudopingových
dopingových testov**. Choroidálna efúzia,
taktak
rýchlo,
akoako
je to
možné.
Ak Ak
s opatrnosťou.
Pomocné
látky:
zanedbateľné
efúzia,akútna
akútnamyopia
myopiaaasekundárny
sekundárnyglaukóm
glaukómsosozatvoreným
zatvorenýmuhlom:
uhlom:prerušiť
prerušiťužívanie
užívanielieku
lieku
rýchlo,
je to
možné.
vnútroočný
ostáva
nekontrolovaný,môže
môžebyťbyťpotrebné
potrebnézvážiť
zvážiťrýchlu
rýchlulekársku
lekárskualebo
alebooperačnú
operačnúliečbu**.
liečbu**.Interakcie*:
Interakcie*: Kontraindikované: Aliskiren
Neodporúča
vnútroočný
tlaktlak
ostáva
nekontrolovaný,
Aliskiren uu diabetikov
diabetikovaapacientov
pacientovssporuchou
poruchoufunkcie
funkcieobličiek,
obličiek,extrakorporálne
extrakorporálneterapie,
terapie,sakubitril/valsartan.
sakubitril/valsartan.
Neodporúča
sa:
Lítium,
aliskiren
u
pacientov
iných
ako
sú
diabetickí
pacienti
a
pacienti
s
poruchou
funkcie
obličiek,
súbežná
liečba
s
inhibítormi
ACE
a
blokátorom
angiotenzínového
receptora,
estramustín,
draslík
šetriace
lieky
(napr.
triamterém,
amilorid...),
draslík
(soli),
sa: Lítium, aliskiren u pacientov iných ako sú diabetickí pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek, súbežná liečba
blokátorom angiotenzínového receptora, estramustín, draslík šetriace lieky (napr. triamterém, amilorid...), draslík
(soli),
dantrolén
(infúzia),
grapefruit
alebograpefruitový
grapefruitovýdžús.
džús.Osobitná
Osobitnástarostlivosť:
starostlivosť:Baklofén,
Baklofén,nesteroidné
nesteroidnéprotizápalové
protizápalovélieky
lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej
nešetriace
diuretiká
a draslík
dantrolén
(infúzia),
grapefruit
alebo
acetylsalicylovejvo
vovysokých
vysokýchdávkach),
dávkach),antidiabetiká
antidiabetiká(inzulín,
(inzulín,hypoglykemizujúce
hypoglykemizujúcelieky),
lieky),draslík
draslík
nešetriace
diuretiká
a draslík
šetriace
diuretiká
(eplerenón,spironolaktón),
spironolaktón),racekadotril,
racekadotril,mTOR
mTORinhibítory
inhibítory(sirolimus,
(sirolimus,everolimus,
everolimus, temsirolimus),
temsirolimus), lieky vyvolávajúce torsades de
tetrakosaktid,
šetriace
diuretiká
(eplerenón,
de pointes,
pointes, amfotericín
amfotericínBB(i.v.
(i.v.podanie),
podanie),glukokortikoidy
glukokortikoidya amineralokortikoidy
mineralokortikoidy(systémové
(systémovépodanie),
podanie),
tetrakosaktid,
stimulačné
laxatíva,
kardioglykozidy,alopurinol,
alopurinol,CYP3A4
CYP3A4induktory,
induktory,CYP3A4
CYP3A4inhibítory.
