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94% PACIENTOV DOSIAHLO

LDL-C < 1,8 mmol/l
V skupine dospelých pacientov s primárnou hypercholesterolémiou  alebo zmiešanou dyslipidémiou

liečených statínmi, až do 94 % pacientov liečených liekom REPATHA® 140 mg každé 2 týždne dosiahlo hladinu

LDL-C < 1,8 mmol/l v priemere za 10 a 12 týždňov liečby vs 39 % pacientov na placebe*2

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia 
na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického 
skú šania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: 
+ 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Repatha 140 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere
Zloženie: Každé naplnené pero obsahuje 140 mg evolokumabu v 1 ml roztoku. Repatha je 
ľudská monoklonálna IgG2 protilátka produkovaná v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka 
(CHO) rekombinantnou DNA technológiou. Pomocné látky: prolín, ľadová kyselina octová, 
polysorbát 80, hydroxid sodný (na úpravu PH), voda na injekciu. Terapeutické indikácie: 
Hypercholesterolémia a zmiešaná dyslipidémia - Repatha je indikovaná dospelým s primár-
nou hypercholesterolémiou (heterozygotnou familiárnou a non-familiárnou) alebo zmiešanou 
dyslipidémiou ako adjuvantná liečba k diéte:
-        v kombinácii so statínom alebo statínom s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí 

nemôžu dosiahnuť ciele LDL C s maximálnou tolerovanou dávkou statínu, alebo
-  samotná alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí netolerujú 
statíny alebo u ktorých sú statíny kontraindikované.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - Repatha je indikovaná dospelým a do-
spievajúcim vo veku 12 rokov a starších s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou 
v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy. Účinok Repathy na kardiovaskulárnu morbiditu 
a mortalitu zatiaľ nebol preukázaný. Dávkovanie a spôsob podávania: Pred začatím liečby 
Repathou sa majú vylúčiť sekundárne príčiny hyperlipidémie alebo zmiešanej dyslipidémie 
(napr. nefrotický syndróm, hypotyreóza). Primárna hypercholesterolémia a zmiešaná dyslipi-
démia u dospelých - Odporúčaná dávka je buď 140 mg každé dva týždne, alebo 420 mg raz 
mesačne; obe dávky sú klinicky rovnocenné. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia 
u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších - Začiatočná odporúčaná dávka je 
420 mg raz mesačne. Ak sa nedosiahne klinicky významná odpoveď, po 12 týždňoch liečby 
možno frekvenciu dávkovania titrovať nahor na 420 mg jedenkrát každé 2 týždne. Pacien-
ti, ktorí dostávajú aferézu, môžu začať liečbu s dávkou 420 mg každé dva týždne tak, aby 
zodpovedala časovému rozvrhu aferézy. Porucha funkcie obličiek - U pacientov s miernou 
až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky, pacienti so 
závažnou poruchou funkcie obličiek (defi novanou ako eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) neboli sk-
úmaní. Repatha sa má používať opatrne u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. 
Porucha funkcie pečene - U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná 
úprava dávky. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene bolo pozorované 
zníženie celkovej expozície evolokumabu, čo môže viesť k menšiemu účinku na zníženie LDL 
C. Preto treba u týchto pacientov zabezpečiť dôkladné monitorovanie. Pacienti so závažnou 
poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childovej-Pughovej klasifi kácie) neboli skúmaní. Re-

patha sa má používať opatrne u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. U starších 
pacientov (vo veku ≥ 65 rokov) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia 
- Bezpečnosť a účinnosť Repathy u detí vo veku menej ako 18 rokov pre indikáciu primárnej 
hypercholesterolémie a zmiešanej dyslipidémie nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne 
údaje. Bezpečnosť a účinnosť Repathy u detí vo veku menej ako 12 rokov pre indikáciu ho-
mozygotnej familiárnej hypercholesterolémie nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne 
údaje. Spôsob podávania - Subkutánne použitie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri 
používaní: Kryt ihly skleneného naplneného pera je zhotovený zo suchého prírodného ka-
učuku (derivát latexu), ktorý môže vyvolať alergické reakcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť 
na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a iné interakcie: S Repathou sa 
nevykonali žiadne formálne interakčné štúdie. V klinických štúdiách s Repathou sa hodnotila 
farmakokinetická interakcia medzi statínmi a evolokumabom. Pri používaní spolu s Repathou 
úpravy dávky statínov nie sú potrebné. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita: Nie sú k dis-
pozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Repathy u gravidných žien. Štúdie 
na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame účinky na reprodukčnú toxicitu. Repatha sa 
nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu evolokumabom. 
Laktácia: Nie je známe, či sa evolokumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. Riziko pre 
novorodenca/dojča nemožno vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu 
Repathou, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku. 
Fertilita: Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve evolokumabu na fertilitu u ľudí. Nežia duce 
účinky: Časté (≥ 1/100 až < 1/10): chrípka, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, 
vyrážka, nauzea, bolesť chrbta, artralgia, reakcie v mieste vpichu. Menej časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100): urtikária. Farmakoterapeutická skupina: Iné látky upravujúce lipidy. ATC kód: 
C10AX13. Špeciálne upozornenia na uchovávanie*: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). 
Neuchovávajte v mrazničke. Naplnené pero uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred 
svetlom. Po vybraní z chladničky sa Repatha môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) 
v pôvodnom obale a musí sa použiť v priebehu 1 mesiaca. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko. Registračné číslo: 
EU/1/15/1016/003. Dátum revízie textu: september 2016. Poznámka: Výdaj lieku je via-
zaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku si, prosím, 
prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: AMGEN Slovakia 
s.r.o., Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, www.amgen.sk; tel.: +421 2  321 114 49.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.

PRVÝ PCSK9 INHIBÍTOR REGISTROVANÝ V EÚ3

REPATHA® DOSAHUJE INTENZÍVNE 
A KONZISTENTNÉ ZNÍŽENIE HLADINY LDL-C3,4

*Údaje z randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom a ezetimibom kontrolovanej, multicentrickej, medzinárodnej štúdie LAPLACE-2, ktorá zahŕňala 1 896 pacientov s primárnou hypercho-
lesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou. 86 - 95 % pacientov liečených liekom REPATHA® v kombinácii so statínom dosiahlo hladinu LDL-C < 1,8 mmol/l v priemere za 10 a 12 týždňov 
liečby.2  2 - 39 % pacientov liečených iba statínom dosiahlo hladinu LDL-C < 1,8 mmol/l.2 17 - 62 % pacientov liečených atorvastatínom v kombinácii s ezetimibom dosiahlo hladinu LDL-C 
< 1,8 mmol/l.2

Literatúra: 1. REPATHA® (evolokumab) Súhrn charakteristických vlastností lieku, 2016. 2. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82. 3. Repatha®: EPAR - Public assessment report (www.ema.
europa.eu). 4. Stone NJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63(25 Pt B):2889-934. 
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AMGEN Slovakia s.r.o. 
Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Dátum vypracovania materiálu: február 2017

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ OD ZAČIATKU LIEČBY1
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PRÍHOVOR

XXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 11.- 13. 4. 2013, Tále

Plán prístupovej cesty a pôdorys Kongresového centra

Banská Bystrica

Donovaly

Brezno

Mýto pod Ďumbierom

HOTEL 
PARTIZÁN

Tále

SHS_program_2013.indd   4 14. 3. 2013   10:41:42

MAPA MIESTA KONANIA A KONGRESOVÝCH PRIESTOROV
Vážené kolegyne a kolegovia, milí hostia,

vitajte na výročnom XXXII. Kongrese Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS, ktorý je tradične 
spojený aj s Konferenciou Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS. 

Podujatie sa koná  v typickom slovenskom prostredí – v horách. V týchto podhorských oblastiach ťažko 
pracovali v dedinách a mestečkách, na lúkach a  v lesoch obyvatelia našej krajiny po mnohé stáročia. 
Pracujú tu dodnes. Je pochopiteľné, že scenériu Nízkych Tatier opakovane preferujú lekári na odborné 
stretávanie a prácu. Prostredie Tálskej doliny prináša pozitívnu atmosféru, ktorú pre našu náročnú 
prácu potrebujeme. Oprieť zrak o krásnu prírodu Stredného Slovenska nech je nám relaxom počas 
ranných a večerných prechádzok a počas prestávok v našej spoločnej práci pri odbornom programe. 
Je potrebné odmietnuť, aby bola táto krásna lokalita spochybňovaná importovanými pseudonormami, 
ktoré obmedzujú lokality, kde sa lekári môžu alebo nemôžu pracovne stretávať. Najmä keď hlavnými 
témami sú artériová hypertenzia a prevencia srdcovocievnych chorôb – teda témy o najrozšírenejších 
civilizačných ochoreniach dospelej populácie u nás a celosvetovo. 

V SHS sa koncom roka ukončili voľby do nového 11-členného výboru a do 3-člennej dozornej rady na 
roky 2016-2020. Do kolektívu výboru sa vďaka voliacim členom spoločnosti presadili aj nové mená 
a „mladé“ tváre SHS. Vo výbore sa stretli lekári viacerých odborností. Veríme, že to bude prínosom. 
Predsedníctvo SHS si veľa sľubuje od plánov činnosti v novom volebnom období. Niektoré nové 
odborné nápady a vízie výbor predstaví v priebehu tohto kongresu a potom zverejní na našej webovej 
stránke. Chceme motivovať našich členov k ešte aktívnejšej činnosti v odbornom živote SHS.

