
XXX. kongres 
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS 

& Konferencia  
Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS

TÁLE, HOTEL PARTIZÁN
12.-14. marec 2015

Program
16

kreditov SACCM
E

SHS_program_2015.indd   1SHS_program_2015.indd   1 27. 2. 2015   14:39:1627. 2. 2015   14:39:16



ÚÚČČIINNNNÉÉ ZZNNÍÍŽŽEENNIIEEE LLLDDLLCC,,
VVĎĎAAKKAA DDUUÁÁLLNNEEJJ IINNHHIIBBÍÍCCIIII TTVVOORRBBYY

AA  AAAAAABBBBBBBBSSSSSSSSOOOOOORRRRRRRPPPPPPPCCCCCCCCCCCIIIIIIEEEEEE CCCCCCHHHHHHOOOOOOLLLLLLEEEEEESSSSSSTTTTTTEEEEERRRROOOLLUU1, 1, 22

PRE PACIENTOV
S HYPERCHOLESTEROLÉMIOU, 
KTORÍ NIE SÚ DOSTATOČNE
KONTROLOVANÍ SAMOTNÝM STATÍNOM1

Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09
06-2015-CARD-1123913-0000
Dátum vypracovania: jún 2014

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku INEGY, marec 2014 2. Lyseng-Williamson A.K.: Ezetimib/Simvastatin: A Guide to its Clinical Use in Hypercholesterolemia, Am J Cardiovasc Drugs 2012; 12(1):49-56

