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Pracovná skupina invazívnej a intervenčnej kardiológie 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti
a Kardiocentrum FNsP J.A.Reimana, Prešov 

organizujú a zároveň pozývajú na
 

XVI. stretnutie pracovnej skupiny 
invazívnej a intervenčnej kardiológie

ktoré sa bude konať v termíne 

6. - 8. jún 2013 v Poprade

Organizačné zabezpečenie a koordinácia odborného 
programu: Doc.MUDr.Martin Studenčan, PhD. 
a MUDr.Juraj Čenčarik

Technické zabezpečenie: 
FARMI -PROFI spol. s r.o.
Ing. Martina Novosedlíková
tel.: 00421 905 993 675
psiik16@farmi-profi.sk

PSIIK marec 2013 upraveny.indd   1 5. 2. 2013   16:41:25
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Príhovor prezidentky
Slovenskej hypertenziologickej spoločnostiKde nájdete hotel Holiday Inn?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí priatelia,
    
hypertenzia je závažným ochorením, postihujúcim 
50 % dospelej populácie Slovenska, súčasne pred-
stavuje najvýznamnejší veľký rizikový faktor srd-
covocievnych ochorení. Spolupráca medzi SHS a PS 
preventívnej kardiológie SKS je preto logická z pato-
fyziologického, klinického, terapeutického aj preven-
tívneho pohľadu. 
V  programe sme sa snažili re� ektovať aktuálne 
trendy v  problematike artériovej hypertenzie. Na 
prvom mieste je to podrobné predstavenie a predis-
kutovanie najnovších publikovaných 2013 ESH/ESC 
Odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie. 
Dávame im mimoriadne veľký časový priestor (4 té-
matické bloky) aj s dostatočným časom na diskusiu. 
Verím, že túto možnosť využijete. Odporúčania už 
máte všetci členovia SHS aj SKS k dispozícii v prvom 
tohtoročnom čísle Cardiology Letters v úplnej origi-
nálnej verzii spolu s komentárom SHS a SKS a tiež aj 
ako praktické vreckové vydanie. Všetci prednášajúci 
sú po 3 dni kongresu pripravení diskutovať o  všet-
kých aspektoch uvedených odporúčaní. V „horúcich 
témach“, ďalších blokoch a  tiež v  sympóziách sme 
pripravili najaktuálnejšie novinky z  terapie hyper-
tenzie a prevencie jej najvýznamnejších komplikácií 
a komorbidít. Do programových blokov sme pozvali 
ako hostí viacerých mienkotvorných prednášateľov 
z vlastných radov SHS, zo Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti a tiež viacerých kolegov – prednášateľov 
z Českej republiky (blok o odporúčaniach, blok o ar-
tériovej tuhosti a hypertenzii, blok o komplikáciách 
a komorbiditách hypertenzie, blok SKS o hyperten-
znom srdci z pohľadu echokardiogra� e).
Pracovná skupina preventívnej kardiológie SKS pri-
pravila ďalší netradičný pohľad na viaceré aspekty 
nefarmakologických zásahov do kardiovaskulárneho 
zdravia a kardiovaskulárnych ochorení.  
Prvýkrát sme utvorili programový blok s témou: So-
ciálne a  ekonomické dopady liečby hypertenzie na 
Slovensku. Podnetom boli dlhodobé diskusie skupiny 
odborníkov – autorov pri náročnej príprave dôleži-
tého nového textu Metodického listu pre artériovú 
hypertenziu, ktorý bude v  čase kongresu už naisto 
v tlači. K tejto téme sme pozvali do spoločného bloku 

v  sobotu doobeda internistu-kardiológa, farmakoe-
konóma a nezávislú špecialistku na socioekonomic-
ké medicínske analýzy. Vrelo odporúčam vypočuť si 
pripravované unikátne informácie o situácii na Slo-
vensku a zúčastniť sa diskusie.
Pozitívne hodnotím prihlášky kvalitných origi-
nálnych prác do programu nielen z  univerzitných 
a  akademických pracovísk v Bratislave, ale z celého 
Slovenska.
Pre kladné reakcie našich členov a  veľký úspech 
predchádzajúcich štyroch ročníkov Školy hyperten-
zie SHS aj tento rok hneď po ukončení kongresu sme 
pripravili už 5. ročník tohto podujatia. Programový 
a organizačný výbor sa stretol s rastúcim záujmom 
o pasívnu a aktívnu účasť na Škole hypertenzie SHS. 
Do programu sme tohto roku vybrali tzv. medzi-
odborové - multidisciplinárne témy (hypertenzia 
a  metabolické poruchy a  sekundárne formy hyper-
tenzie), aby sme zdokonalili úroveň diferenciálnej 
diagnostiky sekundárnej hypertenzie a  rozšírili 
naše znalosti o  vplyve metabolických porúch na 
srdce a cievy hypertonikov. Naše pozvanie prijali vý-
znamní odborníci zo zahraničia: prof. Peter Nilsson 
z Univerzity v Lunde (Švédsko) a prof. Claudio Bor-
ghi z Univerzity v Bologni (Taliansko); okrem mien-
kotvorných odborníkov z našich vlastných radov aj 
pozvaní ďalší špecialisti z LFUK v Bratislave – inter-
nista-nefrológ prof. Peter Ponťuch a  internista-en-
dokrinológ prof. Juraj Payer. Prednášky odborníkov 
budú doplnené kvalitnými prezentáciami kazuistík 
z viacerých pracovísk na Slovensku. 
Som presvedčená, že úsilie organizátorov oboch 
našich podujatí sa stretne s  vašim ocenením tou 
správnou formou – bohatou účasťou na odbornom 
programe a aktívnou diskusiou. 
V mene všetkých členov organizačného a programo-
vého výboru Vás srdečne vítam na našom vrcholnom 
podujatí v roku 2014.
   

                                          
  Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC

                                            prezidentka SHS SLS
                 a predsedkyňa PSPK SKS 

V Bratislave, 27. februára 2014

Kde nájdete hotel Holiday Inn?

Rozloženie sál na 1. poschodí
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Organizačný a programový výbor, užitočné kontaktyPoďakovanie

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS a PS preventívnej kardiológie SKS
ďakujú odborným partnerom, 

ktorí edukačnými grantami zásadným spôsobom podporili kongres: 

                 

BAYER 
Berlin-Chemie Menarini 

KRKA
Merck Sharp and Dohme 

SANOFI - ZENTIVA
SERVIER 

Ďakujeme spoločnostiam, ktoré sa zúčastnia kongresu:
ACTAVIS

....

Organizačný a programový výbor                Prezidentka kongresu a konferencie
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.       Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.
MUDr. Peter Jonáš                              prezidentka SHS a predsedkyňa PSPK SKS
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.                                                                   
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. Vedecká sekretárka kongresu        
MUDr. Katarína Beňová, PhD.                    MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.                                                                                         
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., F.E.S.C.           vedecká sekretárka SHS
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., F.E.S.C.           
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. Organizačné zabezpečenie kongresu
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C. FARMI-PROFI
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.                      PharmDr. Katarína Bilá
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., F.E.S.C.           Marcela Idlbeková 
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.                 Mgr. Eva Kačeriková  
Doc. MUDr. Marián Sninčák CSc.                   PharmDr. Marek Vatrál    
MUDr. Vladimír Spišák                            
                                                                                       za Kongresové centrum SLS
                                                Emília Kurucová                                                                             

Kontaktné adresy
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc, F.E.S.C.       MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.
Klinika kardiológie a angiológie                    Klinika kardiológie a angiológie
Lekárska fakulta SZU                             Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb       Pod Krásnou hôrkou 1                             
Pod Krásnou hôrkou 1                            833 48 Bratislava
833 48 Bratislava                                Tel.: + 421 2 59320281
Tel. a fax: + 421 2 59320282                       mobil: + 421 905 748 519
mobil: +421 903 230 579                          e-mail: skultety@nusch.sk
e-mail:    lipova@nusch.sk; 
        slavomira.  lipova@gmail.com 
                      
Slovenská lekárska spoločnosť                    FARMI-PROFI
Emília Kurucová (0948 303 543)                   Marcela Idlbeková (0918 569 890)
Kongresové centrum SLS                         Mgr. Eva Kačeriková (0918 502 341)
Cukrová ulica č. 3                                PharmDr. Katarína Bilá (0918 655 120)
813 22 Bratislava                                Ivanská cesta 2C
Tel:   + 421 2 52635603                       821 04 Bratislava                                                           
Fax:  + 421 2 52922022                          Tel: + 421 2 64461555 
e-mail: kurucova@sls.sk e-mail: hypertenzia29@farmi-pro  .sk
      
webová adresa SHS: www.hypertenzia.org   webová adresa SKS: www.cardiology.sk

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

Poďakovanie

Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS  a PS preventívnej kardiológie SKS
ďakujú  odborným partnerom, 

ktorí edukačnými grantami zásadným spôsobom podporili  kongres: 
                

Ďakujeme spoločnostiam, ktoré sa zúčastnia kongresu: 
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Všeobecné informácieVšeobecné informácie

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Účastníci kongresu 
dostávajú za pasívnu účasť spolu 15 kreditov SACCME (štvrtok 5 – piatok 6 – sobota 4 kredity). 
Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade zásad SACCME (prvý autor prednášky 10 kre-
ditov, spoluautor 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličtine 15 kreditov, spoluautor 
10 kreditov). 
Registrovaní účastníci obdržia certifi kát o účasti najskôr 12. apríla 2014.