Snažili sme sa pripraviť pestrý program. Oslovili sme okrem tradične aktívnych prednášateľov ďalšie 
odborné skupiny lekárov a výskumníkov, ktorí majú čo povedať k téme hypertenzie a k prevencii 
srdcovocievnych ochorení. Sú to napr. neurológovia, pediatri, diabetológovia a rehabilitační lekári. 
Do programu sú zaradené viaceré originálne prezentácie klinického výskumu a originálne kazuistiky. 
V programe je vidno tiež maličký úspech v našej snahe pritiahnuť k aktívnym vystúpeniam všeobecných 
lekárov pre dospelých. Všeobecní lekári podľa ich vyjadrení chcú kvalitne diagnostikovať a liečiť 
artériovú hypertenziu. Veríme teda, že budúci rok bude táto skupina našich členov ešte aktívnejšia 
pri  tvorbe odborného programu. Vítame, že aj tento rok prijali naše pozvanie kolegovia z Českej 
spoločnosti pre hypertenziu a pripravili kvalitný jednohodinový program.

Na záver vám želáme po každej stránke užitočný pobyt na našom spoločnom podujatí. Veríme, že 
bude pozitívnym podnetom pre našu každodennú klinickú činnosť aj inšpiráciou k výskumnej práci 
a potom k budúcej prednáškovej a publikačnej aktivite. 

     

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.      
prezidentka SHS a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

        
 

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.    MUDr. Emília Pastrnáková
viceprezident SHS     vedecká sekretárka SHS
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POĎAKOVANIE

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS a PS preventívnej kardiológie SKS
ďakujú

Hlavným partnerom kongresu: 

Významným partnerom kongresu: 

 
           

Partnerom:

ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR  UŽITOČNÉ KONTAKTY

Organizačný a programový výbor 
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. – prezidentka SHS a  predsedkyňa PSPK SKS*
MUDr. Emília Pastrnáková – vedecká sekretárka SHS
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. – viceprezident SHS

Prof. MUDr. Vilam Bada, CSc.*
MUDr. Katarína Beňová, PhD. 
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., F.E.S.C.*
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
MUDr. Monika Kulinová
MUDr. Peter Letavay
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.* 
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD. 
Doc. MUDr. Marián Sninčák CSc.*
MUDr. Vladimír Spišák
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.
MUDr. Anna Vachulová, PhD. 

*členovia výboru PSPK SKS

Prezidentka kongresu a konferencie
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 

Vedecká sekretárka kongresu
MUDr. Emília Pastrnáková

Organizačné zabezpečenie kongresu
FARMI-PROFI, spol. s r.o.  
Marcela Idlbeková 
Mgr. Eva Káčeriková 

za Kongresové centrum SLS
Ing. Ingrid Bieliková
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci kongresu 
dostávajú za pasívnu účasť spolu 16 kreditov SLK (štvrtok 5 kreditov, piatok 7 kreditov, sobota  
4 kredity).

Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade so zásadami SLK (prvý autor prednášky 
10 kreditov, spoluautor 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličtine 15 kreditov, 
spoluautor 10 kreditov).

Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti najskôr 1. apríla 2017.

Miesto a termín konania
štvrtok 30. marec – sobota 1. apríl 2017

Hotel Partizán
Bystrá 108 – Tále
977 65 Brezno 

Registrácia
štvrtok 30. marec 2017 od 11.00
piatok 31. marec 2017 od 7.30
sobota  1. apríl 2017 od 7.30

Registračný poplatok
   do 28. 2. 2017  od 1. 3. 2017 a na mieste
Členovia SHS   30 EUR   40 EUR
Nečlenovia SHS  50 EUR   70 EUR
Sestry   20 EUR   30 EUR

Prví (resp. prednášajúci) autori, pozvaní prednášatelia, členovia SHS a SKS – nepracujúci dôchodcovia 
a študenti lekárskych fakúlt registračný poplatok neplatia.
Registračný poplatok zahŕňa: vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných prietorov, kongresový 
material a tlačené materiály.

Spôsob platby 
Registračný poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na podúčet 
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS vo VÚB banke.

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 171001073
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii.

KONTAKTNÉ ADRESY

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 
Klinika kardiológie a angiológie 
Lekárska fakulta SZU a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava
Tel. a fax: + 421 2 59 32 02 82
mobil: +421 903 230 579
e-mail: filipova@nusch.sk; slavomira.filipova@gmail.com

MUDr. Emília Pastrnáková
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IV. interná klinika  UPJŠ LF
Rastislavova 43
041 90 Košice
Tel.: +421 55 615 22 32
e-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk

FARMI-PROFI 
Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890, E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková 
Mobil: +421 918 502 341, E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

E-mail: hypertenzia32@farmi-profi.sk
Tel: + 421 2 64 46 15 55, 16 14
www.farmi-profi.sk

Slovenská lekárska spoločnosť 
Ing. Ingrid Bieliková
mobil: 00421 905 530 371
e-mail: bielikova@sls.sk 
Kongresové centrum SLS 
Cukrová ulica 3 
813 22 Bratislava 
Tel: +421 2 52 92 20 20, +421 2 52 92 20 19
Fax: + 421 2 52 92 20 22

webová adresa SHS: www.hypertenzia.org
webová adresa SKS: www.cardiology.sk
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Ubytovanie
Zabezpečuje FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Kontakt: p. Marcela Idlbeková, e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk, mobil: +421 918 569 890

UPOZORNIENIE: odubytovanie sa (check-out) je možné do 13.30. Check out po 13.30 bude 
spoplatnený.

Odborný program
Odborný program kongresu prebieha v dvoch kongresových sálach (sála A a B).
Všetky prijaté práce budú prezentované ako prednášky. 

Rokovací jazyk
slovenčina, čeština

Prednášky
– pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky)
– prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov

Postery
Posterová sekcia na tomto kongrese nie je otvorená.

Sympóziá
V programe sú zaradené sympóziá podporované edukačnými grantami farmaceutických 
spoločností.

Plenárna schôdza
Plenárna schôdza členov SHS sa bude konať v sobotu 1. apríla 2017 o 9.10 hodine ráno.

Informácie pre prednášajúcich
Časový limit všetkých prednášok (čistý čas prednášky bez diskusie) je uvedený v programe pri 
každej prednáške. Celkový čas vyhradený na diskusiu je uvedený na konci každého programového 
bloku. Riadenie diskusie je v kompetencii predsedníctva prednáškového bloku. Všetci prednášajúci, 
vrátane pozvaných prednášateľov, sú povinní dodržiavať čas vymedzený na prednášku. 
Po prekročení limitu o 60 sekúnd, má predsedajúci kompetenciu od organizačného výboru 
prednášku prerušiť upozornením do mikrofónu a následne vypnúť mikrofón prednášajúceho.
Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového 
času programového bloku a za vedenie diskusie zodpovedá predsedníctvo prednáškového bloku. 
Pre orientáciu prednášateľov aj predsedajúcich bude časová os prednášky a diskusie znázornená 
v pravom dolnom rohu premietacej plochy.

Premietanie prezentácií
Prezentácie budú premietané na jedno plátno. Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia 
v PPT a videá) je potrebné odovzdať pred začiatkom každej sekcie/bloku premietaciemu 
technikovi minimálne 15 minút pred začiatkom celého bloku.
Nahrávanie prednášky v priebehu odborného programu nie je dovolené.

Publikovanie abstraktov
Prijaté abstrakty sú súčasťou tejto programovej brožúry.
Abstrakty budú publikované v časopise Cardiology Letters (oficiálnom periodiku SKS a SHS),  
v č. 1/2017.

Diskusia
Diskusia počas konferencie bude prebiehať do mikrofónu v pléne. Otázky je možné položiť aj 
anonymne formou otázkových lístkov.

Pokyny pre vystavovateľov
Demontáž stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je možná v sobotu dňa 1. apríla 
2017 od 13.00 hod. 
Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o spoluprácu a pochopenie všetkých partnerov kongresu 
a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích priestorov.

Diskusný večer
Štvrtok 30. marec 2017
Cena: 25 eur

Piatok 31. marec 2017
Cena: 35 eur
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PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU

ŠTVRTOK  30. marec 2017
Hodina Kongresová sála A Kongresová sála B

13.00 – 14.00

14.00 – 14.10

14.10 – 15.25

15.25 – 15.40

15.40 – 16.40

16.40 – 16.50

16.50 – 18.30

18.30 – 20.00

20.00 – 22.00

AH – možnosti nemedikamentóznej  
liečby

Prestávka                      

3. Memoriál doc. Evy Čižmárovej:  
Juvenilná hypertenzia

Prestávka                                                                             

Srdcové zlyhávanie
Sympózium 1 – Novartis

Prestávka                                                                                      

Endotelová dysfunkcia – príčina  
či dôsledok?
Sympózium 2 – Berlin-Chemie 
Menarini

Prestávka

Slávnostné otvorenie Kongresu SHS 
a Konferencie PSPK SKS                                                       
Odborný diskusný večer 

Vysoký normálny TK – patrí otázka 
na okraj nášho záujmu?                              