Skrátená informácia o lieku INEGY®

Zloženie: Každá tableta obsahuje 10 mg ezetimibu a 10, 20, 40 alebo 80 mg simvastatínu. Terapeutické indikácie: Hypercholesterolémia: INEGY je indikovaný ako prídavná liečba k diéte u pacientov s primárnou (heterozygotnou familiárnou a non-familiárnou) hypercholesterolémiou alebo zmiešanou hyperlipidémiou, 
kde je vhodné použitie kombinovaného lieku: 1.pacienti, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní samotným statínom, 2. pacienti, ktorí už sú liečení statínom a ezetimibom. INEGY obsahuje ezetimib a simvastatín. Zistilo sa, že simvastatín (20 – 40 mg) znižuje frekvenciu kardiovaskulárnych príhod. Prospešný účinok 
ezetimibu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu zatiaľ nebol preukázaný. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia (HoFH): INEGY je indikovaný ako prídavná liečba k diéte u pacientov s HoFH. Pacienti môžu dostávať aj podporné liečby (napr. aferézu lipoproteínov s nízkou denzitou [LDL]). Dávkovanie 
a spôsob podávania: Hypercholesterolémia: Pacient má držať primeranú diétu na zníženie hladiny lipidov a počas liečby liekom INEGY má v tejto diéte pokračovať. Cesta podania je perorálna. Rozsah dávkovania INEGY je 10/10 mg/deň až do 10/80 mg/deň podávaných večer. Zvyčajná dávka je 10/20 mg/deň 
alebo 10/40 mg/deň podávaná v jednej dávke večer. Dávka 10/80 mg sa odporúča iba u pacientov so závažnou hypercholesterolémiou a s vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí nedosiahli liečebné ciele pri nižších dávkach a ak sa očakáva, že prínosy prevážia možné riziká. Na začiatku liečby alebo 
pri úprave dávky treba u pacienta brať do úvahy hladinu cholesterolu nízkodenzitných lipoproteínov (LDL-C), riziko vzniku koronárnej choroby srdca a odpoveď na súbežnú liečbu na zníženie hladiny cholesterolu. Dávka INEGY sa má stanoviť individuálne na základe známej účinnosti jednotlivých dávkových síl INEGY 
a odpovede na súbežnú liečbu na zníženie hladiny cholesterolu. Ak sú potrebné úpravy dávkovania, majú sa urobiť v intervaloch nie kratších ako 4 týždne. INEGY sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Tableta sa nemá poliť. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia: Pre pacientov s homozygotnou familiárnou 
hypercholesterolémiou je odporúčané úvodné dávkovanie INEGY 10/40 mg/deň podávaných večer. Dávka 10/80 mg sa odporúča len ak sa očakáva, že prínosy prevážia nad možnými rizikami. INEGY sa môže u týchto pacientov použiť ako doplnok k inej liečbe na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéze) alebo ak 
takéto liečby nie sú k dispozícii. INEGY sa má podať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny. U pacientov, ktorí súbežne s INEGY užívajú amiodarón, amlodipín, verapamil alebo diltiazem, nemá dávka INEGY prekročiť 10/20 mg/deň. U pacientov, ktorí súbežne s INEGY užívajú 
kyselinu nikotínovú v dávkach znižujúcich lipidy (≥ 1 g/deň), nemá dávka INEGY prekročiť 10/20 mg/deň. U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Dospievajúci ≥ 10 rokov (v puberte: chlapci v II. Tannerovom štádiu a vyššie a dievčatá minimálne jeden rok po menarché): Klinická skúsenosť 
u pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov) je obmedzená. Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka je 10/10 mg raz denne večer. Odporúčané rozmedzie dávkovania je 10/10 až maximálne 10/40 mg/deň. Deti < 10 rokov: INEGY sa neodporúča používať u detí mladších ako 10 rokov kvôli nedostatočným údajom 
o bezpečnosti a účinnosti. Skúsenosť u predpubertálnych detí je obmedzená. U pacientov s miernou insufi cienciou pečene (Childovo-Pughovo skóre 5 až 6) nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov so stredne závažnou (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-
Pughovo skóre > 9) sa liečba liekom INEGY neodporúča. U pacientov s miernou insufi cienciou obličiek (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej fi ltrácie ≥ 60 ml/min/1,73 m2) sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania. U pacientov s chronickým ochorením obličiek a odhadovanou rýchlosťou glomerulárnej fi ltrácie < 60 ml/
min/1,73 m2, sa odporúča dávka lieku INEGY 10/20 mg raz denne večer. Vyššie dávky sa musia nasadzovať s opatrnosťou. Kontraindikácie: Precitlivenosť na ezetimib, simvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Gravidita a laktácia. Aktívne ochorenie pečene alebo nevysvetlené pretrvávajúce zvýšenia 
hladín sérových transamináz. Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (látky zvyšujúce AUC približne 5-násobne alebo viac) (napr. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, *vorikonazol, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV proteázy (napr. nelfi navir), boceprevir, telaprevir a nefazodón). Súbežné 