Miesto a termín konania
XXIX. kongres SHS a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS
10. – 12. apríla 2014
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava        

Registrácia
štvrtok    10. apríla 2014     09.00 – 18.00 hod.  
piatok     11. apríla 2014     08.00 – 18.00 hod.
sobota    12. apríla 2014     08.00 – 10.00 hod.

Registračný poplatok          do 20. marca 2014         registrácia na mieste                          
platiaci členovia SHS          25,00 EUR                 35,00 EUR
nečlenovia SHS               40,00 EUR                 50,00 EUR

Prednášajúci autori, pozvaní prednášatelia, nepracujúci dôchodcovia a študenti registračný poplatok 
neplatia. 

Spôsob platby
bankovým prevodom na účet SLS vo VÚB, číslo účtu: 4532012/0200 
variabilný symbol: 14 1004 073                     
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 
BIC: SUBASKBX
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. 
Registračný poplatok je možné zaplatiť aj pri registrácii.

Ubytovanie
Zabezpečuje FARMI-PROFI

Organizácia odborného programu
Odborný program kongresu prebieha v dvoch kongresových sálach (sála A, sála B). 
Všetky akceptované práce budú prezentované ako prednášky. 
Prednášky (originálne práce s abstraktami) musia byť prednesené v jazyku publikovaného abstraktu.
Posterová sekcia na tohoročnom kongrese nie je otvorená. 

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

Sympóziá 
- podporované edukačnými grantami farmaceutických spoločností 

Valné zhromaždenie SHS
- v piatok 11. apríla 2014 o 16.50 hod., Sála A

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Prednášky
Časový limit všetkých prednášok (vyžiadaných u pozvaných prednášateľov aj u originálnych predná-
šok; 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, môže predsedajúci prednášku prerušiť (napomenutie do mikro-
fónu a následne vypnutie zvuku mikrofónu prednášajúceho).
Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času 
programového bloku zodpovedá predsedníctvo prednáškového bloku.
Pre orientáciu prednášateľov aj predsedajúcich je časový limit prednášky a diskusie zobrazený 
jasne v pravom dolnom rohu premietacej plochy. 

Premietanie
- na jedno plátno
Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia v PPT a videá) je potrebné odovzdať pred začiat-
kom každej doobedňajšej alebo poobedňajšej sekcie premietaciemu technikovi. 
Nahrávanie prednášky v priebehu odborného programu nie je dovolené. 

Publikovanie abstraktov  
Prijaté abstrakty sú súčasťou tejto programovej brožúry. 
Prijaté abstrakty budú publikované v ofi ciálnom časopise SHS a SKS Cardiology Letters, v 2. čísle 2014. 

Pokyny pre vystavovateľov
Montáž a prípravu stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je potrebné ukončiť najne-
skôr do 10. apríla 2014 do 11.30 hod. Demontáž je povolená až po ukončení odborného programu, 
t.j. v sobou 12. apríla 2014 o 13.00 hod. Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o spoluprácu a po-
chopenie všetkých sponzorov a vystavovateľov, aby nenarušili priebeh podujatia predčasnou demon-
tážou vystavovacích priestorov.
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Prehľad odborného programuPrehľad odborného programu

Spoločenský program
Štvrtok 10. apríla 2014 
-  Hlavný diskusný večer, začiatok o 20.00 hod. (miesto konania – hotel Holiday Inn)
Piatok 11. apríla 2014 
-  Divadelné predstavenia: Janusz Glowacki: Antigona z New Yorku, (Štúdio činohry Novej budovy 

SND) a Felix Mendelssohn-Bartoldy: Sen noci svätojánskej, premiéra baletu (sála opery a baletu 
Novej budovy SND). 

-  Začiatok predstavení o 19.00 hod. Počet lístkov je obmedzený. 

Štvrtok 10. apríla 2014

Sála A Sála B

13.00 – 14.00 Sympózium 1 (Krka)                           60 min

14.00 – 14.10 Prestávka

14.10 – 15.40 Odporúčania ESH/ESC 1. časť         90 min

15.40 – 15.55 Prestávka

15.55 – 16.55 Sympózium 2 (MSD)                          60 min

16.55 – 17.10 Prestávka

17.10 – 19.10 Hot lines                                              120 min

20.00 – 22.00 Otvorenie kongresu
Hlavný diskusný večer  

Piatok 11. apríla 2014

Sála A Sála B

 7.50 –  8.50 Originálne práce I.                             60 min Originálne práce II.                   60 min

 8.50 –  9.00 Prestávka Prestávka

 9.00 – 10.00 Artériová tuhosť a hypertenzia        60 min Blok PS preventívnej kardiológie I.
                                                        60 min

10.00 – 10.15 Prestávka Prestávka

10.15 – 11.45 Odporúčania ESH/ESC 2. časť         90 min Blok PS preventívnej kardiológie II.
                                                        90 min

11.45 – 12.00 Prestávka Prestávka

12.00 – 13.00 Sympózium 3 (Servier)                        60 min

13.00 – 14.00 Obed Obed

14.00 – 15.30 Blok SKS (HT a echoKG)                    90 min Odporúčania ESH/ESC 3. časť 90 min         

15.30 – 15.40 Prestávka Prestávka

15.40 – 16.40 Sympózium 4 (Bayer)                           60 min

16.40 – 16.50 Prestávka Prestávka

16.50 – 17.40 Valné zhromaždenie SHS                    50 min

19.00 Divadelné predstavenie (SND)

Sobota 12. apríla 2014

Sála A Sála B

 8.30 –  9.30 Sympózium 5 (Sano  -Zentiva)           60 min     

 9.30 –  9.45 Prestávka

 9.45 – 11.15 Hypertenzia – komorbidity, komplikácie
                                                                  90 min 

Sociálne a ekonomické dopady 
hypertenzie  na Slovensku         90 min                            

11.15 – 11.30 Prestávka Prestávka

11.30 – 12.45 Odporúčania ESH/ESC 4. časť           75 min 

12.45 – 13.00 Ukončenie kongresu                             10 min

13.00 – 14.00 Obed

14.00 Začiatok Školy hypertenzie SHS 
Koniec Školy hypertenzie – nedeľa 13. apríla 
2014 o 14.00 hod.
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13.00 – 14.00  Sympózium 1                                                                            
PACIENT S HYPERTENZIOU A VYSOKÝM PRIPOČÍTATEĽNÝM KV RIZIKOM
Predsedníctvo: A. Dukát (Bratislava)

Antihypertenzívna a hypolipidemická liečba – patofyziologické a terapeutické implikácie     (15 min)
F. Šimko (Bratislava)                                    

Význam kombinovanej antihypertenzívnej a hypolipidemickej liečby  (15 min)
A. Dukát (Bratislava)                                                    

Čo ukázal projekt Zrkadlo Slovensko pri sledovaní antihypertenzivnej (15 min)         
a hypolipidemickej liečby v podmienkach reálnej klinickej praxe                                                                                                                                            
J. Gajdošík (Nové Zámky)

Diskusia                                                                                    (15 min)

14.00 Ukončenie sympózia

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti KRKA.

14.00 – 14.10 Prestávka

14.10 – 15.40

NOVÉ ODPORÚČANIA ESH/ESC PRE MANAŽMENT HYPERTENZIE 2013 – 1. časť   
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), Š. Farský (Martin)

Úvodný komentár k novým odporúčaniam            (5 min)
S. Filipová (Bratislava)

Ako merať krvný tlak? Indikácie na domáce monitorovanie TK (HBPM)   (15 min)
a ambulantné monitorovanie TK (ABPM)                                                                                                                                         
Š. Farský (Martin)   

Pátranie po subklinických orgánových poškodeniach                                                      (15 min)                                                                                        
D. Škultétyová (Bratislava) 

Nevyhnutné postupy pre diferenciálnu diagnostiku sekundárnych foriem hypertenzie        (15 min)                                                       
J. Sirotiaková (Levice)

Panelová diskusia s interaktívnymi otázkami                                                      (30 min)

15.40 Ukončenie bloku

15.40 – 15.55 Prestávka

15.55 – 16.55  Sympózium 2                                                                 

KAM SME SA DOSTALI V LIEČBE PACIENTOV S DYSLIPIDÉMIOU?
Predsedníctvo: A. Dukát (Bratislava)

Hypertenzia a dyslipidémia                                                                       (20 min)                                                                                
A. Dukát (Bratislava)               

Ako sme na tom s kontrolou dyslipidémie, nielen u hypertonikov?       (15 min)                      
Medzinárodný epidemiologický prieskum DYSIS I.                                                                                                                           
D. Pella (Košice)

Prečo potrebujeme hybridnú liečbu dyslipidémie aj u hypertonikov    (15 min)  
s hypercholesterolémiou?   
P. Olexa (Košice)

Diskusia                                                                                   (10 min)

16.55 Ukončenie sympózia

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti MSD.