Prestávka

Varia – časť I

Prestávka

PIATOK  31. marec 2017
Hodina Kongresová sála A Kongresová sála B

08.00 – 09.15

09.15 – 09.25 

09.25 – 10.40

10.40 – 10.55

10.55 – 12.25 

12.30 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 16.10  

16.10 – 17.10

17.10 – 17.20

17.20 – 18.20

18.20 – 20.00

20.00 – 22.00

Riziko fibrilácie predsiení u AH – 
včasná dg. a prevencia komplikácií  

Prestávka 

Artériová hypertenzia a cievne 
mozgové príhody

Prestávka 

Fixné kombinácie pre široké spektrum  
hypertonikov
Sympózium 3 – Servier

Obed 
Relaxačná prestávka v prírode

Praktický manažment pacienta – 
antikoagulačná a antiagregačná 
liečba – otázky a odpovede
Sympózium 4 – Bayer                                                                            

Prestávka       
 
Blok prednášok Českej spoločnosti  
pre hypertenziu (ČSH)

Prestávka    

Evolocumab – pohľad na liečbu LDL 
cholesterolu v svetle nových udalostí      
Sympózium 5 – Amgen   
                         
Prestávka   

Večerná diskusia        

Varia – časť II                                     

Prestávka

Obezita – chronická choroba 
s mnohými rizikami.                                    
Blok Obezitologickej sekcie SDS

Prestávka
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SOBOTA  1. apríl 2017
Hodina Kongresová sála A Kongresová sála B

08.00 - 09.00

09.00 – 09.10

09.10 – 10.00 

10.00 – 10.15

10.15 – 11.30

11.30 – 11.40

11.40 – 12.40

12.40 – 13.00 

Účinná a bezpečná liečba 
centrálne a periférne 
pôsobiacimi antihypertenzívami                                        
Sympózium 6 – Profipharma                 

Prestávka

Plenárna schôdza členov SHS

Prestávka

Čo vieme a čo nevieme o vplyve 
fajčenia na srdce a cievy?                               
Blok PSPK SKS

Prestávka

Od hypertenzie cez angínu 
pektoris k srdcovému zlyhávaniu                             
Sympózium 8 – Krka

Ukončenie Kongresu SHS  
a Konferencie PSPK SKS        

Kardioprotekcia – od anémie až  
po srdcové zlyhávanie
Sympózium 7 – Wörwag Pharma

Prestávka

Aktuality v prevencii KV ochorení                     
Blok PSPK SKS

PROGRAM

ŠTVRTOK  30. MAREC 2017  

SÁLA A

13.00 – 14.00  
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA – MOŽNOSTI NEMEDIKAMENTÓZNEJ LIEČBY    

Predsedníctvo:  D. Škultétyová (Bratislava)
 K. Sládeková (Bratislava)

Zásady stravovania z pohľadu preventívnej kardiológie  15 min        
Š. Farský (Martin)

Behaviorálny manažment hypertenzie: predstavy, očakávania a realita  15 min                  
(vyžiadaná prednáška) 
D. Selko (Bratislava)

Hypertenzia a možnosti rehabilitácie  15 min            
(vyžiadaná prednáška) 
K. Sládeková (Bratislava) 
  
Diskusia   15 min 

14.00 Koniec bloku

14.00 – 14.10  Prestávka

14.10 – 15.25
3. MEMORIÁL DOC. MUDr. EVY ČIŽMÁROVEJ, CSc. 
JUVENILNÁ HYPERTENZIA 
V spolupráci SHS a Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice    

Predsedníctvo: I. Schusterová (Košice)
 A. Vachulová (Bratislava)

Význam včasnej diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie u detí a adolescentov. 
Aktuálne odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie u detí a dorastu.  15 min
(vyžiadaná prednáška)   
I. Schusterová (Košice)
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Prevalencia artériovej hypertenzie u adolescentov v košickom kraji  15 min                         
(vyžiadaná prednáška)   
A. Tohátyová, I. Schusterová (Košice)

Nezvyčajná príčina artériovej hypertenzie v adolescentnom veku. (Kazuistika)   15 min 
(vyžiadaná prednáška)   
Z. Hribíková, A. Tóhátyová, S. Drobňáková, G. Gáborová, I. Schusterová (Košice)

Panelová diskusia: Kedy prechádza juvenilný hypertonik  15 min 
do starostlivosti kardiológa pre dospelých?   
všetci prednášajúci

15.25   Koniec bloku

15.25 – 15.40 Prestávka

15.40 – 16.40
SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo:  E. Gonςalvesová (Bratislava)

Stav srdcového zlyhávania na Slovensku  16 min
E. Gonςalvesová (Bratislava)

Kam nás posunuli nové odporúčania pre srdcové zlyhávanie  16 min
G. Kaliská (Banská Bystrica)
 
Inhibícia neprilyzínu ako nová terapeutická možnosť v liečbe srdcového zlyhávania  16 min 
I. Majerčák (Košice)

Diskusia   10 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti NOVARTIS.

16.40    Koniec sympózia

16.40 – 16.50  Prestávka

16.50 – 18.30
ENDOTELOVÁ DYSFUNKCIA – PRÍČINA ČI NÁSLEDOK?
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo: D. Škultétyová (Bratislava)
 F. Šimko (Bratislava)

Endotel – patofyziológia a klinické súvislosti  18 min 
F. Šimko (Bratislava)

Endotelová dysfunkcia – máme metodiku a metódy na jej zistenie?  18 min
D. Škultétyová (Bratislava)

Lieky ovplyvňujúce endotelovú dysfunkciu – aké máme dnes armamentárium?  18 min
I. Majerčák (Košice)

Pleiotropné účinky antihypertenzívnej liečby  18 min
S. Filipová (Bratislava)

Diskusia   28 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti BERLIN-CHEMIE MENARINI Group.

18.30    Koniec sympózia

18.40 – 20.00  Prestávka

20.00 – 22.00 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU SHS A KONFERENCIE PSPK SKS
Večerná diskusia
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ŠTVRTOK 30. MAREC 2017      

SÁLA B
                    
13.00 – 14.00
VYSOKÝ NORMÁLNY KRVNÝ TLAK – PATRÍ NA OKRAJ NÁŠHO ZÁUJMU?  

Predsedníctvo: V. Spišák (Kysucké Nové Mesto)             
    M. Kulinová (Žilina) 
 V. Kosmálová (Bratislava)

Definícia a klasifikácia vysokého normálneho krvného tlaku  10 min
V. Spišák (Kysucké Nové Mesto), M. Kulinová (Žilina)
 
Riziká a prognóza vysokého normálneho krvného tlaku  20 min      
M. Kulinová (Žilina), V. Spišák (Kysucké Nové Mesto)

Manažment vysokého normálneho krvného tlaku  20 min        
V. Spišák (Kysucké Nové Mesto), M. Kulinová (Žilina) 
     
Diskusia   10 min

14.00    Koniec bloku
 
14.00 – 14.10  Prestávka

14.10 – 15.25
VARIA – ČASŤ I.

Predsedníctvo:  P. Letavay (Dolný Kubín)
 E. Pastrnáková (Košice)

ABSTRAKT 6
Sú statíny indikované v liečbe rezistentnej hypertenzie?  10 min
Závery zo štúdie NEMESYS. 
V. Kosmálová, J. Lietava (Bratislava)

ABSTRAKT 3 
Efekt nízkej dávky atorvastatínu na ovplyvnenie autonómnej dysfunkcie  10 min 
u hypertonikov   
D. Čelovská, J. Gonsorčík, Ľ. Gašpar (Bratislava, Košice)

ABSTRAKT 8
Brugadov syndróm u mladého študenta (Kazuistika)  10 min
Ľ. Resutíková (Želovce)
 
ABSTRAKT 7
Primárny hyperaldosteronizmus (Kazuistika)  10 min 
P. Letavay, I. Ďurmek (Bratislava, Dolný Kubín)

Neobvyklá príčina rezistentnej hypertenzie (Kazuistika) 10 min
E. Pastrnáková (Košice) 

15.25   Koniec bloku
 
15.25 – 15.40  Prestávka
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PIATOK 31 . MAREC 2017    

SÁLA A

8.00 – 9.15
RIZIKO FIBRILÁCIE PREDSIENÍ U HYPERTONIKOV – VČASNÁ DIAGNOSTIKA 
A PREVENCIA KOMPLIKÁCIÍ
                
Predsedníctvo:  A. Vachulová (Bratislava)
 J. Postulka (Bratislava) 

Ľavá predsieň z pohľadu echokardiografistu  15 min
(vyžiadaná prednáška, s videom) 
J. Postulka, ml. (Bratislava)
 
ABSTRAKT 4
Rizikové znaky v EKG a VKG parametroch vlny P a komplexu QRS  10 min
u hypertonikov ohrozených fibriláciou predsiení    
S. Filipová, D. Škultétyová, A. Vachulová, P. Chňupa, P. Hlivák (Bratislava)