podávanie gemfi brozilu, cyklosporínu alebo danazolu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Myopatia/rabdomyolýza. Pri skúsenostiach s ezetimibom po jeho uvedení na trh boli hlásené prípady myopatie a rabdomyolýzy. Väčšina pacientov, u ktorých vznikla rabdomyolýza, užívala súbežne s ezetimibom 
statín. Rabdomyolýza však bola hlásená veľmi zriedkavo pri monoterapii ezetimibom a veľmi zriedkavo pri pridaní ezetimibu k iným liečivám, o ktorých je známe, že sú spojené so zvýšeným rizikom rabdomyolýzy. INEGY obsahuje simvastatín. Simvastatín, tak ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, spôsobuje niekedy 
myopatiu prejavujúcu sa svalovou bolesťou, citlivosťou alebo slabosťou so zvýšením hladiny kreatínkinázy (CK) na viac ako 10-násobok hornej hranice normy (HHN). Myopatia môže mať niekedy formu rabdomyolýzy so sekundárnym akútnym renálnym zlyhaním v dôsledku myoglobinúrie alebo bez neho, a veľmi 
zriedkavo sa vyskytli úmrtia. Riziko myopatie je zvýšené pri vysokých hladinách inhibičnej aktivity na HMG-CoA reduktázu v plazme. Tak ako pri ostatných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, riziko myopatie/rabdomyolýzy závisí od dávky simvastatínu. Z databázy klinických skúšaní, kde bolo simvastatínom liečených 
41 413 pacientov a z toho 24 747 pacientov (približne 60 %) bolo zaradených do štúdií s mediánom sledovania počas minimálne 4 rokov, vyplýva, že incidencia myopatie bola približne 0,03 % pri dávke 20 mg, 0,08 % pri dávke 40 mg a 0,61 % pri dávke 80 mg. V týchto skúšaniach boli pacienti starostlivo sledovaní 
a z ich liečby boli vylúčené niektoré interagujúce lieky. V klinickom skúšaní, v ktorom boli pacienti s infarktom myokardu v anamnéze liečení simvastatínom 80 mg/deň (medián sledovania 6,7 rokov), bola incidencia myopatie približne 1,0 % v porovnaní s 0,02 % u pacientov s dávkou 20 mg/deň. Ak sa počas liečby 
liekom INEGY vyskytne u pacienta svalová bolesť, slabosť alebo kŕče, je potrebné zmerať jeho hladiny CK. Ak sú namerané hladiny pri absencii namáhavého cvičenia významne zvýšené (> 5-násobok HHN), liečba sa má zastaviť. V kontrolovaných skúškach súbežného podávania ezetimibu a simvastatínu sa u pacientov 
pozorovali konsekutívne zvýšenia transamináz (> 3-násobok HHN). Vyšetrenia funkcie pečene sa odporúča urobiť pred začiatkom liečby liekom INEGY a potom, keď je to klinicky indikované. Pacientom, u ktorých bola vytitrovaná dávka 10/80 mg, sa má urobiť dodatočné vyšetrenie pred titráciou, 3 mesiace po 
vytitrovaní dávky 10/80 mg a potom periodicky (napr. polročne) počas prvého roku liečby. Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých došlo k zvýšeniu hladín sérových transamináz. U týchto pacientov sa majú vyšetrenia čo najskôr zopakovať a potom robiť častejšie. Ak hladiny transamináz prejavujú 
známky progresie, najmä ak vystúpia na 3-násobok HHN a na tejto úrovni pretrvávajú, liek je nutné vysadiť. V dôsledku neznámych účinkov zvýšenej expozície ezetimibu u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou insufi cienciou pečene sa u nich INEGY neodporúča. *Simvastatín sa nesmie podávať súbežne 
s kyselinou fusidovou. U pacientov užívajúcich túto kombináciu boli hlásené prípady rabdomyolýzy (vrátane fatálnych prípadov). Pri súbežnom podaní INEGY so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (látky zvyšujúce AUC približne 2-5-násobne) môže byť potrebná úprava dávky. Pre určité stredne silné inhibítory CYP3A4, 
napr. diltiazem, sa odporúča maximálna dávka 10/20 mg lieku INEGY. Diabetes mellitus: Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať úroveň hyperglykémie, pri ktorej je potrebná štandardná diabetická 
liečba. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi, a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby statínmi. U rizikových pacientov (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre 
v súlade s miestnymi odporúčaniami. Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu podávaného s fi brátmi neboli stanovené. Liekové interakcie: Má sa vyhnúť súbežnej konzumácii grapefruitového džúsu s INEGY. Počas súbežného podávania simvastatínu s fi brátmi je zvýšené riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy. Okrem toho 
existuje farmakokinetická interakcia simvastatínu s gemfi brozilom, ktorá vedie k zvýšeným plazmatickým hladinám simvastatínu. Nežiaduce účinky: Frekvencie nežiaducich udalostí v klinických skúšaniach vyskytujúce sa ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) boli: zvýšenie ALT a/alebo AST; zvýšenie CK v krvi a myalgia. 
Ďalšie údaje o osobitných upozorneniach, liekových interakciách a nežiaducich účinkoch nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU, Veľká Británia. Dátum revízie textu: Marec 2014.
* Venujte prosím pozornosť zmenám v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Pred predpísaním lieku si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý nájdete na www.sukl.sk. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
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Príhovor