inhibítory.Treba
Trebavziať
vziaťdo
doúvahy:
úvahy:Imipramínové
Imipramínové antidepresíva (tricyklické),
alebo
imunosupresíva,
stimulačné
laxatíva,
kardioglykozidy,
(tricyklické),neuroleptiká,
neuroleptiká,iné
inéantihypertenzíva
antihypertenzívaaavazodilatanciá,
vazodilatanciá,tetrakosaktid,
tetrakosaktid,alopurinol,
alopurinol,cytostatiká
cytostatiká
alebo
imunosupresíva,
systémové
kortikoidy
alebo
prokaínamid,
anestetiká,
diuretiká
(tiazidové
alebo
slučkové
diuretiká),
gliptíny
(linagliptín,
saxagliptín,
sitagliptín,
vildagliptín),
sympatomimetiká,
zlato,
metformín,
jódované
kontrastné
látky,
vápnik
(soli),
cyklosporín,
atorvastatín,
systémové kortikoidy alebo prokaínamid, anestetiká, diuretiká (tiazidové alebo slučkové diuretiká), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, zlato, metformín, jódované kontrastné látky, vápnik (soli), cyklosporín, atorvastatín,
digoxín,
warfarín,
takrolimus,simvastatín.
simvastatín.Látky
Látkyindukujúce
indukujúcehyperkaliémiu:
hyperkaliémiu:aliskiren,
aliskiren,soli
solidraslíka,
draslíka,draslík
draslíkšetriace
šetriace diuretiká,
diuretiká, ACE
ACE inhibítory,
inhibítory, antagonisty
takrolimus,
trimetoprim
digoxín,
warfarín,
takrolimus,
antagonisty receptorov
receptorovangiotenzínu
angiotenzínuII,II,NSAID,
NSAID,heparíny,
heparíny,imunosupresíva,
imunosupresíva,ako
akocyklosporín
cyklosporínalebo
alebo
takrolimus,
trimetoprim
a kotrimoxazol
(trimetoprim
/ sulfametoxazol)**.Gravidita
Graviditaaalaktácia*:
laktácia*:Kontraindikované
Kontraindikovanépočas
počasdruhého
druhéhoaatretieho
tretieho trimestra
trimestra gravidity.
gravidity. Neodporúča
zmeny
nana
hlavičke
a kotrimoxazol
(trimetoprim
/ sulfametoxazol)**.
Neodporúčasa
sapočas
počasprvého
prvéhotrimestra
trimestragravidity
gravidityaapočas
počaslaktácie**.
laktácie**.Fertilita*:
Fertilita*:Reverzibilné
Reverzibilnébiochemické
biochemické
zmeny
hlavičke
spermií
u niektorých
pacientovliečených
liečenýchblokátormi
blokátormikalciových
kalciovýchkanálov.
kanálov.Ovplyvnenie
Ovplyvnenieschopnosti
schopnostiviesť
viesťvozidlá
vozidlá aa obsluhovať
obsluhovať stroje*:
stroje*: Môže
najmä
nana
začiatku
liečby.
spermií
u niektorých
pacientov
Môže byť
byť znížená
zníženákvôli
kvôlinízkemu
nízkemukrvnému
krvnémutlaku,
tlaku,ktorý
ktorýsasamôže
môževyskytnúť
vyskytnúťu uniektorých
niektorýchpacientov,
pacientov,
najmä
začiatku
liečby.
Nežiaduce
účinky*:
Veľmi
časté:
edém.
Časté:
závraty,
bolesť
hlavy,
parestézia,
vertigo,
somnolencia,
dysgeúzia,
porucha
videnia,
diplopia,
tinnitus,
palpitácie,
sčervenanie,
hypotenzia
(a
účinky
spojené
s
hypotenziou),
kašeľ,
dyspnoe,
bolesť
brucha,
zápcha,
Nežiaduce účinky*: Veľmi časté: edém. Časté: závraty, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, dysgeúzia, porucha videnia, diplopia, tinnitus, palpitácie, sčervenanie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha,
zápcha,
hnačka,
dyspepsia,
nauzea,
vracanie,
zmena
činnosti
čriev,
svrbenie,
vyrážka,
makulopapulárna
vyrážka,
svalové
spazmy,
opuch
členkov,
asténia,
únava.