Hypertenzia a fibrilácia predsiení ako etiologické faktory cievnej mozgovej  15 min 
príhody – z pohľadu neurológa  
(vyžiadaná prednáška)
A. Petrovičová (Nitra)

Antiagregačná a antikoagulačná liečba hypertonikov s fibriláciou predsiení  15 min 
A. Vachulová (Bratislava)

Diskusia   15 min

9.15   Koniec bloku

9.15 – 9.25  Prestávka

9.25 – 10.40
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A CIEVNE MOZGOVÉ PRÍHODY  

Predsedníctvo:  D. Škultétyová (Bratislava)
 Ľ. Gašpar (Bratislava)

ABSTRAKT 9
Karotická tuhosť – rizikový faktor cievnej mozgovej príhody (vlastné výsledky)  15 min 
D. Škultétyová, S. Filipová (Bratislava)
 

ABSTRAKT 5
Rizikové faktory náhlych cievnych mozgových príhod v reálnej klinickej praxi  10 min
Ľ. Gašpar, M. Bendžala, A. Uhrinová, V. Vestenická, I. Gašparová (Bratislava)

Liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody v režime 24/7 – naše skúsenosti  15 min
(vyžiadaná prednáška)               
M. Kucharík, I. Vulev (Bratislava)

Je možné podať trombolýzu u akútnej CMP do 10 minút?   15 min 
Logistika liečby CMP vo FN Nitra.   
(vyžiadaná prednáška, s videom)
M. Brozman (Nitra)

ABSTRAKT 2
Pacientka s artériovou hypertenziou a cievnou mozgovou príhodou (Kazuistika)  10 min 
K. Beňová, R. Novotný (Prešov)

Diskusia   10 min  

10.40    Koniec bloku

10.40 – 10.55  Prestávka 

10.55 – 12.25
FIXNÉ KOMBINÁCIE PRE ŠIROKÉ SPEKTRUM HYPERTONIKOV
ODBORNÉ SYMPÓZIUM             

Predsedníctvo:  S. Filipová (Bratislava)

Fixná kombinácia – riešenie od novodiagnostikovanej hypertenzie  25 min 
až po hypertenziu nekontrolovanú na 2 a viac liekoch 
S. Filipová (Bratislava)

Fixná kombinácia v liečbe hypertenzie s dyslipidémiou  25 min
D. Pella (Košice) 

Fixná kombinácia v liečbe hypertenzie u pacientov s ICHS  25 min 
J. Murín (Bratislava)

Diskusia   15 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti SERVIER.

12.25  Koniec sympózia

12.30 – 15.00  Obed
     Relaxačná prestávka v prírode
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15.00 – 16.00
PRAKTICKÝ MANAŽMENT PACIENTA – ANTIKOAGULAČNÁ A ANTIAGREGAČNÁ LIEČBA.  
OTÁZKY A ODPOVEDE.
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo:  S. Filipová (Bratislava   
 P. Kurray (Nitra)

Postavenie antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení 20 min
a dáta z reálnej klinickej praxe  
P. Kurray (Nitra)

Pacient s fibriláciou predsiení a poruchou funkcie obličiek (Kazuistika) 15 min
Z. Ferenčíková (Nitra)

Kyselina acetylsalicylová v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych komplikácii 15 min
a praktické skúsenosti z pohľadu gastroenterológa  
M. Lábska (Nové Zámky)

Diskusia   10 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti BAYER.

16.00    Koniec sympózia

16.00 – 16.10  Prestávka

16.10 – 17.10
BLOK ČESKEJ SPOLOČNOSTI PRE HYPERTRENZIU (ČSH)
(vyžiadané prednášky)    

Predsedníctvo:  J. Widimský, Jr. (Praha)
 M. Souček (Brno)

Adherence k antihypertenzní léčbě  15 min
B. Štrauch (Praha) 

Společná léčba hypertenze a dyslipoproteinemie  15 min
M. Souček (Brno) 

Aktuality v nefarmakologické léčbě těžké hypertenze  15 min
J. Widimský, Jr. (Praha) 

Diskusia  15 min

17.10    Koniec bloku

17.10 – 17.20  Prestávka

17.20 – 18.20
EVOLOCUMAB – POHĽAD NA LIEČBU LDL-CHOLESTEROLU V SVETLE NOVÝCH UDALOSTÍ
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo:  S. Filipová (Bratislava)

Ako efektívne menežovať pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou? 15 min
Ľ. Fábryová (Bratislava)

Regresia aterómu vo svetle nových zistení  15 min
V. Fridrich  (Bratislava)

„Quo vadis“ liečba dyslipidémie? 15 min
S. Filipová (Bratislava) 

Diskusia   15 min

Sympózium vzniklo s podporou spoločnosti Amgen Slovakia

18.20    Koniec sympózia

18.20 – 20.00  Prestávka

20.00 – 22.00  Diskusný večer

PIATOK 31 . MAREC 2017 
     
SÁLA B

8.00 – 9.15
VARIA – ČASŤ II
          
Predsedníctvo:  V. Spišák (Kysucké Nové Mesto)
 K. Beňová (Prešov)

ABSTRAKT 1
Pacientka so superponovanou preeklampsiou (Kazuistika) 10 min 
K. Beňová (Prešov)

Zodpovedá liečba pacientov s metabolickým syndrómom a hypertenziou 15 min 
v ambulancii všeobecného lekára dnešným možnostiam?    
J. Gajdošík (Nové Zámky)

Prednáška je podporovaná edukačným grantom farmaceutickej spoločnosti PRO.MED.CS. 
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NAFLD (nealkoholová tuková choroba pečene) ako rizikový faktor  15 min
hypertenzie – či naopak?    
M. Rác (Nitra), Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Prednáška je podporovaná edukačným grantom farmaceutickej spoločnosti PRO.MED.CS

Maskovaná artériová hypertenzia – nie je tak nevinná.  10 min 
Prevalencia, prognóza a možnosti terapeutického ovplyvnenia.  
(prehľadová prednáška)   
M. Sninčák (Košice)

Diskusia   20 min 

9.15   Koniec bloku

9.15 – 9.25  Prestávka

9.25 – 10.40
OBEZITA – CHRONICKÁ CHOROBA S MNOHÝMI RIZIKAMI 
BLOK OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 
(vyžiadané prednášky)

Predsedníctvo:  Ľ. Fábryová (Bratislava)
 E. Pastrnáková (Košice) 

Patofyziológia obezity a jej dôsledky: vplyv fyzickej (in)aktivity  15 min
na artériovú hypertenziu   
B. Ukropcová (Bratislava)          
        
Fixná kombinácia naltrexon-bupropion: nový centrálne pôsobiaci koncept  15 min
v liečbe obezity   
Ľ. Fábryová (Bratislava)             
  
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu  15 min 
P. Holéczy (Ostrava-Vítkovice)

Diskusia   15 min

10.40    Koniec bloku

10.40 – 10.55  Prestávka

SOBOTA 1 . APRÍL 2017 

SÁLA A

8.00 – 9.00
ÚČINNÁ A BEZPEČNÁ LIEČBA CENTRÁLNE A PERIFÉRNE PÔSOBIACIMI ANTIHYPERTENZÍVAMI
ODBORNÝ SEMINÁR (s moderovanou diskusiou a s interaktívnym hlasovaním)

Predsedníctvo:  Ľ. Gašpar (Bratislava)
 J. Sirotiaková (Levice)

Centrálne a periférne pôsobiace antihypertenzíva  15 min 
Ľ. Gašpar (Bratislava)

Účinnosť a bezpečnosť urapidilu  15 min
J. Sirotiaková (Levice)

Kazuistika pacienta a diskusia k postupu liečby  15 min 
J. Sirotiaková (Levice)

Moderovaná diskusia s interaktívnym hlasovaním 15 min
Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti PROFI PHARMA.

9.00   Koniec sympózia

9.00 – 9.10  Prestávka

9.10 – 10.00
PLENÁRNE ZASADNUTIE ČLENOV SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo:  S. Filipová (Bratislava)
 Ľ. Gašpar (Bratislava)
 E. Pastrnáková (Košice)

Program: 1. Správa o činnosti SHS od 31. Kongresu SHS 2016
 2. Predstavenie novozvoleného výboru a Dozornej rady SHS
 3. Správa o hospodárení SHS V ROKU 2016
 4. Plán činností na rok 2017
 5. Diskusia

10.00    Koniec VZ SHS

10.00 – 10.15  Prestávka
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10.15 – 11.30 
ČO VIEME A ČO NEVIEME O VPLYVE FAJČENIA NA SRDCE A CIEVY?
Blok PS preventívnej kardiológie SKS

Predsedníctvo:  V. Bada (Bratislava)
 Ľ. Gašpar (Bratislava)                                                           
 B. Vohnout (Bratislava)

Fajčenie – nebezpečný „pôžitok“: Dáta z humánnej medicíny a z experimentov  20 min 
(vyžiadaná prednáška)    
V. Bada (Bratislava)

Odporúčania ESC o prevencii kardiovaskulárnych ochorení (2016).  20 min 
Čo hovoria o nebezpečiach nikotinizmu?    
(vyžiadaná prednáška)                       
B. Vohnout (Bratislava)

Dopad zastavenia fajčenia na kardiovaskulárne ochorenia – nezávislý  15 min   
praktický pohľad európskych odborníkov                          
S. Filipová, Ľ. Gašpar (Bratislava) a kolektív autorov 

Diskusia   15 min

11.30    Koniec bloku

11.30 – 11.40  Prestávka

11.40 – 12.40
OD HYPERTENZIE CEZ ANGÍNU PEKTORIS K SRDCOVÉMU ZLYHÁVANIU
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo:  G. Kamenský (Bratislava)
 M. Szakács (Košice)

Bisoprolol v liečbe hypertenzie a ICHS  18 min
G. Kamenský (Bratislava)

Postavenie ivabradínu v liečbe angíny pektoris a srdcového zlyhávania  15 min
M. Szakács (Košice) 

Kazuistika pacienta užívajúceho bisoprolol a ivabradín  9 min
M. Szakács (Košice) 

Diskusia   15 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti KRKA.