3

Vážení členovia Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti,                                         
vážení hostia, milí kolegovia a priatelia, 

v odbornom životopise našej spoločnosti sme dospeli k okrúhlemu jubileu – 
naše výročné odborné stretnutie sa tento rok koná už tridsiaty krát. Za toto 
obdobie prispením stoviek aktívnych lekárov, ktorí spoločnosti venovali množstvo svojich vedomostí, 
skúseností a veľa hodín svojho času sa z malej najskôr odbornej sekcie pre hypertenziu Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti (SKS) a potom zo samostatnej Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti 
(SHS) SLS stalo uznávané odborné spoločenstvo, spájajúce svojich členov na základe významnej témy - 
artériovej hypertenzie. SHS sa stala akceptovanou spoločnosťou nielen na Slovensku, ale vďaka poriadaniu 
medzinárodných podujatí európskeho významu hlavne v spolupráci s European Society of Hypertension, 
aj v širšom meradle. Je potrebné zdôrazniť, že to všetko by nebolo možné bez ”otvorenia sa” spolupráci 
s inými odbornými spoločnosťami a odbornými osobnosťami na Slovensku a v zahraničí. Uvedomenie si, 
že artériová hypertenzia je dôležitým podkladom pre  komunikovanie s viacerými medicínskymi odbormi, 
sa stalo významným motorom činnosti SHS v ostatných minimálne 8-10 rokoch. Tak v programoch našich 
kongresov aj v ďalších odborných podujatiach (týka sa to najmä tzv. škôl hypertenzie SHS) dostali 
v minulosti aj tento rok priestor viaceré významné slovenské odborné spoločnosti (SKS, Slovenská 
internistická spoločnosť, Slovenská asociácia srdcových arytmií, Slovenská diabetologická spoločnosť 
a i., a ich významní predstavitelia), ďalej mnohí významní zahraniční mienkotvorní odborníci (prof. J. Fodor, 
prof. Narkiewicz, prof. P. Nilsson, prof. Borghi, prof. Slaný a i.). Pravidelne sa na našich podujatiach aktívne 
zúčastňujú významní českí kardiológovia, internisti a predstavitelia České společnosti pro hypertenzi. 
Tento rok po prvýkrát ČSH pripravila do programu nášho kongresu samostatný blok. Tento program ČSH, 
ako aj bloky SKS-SASA, PS preventívnej kardiológie SKS a tiež blok Sekcie pre obezitu SDS vnímame ako 
intelektuálny “darček” k nášmu malému jubileu a ako prejav potvrdenia dobrých vzájomných odborných 
vzťahov nielen spoločností ale tiež ako znak nadštandardne kvalitných kolegiálnych, priateľských osobných 
vzťahov. Z tejto spolupráce jednoznačne profitujete vy, členovia Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

   Verím, že snahu výboru SHS pripraviť kvalitný odborný program s výbornými prednášateľmi, oceníte. 
Snažili sme sa program usporiadať prevažne jednosálovo, aby ste mali reálnu možnosť zúčastniť sa na 
všetkých významných sekciách. Do programu sme vložili aj blok o juvenilnej hypertenzii ako spomienku na 
našu významnú a veľmi aktívnu členku, doc. MUDr. Evu Čižmárovú, CSc., F.E.S.C., ktorá nás v minulom roku 
predčasne opustila. Chýba nám jej energia, pracovitosť a optimizmus. Požiadali sme oficiálnym návrhom 
o udelenie významného ocenenia in memoriam doc. Čižmárovej Slovenskou lekárskou spoločnosťou. 
Predsedníctvo SLS, žiaľ, náš návrh zamietlo. Verím však, že účasťou na tomto programe prejavíte svoj 
vlastný názor, a že napriek všetkému doc. Čižmárová patrí do našej “siene slávy” aj bez oficiálnych medailí.