16.55 – 17.10 Prestávka

17.10 – 19.10  

„HOT LINES“ 
Predsedníctvo: G. Kaliská (Banská Bystrica), P. Jonáš (Košice)

Fibrilácia predsiení vo vzťahu k hypertenzii a miesto pre antikoagulačnú liečbu   (25 min)
G. Kaliská (Banská Bystrica)                                                                                   

Postavenie apixabanu v ére nových antikoagulancií                                                        (25 min)
Ľ. Gašpar (Bratislava)               

Nové perspektívy farmakologickej liečby artériovej hypertenzie       (20 min)
P. Jonáš (Košice)                                                                                

Kyselina močová ako rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb.   (25 min)
Nové možnosti terapeutického prístupu (febuxostat).                                                                                                                                    
A. Dukát (Bratislava)                                                                                  

Diskusia                                                                                     (25 min)

19.10 Ukončenie bloku

20.00 – 22.00  Slávnostné otvorenie kongresu

HLAVNÝ DISKUSNÝ VEČER  Spoločenské priestory hotela Holiday Inn

Sála A

ProgramProgramŠtvrtok 10. apríla 2014 ProgramProgramŠtvrtok 10. apríla 2014
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7.50 – 8.50  
ORIGINÁLNE PRÁCE I. 
Predsedníctvo: Ľ. Gašpar (Bratislava), J. Sirotiaková (Levice)

Abstr. 7  
Zohľadňuje antihypertenzívna liečba metabolické abnormality u geriatrických chorých?    (10 min) 
M. Križanová (Košice)                              

Abstr. 9                                                                             
Predklinické kardiovaskulárne ochorenia a tuhosť aorty u pacientov s hypertenziou            (10 min) 
M. Potočárová, J. Bulas, M. Filková, J. Murín, I. Janiga (Bratislava)                                                                                                               

Abstr. 10                                                                                  
Význam 24 hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku (ABPM)      (10 min) 
v diagnostike a liečbe hypertenzie v gravidite
J. Sirotiaková (Levice)                                                                                                                                                   

Abstr. 11                                                                                 
Srdcové zlyhávanie a hypertenzia. Vlastné klinické skúsenosti.                                        (10 min) 
V. Spišák, M. Kulinová (Žilina)                                                               

Diskusia                                                                                     (20 min)

8.50 Ukončenie bloku

8.50 – 9.00 Prestávka

9.00 – 10.00                                                                               
ARTÉRIOVÁ TUHOSŤ A HYPERTENZIA
Predsedníctvo: D. Škultétyová (Bratislava), J. Bulas (Bratislava)

Abstr. 8                                                                              
Klinický význam měření arteriální tuhosti (vyžiadaná prednáška)  (20 min)
J. Mlíková Seidlerová (Plzeň, Česká republika)                                                   

Abstr. 3                                                                             
Augmentačný index a tuhosť aorty u pacientov s artériovou hypertenziou       (15 min)
J. Bulas, M. Potočárová, J.Murín, A. Reptová, I. Janiga (Bratislava)

Vzťah medzi karotickou tuhosťou a diastolickou funkciou ľavej komory srdca   (15 min)
u hypertonikov po renálnej denervácii sympatika                                                                                                                  
D. Škultétyová, P. Chňupa, S. Filipová, J. Maďarič (Bratislava)                                  

Diskusia                                                                                     (10 min)

10.00 Ukončenie bloku

10.00 – 10.15 Prestávka

10.15 – 11.45                                                                         
NOVÉ ODPORÚČANIA ESH/ESC PRE MANAŽMENT HYPERTENZIE 2013 – 2. časť 
Predsedníctvo: D. Škultétyová (Bratislava), V. Spišák (Žilina)

Stratifi kácia hypertonika                                                                        (20 min)
V. Spišák (Žilina)

Prehypertenze – máme ji léčit? (vyžiadaná prednáška)   (20 min)
M. Souček (Brno, Česká republika)

Rozhodnutia – Kedy začať medikamentóznu liečbu? Čím začať medikamentóznu  (20 min)
liečbu? Ako kontrolovať efektivitu medikamentóznej liečby?                                                                                                                                   
P. Jonáš (Košice)  

Panelová diskusia s interaktívnymi otázkami                                                       (30 min)

11.45 Ukončenie bloku

11.45 – 12.00 Prestávka

12.00 – 13.00  Sympózium 3                                                                   
STRATÉGIE VÝBERU FIXNÝCH KOMBINÁCIÍ – PODĽA ČOHO SA ROZHODNÚŤ?
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava)

Fixné kombinácie v reálnej praxi – sú rovnocenné na základe EBM?       (15 min)
J. Gonsorčík (Košice)

Diuretiká a ich fi xné kombinácie – mýty a fakty                                                 (15 min)
H. Rosolová (Plzeň, Česká republika)

Najnovšie dôkazy pre stratégiu liečby hypertenzie pomocou fi xných kombinácií        (15 min)
S. Filipová (Bratislava)

Diskusia                                                                                     (15 min)

13.00 Ukončenie sympózia

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti SERVIER.

13.00 – 14.00 Obed

ProgramProgram ProgramProgramPiatok 11. apríla 2014 Piatok 11. apríla 2014
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14.00 – 15.30  Blok Slovenskej kardiologickej spoločnosti                                         
HYPERTENZNÉ SRDCE Z POHĽADU ECHOKARDIOGRAFIE 
Predsedníctvo: I. Šimková (Bratislava), P. Chňupa (Bratislava)

Hypertrofi a ľavej komory – nielen následok artériovej hypertenzie (vyžiadaná prednáška)     (15 min)                                                                                                                             
I. Šimková (Bratislava)                                                                           

Športové srdce a náhla srdcová smrť z pohľadu echokardiografi e (vyžiadaná prednáška)      (15 min)
P. Chňupa (Bratislava)

Ako diagnostikovať „diastolické“ srdcové zlyhávanie    (15 min)
(nielen u hypertonikov) (vyžiadaná prednáška)                                                                                                                          
J. Dúbrava (Bratislava)                                                                           

Prínos speckle tracking v diferenciálnej diagnostike hypertrofi e   (15 min)
ľavej komory (vyžiadaná prednáška)                                                                                                                           
P. Dědič (Banská Bystrica)                                                                                

Diskusia                                                                                     (30 min)

15.30 Ukončenie bloku

15.30 – 15.40 Prestávka

15.40 – 16.40  Sympózium 4                                                                   
NEVALVULÁRNA FIBRILÁCIA PREDSIENÍ A NOVÁ ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), P. Hlivák (Bratislava)

Hypertenzia, fi brilácia predsiení a potreba antikoagulačnej liečby                                   (15 min)
S. Filipová (Bratislava)

Klinická prax manažmentu antikoagulačnej liečby pacientov s nevalvulárnou   (30 min)
fi briláciou predsiení. Najčastejšie otázky.   
P. Hlivák (Bratislava)

Diskusia                                                                                     (15 min)

16.40 Ukončenie sympózia

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti BAYER.

16.40 – 16.50  Prestávka

16.50 – 17.40 VALNÉ ZHROMAŽDENIE členov Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

19.00  Divadelné predstavenie (SND)

7.50 – 8.50 
ORIGINÁLNE PRÁCE II. 
Predsedníctvo: Š. Farský (Martin), K. Beňová (Prešov)

Abstr. 1                                                                                  
Reduced ω-3 index is associated with increased susceptibility to malignant   (10 min)
arrhythmias in spontaneously hypertensive rats                                                                                                                                           
B. Bačová, C. Viczenczová, T. Beňová, P. Sec, M. Čertík, N. Tribulová (Bratislava)                      

Abstr. 2                                                                                 
Th e cardioprotective eff ect of Omacor on the heart of an animal model   (10 min)
of essential hypertension                                                                                  
T. Beňová, C. Viczenczová, J. Radošinská, B. Bačová, J. Žurmanová, V. Knezl, 
M. Zeman, B. Obšitník, N. Tribulová (Bratislava)

Abstr. 4                                                                                  
Úloha antihypertenzív kaptoprilu a nifedipínu v procesoch remodelácie   (10 min)
srdcových mitochondriových membrán                                                                                                                                   
M. Ferko, I. Kancirová, M. Jašová, M. Muráriková, I. Waczulíková, A. Ziegelhö� er (Bratislava)                                                                                                             

Abstr. 6                                                                                  
Zmeny vo funkčných vlastnostiach srdcových mitochondrií ako výsledok pôsobenia  (10 min)
antihypertenzív kaptoprilu a nifedipínu v podmienkach in vitro                                                   
I. Kancirová, M. Jašová, M. Muráriková, A. Ziegelhö� er, I. Waczulíková, M. Ferko (Bratislava)                                                                                                           

Abstr. 12                                                                                  
Antihypertensive compounds protect from malignant arrhythmias partially by targeting     (10 min)
cardiac cell-to-cell coupling protein, connexin-43, in experimental model of hypertension                                                                                                  
N. Tribulová (Bratislava)                                                                   

Diskusia                                                                                     (10 min)

8.50 Ukončenie bloku

8.50 – 9.00 Prestávka
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9.00 – 10.00 Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie 
 Slovenskej kardiologickej spoločnosti  
AKO ĎALEJ V PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGII  I.
Predsedníctvo: A. Dukát (Bratislava), V. Bada (Bratislava)                                                                                      

Slnečné svetlo – pozitíva a nebezpečia                                                                     (15 min)
V. Bada (Bratislava)                                                                                          

Význam parametrov kvality vody pre zdravie                                                                  (15 min)
J. Zálešáková (Bratislava)                                                                                  

Čistota ovzdušia a jej význam pre zdravie             (15 min)
A. Dukát (Bratislava)                                                                                     

Diskusia                                                                                     (15 min)