12.40  Koniec sympózia

12.40 – 13.00
UKONČENIE XXXII. KONGRESU SHS a KONFERENCIE PSPK SKS

Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava)
 Ľ. Gašpar (Bratislava)
 J. Lietava (Bratislava)
 V. Bada (Bratislava)

SOBOTA 1 . APRÍL 2017       

SÁLA B

8.00 – 9.00
KARDIOPROTEKCIA – OD ANÉMIE AŽ PO SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE
ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava)
 
Magnézium a jeho použitie v liečbe kardiovaskulárnych ochorení  15 min
A.Vachulová (Bratislava)

Liečba anémie u pacientov so srdcovým zlyhávaním kombinovaným preparátom 15 min
(binosíran železnatý, kyselina listová, kyanokobalamín)    
J. Murín (Bratislava), M. Pernický (Považská Bystrica)

Výživový doplnok s obsahom prírodného vysokokoncentrovaného špeciálneho  15 min 
extraktu  z paradajok – efektívna prírodná kardioprotekcia   
E. Kurin (Bratislava)

Diskusia   15 min

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti WÖRWAG Pharma.

9.00    Koniec sympózia

9.00 – 9.10   Prestávka

9.10 – 10.00   Plenárne zasadnutie SHS (v sále A)

10.00 – 10.15  Prestávka
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10.15 – 11.30
AKTUALITY V PREVENCII KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ 
Blok PS preventívnej kardiológie SKS 
   
Predsedníctvo:  J. Lietava (Bratislava   
 M. Sninčák (Košice)

Rozdiely v prevalencii neprenosných civilizačných ochorení na Slovensku:  20 min  
ako ovplyvniť gradient medzi severom a juhom Slovenska?   
J. Lietava (Bratislava) 

Kardiovaskulárny stacionár – nová možnosť sekundárnej prevencie  15 min
kardiovaskulárnych ochorení?    
Š. Farský (Martin) 

Modifikovaná farmakoterapia ako prevencia posturálnej hypotenzie u seniorov 15 min 
M. Sninčák (Košice)

Diskusia  20 min

11.30  Koniec bloku

ž ivo t  z achraňu júc i  an je l

       AB

BB

Včasná iniciácia  liečby eplerenónom signifi kantne znižuje riziko morbidity a mortality  
u pacientov po IM so systolickou dysfunkciou ĽK a známkami SZ 1
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Ako doplnok k štandardnej liečbe zahŕňajúcej betablokátory, na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u stabilizovaných 
pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF ≤ 40 %) a klinickými znakmi srdcového zlyhávania po nedávno 
prekonanom infarkte myokardu.

Ako doplnok k štandardnej optimálnej liečbe na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u dospelých pacientov so srdcovým 
zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým) a systolickou dysfunkciou ľavej komory (LVEF ≤ 30 %).

Skrátená informácia o lieku Aldepla 25 mg a 50 mg fi lmom obalené tablety. 
Liečivo: Každá tableta obsahuje 25 alebo 50 mg eplerenónu. Indikácie: Eplerenón je indikovaný: 1./ Ako doplnok k štandardnej liečbe zahŕňajúcej betablokátory, na zníženie rizika kardio-
vaskulárnej mortality a morbidity u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF ≤ 40 %) a klinickými znakmi srdcového zlyhávania po nedávno 
prekonanom infarkte myokardu. 2./ Ako doplnok k štandardnej optimálnej liečbe na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u dospelých pacientov so srdcovým zlyhávaním 
triedy NYHA II (chronickým) a systolickou dysfunkciou ľavej komory (LVEF ≤ 30 %). Dávkovanie: Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu: Odporúčaná udržiavacia dávka 
eplerenónu je 50 mg raz denne. Liečba má začať dávkou 25 mg raz denne a titrovať k cieľovej dávke 50 mg raz denne, najlepšie počas 4 týždňov, pri kontrole hladiny draslíka v sére. Liečba 
eplerenónom sa má začať do 3-14 dní po akútnom infarkte myokardu. Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým): liečba má začať dávkou 25 mg jedenkrát denne 
a titrovať na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, najlepšie počas 4 týždňov, pričom je potrebné vziať do úvahy sérovú hladinu draslíka. Liečba eplerenónom sa nemá začínať u pacientov s hla-
dinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l. Kontraindikácie: Precitlivenosť na eplerenón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Hladina draslíka v sére > 5,0 mmol/l pri začatí liečby. Ťažká renálna 
a/alebo hepatálna insufi ciencia. Súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, draslíkových suplementov alebo silných inhibítorov CYP3A4. Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho 
enzýmu a blokátora receptora angiotenzínu s eplerenónom. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:  Počas liečby sa má starostlivo monitorovať hladina draslíka v sére. Inte-
rakcie: Cyklosporín a takrolimus môžu viesť k poškodeniu obličiek a zvýšeniu rizika hyperkaliémie. Súbežnému používaniu eplerenónu s cyklosporínom alebo takrolimusom sa treba vyhnúť. 
Kombinácia s alfa-1 blokátormi, tricyklickými antidepresívami, neuroleptikami, amifostínom a baklofénom môže viesť k posturálnej hypotenzii. Nežiaduce účinky: Časté: hyperkaliémia, 
hypercholesterolémia, insomnia, závrat, synkopa, bolesť hlavy, infarkt myokardu, zlyhanie ľavej komory, fi brilácia predsiení, hypotenzia, kašeľ, hnačka, nauzea, zápcha, vracanie, vyrážka, 
pruritus, svalové kŕče, bolesť chrbta, porucha funkcie obličiek, asténia, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi. Veľkosť balenia: 30x25 mg; 90x25 mg; 30x50 mg; 
90x50 mg.  Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2015. 
Pred predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liek je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie. 

1. Zannad F. et al.: How early should eplerenone be initiated in acute myocardial infarction complicated by heard failure? An analysis of early vs. late initiation in the EPHESUS trial., European Heart Journal 2007; Vol. 28 (Abstract Supplement): 52 
2. SPC lieku Aldepla

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o., Apollo BC II, blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.  
Tel.: 02/3240 9422, fax: 02/3214 4900, e-mail: sekretariat@egis.sk; www.egis.sk.

4755B Aldepla 25mg tbl fl m 30x25mg*  4763B Aldepla 50mg tbl fl m 30x50mg* 
4757B Aldepla 25mg tbl fl m 90x25mg* 4765B Aldepla 50mg tbl fl m 90x50mg* 

Vysvetlivky:  IM - infarkt myokardu, ĽK - ľavá komora, SZ - srdcové zlyhávanie, AB - aldosterónový blokátor, 
ACEi/ARB - blokátory receptoru pre renín-angiotenzínový systém, BB - betablokátory
* Preskripčné a indikačné obmedzenie
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ABSTRAKT 1
Pacientka so superponovanou preeklampsiou (Kazuistika)

K. Beňová
FNsP J. A. Reimana Prešov, Odd. Vnútorného lekárstva a geriatrie

Úvod: Artériová hypertenzia (AH) komplikuje asi 10% gravidít a zahŕňa široké spektrum nozolo-
gických jednotiek rôznej etiológie, priebehu a prognózy. Najzávažnejšou formou AH v gravidite 
je preeklampsia, pri ktorej dochádza k multiorgánovému poškodeniu organizmu. Etiopatogenéza 
preeklampsie je pravdepodobne multifaktoriálna, finálnym patogenetickým mechanizmom je po-
škodenie cievneho endotelu a následný vazospazmus. 