   Vážení kolegovia, aj keď legislatívne a ekonomické podmienky pre poriadanie kongresov sa významne 
zmenili, a to dosť nepriaznivo, vedenie SHS sa snažilo pripraviť čo najlepšie organizačné a odborné 
podmienky na jednanie a zaujímavý program kongresu tak, aby nedošlo k poklesu jeho úrovne v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím, ale práve naopak. V tomto nám boli významnou podporou naši odborní 
partneri a organizačne kongresová agentúra Farmi-Profi. Som vnútorne presvedčená, že kongresy SHS sú 
veľmi dobre navštevované najmä pre ich kvalitný program, veľký priestor na diskusiu, pre výbornú pracovnú 
a kolegiálnu atmosféru. K záverečnej spokojnosti a úspechu kongresu ste ale dôležití práve vy, členovia SHS 
a hostia kongresu, nakoľko sa odborne prejavíte vo svojich prednáškových vystúpeniach a v diskusiách.

   Vítam vás na Táloch. Želám Vám kvalitný odborný úžitok z XXX. Kongresu SHS a príjemný pobyt.

        

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

ďakujú 
hlavným partnerom kongresu:

a významným partnerom kongresu:

 

ktorí formou edukačných grantov 
zásadným spôsobom podporili realizáciu kongresu.

Ďakujeme ostatným spoločnostiam:
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Poďakovanie
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Kontaktné adresy
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc, F.E.S.C.
Klinika kardiológie a angiológie 
Lekárska fakulta SZU, 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava
Tel. a fax: + 421 2 59320282
mobil: +421 903 230 579
e-mail: fi lipova@nusch.sk; 
slavomira.fi lipova@gmail.com

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.
Klinika kardiológie a angiológie 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava
Tel.: + 421 2 59320281 
mobil: + 421 905 748 519
e-mail: skultety@nusch.sk
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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. Peter Jonáš  viceprezident SHS
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.,  
vedecká sekretárka SHS
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.,  
PS preventívnej kardiológie SKS
MUDr. Katarína Beňová, PhD. 
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., F.E.S.C.
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,  
PS preventívnej kardiológie SKS
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., F.E.S.C.,  
PS preventívnej kardiológie SKS
MUDr. Emília Pastrnáková
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD. 
Doc. MUDr. Marián Sninčák CSc. 
MUDr. Vladimír Spišák

Prezidentka kongresu a konferencie

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.

Organizačné zabezpečenie kongresu

FARMI-PROFI   
PharmDr. Katarína Bilá 
Marcela Idlbeková 
Mgr. Eva Káčeriková 

za Kongresové centrum SLS
Ing. Ingrid Bieliková

FARMI-PROFI  

Marcela Idlbeková  mobil: +421 918 569 890
Mgr. Eva Káčeriková  mobil: +421 918 502 341
PharmDr. Katarína Bilá  mobil: +421 918 655 120
e-mail: hypertenzia30@farmi-profi .sk
Tel: + 421 2 64461555, 1614
Fax: + 421 2 64461487
Ivanská cesta 2/C 
821 04 Bratislava 

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 5292 20 20, +421 2 5292 20 19
Fax: + 421 2 52922022

webová adresa SHS: www.hypertenzia.org
webová adresa SKS: www.cardiology.sk
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Účastníci kongresu dostávajú za 
pasívnu účasť spolu 16 kreditov SACCME (štvrtok 5 kreditov, piatok 8 kreditov, sobota 3 kredity).
Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade zásad SACCME (prvý autor prednášky 10 kreditov, 
spoluautor 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličtine 15 kreditov, spoluautor 10 kreditov).
Registrovaní účastníci obdržia certifi kát o účasti najskôr 14. marca 2015.

Miesto a termín konania Registrácia
12. – 14. marec 2015 štvrtok 12. marec 2015 9.00 – 18.00 hod.
Hotel Partizán  piatok  13. marec 2015  8.00 – 18.00 hod.
Tále 108 – Bystrá  sobota  14. marec 2015 8.00 – 10.00 hod.
977 65 Brezno
              
Registračný poplatok                 do 30. 1. 2015 po 30. 1. 2015 a na mieste                                                    
Členovia SHS 25 € 35 €
Nečlenovia SHS 40 € 50 €
Sestry 10 € 15 €

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 priestorov, 
kongresový materiál, tlačené materiály a občerstvenie počas prestávok.