10.00 Ukončenie bloku

10.00 – 10.15  Prestávka

10.15 – 11.45 Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie 
 Slovenskej kardiologickej spoločnosti  
AKO ĎALEJ V PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGII II.
Predsedníctvo: A. Dukát (Bratislava), J. Lietava (Bratislava)

Význam pohybovej aktivity pre kardiovaskulárne zdravie          (20 min)
J. Lietava (Bratislava)                                                                                                                                                                    

Význam probiotík vo výžive                                              (20 min)
L. Ebringer (Bratislava)                                                                                  

Hudba a jej vplyv na organizmus   (20 min)
V. Bada (Bratislava)                                                         

Diskusia                                                                                     (30 min)

11.45 Ukončenie bloku

11.45 – 12.00 Prestávka

14.00 – 15.30
NOVÉ ODPORÚČANIA ESH/ESC PRE MANAŽMENT HYPERTENZIE 2013 – 3. časť 
Predsedníctvo: A. Dukát (Bratislava), E. Čižmárová (Bratislava)

Kedy a ako kombinovať antihypertenzíva? Vhodné a nevhodné kombinácie   (15 min)
antihypertenzív.                                                                                             
J. Lietava (Bratislava)

Je potrebné preferovať určité typy antihypertenzívnej liečby u špecifi ckých skupín  (15 min)
hypertonikov? Prečo a ako postupovať?                                                                                                                                      
M. Sninčák (Košice)

Liečba hypertenzie v ženskej populácii a v staršom veku                                        (15 min)
K. Beňová (Prešov)

Špecifi ká diagnostiky a liečby hypertenzie u mladých osôb                                        (15 min)
E. Čižmárová (Bratislava)

Panelová diskusia s interaktívnymi otázkami                                                   (30 min)

15.30 Ukončenie bloku

ProgramProgram ProgramProgramPiatok 11. apríla 2014 Piatok 11. apríla 2014
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8.30 – 9.30  Sympózium 5             
LIEČBA AT-1 BLOKÁTORMI PRE ANGIOTENZÍN II V KLINICKEJ PRAXI
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava)                                                                 

Patofyziologické aspekty blokády AT-1 receptorov                      (15 min)
F. Šimko (Bratislava)

AT-1 blokátory v  liečbe pacientov s arteriálnou hypertenziou                                  (15 min)
A. Dukát (Bratislava) 

AT-1 blokátory – ako prvá možnosť liečby pacientov s arteriálnou hypertenziou (15 min)

J. Gajdošík (Nové Zámky)         

Diskusia                                                                                     (15 min)

9.30 Ukončenie sympózia

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti Sanofi -ZENTIVA.

9.30 – 9.45 Prestávka

9.45 – 11.15
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA – JEJ ČASTÉ KOMORBIDITY A KOMPLIKÁCIE 
Predsedníctvo: G. Kaliská (Banská Bystrica), A. Vachulová (Bratislava)

Hypertenzia ako príčina srdcového zlyhávania (vyžiadaná prednáška)   (20 min)                                                                      
J. Špinar (Brno, Česká republika)                                                                                     

Rezistentná hypertenzia a koronárna choroba (vyžiadaná prednáška)  (20 min)
G. Kaliská (Banská Bystrica)                                                                                 

Artériová hypertenzia podceňovaný arytmogénny substrát? Profi l pacientov prijatých (20 min)
na farmakologickú verziu nedávno vzniknutej fi brilácie predsiení. (vyžiadaná prednáška) 
A. Vachulová, M. Svetlošák, H. Bou Ezzeddine, B. Vohnout, M. Šašov, V. Bernát, 
P. Hlivák, Ľ. Urban, K. Gladišová, P. Margitfalvi, R. Hatala (Bratislava)                                                

Diskusia                                                                                     (30 min)

11.15 Ukončenie bloku

11.15 – 11.30 Prestávka

11.30 – 12.45                                                                         
NOVÉ ODPORÚČANIA PRE MANAŽMENT HYPERTENZIE ESH/ESC 2013 – 4. časť 
Predsedníctvo: Ľ. Gašpar (Bratislava), S. Filipová (Bratislava)

Liečba hypertenzie u pacientov s cerebrovaskulárnou aterosklerózou   (15 min)
a so syndrómom spánkového apnoe                                                                                                                                            
Ľ. Gašpar (Bratislava) 

Kedy označíme hypertenziu za nekontrolovanú a za rezistentnú?                                      (15 min)
A. Dukát (Bratislava)

Ako postupovať pri potvrdenej rezistentnej hypertenzii?                                          (15 min)
S. Filipová (Bratislava)                                                                                

Panelová diskusia s interaktívnymi otázkami                                                    (30 min)

12.45 Ukončenie bloku

Sála B
9.45 – 11.15                                                                                            
SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DOPADY LIEČBY HYPERTENZIE NA SLOVENSKU
Predsedníctvo: V. Foltán (Bratislava), J. Lietava (Bratislava)

Spotreba a náklady na antihypertenzíva na Slovensku (vyžiadaná prednáška)  (20 min)
M. Pšenková (Bratislava)                                                                    

Adherencia k liečbe hypertenzie z pohľadu farmakoekonomiky (vyžiadaná prednáška)  (20 min)                                          
V. Foltán (Bratislava)                                                                                                                       

Abstr. 5                                                                                    
Kvalita ambulantnej farmakologickej liečby hypertenzie na Slovensku                              (20 min)
M. Gajdoš (Bratislava)                                                                          

Panelová diskusia                                                                                      (30 min)                                          

11.15 Ukončenie bloku

12.45 – 13.00 Ukončenie kongresu (sála A)

14.00 Začiatok Školy hypertenzie SHS

ProgramProgram ProgramProgramSobota 12. apríla 2014 Sobota 12. apríla 2014

Sála A
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Abstrakt 2Abstrakt 1

Reduced ω-3 index is associated with increased susceptibility to malignant arrhythmias 
in spontaneously hypertensive rats

Barbara Bacova1, Csilla Viczenczova1, Tamara Benova1, Peter Sec2, Milan Certik3, Narcisa Tribulova1     

1Slovak Academy of Sciences, Institute for Heart Research, Bratislava, 2Slovak Academy of Sciences, 
Institute of Biochemistry and Genetic of Animals, Bratislava, 3Slovak University of Technology, 
Bratislava, Slovakia

Background: Low ω-3 index was suggested as a risk factor for cardiovascular diseases and sudden 
cardiac death. We have previously shown that hypertensive rats bene  t from ω-3 fatty acid (FA) 
intake. Aim of this study was to explore relationship between ω-3 index and susceptibility of aged 
male and female spontaneously hypertensive rats (SHR) to ventricular   brillation (VF). 

Methods: One year-old SHR and age-matched healthy Wistar rats (WR) fed with ω-3FA (Vesteralens, 
Norway, EPA+DHA 200mg/day/2month) were compared with untreated rats. Gas chromatography 
was used for analysis of red blood cells (RBC) ω-3FA composition: alfa-linolenic acid, eicosapentanoic 
acid (EPA), docosahexanoic acid (DHA) and ω-6FA composition: linoleic acid, arachidonic acid 
(AA), gama-linolenic acid. ω-3 index was calculated as RBC level of EPA + DHA expressed in 
percentage of total FA. Susceptibility of the heart to electrically induced VF was examined using 
Langedor� -perfused heart preparation.

Results: RBC levels of EPA and particularly DHA were lower in SHR than WR regardless the sex. 
Comparing to healthy WR ω-3 index was lower in both male and female SHR, i.e. 0.73% and 0.44% 
versus 1.75% and 1.17%. � is parameter was signi  cantly increased due to ω-3 FA intake to 2.38% 
and 3.34% in male and female SHR. Moreover, treatment was associated with a decrease in AA/EPA 
ratio in SHR. Non-treated male and female SHR were much prone to inducible VF (100% males and 
65% females) comparing to WR (65% males and 35% females) but this propensity was signi  cantly 
reduced to 35% in males and 25% in females SHR due to ω-3FA intake. 

Conclusions: Results suggest an inverse relationship between ω-3 index and susceptibility of hyper-
tensive rats to VF. � ese   ndings support the hypothesis that lower ω-3 index might be a marker of 
increased propensity of the heart to malignant arrhythmias.                                         

� is study was supported by VEGA 2/0046/12, 1/0975/12 and APVV-0662-11 grants.

Th e cardioprotective eff ect of Omacor on the heart of an animal model of essential 
hypertension

Tamara Beňová1, Csilla Viczenczová1, Jana Radošinská2, Barbara Bačová1, Jitka Žurmanová3, 
Vladimír Knezl4, Michal Zeman5, Branislav Obšitník6, Narcisa Tribulová1                                                    

1Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2Institute of Physiology, 
Medical Faculty, Comenius University, Bratislava, 3Department of Physiology, Faculty of Science, 
Charles University, Prague, Czech Republic, 4Inst. Exper. Pharmacol. and Toxicol., Slovak Academy 
of Sciences, Bratislava, 5Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, 6Abbott 
Laboratories, Bratislava, Slovak Republic

Background: Lower plasma melatonin concentrations were observed in patients su� ering from 
CHD and hypertension (with non-dipping BP pro  le). Findings from clinical and experimental 
trials, point out melatonin as an antihypertensive, cardioprotective, as well as antiarrhythmic agent. 
� e latter was recently shown in our study. Continuous light-induced melatonin de  ciency may be 
harmful for the heart. Purpose of this study was to investigate susceptibility of the heart to malignant 
arrhythmias, as well as myocardial gene and/or protein expression in hypertensive rats exposed to 
continuous light with the emphasis on using Omacor.