Kazuistika: 32-ročná obézna pacientka (176 cm, 95 kg, BMI 30,67 kg/m2), s anamnézou juvenil-
nej hypertenzie od 16 rokov, nepravidelne liečená betablokátorom do 25. roku života. Hodnoty 
TK pred prvou graviditou 155/100 mmHg pred liečbou, 130/90 mmHg pri liečbe, Prvá gravi-
dita v 25 roku života, druhá gravidita v 27. roku života, počas gravidity liečená afametyldopou 
a magnéziom. Priebeh oboch gravidít nekomplikovaný, prvá gravidita ukončená SC v 39.týžd-
ni, dieťa zdravé (3300 g, 48 cm), druhá gravidita ukončená v 39. týždni, dieťa zdravé (4.300g, 
51 cm). Po ukončení oboch gravidít antihypertenzíva pravidelne neužíva, hodnoty TK 140/90 
mmHg – 150/100 mmHg. Po ukončení druhej gravidity diagnostikovaný diabetes mellitus, diabe-
tológom odporúčaná diéta, redukcia hmotnosti a perorálne antidiabetiká (metformin, gliklazid). 
Tretia gravidita (ak 32-ročná), prvé vyšetrenie v internej ambulancii v 5. týždni gravidity. Perorálne 
antidiabetiká vynechala, diabetológom bol ordinovaný inzulín. Pri vyšetrení TK 155/100 mmHg, 
PF 86/min/reg, moč chemicky bez proteinúrie, GF: 2,15 ml/s, glykémia 10,5 mmol/l, sérový kre-
atinín 46 umol/l, kyselina močová 170 umol/l, Mg 0,6 mmol/l, Hb 144 g/l, HTK 42,7%, Tr 263 
Gpt/l. V liečbe hypertenzie ordinované afametyldopa, magnézium per os, od 12.týždňa gravidity 
v liečbe kyselina acetylsalicylová. Pri uvedenej liečbe TK 130/80 mmHg... 135/85 mmHg, labo-
ratórne parametre v rámci referenčných hodnôt, bez proteinúrie, glykemické profily primerané. 
V 37 týždni gravidity vzostup TK na 160/100 mmHg – 170/105 mmHg, v moči proteinúria (1405 
mg/24 hod.), pokles trombocytov ( Tr 174 Gpt/l), vzostup kreatinínu (95 umol/l), vzostup kyseliny 
močovej (320 umol/l). Pacientka prijatá na gynekologicko pôrodnícke oddelenie. Gravidita bola 
ukončená v 37. týždni sekciou, dieťa zdravé (3700 g, 50 cm).

Záver: Ženy s vysokým rizikom vývoja preeklampsie vyžadujú pravidelné monitorovanie klinic-
kého stavu a laboratórnych parametrov, cieľom liečby je zabrániť orgánovému poškodeniu mat-
ky a docieliť redukciu perinatálnej morbidity a mortality. Závažná preeklampsia má nepriaznivú 
prognózu pre matku aj pre novorodenca. Z hľadiska matky je definitívnou liečbou preeklampsie 
ukončenie gravidity.

ABSTRAKT 2
Pacientka s artériovou hypertenziou a cievnou mozgovou príhodou (Kazuistika)

K. Beňová, R. Novotný
Odd. vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Prešov

Artériová hypertenzia (AH) je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych (KV) ochorení. 
Vo Framinghamskej štúdii mali hypertonici 2-3-krát vyššie riziko vývoja koronárnej choroby srdca, 
3-krát vyšší výskyt cerebrovaskulárnych (CV) ochorení, 3,5-krát vyšší výskyt chronického srdco-
vého zlyhania (CHSZ). AH sa považuje za najčastejšiu príčinu vzniku fibrilácie predsiení (FP), 
je signifikantne asociovaná so zvýšenou CV morbiditou a mortalitou, s výskytom akútneho IM, 
CHSZ, chronickej renálnej insuficiencie (CHRI). V európskych krajinách sa odhaduje 53–72% 
prevalencia AH u seniorov, pričom AH je zodpovedná za 17% celkovej mortality. V populácii 
seniorov sa najčastejšie vyskytuje izolovaná systolická AH (60%). 
Terapeutickým znížením vysokého TK sa dá priaznivo ovplyvniť riziko fatálnych i nefatálnych KV 
príhod. Podľa Odporúčaní ESH/ESC u starších hypertonikov sa odporúča redukovať systolický TK 
na hodnoty medzi 150 a 140 mmHg (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazu A), v liečbe pri izolova-
nej systolickej AH môžu byť preferované diuretiká a blokátory vápnikových kanálov (IA). Výber 
vhodného antihypertenzíva u seniorov je daný aj prítomnosťou iných rizikových faktorov, poško-
dením cieľových orgánov, pridruženými KV stavmi aj prítomnosťou komorbidít (diabetes mellitus, 
CHRI), na kontrolu tlaku krvi sa často musia použiť kombinácie dvoch i viacerých antihypertenzív. 

Kazuistika: 76-ročná pacientka s anamnézou obezity, HLP v liečbe statínom, s AH, po CHE, s dia-
betes mellitus 2. typu, bola prijatá na neurologické oddelenie pre NCMP (zhoršenie reči, slabosť 
pravostranných končatín). Objektívne expresívna afázia, centrálna lézia n. VII vpravo, pravostra-
ná hemiparéza, TK 190/80 mmHg. Lieková anamnéza: Telmisartan, Furon, Corvitol, Glibezid, 
Atoris, Lipanthyl Supra, posledné 3 mesiace v liečbe Warfarin pre flebotrombózu ľavého pred-
kolenia. Laboratórne vyšetrenia: glykémia 10,93 mmol/l, kreatinín: 91,1 umol/l, LDL cholesterol 
3,81 mmol/l, INR: 1,52. EKG: sínusový rytmus, bez akútnych repolarizačných zmien, ECHOKG: 
diastolická dysfunkcia ĽK I. typu, EFĽK 60%, aortoskleróza. Na CT mozgu ložisko rozsiahlej i.c. 
hemorágie O-P vľavo s expanzívnymi prejavmi, na kontrolnom CT vyšetrení mozgu vľavo O-P 
perzistujúce rozsiahle heterodenzné ložisko intraparenchýmovej hemorhágie, viac dekolorované, 
s pretrvávajúcim perifokálnym edémom v okolí. 

Dg. záver: NCMP hemoragická s parciálnou expresívnou aj perceptívnou afáziou, centrálnou lé-
ziou n.VII vpravo, pravostrannou hemiparézou stredne ťažkého až ťažkého stupňa s akcentom 
na pravej dolnej končatine. AH 3. št. podľa ESH/ESC, s veľmi vysokým pripočítaným KV rizikom. 
Aortoskleróza, diabetes mellitus 2. typu, obezita, HLP. 

Upravená antihypertenzná liečba: Prestarium Combi, Lusopress, Nebilet. Hodnoty TK sú stabili-
zované na 130/80 mmHg. Klinicky pretrváva neurologický deficit, centrálna lézia n.VII vpravo, 
pravostranná hemiparéza, reč zlepšená. 
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ABSTRAKT 3
Efekt nízkej dávky atorvastatínu na ovplyvnenie autonómnej dysfunkcie u hypertonikov

D. Čelovská1, J. Gonsorčík2, Ľ. Gašpar1

1I. interná klinika, LF UK a UNBA, Mickiewiczova ul., Bratislava, 2Klinika kardiológie, LF UPJŠ a 
Východoslovenský ústav srdcových chorôb, Košice

Cieľom práce bolo posúdiť efekt liečby na kardiovaskulárnu autonómnu moduláciu u hyperto-
nikov využitím spontánnej baroreflexnej senzitivity (BRS) ako neinvazívneho markera integrity 
autonómneho nervového systému.

Materiál a metodika: V štúdii sme vyšetrili 114 pacientov s liečenou artériovou hypertenziou viac 
ako 1 rok (58 M/56 Ž, 65±13 rokov). Kontrolnú skupinu tvorilo 20 normotonikov (10M/10Ž,  
59 ± 8 rokov) bez akejkoľvek liečby. BRS a BRSf (nezávislý na R-R intervale) sme vyšetrili sekvenč-
nou a spektrálnou metódou s použitím protokolu kontrolovaného dýchania s frekvenciou 0,1 Hz 
na základe 5-minútového kontinuálneho neinvazívneho monitoringu zmien krvného tlaku a R-R 
intervalu. 

Výsledky: Zistili sme signifikantnú negatívnu koreláciu medzi hodnotami spontánnej BRS a výš-
kou systolického krvného tlaku (r = –0,52, p<0,001). Pacienti s kritickou hodnotou BRS ≤ 5 ms/
mmHg boli prevažne muži hypertonici s pridruženými klinickými chorobami a metabolickým syn-
drómom. Hypertonici s dyslipidémiou liečenou nízkou dávkou atorvastatínu 20 mg denne mali 
signifikantne vyššiu hodnotu BRS/BRSf v porovnaní s pacientmi, ktorí ich vo svojej liečbe nemali 
(p<0,05). Iba BRSf parameter bol signifikantne zvýšený u hypertonikov liečených betablokátorom.
Diskusia a závery: Medzi hodnotami systolického tlaku krvi a BRS/ BRSf u hypertonikov existu-
je inverzný vzťah. U hypertonikov liečených nízkou dávkou atorvastatínu sú hodnoty BRS/BRSf 
signifikantne vyššie ako u hypertonikov bez statínovej liečby, čo naznačuje pleiotropný účinok 
statínov v zmysle priaznivého ovplyvnenia sympatikovej hyperaktivity v organizme. 