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
Číslo účtu: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 151001073
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii.

Ubytovanie
Zabezpečuje FARMI-PROFI.
Marcela Idlbeková, e-mail: idlbekova@farmi-profi .sk, mobil: +421 918 569 890

Odborný program
Odborný program kongresu prebieha v dvoch kongresových sálach (sála A: TAVO, sála B: ZUNA+EGUS).
Všetky prijaté  práce budú prezentované ako prednášky. 
Prednášky (originálne práce s abstraktami) musia byť prednesené v jazyku publikovaného abstraktu.

Jednací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina

Prednášky
- pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky)
- prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov
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Postery
Posterová sekcia na tomto kongrese nie je otvorená.

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

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie SHS sa bude konať v sobotu 14. marca 2015 o 7.30 hod počas raňajok v reštaurácii 
hotela Partizán. Podklady pre VZ budú  pre členov SHS k dispozícii na informačnom paneli v registrácii 
kongresu.

Prednášky
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 programoveho 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 upozornením do mikrofónu a následne vypnutím zvuku mikrofónu 
prednášajúceho.
Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času 
programového bloku a 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 každe sekcie/bloku premietaciemu technikovi minimálne 15 
minút vopred. Nahrávanie prenášky v priebehu odborneho programu nie je dovolené.

Publikovanie abstraktov
Prijaté abstrakty sú súčasťou tejto programovej brožúry.
Abstrakty budú publikované v časopise Cardiology Letters (ofi ciálnom periodiku SKS a SHS), v 2. čísle 2015.

Pokyny pre vystavovateľov
Montáž a prípravu stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je potrebné ukončiť najneskôr
do 12. marca 2015 do 11:30 hod. Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o spoluprácu a pochopenie všetkých 
partnerov kongresu a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích 
priestorov.

Diskusné večery
Štvrtok 12. marca 2015
Úvodný diskusný večer, začiatok o 19:30 hod. v hoteli Partizán, Tále.
Piatok 12. apríl 2015
Večerná diskusia, začiatok o 19:00 hod. v hoteli Partizán, Tále.

Kredity 
Spolu 16 kreditov.
Kredity boli pridelené nasledovne: 12. 3. 2015 – 5 kreditov , 13. 3. 2015 – 8 kreditov, 14. 3. 2015 – 3 kredity.

7

Všeobecné informácie

SHS_program_2015.indd   9SHS_program_2015.indd   9 27. 2. 2015   14:39:3127. 2. 2015   14:39:31



XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ŠTVRTOK  12. marec 2015  
Hodina Sála A (TAVO) Sála B (ZUNA + EGUS)

13.00 – 14.30 Blok: Hypertenzia v geriatrickom veku        90 min Blok:
Hypertenzia – diagnostika     90 min

14.30 – 14.40 prestávka

14.40 – 16.10 Blok SKS a SASA    
Komplikácie artériovej hypertenzie               90 min

16.10 – 16.20 prestávka

16.20 – 17.20 Sympózium 1                                                            60 min
Nefarmakologická liečba rezistentnej hypertenzie  
barorefl exnou stimuláciou

17.20 – 17.30  prestávka        

17.30 – 18.30 Sympózium 2                                                            60 min
Bezpečná antikoagulačná liečba – ako to 
dosiahnuť?  Interaktívne kazuisitky

19.30 – 22.00 Úvodný diskusný večer

PIATOK 13. marec 2015
Hodina Sála A (TAVO) Sála B (ZUNA + EGUS)

08.30 – 10.00 Hot lines                                                            90 min Blok:  Varia o HT v klinike a v experimente                                        
90 min

10.00 – 10.10 prestávka prestávka

10.10 – 11.40 Blok: Pozvaní prednášatelia                    90 min Blok PSPK:  Obezita 
ako kardiovaskulárny faktor                 90 min

11.40 – 11.50 prestávka

11.50 – 13.30 Sympózium 3                                                100 min
Ako poraziť hypertenziu? Buďme originálni 
vo výbere kombinovanej liečby