Methods: Male spontaneously hypertensive rats (SHR) and age-matched healthy rats were housed 
under standard 12 h/light/dark cycle or exposed to 24 h/day light for 6 weeks. Half of these rats 
received Omacor (25g/kg diet). Real-time PCR was used for mRNA analysis of electrical coupling 
protein, connexin-43 (Cx43), NFκB and iNOS. Western blot was used for Cx43 and PKCε expression. 
Inducible ventricular   brillation (VF) was examined using isolated-perfused heart.

Results: Plasma levels of melatonin were lower in SHR vs controls and continuous light caused 
further elevation of BP in both groups. Melatonin de  ciency enhanced high susceptibility of the 
hypertensive hearts to VF that was attenuated by Omacor. Myocardial Cx43 mRNA level was not 
altered but Cx43 protein and its functional phosphorylated forms were decreased due to light and 
partly restored by Omacor. Treatment with Omacor also attenuated continuous light-induced 
increase of myocardial iNOS (down-regulates Cx43) and proin� ammatory NFκB gene expression.

Conclusions: Findings indicate that continuous light-induced melatonin de  ciency itself impairs 
myocardial Cx43 channels-mediated intercellular communication and enhances increased risk for 
malignant arrhyth-mias in hypertensive rats. � ese adverse e� ects can be, in part, eliminated by 
treatment with Omacor.                                                                                 

� is work was supported by grants: VEGA 2/0046/12, SK-CZ-0027-11 and Scienti� c Grant of Slovak 
Society of Cardiology.
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Abstrakt 4Abstrakt 3

Augmentačný index a tuhosť aorty u pacientov s artériovou hypertenziou

J. Bulas1, M. Potočárová1, J.Murín1, A. Reptová1, I.Janiga2 
1I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava a 2Slovenská technická univerzita, Bratislava

Úvod: Augmentačný index aorty závisí od veľkosti odrazených (sekundárnych) tlakových vĺn z miest 
odstupov väčších artérií z aorty a z oblasti bifurkácie, ako aj z periférnejších odporových tepien. Tu-
hosť aorty je jedným z predklinických ochorení kardiovaskulárneho systému a je de  novaná patolo-
gicky zvýšenou rýchlosťou karotidofemorálnej pulzovej vlny v aorte (PWVAo). Pri zvýšenej tuhosti 
artérií dochádza k skoršiemu návratu sekundárnych vĺn a tým aj k navýšeniu centrálneho systolic-
kého tlaku, ktorý rozhodujúcou mierou určuje systolickú prácu srdca a pravdepodobne ovplyvňuje 
aj prognózu pacienta.

Cieľ: S cieľom zistiť vplyv tuhosti aorty na výšku augmentácie a niektoré ďalšie charakteristiky cen-
trálnej hemodynamiky, sme realizovali merania rýchlosti pulzovej vlny a  augmentačného indexu 
v skupine pacientov s liečenou hypertenziou. 

Súbor a metódy: Vyšetrili sme súbor 85 neselektovaných pacientov s hypertenziou, pričom liečba 
bola dominantne založená na inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI) alebo bloká-
toroch receptora pre angiotenzín II (ARB), najčastejšie v kombinácii s blokátormi kalciového kanála 
(CaB). Tuhosť artérií bola vyšetrovaná prístrojom Arteriograph-Tensiomed, ktorý na oscilo-metric-
kom princípe, manžetou na ramene, sníma pulzovú krivku na a. brachialis, a parametre hemodyna-
miky odvodzuje z analýzy tvaru pulzovej krivky. Meria hodnoty krvného tlaku na ramene, rýchlosť 
pulzovej vlny v aorte, augmentačný index, centrálny systolický tlak a časové indexy srdcového cyklu. 

Výsledky: Hodnotu augmentačného indexu sme korelovali s rýchlosťou pulzovej vlny aorte; zistili 
sme signi  kantnú závislosť augmentačného indexu (r= 0.284, P<0.01) a centrálneho aortového tlaku 
(r=0.416, P<0.001) od rýchlosti šírenia pulzovej vlny v aorte (tuhosti aorty). Tieto závislosti sa preu-
kázali aj napriek kombinovanej antihypertenzívnej liečbe, pričom časť pacientov (23 osôb) užívala aj 
donory kysličníka dusnatého (nitráty, molsidomín). 

Záver: Augmentačný index aorty a centrálny systolický tlak umožňujú lepšie odhadnúť zaťaženie 
ľavej komory srdca a vyhodnotiť efekt antihypertenzívnej liečby. Podľa výsledkov niektorých štúdií 
zameraných na hodnotenie efektu liečby, práve parametre centrálnej hemodynamiky majú rozhodu-
júci vplyv na prognózu pacientov. Neinvazívne meranie tuhosti aorty a odvodených indexov, v širšej 
klinickej praxi pri hodnotení účinnosti liečby by mohlo priaznivo ovplyvniť prognózu pacientov 
s hypertenziou, nakoľko sa ukazuje, že jednotlivé antihypertenzíva sa líšia v ovplyvnení centrálnej 
hemodynamiky. 

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA MŠ SR 1/0930/14.
              

Úloha antihypertenzív kaptoprilu a nifedipínu v procesoch remodelácie srdcových 
mitochondriových membrán

Miroslav Ferko1, Ivana Kancirová1, Magdaléna Jašová1, Martina Muráriková1, Iveta Waczulíková2, 
Attila Ziegelhö� er1                                                                                                             

1Ústav pre výskum srdca, Centrum excelentnosti kardiovaskulárnych vied, Slovenská akadémia vied, 
Bratislava, 2Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského, Bratislava

Cieľ práce: V oblasti poznania mechanizmu účinku antihypertenzných liečiv ostáva otázka ich in-
terakcie na subcelulárnej úrovni doposiaľ málo objasnená. V  snahe poukázať na samotný účinok 
liečiv vo vzťahu k membránovým vlastnostiam mitochondrií (MIT) bez modulácie, ktorú so sebou 
prináša patologická záťaž v podobe hypertenzie, sme sledovali zmeny biofyzikálnych parametrov na 
modeli normotenzných zvierat. Cieľom bolo prispieť k objasneniu mechanizmu zapojenia kaptoprilu 
(KAP), nifedipínu (NIF) a ich kombinácie do procesu pozitívnej remodelácie na úrovni srdcových 
MIT membrán. 

Materiál a metodika: Samce potkanov kmeňa Wistar; antihypertenzíva v dávkach: KAP 80 mg.kg-1, 
NIF 10,5 a 2,5 mg.kg-1, kombinácia KAP a NIF 20 a 2,5; 40 a 5; 80 a 10 mg.kg-1. Membránová � uidita 
(MF) MIT membrán bola stanovená � uorescenčnou spektroskopiou ako anizotropia � uorescen-cie 
sondy 1,6-difenyl-1,3,5-hexatriénu. Mg2+-ATPázová aktivita bola stanovená spektrofotometricky.

Výsledky: Inhibičný účinok KAP 80 mg.kg-1, vykazoval biologicky nevýznamný 3,84% pokles 
Mg2+-ATPázovej aktivity. NIF vykazoval aktivačný účinok: koncentrácia NIF 2,5 mg.kg-1 zvýšila 
aktivitu o 2,31% a NIF 5 mg.kg-1 o 21,14%. Vyššia koncentrácia liečiva NIF 10 mg.kg-1, nevyka-
zovala tak významný nárast 4,16%. V kombinovanej liečbe NIF znížil inhibičný účinok KAP, čoho 
výsledkom bol aktivačný účinok kombinovanej liečby: (NIF 2,5 mg.kg-1; CAP 20 mg.kg-1) zvýšil 
aktivitu o 1,85%; (NIF 5 mg.kg-1, CAP 40 mg.kg-1) o 5,44% a (NIF 10 mg.kg-1, CAP 80 mg.kg-1) 
o 14,33%. MF nebola účinkom mono- ani kombinovanej terapie výrazne zmenená.

Diskusia a závery: Nárast MF nebol v predloženej štúdii potvrdený. To poukazuje na skutočnosť, že 
nástup jej zvýšenia ako prejav pozitívnej remodelácie MIT membrány, zohráva kľúčovú úlohu až pri 
patologickej záťaži. Predpokladáme, že pozitívna modulácia Mg2+-ATPázy vplyvom mono- ako aj 
kombinovanej terapie liečiv by bola vplyvom patologickej záťaže, akou je hypertenzia, sprevádzaná 
aj pozitívnou moduláciou MF.                                                                  

Práca bola podporená grantami: VEGA 2/0101/12, APVV 0102-11, KEGA 003 UK-4/2012.
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Abstrakt 6Abstrakt 5

Kvalita ambulantnej farmakologickej liečby hypertenzie na Slovensku

Martin Gajdoš 
Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Cieľ práce: Vyhodnotenie kvality antihypertenzívnej farmakologickej liečby v ambulantnej klinickej 
praxi na Slovensku.