ABSTRAKT 4
Rizikové znaky v EKG a VKG parametroch vlny P a komplexu QRS u hypertonikov  

ohrozených fibriláciou predsiení 
S. Filipová 1,2, D. Škultétyová2, A. Vachulová3, P. Chňupa2, P. Hlivák3

1Lekárska fakulta SZU, Bratislava, 2Klinika kardiológie a angiológie, Odd. neinvazívnej  
kardiológie, NÚSCH, Bratislava, 3Klinika kardiológie a angiológie, Odd. Arytmií  

a kardiostimulácie, NÚSCH, Bratislava

Cieľ práce: Pre klinickú prax je dôležitá možnosť neinvazívne identifikovať pacientov s artério-
vou hypertenziou, ktorí sú ohrození zvýšeným rizikom vzniku fibrilácie predsiení (FA). Viaceré 
neinvazívne ekg- a vkg-parametre (získané meraniami na vlnách P a QRS a na slučkách P a QRS) 
sú dostupné zo štandardných ekg-záznamov inteligentných elektrokardiografov. Najmä vlna  
P/slučka P odhaľuje abnormálny elektrofyziologický status myokardu predsiení. 

Materiál a metodika: Sledovaných bolo 236 hypertonikov pri sínusovom rytme (SR): skupina I 
(n=112, bez dokumentovanej paroxyzmálnej FA), skupina II (n= 112, s dobre dokumentovanou 
paroxymálnou FA), skupina III (n= 12, pacienti po úspešnej rádiofrekvenčnej ablácii substrátu FA 
resp. FLA, po IPŽ). Analyzované boli nasledujúce parametre: (1) srdcová frekvencia pri S  trvanie 
vlny P a komplexu QRS podľa EKG, (3) trvanie nefiltrovanej a filtrovanej vlny P a komplexu QRS 
podľa VKG s Hi-Res filtráciou (nPd, nQRSd, fPd, fQRSd, (4) osi slučiek P, QRS a T podľa VKG v 
horizontálnej rovine (HR), (4) uhly medzi osami slučiek P-QRS a QRS-T; (5) EchoKG parametre: 
rozmer ľavej predsiene (LA), ejekčná frekacia ľavej komory (EFĽK), hrúbka stien ĽK v diastole 
(IVSd, ZSd).

Výsledky: [1] V skupine II a III boli nefiltrované parametre ((nPd, fPd) a filtrované parameter (fPd, 
fQRSd) dlhšie ako v skupine I (pre nPd: 135,0 ms, 145,0 ms vs.129, 0ms, p < 0,05; pre nQRSd: 
105,0 ms, 113,0 ms vs. 99,0 ms, p < 0,01; pre fPd: 143,0 ms, 157,0 ms vs. 134,0 ms, p < 0,005; pre 
fQRSd: 119,0 ms, 125,0 ms vs. 115,0 ms, p < 0,05).
[2] Os slučky P v HR je signifikantne vyššia v skupine II a skupine III vs. pacienti v skupine I 
(+50,0 st., +55,0 st. vs.+47,0; p < 0,01).
[3] Uhol medzi slučkami P-QRS v HR je signifikantne väčší v skupine II a III vs. v skupine I  
(46,5 st., 42,0 st. vs. 24,3 st.; p<0.005).
[4] EchoKG parametre v skupinách I, II, III nie sú signifikantne odlišné (rozmery ĽP v skupinách I, 
II, III: 40,0 mm, 42,7 mm, 42,0 mm, ns.). 

Závery: Hypertonici s verifikovanými paroxyzmami FA mali signifikantne odlišné parameter vĺnP 
a QRS, resp. slučiek P a QRS v porovnaní s pacientami bez výskytu pFA. Najviac informatívne 
EKG a VKG parametre pre možnú budúcu pFA sú: fPd, fQRSd, ahol medzi slučkami P-QRS. EKG 
a VKG parametre (nefiltrované a významnejšie filtrované systémom vysoko-rozlišovacej Hi-Res 
analýzy) majú potenciál zlepšiť a spresniť rizikovú stratifikáciu v zmysle možnej budúcej pFA resp. 
pFLA. Tieto prierezové výsledky je potrebné potvrdiť longitudinálnym sledovaním (12 mesiacov 
a dlhšie).
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ABSTRAKT 5
Rizikové faktory náhlych cievnych mozgových príhod v reálnej klinickej praxi

Ľ. Gašpar1, M. Bendžala1, A. Uhrinová1, V. Vestenická2, I. Gašparová3

1I. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava, 2I. neurologická klinika, LFUK a UNB, Bratislava, 
3Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LFUK a UNB, Bratislava

Cieľ práce: Retrospektívnou analýzou u pacientov hospitalizovaných pre NCMP identifikovať ich 
rizikové faktory a poukázať na nevyhnutnosť skvalitnenia ich včasnej identifikácie, eliminácie, 
resp. liečby v zmysle platných odporúčaní odborných spoločností.

Materiál a metodika: Retrospektívne sme analyzovali súbor pacientov hospitalizovaných pre NCMP 
v priebehu trojmesačného obdobia (júl-september 2016) na I. neurologickej klinike LFUK a UNB. 
Súbor tvorilo 104 osôb, pričom ischemické NCMP bola diagnostikovaná u 88 osôb (84,6 %) 
a hemoragická u 16 osôb (15,4 %). Priemerný vek bol 70,7 rokov.

Výsledky: Z najdôležitejších rizikových faktorov popri veku a sprievodnej ateroskleróze sme zistili, 
že artériová hypertenzia, ako najčastejší rizikový faktor, sa vyskytovala u 96 osôb (92,3 %)., pričom 
v skupine s hemoragickou NCMP sa vyskytovala u 14 osôb (87,5 %). Fibrilácia predsiení sa vysky-
tovala u 34 pacientov (32,7 %), pričom antikoagulačnú liečbu predhospitalizačne užívalo iba 14 
z nich (41,2 %), z toho traja VKA a jedenásti NOAK. Hemoragická príhoda pri antikoagulačnej 
liečbe sa vyskytla iba v 1 prípade, v ostatných prípadoch (13) bola diagnostikovaná ischemická 
NCMP. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že 7 z pacientov užívajúcich niektorý z preparátov 
NOAK, bolo v zmysle odporúčaní odborných spoločností poddávkovaných.

Diskusia a závery: Naše výsledky z reálnej klinickej praxe dokumentujú, že artériová hypertenzia 
a fibrilácia predsiení sú najčastejšími ovplyvniteľnými rizikovými faktormi NCMP. Artériová hyper-
tenzia sa vyskytovala až 92,3 % členov súboru. Fibrilácia predsiení sa vyskytovala u 32,7 % súboru, 
pričom len 41,2 % z členov tejto skupiny užívalo predhospitalizačne antikoagulačnú liečbu, pri-
čom väčšina z nich (63,6 %) bola poddávkovaná. Naše výsledky poukazujú na skutočnosť, že je 
nevyhnutné komplexne skvalitniť efektívnu prevenciu NCMP.

ABSTRAKT 6
Sú statíny indikované v liečbe rezistentnej hypertenzie? 

Závery zo štúdie NEMESYS.
V. Kosmálová, J. Lietava 

II. Interná klinika UNB a LFUK Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

Úvod: Slabý, napriek tomu stabilný antihypertenzívny efekt statínov bol popísaný vo viacerých 
štúdiách. Vplyv statínovej liečby na rezistentnú hypertenziu (RH) však je menej známy. 

Metodika: Prierezová multicentrická štúdia NEMESYS skrínovala 10300 za sebou idúcich  
pacientov v 56 ambulanciách praktických lekárov na Slovensku. Artériová hypertenzia (AH) bola 
diagnostikovaná u 6583 pacientov, z ktorých 1085 bolo bez terapie. Kombinácia 3 a viac liekov 
(vrátane diuretík) bola zaznamenaná u 1643 pacientov (30,0%), RH bola prítomná u 492 (8,9%) 
z liečených pacientov. Prevalencia dyslipidémie bola vysoká: TCH ≥5,0 mmol/l – 61,9%, LDL≥ 3,0 
mmol/l – 59,3%, HDL(muži) ≤ 1,0 mmol/l – 11,4%, HDL(ženy) ≤ 1,3 mmol/l – 38,8%, TG≥ 1,7 
mmol/l – 36,2%.) s rovnakým rozložením u hypertonikov a normotenzných pacientov. 

Výsledky: RH bola pozitívne asociovaná s diabetes mellitus (DM) (RR=1,63 [95% CI 1,40-1,91]; 
p=0,001) a s obvodom pása (RR =1,76 [95%CI 1,45- 2,17]; p=0,001). Lipidové spektrum bolo 
rovnaké u normotonikov, hypertonikov (AH) a RH skupiny pacientov. Statínová terapia u všetkých 
hypertonikov bez ohľadu na rezistenciu na antihypertenzíva bola asociovaná s nižším krvným  
tlakom (STK 137±16 vs 140±17 mmHg; p=0,001, DTK 82± 8vs 84±8 mmHg; p=0,001) pri 
rovnakých hladinách lipidov (TCH 5,38±1,15 vs. 5,40±1,13 mmol/l; p=0,684, LDL 3,30±1,0  
vs. 3,35±1,06 mmol/l; p=0,441, TG 1,67±1,11 vs. 1,70±1,22 mmol/l; p=0,556). 

Originálne vs. generické statíny mali podobný hypotenzívny efekt u AH a RH pacientov pričom 
originálne statíny vykazovali hranične silnejší hypotenzívny účinok u AH pacientov (STK 133±15 
vs. 137±16 mmHg; p=0,055). Statínová terapia bola frekventnejšie podávaná pacientom s RH 
(20,6% vs. 26,7%; p= 0,001). 