Menej
časté:
rinitída,
eozinofília,
hypersenzitivita,
hypoglykémia,
hyperkaliémia
reverzibilná
po
vysadení,
hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie, zmena činnosti čriev, svrbenie, vyrážka, makulopapulárna vyrážka, svalové spazmy, opuch členkov, asténia, únava. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypersenzitivita, hypoglykémia, hyperkaliémia reverzibilná po vysadení,
hyponatriémia,
insomnia,
zmeny
nálad(vrátane
(vrátaneúzkosti),
úzkosti),depresia,
depresia,poruchy
poruchyspánku,
spánku,hypestézia,
hypestézia,tremor,
tremor,synkopa,
synkopa,tachykardia,
tachykardia, arytmia
arytmia (vrátane
suchosť
v ústach,
urtikária,
hyponatriémia,
insomnia,
zmeny
nálad
(vrátane bradykardie,
bradykardie,ventrikulárnej
ventrikulárnejtachykardie
tachykardieaaatriálnej
atriálnejfifibrilácie),
brilácie),vaskulitída,
vaskulitída,bronchospazmus,
bronchospazmus,
suchosť
v ústach,
urtikária,
angioedém,
alopécia,
purpura,zmeny
zmenysfarbenia
sfarbeniakože,
kože,hyperhidróza,
hyperhidróza,exantém,
exantém,fotosenzitívne
fotosenzitívnereakcie,
reakcie,pemfi
pemfigoid,
goid, artralgia,
artralgia, myalgia,
myalgia, bolesť
bolesť,
bolesť
na na
angioedém,
alopécia,
purpura,
bolesť chrbta,
chrbta, poruchy
poruchymočenia,
močenia,noktúria,
noktúria,polakizúria,
polakizúria,zlyhanie
zlyhanieobličiek,
obličiek,erektilná
erektilnádysfunkcia,
dysfunkcia,gynekomastia,
gynekomastia,
bolesť,
bolesť
hrudi,
nevoľnosť,
periférnyedém,
edém,pyrexia,
pyrexia,zvýšená
zvýšenáhmotnosť,
hmotnosť,znížená
zníženáhmotnosť,
hmotnosť,zvýšená
zvýšenáhladina
hladinamočoviny
močoviny vv krvi,
krvi, zvýšená
zvýšená hladina
hladina kreatinínu
enzýmov,
hrudi,
nevoľnosť,
periférny
kreatinínu vv krvi,
krvi, pád.
pád. Zriedkavé:
Zriedkavé:stav
stavzmätenosti,
zmätenosti,zvýšená
zvýšenáhladina
hladinabilirubínu
bilirubínuv vkrvi,
krvi,zvýšená
zvýšenáhladina
hladinahepatálnych
hepatálnych
enzýmov,
zhoršenie
psoriázy.
Veľmi
zriedkavé:
agranulocytóza,
aplastická
anémia,
pancytopénia,
leukopénia,
neutropénia,
hemolytická
anémia,
trombocytopénia,
alergické
reakcie,
hyperglykémia,
hyperkalciémia,
hypertónia,
periferálna
neuropatia,
mozgová
príhoda,
zhoršenie psoriázy. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopénia, leukopénia, neutropénia, hemolytická anémia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, hyperkalciémia, hypertónia, periferálna neuropatia, mozgová príhoda,
pravdepodobne
sekundárnav dôsledku
v dôsledkunadmernej
nadmernejhypotenzie
hypotenzieu uvysokorizikových
vysokorizikovýchpacientov,
pacientov,angina
anginapectoris,
pectoris, infarkt
infarkt myokardu,
myokardu, pravdepodobne
pravdepodobne sekundárny
lnálnápneumónia,
hyperplázia
pravdepodobne
sekundárna
sekundárnyvvdôsledku
dôsledkunadmernej
nadmernejhypotenzie
hypotenzieuuvysokorizikových
vysokorizikovýchpacientov,
pacientov,eozinofi
eozinofi
pneumónia,
hyperplázia
ďasien,
pankreatitída,
gastritída,hepatitída,
hepatitída,žltačka,
žltačka,abnormálna
abnormálnafunkcia
funkciapečene,
pečene,multiformný
multiformnýerytém,
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