Materiál a  metodika: Vyhodnotených bolo 8371 protokolov dospelých ambulantných pacientov 
(50,6% mužov; vek 21-95 rokov), ktorí boli aspoň 1 rok na farmakologickej antihypertenzívnej 
liečbe. ICHS, resp. ekvivalent aterosklerózy malo 58,8% pacientov, diabetikov bolo 37,9%, fajčiarov 
24,4%. Protokoly sme získali v rámci prieskumu PROAH od 273 lekárov z celej SR. Účinnosť liečby 
v celom súbore a v rizikových podskupinách sme vyhodnotili pre monoterapiu i kombinovanú lieč-
bu. Kritériom úspešnosti bolo dosiahnutie cieľovej hodnoty TK.

Výsledky: Cieľovú hodnotu TK malo 31% pacientov (muži 30%; ženy 32%) s TK 127/77 mm Hg. 
TK u  nedostatočne účinne liečených pacientov bol 153/88 mm Hg. Úspešnosť liečby u  pacientov 
s aterosklerózou bola 33%, u diabetikov 28% a u pacientov bez týchto ochorení 32%. Najčastejšie 
používaným antihypertenzívom boli beta-blokátory (72%), nasledovali diuretiká (59,1%), antago-
nisty Ca (56,6%), inhibítory ACE (51%), sartany (49,4%), alfa-blokátory (11%) a ostatné (23,1%). Na 
monoterapii bolo 5,6% pacientov, z toho 44% dosiahlo cieľovú hodnotu TK. Dvojkombináciu bralo 
20,8% pacientov (úspešnosť 38%), trojkombináciu 32,9% pacientov (32%) a 4 a viac antihypertenzív 
užívalo 40,7% pacientov (25%). Z antihypertenzívne úspešne liečených pacientov 19% (muži 16%; 
ženy 22%) dosiahlo BMI.

Diskusia a závery: Účinnosť antihypertenzívnej liečby v SR je nízka najmä v dôsledku nedostatočnej 
intenzity liečby. V prípade sprísnenia životosprávy a dostatočného dávkovania je riešením pridanie 
ďalšieho antihypertenzíva. Pozitívne je, že liečivá ovplyvňujúce RAAS tvoria základ liečby prakticky 
u všetkých hodnotených pacientov.                                                        

Práca bola podporená: zadávateľom projektu JD So� ware, s.r.o., a  grantom AstraZeneca, AB, o.z., 
Bratislava             

Zmeny vo funkčných vlastnostiach srdcových mitochondrií ako výsledok pôsobenia 
antihypertenzív kaptoprilu a nifedipínu v podmienkach in vitro 

Ivana Kancirová1, Magdaléna Jašová1, Martina Muráriková1, Attila Ziegelhö� er1, Iveta Waczulíková2, 
Miroslav Ferko1                                                                                                          

 1Ústav pre výskum srdca, Centrum excelentnosti kardiovaskulárnych vied, Slovenská akadémia vied, 
Bratislava, 2Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského, Bratislava

Cieľ práce: Vysvetlenie mechanizmu účinku antihypertenznej farmakoterapie reprezentovanej kap-
to-prilom (KAP) a nifedipínom (NIF) z hľadiska bunkovej bioenergetiky otvára priestor pre kom-
plexnejšie charakterizovanie ich liečebného efektu a  môže byť nápomocné pri správnom výbere 
terapie v klinickej praxi. Cieľom štúdie bolo prispieť k objasneniu mechanizmu účinku vybraných 
antihypertenzív na funkčné vlastnosti membrány srdcových mitochondrií (MIT).

Materiál a metodika: Vlastnosti mitochondriovej membrány boli hodnotené parametrami aktivi-
ty DNP-stimulovanej Mg2+-ATPázy, stanovenej spektrofotometricky ako množstvo anorganického 
fosfátu vytvoreného štiepením ATP a parametrom � uidity membrány, stanovenej spektro� uoromet-
ricky ako anizotropia � uorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1, 3,5-hexatrién) vo frakcii MIT izolova-
ných z myokardu normotenzných zvierat kmeňa Wistar v podmienkach in vitro.
 
Výsledky: V experimentálnom modeli in vitro sme pozorovali signi  kantné zmeny ATPázovej ak-
tivity spôsobené inhibičným účinkom KAP, NIF, ako aj ich kombináciou. Pozorované zmeny neboli 
sprevádzané štatisticky významnými rozdielmi v  sledovanom parametri � uidity mitochondriovej 
membrány. Metódou enzýmovej kinetiky sme stanovili kinetické parametre: vmax-maximálna rých-
losť reakcie a Km Michaelisova konštanta. Pozorované znížené hodnoty vmax a nezmenené hodnoty 
Km vypovedajú o priamej interakcii sledovaných liečiv s enzýmom ATP syntázy prostredníctvom ich 
nekompetitívnej inhibície. 

Diskusia a závery: Pre objasnenie mechanizmu účinku liečiv bolo nevyhnutné použiť experimen-
tálny model normotenzných zvierat, ktorý vylúčil vplyv samotnej patologickej záťaže. Preukázaný 
nekompetitívny typ inhibície naznačuje priamu interakciu liečiva s  enzýmom v  inom mieste ako 
v  jeho aktívnom centre. Môžeme predpokladať, že sledované antihypertenzíva sa viažu na jednu 
z podjednotiek ATP syntázy, čím vyvolávajú zmenu konformácie enzýmu a irevezibilne inaktivujú 
jeho aktívne miesto.           

Práca bola podporovaná grantami: VEGA 2/0101/12, APVV 0102-11, KEGA 003 UK-4/2012.
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Abstrakt 8Abstrakt 7

Zohľadňuje antihypertenzívna liečba metabolické abnormality u geriatrických 
chorých?

Monika Križanová 
Klinika geriatrie a gerontológie, Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice

Cieľ práce: Posúdenie vhodnosti antihypertenzívnej liečby u geriatrických pacientov odoslaných na 
hospitalizáciu na Kliniku geriatrie a gerontológie z hľadiska prítomných metabolických abnormalít.

Materiál a  metodika: Rozborom 273 chorobopisov, časti chorých hospitalizovaných na Klinike 
geriatrie a gerontológie v roku 2013, sme posudzovali správnosť výberu antihypertenzívnej liečby 
pri konkomitantných metabolických ochoreniach. Výber bol zúžený na hyperlipidémiu, chronickú 
renálnu insu  cienciu, hyperurikémiu, diabetes mellitus vrátane poruchy glukózovej tolerancie. Na 
klinike bola po prijatí liečba upravená tak, aby zohľadňovala pridružené metabolické poruchy. Súbor 
tvorilo 273 chorých s priemerným vekom 78,3 r. , 72,9% žien a 27,1% mužov hospitalizovaných pre 
artériovú hypertenziu 2. alebo 3. st. s nastavenou liečbou praktickým lekárom, kardiológom, diabe-
tológom a inými odborníkmi. Pre často inkompletnú zdrav. dokumentáciu a obmedzenú spoluprácu 
s pacientom pri de  citných kognitívnych funkciách, sme v mnohých prípadoch nevedeli určiť ordi-
nujúceho lekára a dĺžku liečby.

Výsledky: Z  273 hospitalizovaných chorých sme museli upraviť liečbu v  prípade hyperlipidémie 
u 31,9% pacientov, v prípade hyperurikémie u 21,3%, u diabetikov v 28,6% a u pacientov v chronic-
kej renálnej insu  ciencii v 23,1%.                                                                 

Diskusia a závery: Aj keď veková skupina nášho súboru je typická geriatrická populácia a časť me-
tabolických abnormalít mali chorí dlhodobo, považujeme za vhodné, aby pred výberom antihyper-
tenzív boli tieto metabolické zmeny vyšetrené a  výber liekov zohľadňoval príslušné odporúčania 
a vydaný metodický list k liečbe art. hypertenzie.

Klinický význam měření arteriální tuhosti 

Jitka Mlíková Seidlerová                                                                       
I. interní klinika, LF a FN v Plzni, Plzeň, Česká republika

Zvýšená aortální rigidita vede k  poruše pružníkové funkce aorty a  je spojena s  vyšším výskytem 
kardiovaskulárních onemocnění. 

Toto sdělení se věnuje problematice arteriální rigidity od její patofyziologie, přes možné metody 
měření, faktory ovlivňující její stupeň, souvislost aortální rigidity s KV rizikem až po současné po-
stavení jejího měření v klinické praxi. 