Záver: v reálnej medicíne sme nepozorovali rozdiely v lipidovom spektre u statínom liečených vs 
neliečených pacientov, čo môže svedčať o nedostačujúcej úrovni liečby lipidov. Statínová liečba 
preukázala slabý hypotenzívny efekt u pacientov s hypertenziou (AH) ako aj u pacientov s rezis-
tentnou hypertenziou (RH) s dodatočnýcm hypotenzívnym účinkom na STK 5 mmHg (AH) resp. 
2 mmHg (RH). 
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ABSTRAKT 7
Primárny hyperaldosteronizmus (Kazuistika)

P. Letavay1 ,2, I. Ďurmek2

1Lekárska fakulta SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 
2Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Interné oddelenie, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

Cieľ: Primárny hyperaldosteronizmus je častou príčinou sekundárnej hypertenzie a najčastejšou 
formou endokrinne podmienenej hypertenzie. Primárny hyperaldosteronizmus je potencionálne 
vyliečiteľnou príčinou hypertenzie, čo dokladuje aj naša kazuistika 38-ročnej pacientky s anamné-
zou artériovej hypertenzie, ktorá bola hospitalizovaná na internom oddelení pre vysoké hodnoty 
tlaku krvi v pásme 2. stupňa pri liečbe betablokátorom a recidivujúcu hypokaliémiu. 

Realizovaný odber na aldosteronémiu pri interferujúcej liečbe bol v norme. Pri CT vyšetrení 
brucha bolo zistené ložisko v ľavej nadobličke charakteru adenómu. Boli korigované hodnoty 
tlaku krvi, vysadená interferujúca liečba a substituovaná hypokalémia. Pacientka bola odoslaná 
do NEDÚ Ľubochňa vzhľadom na nález incidentalómu ľavej nadobličky s odporúčaním overe-
nia hormonálnej aktivity incidentalómu. Na základe realizovaných testov bol stav hodnotený ako 
primárny hyperaldosteronizmus pri adenóme ľavej nadobličky. Následne bola u pacientky realizo-
vaná ľavostranná adrenalektómia. Pri kontrolnej hospitalizácií po 6 mesiacoch bola verifikovaná 
normálna funkčnosť kontralaterálnej nadobličky, normálne hodnoty krvného tlaku bez potreby 
antihypertenzívnej liečby a normálna kaliémia. 

ABSTRAKT 8
Brugadov syndróm u mladého študenta (Kazuistika)

Ľ. Resutíková 
Všeobecná ambulancia, Želovce, okr. Veľký Krtíš

Brugadov syndróm je genetická porucha s AD dedičnosťou a neúplnou penetráciou. Môže ho 
spôsobiť niekoľko chybných génov, napr.gén pre sodíkové kanály (SCN). Definitívnu diagnózu 
prinesie elektrofyziologické vyšetrenie. Diagnostikuje sa najčastejšie u mužov vo veku 40 až  
45 rokov, pričom srdce je štrukturálne úplne normálne. Prítomný je charakteristický obraz na EKG. 
Brugadov syndróm zvyšuje nebezpečenstvo vzniku polymorfnej komorovej tachykardie alebo fib-
rilácie komôr.

Komorová fibrilácia bola zachytená aj u mladého 23-ročného študenta, ktorý v detstve aktívne 
športoval a nikdy nemal zaznamenané EKG ani v rámci preventívneho vyšetrenia. Jednalo sa  
u nebo o prvú manifestáciu Brugadovho syndrómu.
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ABSTRAKT 9
Karotická tuhosť – rizikový faktor cievnej mozgovej príhody. Vlastné výsledky.

Škultétyová D.1, Filipová S.2

1Klinika kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, 2Lekárska fakulta 
Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Cieľ práce: Zvýšená artériová tuhosť je spojená so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. Karotic-
ká tuhosť (KT) je prediktorom výskytu mozgovej príhody, nezávisle od iných rizikových faktorov. 
Pulzný tlak (PP) je nepriamym ukazovateľom artériovej tuhosti, preto cieľom práce bolo zistiť 
vzájomný vzťah medzi PP a ukazovateľmi KT. Následne sme analyzovali vzťah PP ku pulzným 
komponentám TK, ako sú dopredné a odrazené kompresívne vlny, ktoré môžu odhaliť riziko cie-
ľového orgánového poškodenia.

Súbor a metódy: Vyšetrili sme 137 hypertonikov priemerného veku 55 rokov. Na výpočet PP sme 
použili hodnoty ambulantného TK, ako aj z 24 hodinového TK monitorovania. Pomocou ultraso-
nografie v kombinácii s echo-traching metódou sme hodnotili jednak parametre karotickej tuhos-
ti: β tuhosť (β), index elasticity (EP), poddajnosť (AC), rýchlosť šírenia pulznej vlny ( PWV), ako aj 
pomocou analýzy vlnovej intenzity sme hodnotili pulzné komponenty TK ( dopredné kompresív-
ne vlny –W1 a spätne odrazené vlny-NA). 

Štatistické hodnotenie: Univariantné korelácie sme hodnotili pomocou Pearson korelačného 
testu. Multivariantné korelácie boli analyzované multivariantnou regresnou analýzou, metódou 
STEPWISE.

Výsledky: Priemerné hodnoty PP boli zvýšené (65±17mmHg). Zistili sme významné univariantné 
korelácie medzi PP a parametrami tuhosti ( PP a β: r=0,375, p<0,000; PP a EP: r=0,449, p<0,000; 
PP a AC: r= -0,270, p=0,001; PP a PWV: r=0,363, p<0,000). Významné korelácie sa ukázali aj 
medzi PP počas dňa a noci a EP. PP súčasne signifikantne koreloval s pulznými komponentami 
TK (PP a W1: r=0,375, p<0,000; PP a NA: r=0,241, p=0,005). Multivariantnou regresnou analýzou 
sme zistili signifikantné vzťahy medzi ambulantným PP a PP počas dňa a kompresívnymi vlnami 
W1 a NA.

Záver: V sledovanom súbore hypertonikov sme zistili zvýšené hodnoty PP, ktoré korelovali s pa-
rametrami zvýšenej karotickej tuhosti. Riziko cieľového orgánového poškodenia súvisí nielen  
so zvýšenou tuhosťou, ale aj s prepojením srdce-tepny, čo sme potvrdili vzájomným vzťahom  
s kompresívnymi vlnami W1 a NA. Zvýšené dopredné kompresívne vlny pri zvýšenej tuhosti a TK 
priamo zvyšujú riziko mozgového poškodenia. Spätné kompresívne vlny naopak zvyšujú zaťaže-
nie ľavej komory srdca.
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1. polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Razantné zníženie TK
Efektívna kontrola hladín LDL Cholesterolu

Významnejšia redukcia KV príhod 
Lepšia compliance

3 molekuly s najlepšou EBM

n=19 257

Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg, fi lmom obalené tablety
ZLOŽENIE*: Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 20 mg ator/5 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú 
látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, 
perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fi xnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena 
dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší pacienti a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu (CLcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: môže sa používať s opatrnosťou. 
Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na 
ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce trojnásobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú 
účinnú antikoncepciu (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofi cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej stenózy), hemodynamicky nestabilné 
srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s 
diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade 
zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hladiny normálu (ULN)) a 
u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hodnôt kreatínkinázy (CK) > 
10 x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hodnôt > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu 
atorvastatínu, a tým riziko rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Intersticiálne ochorenie pľúc: liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola 
glykémie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. Pacienti so srdcovým zlyhávaním: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia 
alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je 
kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofi cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. 
Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča ak CLcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže 
byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov s renálnym zlyhaním. Hemodyalizovaní pacienti: používať s 
opatrnosťou. Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, 
pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. 
Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať 
počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. 
Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich 
diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu 
zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou 
nefropatiou. Galaktózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/lapónska defi ciencia laktázy: nemá sa užívať. INTERAKCIE*:Kontraindikované: aliskiren. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora 
angiotenzínu, estramustín, lítium, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, 
gemfi brozil/deriváty kyseliny fi brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥ 3 g/deň), kolchicín, kolestipol, 
perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA 
A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ 
STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Časté: nazofaringitída, alergické reakcie, hyperglykémia, 
somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, zrakové poruchy, tinnitus, palpitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej 
časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, fl atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta, asténia, únava, periférny edém, abnormálne hodnoty pečeňových testov, 
zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmeny nálad, porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, 
amnézia, rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, pankreatitída, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, 
hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfi goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, zvýšená frekvencia močenia, obličková nedostatočnosť, impotencia/erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, 
bolesť, celková únava, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšenie telesnej hmotnosti, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, zmätenosť, periférna neuropatia, 
cholestáza, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi 
zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu 
pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pectoris, arytmia, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofi lná 
pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, 
kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor 
pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) fi lmom obalených tabliet lieku Lipertance 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 
40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 05/2016. 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
** Dahlöf et al. Lancet. 2005;366:895-906.,   Sever et al. Eur Heart J. 2006;27:2982-2988., Sirenko Y et al. Submitted to Am J Cardiovasc Drug. 2016.