Pro patogenezi aortální tuhosti hraje klíčovou roli arterioskleróza, proces, který se odehrává pře-
vážně v tepenné médii. Zlatým standardem pro měření aortální tuhosti je rychlost měření rychlosti 
pulzové vlny (aPWV). Celá řada prací prokázala že, aPWV je nezávislý prediktor kardiovaskulární 
mortality a morbidity. Hodnota aPWV >10m/s je uvedena v doporučeních Evropské hypertenzní 
společnosti jako známka subklinického orgánového poškození. Mezi další možnosti stanovení ar-
teriální rigidity patří měření pulzního tlaku, ať už brachiálního nebo centrálního, a analýza pulzové 
vlny. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující arteriální tuhost patří věk a krevní tlak. Menší roli hrají 
glykémie, hladina krevních lipidů, srdeční frekvence, genetická zátěž, pohlaví, chronická zánětli-
vá onemocnění a další. Hlavní klinické využití měření aPWV spočívá v  identi  kaci jedinců, kteří 
mají podle klasických skórovacích metod nízké kardiovaskulární riziko, nicméně mají na svůj věk 
nepoměrně vysokou aortální rigiditu a  tedy KV riziko zvýšené. Přes velký pokrok ve znalostech 
o arteriální rigiditě stále nemáme přesvědčivé údaje o tom, jak můžeme aortální tuhost ovlivnit a zda 
je její snížení (nezávisle na změně krevního tlaku) spojeno s poklesem kardiovaskulárního rizika. 
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Abstrakt 10Abstrakt 9

Predklinické kardiovaskulárne ochorenia a tuhosť aorty u pacientov s hypertenziou
              
M. Potočárová1, J.Bulas1, M. Filková1, J.Murín1, I.Janiga2                                           
1I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, 2Slovenská technická univerzita, Bratislava

Úvod: Na odhad kardiovaskulárneho rizika sa najviac používajú postupy založené prevažne na detek-
cii rizikových faktorov; v Európe sa presadzuje najmä systém SCORE. Viac prognosticky negatívnych 
faktorov pri odhade rizika používajú spojené odporúčania Európskej hypertenziologickej a Európ-
skej kardiologickej spoločnosti, ktoré pri stanovovaní rizika využívajú aj prítomnosť predklinických 
ochorení kardiovaskulárneho systému. Tento prístup zohľadňuje model tzv. kardiovaskulárneho 
kontinua, v ktorom objektívne merateľné asymptomatické orgánové zmeny predstavujú medzistupeň 
medzi rizikovými faktormi a prvými prejavmi manifestných kardiovaskulárnych ochorení.
 
Cieľ: V našej práci sme u pacientov s liečenou artériovou hypertenziou porovnávali tuhosť aorty ako 
ukazovateľa kardiovaskulárneho rizika, vyjadrenú hodnotou rýchlosti šírenia pulzovej vlny v aorte 
(PWVao), s kardiovaskulárnym rizikom odhadovaným podľa štandardných skórovacích systémov.
 
Súbor a metódy: V súbore 41 pacientov (23 žien/18 mužov, priemerného veku 59 rokov) s arté-
riovou hypertenziou bez klinických prejavov kardiovaskulárneho ochorenia sme zisťovali prítom-
nosť rizikových faktorov a výskyt predklinických kardiovaskulárnych ochorení (mikroalbuminúrie, 
hypertro  e ľavej komory, prítomnosť plakov cievnej steny, zhrubnutie komplexu intima-media ciev-
nej steny, zvýšenie pulzného tlaku, ľahké až stredne ťažké chronické renálne postihnutie a zvýšenie 
PWVao). Na odhad kardiovaskulárneho rizika sme použili SCORE-HDL a kategorickú klasi  káciu 
z roku 2013 odporúčanú podľa ESH/ESC. Závislosť medzi PWVao a jednotlivými odhadmi rizika 
sme hodnotili regresnou analýzou. 

Výsledky: Prítomnosť aspoň jedného predklinického kardiovaskulárneho ochorenia sme zistili 
u 88% pacientov, najčastejším nálezom vo vyšetrovanom súbore boli prítomnosť plakov v a. carotis 
(51 %), hypertro  a ľavej komory (46%) a zvýšenie PWVao (46%). V strati  kácii pomocou odhado-
vaného pripočítateľného kardiovaskulárneho rizika boli pacienti najpočetnejšie zastúpení v podsku-
pinách s priemerným až vysokým rizikom (58%) a vysokým rizikom (31,7 %). Priemerné 10-roč-
né riziko fatálneho KVO odhadovaného pomocou SCORE-HDL bolo 3,24 ± 2,23 %. Štatistickým 
spracovaním sme zistili signi  kantnú závislosť medzi PWVao a kardiovaskulárnym rizikom odha-
dovaným pomocou použitých skórovacích systémov v sledovanom súbore. Najvýznamnejšia kore-
lácia bola medzi PWVao a odhadovaným kardiovaskulárnym rizikom podľa ESC/ESH (r = 0,414, 
P < 0,01); významný však bol aj vzťah medzi PWVao a hodnotou SCORE-HDL (r = 0,315; P < 0,05).
 
Závery: Zvýšená tuhosť aorty ako jedno z predklinických kardiovaskulárnych ochorení môže byť 
integrujúcim ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika u pacientov s artériovou hypertenziou. 

Význam 24 hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku (ABPM) v diag-
nostike a liečbe hypertenzie v gravidite (Kazuistiky)

Jana Sirotiaková                                                                     
Interné oddelenie NsP, Levice 

Cieľ práce: Hypertenzia v gravidite predstavuje v súčasnosti podľa klasi  kácie ESH–ESC štyri roz-
dielne formy, ktoré si vyžadujú odlišný prístup v manažmente. 

Materiál a metodika: Práca predkladá analýzu 24 hodinového ambulantného monitoringu krvné-
ho tlaku u  troch gravidných žien s  hypertenziou, ktoré absolvovali 24 hod. ABPM po 20. týždni 
gravidity. U troch sledovaných pacientok s etiologicky odlišnou formou hypertenzie v gravidite je 
analyzovaný klinický priebeh ochorenia, ako aj podrobne spracovaná analýza výsledkov 24 hodi-
nového ambulantného monitorovania krvného tlaku. V konkrétnom sledovaní sa jedná o pacient-
ku s primárnou hypertenziou (existujúcou pred graviditou ) bez vývoja preeklampsie , o pacientku 
so sekundárnou hypertenziou (existujúcu pred graviditou ) s vývojom preeklampsie a o pacientku 
s gestačnou formou hypertenzie (novo diagnostikovanou počas gravidity) s vývojom preeklampsie.
 
Výsledky: Sledovaním priebehu 24 hodinového monotorovania krvného tlaku boli dosiahnuté u jed-
notlivých pacientok odlišné údaje. Odlišnosť sa výrazne dotýka jednak dosiahnutých priemerných 
hodnôt krvného tlaku počas celého sledovaného obdobia, počas dňa a počas noci, ale predovšetkým 
je v popredí prítomný non-dipping korelujúci so závažnosťou priebehu ochorenia z pohľadu pred-
časného ukončenia gravidity u pacientok s vývojom preeklampsie. 

Diskusia a  závery: Vývoj preeklampsie u  gravidiných žien s  hypertenziou predstavuje významné 
riziko pre priebeh gravidity pre matku a plod. Často vedie k predčasnému ukončeniu gravidity, ktoré 
môže mať nepriaznivý vplyv na ďalší vývoj novorodenca. 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku 
po 20. týždni gravidity má veľký význam pre posúdenie rizikovosti gravidity u pacientok s hyper-
tenziou. Získané údaje z analýzy jednotlivých parametrov TK môžu významne prispieť k predikcii 
vývoja preeklampsie v neskoršom gestačnom období a k správnemu manažmentu ochorenia v spo-
luprácis ďalšími odborníkmi.
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Abstrakt 12Abstrakt 11

Srdcové zlyhávanie a hypertenzia. Vlastné klinické skúsenosti.

Vladimír Spišák, Monika Kulinová                                                                 
Interné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina

Cieľ práce: Zistiť, či sa liečba srdcového zlyhávania v prítomnosti artériovej hypertenzie (AH) líši od 
liečby srdcového zlyhávania (SZ) bez prítomnosti AH.

Materiál a metodika: Prospektívne sme na našom oddelení sledovali hospitalizovaných pacientov 
so SZ po dobu 1 roka a vyhodnocovali sme štádium SZ podľa klasi  kácie NYHA, prítomnosť AH 
a iných komorbidít, kompletné laboratórne a echokardiogra  cké parametre. Podrobne sme sledovali 
a vyhodnotili medikamentóznu liečbu so zameraním na rozdiely v oboch sledovaných skupinách.

Výsledky: Počas sledovaného obdobia sme vyšetrili 152 pacientov so SZ. Z tohto počtu malo 80% 
prítomnú AH. 26.31% pacientov malo akútnu formu SZ, 16% pacientov zomrelo počas hospitalizá-
cie. Pacienti s AH mali vyšší počet komorbidít, z nich sme zaznamenali výrazný temer 8-násobne 
vyšší výskyt prekonanej cievnej mozgovej príhody (23.9% oproti 3.22%). Pacienti s AH mali vo vý-
razne vyššom percente zachovanú systolickú funkciu ĽK (42.52% oproti 27.7%). V liečbe pacientov 
s AH boli vo významne vyššej miere použité diuretiká, inhibítory ACE (ACEI), betablokátory a spi-
ronolakton, zriedkavejšie sa použil digitalis.

Závery: Artériová hypertenzia významne zvyšovala výskyt závažných komorbidít u  pacientov so 
srdcovým zlyhávaním. SZ u pacientov s AH prebiehalo častejšie so zachovanou systolickou funkciou 
ľavej komory. Liečba SZ u  pacientov s  AH si významne častejšie vyžadovala podávanie diuretík, 
ACEI,betablokátorov, spironolaktonu, naopak použitie digitalisu bolo menej časté.
    

Antihypertensive compounds protect from malignant arrhythmias partially by 
targeting cardiac cell-to-cell coupling protein, connexin-43, in experimental model 
of hypertension

Narcisa Tribulová                                                                     
Institute for Heart Research, Slokak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Background: Hypertension remains the most prevalent risk factor that increases propensity of the 
heart to malignant arrhythmias. Data, including ours, suggest that hypertension is accompanied 
by melatonin and omega-3 FA de  ciency. In turn, high BP was reduced in pts and/or animals 
supplemented with omega-3 FA, melatonin - scavenger of free radicals and antioxidant-rich red palm 
oil (RPO). We aimed to prove our hypothesis that these compounds may also exert antiarrhythmic 
potential in hypertensive rats via modu-lation of myocardial electrical coupling protein connexin-43 
(Cx43).

Material and methods: Adult, male spontaneously hypertensive rats (SHR) and age-matched 
healthy rats were treated with highly puri  ed omega-3 FA (200mg/day), RPO (200mg/day) or 
melatonin (400 μg/day) and compared with untreated rats. Biometrical parameters were registered 
and le�  ventricular tissue was taken for Cx43 and PKC analysis using mmunohistoche-mistry, 
immunobloting and real time PCR. Susceptibility to electrically-induced sustained ventricular 
  brillation (VF) was examined in isolated heart set up.

Results: All tested compounds signi  cantly reduced BP but did not a� ect heart or le�  ventricular 
mass. Comparing to healthy, SHR heart was much prone to VF but its incidence VF was signi  cantly 
decreased upon treatment. Antiarrhythmic e� ect was associated with increased myocardial 
expression of either mRNA or protein for Cx43 and its functional phosphorylated forms as well 
as attenuation of abnormal of Cx43. � ere was also an increase of PKCε that is implicated in Cx43 
phosphorylation and decrease of PKCδ that is involved in pro-hypertrophic signaling.

Conclusions: � ese   ndings indicate that non-pharmacological interventions can protect the 
heart from malignant arrhythmias partially by targeting myocardial Cx43 in experimental model 
of hypertension. It appears challenging to   ght hypertension by including non-pharmacological 
compounds in treatment regimen.

Research work was supported by grants: Vega 0046/12, Slovak Society of Cardiology Scienti� c Grant 
and APVV 0241-11.
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alebo stav, ak sa považuje za významné riziko závažného krvácania. Môže zahŕňať súčasnú alebo nedávnu gastrointestinálnu ulceráciu, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým  rizikom krvácania, nedávne poranenie 
mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, chrbtici alebo operáciu očí, nedávne intrakraniálne krvácanie, diagnostikované alebo suspektné varixy pažeráka, artériovenózne malformácie, vaskulárnu 
aneuryzmu alebo závažné intraspinálne alebo intracerebrálne abnormality. Súbežná liečba inými antikoagulanciami, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), nízkomolekulárnymi heparínmi (enoxaparín, dalteparín, 
atď.), derivátmi heparínu (fondaparinux, atď), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, dabigatran etexilát, apixaban, atď.) s výnimkou okolností prechodu na liečbu rivaroxabanom alebo z rivaroxabanu alebo pri podá-
vaní UHF v dávkach nevyhnutných na udržanie otvorených centrálnych žilových alebo arteriálnych katétrov. Ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických 
pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C. Gravidita a laktácia. Xarelto 15 a 20 mg: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne, klinicky významné krvácanie. Lézie alebo stavy, ak sa 
považujú za výrazné riziko závažného krvácania. Môžu zahŕňať súčasné alebo nedávne gastrointestinálne ulcerácie, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávny chirurgický výkon na mozgu, 
mieche alebo oku, iné nedávne poškodenie mozgu, chrbtice, intrakraniálne krvácanie, diagnostikované alebo suspektné varixy pažeráka, arteriovenózne malformácie, cievne aneuryzmy alebo závažné intraspinálne alebo 
intracerebrálne cievne abnormality. Súbežná liečba inými antikoagulanciami, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), nízkomolekulárnymi heparínmi (enoxaparín, dalteparín, atď.), derivátmi heparínu (fondaparinux, 
atď.), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, dabigatran etexilát, apixaban, atď.) sa neodporúča, s výnimkou okolností zmeny liečby na rivaroxaban alebo z rivaroxabanu alebo ak sa UFH podáva v dávkach potrebných 
na udržanie otvorených centrálnych žilových alebo arteriálnych katétrov. Ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým ty-
pom B a C. Gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Riziko hemorágie: rovnako ako pri iných antikoagulanciách, aj u pacientov užívajúcich Xarelto, sa musia starostlivo sledovať 
znaky krvácania. Pri stavoch so zvýšeným rizikom krvácania sa odporúča používať tento liek s opatrnosťou. Ak dôjde ku závažnému krvácaniu, podávanie Xarelta sa musí prerušiť. Hoci sa pri liečbe rivaroxabanom bežne 
nevyžaduje monitorovanie expozície, hladiny rivaroxabanu namerané pomocou kalibrovaného kvantitatívneho testu anti-faktora Xa môžu byť užitočné vo výnimočných situáciách, kde znalosť expozície rivaroxabanu môže 
pomôcť de novať klinické rozhodnutie, napr. pri predávkovaní a neodkladnom chirurgickom zákroku. Neodporúča sa: u pacientov, ktorí súbežne dostávajú systémovú liečbu silnými inhibítormi CYP3A4 aj P-gp napr. 
azolové antimykotiká alebo inhibítory proteázy HIV, u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <15 ml/min), na liečbu pacientov s ACS, ktorí preko-
nali mozgovú príhodu alebo TIA, u detí do 18 rokov, u pacientov súbežne liečených dronedarónom. 2,5 mg: liečba v kombinácii s inými antiagreganciami, napr. prasugrelom alebo tikagrelorom. 10 mg: po operácii zlo-
meniny bedrového kĺbu. 15/20 mg: u pacientov s pľúcnou embóliou (hemodynamicky nestabilných), u pacientov s náhradnými srdcovými chlopňami. Použitie s opatrnosťou: u pacientov s klírensom kreatinínu 15-29 ml/
min, u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, ktorí súbežne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie rivaroxabanu, u pacientov súbežne liečených liekmi ovplyvňujúcimi hemostázu 
alebo silnými inhibítormi CYP3A4, u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania. 2,5 mg: Opatrnosť je nutná, ak sa pacienti súbežne liečia liekmi, ktoré ovplyvňujú hemostázu, ako sú nesteroidné anti ogistiká (NSA), 
kyselina acetylsalicylová (ASA), inhibítory agregácie trombocytov. U pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvážiť vhodnú profylaktickú liečbu.10 mg: ak je neuroaxiálna anestézia 
(spinálna/epidurálna anestézia) alebo spinálna/epidurálna punkcia. 15/20 mg: špeci cké odporúčanie na dávkovanie treba uplatniť u pacientov so stredným až závažným poškodením obličiek, v súlade s praxou antikoa-
gulačnej liečby sa počas liečby odporúča klinické sledovanie. U pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvážiť vhodnú profylaktickú liečbu. Xarelto obsahuje laktózu. Nežiaduce 
účinky: Časté: anémia, závrat, bolesť hlavy, krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm, krvácanie z nosa, hemoptýza, krvácanie z ďasien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, bolesť brucha a gastrointestinálneho 
traktu, dyspepsia,  nauzea, zápcha, hnačka, vracanie, pruritus, vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože a podkožné krvácanie, bolesť v končatinách, krvácanie do urogenitálneho traktu, poškodenie funkcie obličiek, 
horúčka, periférny edém, znížená celková sila a energia, zvýšenie transamináz, postprocedurálna hemorágia, kontúzia, mokvanie rany. Menej časté: trombocytémia, alergická reakcia, alergická dermatitída, cerebrálna 
a intrakraniálna hemorágia, synkopa, tachykardia, sucho v ústach, abnormálna funkcia pečene, žihľavka, hemartróza, pocit nepohody, zvýšený bilirubín zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená LDH, zvýšená lipáza, 
zvýšená amyláza, zvýšená GGT. Zriedkavé: žltačka, svalová hemorágia, lokalizovaný edém, zvýšený konjugovaný bilirubín, cievne pseudoaneuryzmy. Neznáme: syndróm kompartmentu sekundárne po krvácaní, zlyhanie 
obličiek/akútne renálne zlyhanie, ktoré vznikne sekundárne po krvácaní dostatočne silnom na vyvolanie hypoperfúzie. Predávkovanie: V prípade závažného krvácania je potrebné podľa možností zvážiť konzultáciu 
s odborníkom na koaguláciu. Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko. 
Registračné čísla: EU/1/08/472/001-033. Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu: 08/2013. Dátum revízie 
materiálu: 11/2013
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Správna voľba pre vašich pacientov 
s nevalvulárnou FP

Xarelto® 20 mg* 1x denne1

zabráni ïalším 21 % CMP a SEa, 2

Referencie: 
1. Xarelto SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), August 2013.
2. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial   brillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883-891.
* Pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (kl. kreat. 30 – 49 ml/min): redukovať pokračujúcu dávku na raz denne 15 mg, pri ťažkom poškodení 
 funkcie obličiek (kl. kreat. 15 – 29 ml/min.): redukovať pokračujúcu dávku na raz denne 15 mg, podávať s opatrnosťou (obmedzené klinické údaje)
a) Porovnanie s warfarínom počas štúdiovej liečby.
FP – Fibrilácia predsiení, CMP – Cievna mozgová príhoda, SE – Systémová embolizácia.

Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
bayer@bayer.sk , tel.:+421 2 592 13 321

Xarelto® na prevenciu CMP a SE 
u dospelých pacientov s nevalvulárnou 
 briláciou predsiení1

 Reklama lieku Xarelto