13.30 – 14.30 Obed

14.30 – 15.30 Sympózium 4                                                60 min
Budúcnosť hypolipidemickej liečby vo svetle 
nových informácií

15.30 – 15.40 prestávka

15.40 – 16.40 Blok: Rezistentná hypertenzia              60 min Blok: Juvenilná hypertenzia              60 min

16.40 – 16.50 prestávka

16.50 – 17.50 Sympózium 5                                               60 min
Od hypertenzie k srdcovému zlyhávaniu

 19.00 – 22.00 Večerná diskusia

PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU
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SOBOTA 14. marec 2015 

Hodina Sála A (TAVO)

07.30 – 08.30 Valné zhromaždenie SHS s pracovnými raňajkami                                                                    60 min

08.30 – 08.40 prestávka

08.40 – 10.10 Sympózium 6                                                                                                                                             90 min
Kde hľadať možnosti zefektívnenia liečby hypertenzie a hyperlipidémie?

10.10 – 10.20 prestávka

10.20 – 11.20 Blok: Program České společnosti pro hypertenzi                                                                      60 min

11.20 – 11.30 prestávka

11.30 – 12.30 Sympózium 7                                                                                                                                             60 min 
Hyperurikémia - rizikový faktor kardiovaskulárnej mortality

12.30 Ukončenie kongresu

PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU

9
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

 Sála A (TAVO)
13.00 – 14.30 BLOK: Hypertenzia v geriatrickom veku
Predsedajúci: P. Jonáš (Košice)
 Z. Mikeš (Bratislava)
Liečba vysokého krvného tlaku v staršom veku a u veľmi starých (15 min)                                                                                                                                            
prehľadová prednáška 
M. Sninčák (Košice) 

Abstrakt 13                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rozbor liečby hypertenzie u seniorov. Vlastné skúsenosti. (10 min)                                                                                                
V. Spišák, M. Kulinová (Žilina)

Abstrakt  9
Prínos domáceho merania krvného tlaku  v liečebe seniorov (10 min)
M. Križanová, P. Jonáš (Košice)    

(bez abstraktu)
Hypertenzia a kardiovaskulárne komplikácie u pacientov 80 ročných a starších 
hospitalizovaných na Oddelení vnútorného lekárstva a geriatrie v roku 2014 (10 min)
K. Beňová, R. Novotný (Prešov)
   
Abstrakt  4                                                                                                                                                                                                                                                                                
Non-dipping, rizikové faktory a izolovaná systolická hypertenzie v staršom veku (10 min)                                                                                          
M. H. Z. El-Abdin, M. Sninčák, K. Pahuli, Z. Solárová, P. Hrabčáková, K. Kolesár (Košice) 

Diskusia  (30 min)

14.30 Ukončenie bloku

14.30 – 14.40 Prestávka

 Sála A (TAVO)
14.40  -  16.10 BLOK: Komplikácie artériovej hypertenzie
 pripravené Slovenskou kardiologickou spoločnosťou 
 a Slovenskou asociáciou srdcových arytmií

Predsedajúci: G. Kaliská (Banská Bystrica) 
 P. Dědič (Banská Bystrica) 

Hypertrofi a ľavej komory (20 min)                                                                                                                            
vyžiadaná prednáška
A. Vachulová (Bratislava)

Ischémia myokardu (20 min)
vyžiadaná prednáška                                                                                                                                                                                                                                                                        
M. Hudec (Banská Bystrica)

PROGRAM         ŠTVRTOK 12. MAREC 2015
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“Hypertenzná kardiomyopatia” (20 min)                                                                                                               
vyžiadaná prednáška                                                                                                                                                                                                                                          
P. Dědič (Banská Bystrica)

Arytmie u hypertonika v obrazoch (20 min)                                                                                              
vyžiadaná prednáška                                                                                                                                                                                                                                       
A. Bystriansky (Banská Bystrica)

Diskusia  (10 min)

16.10 Koniec bloku

16.10 – 16.20 Prestávka 

 Sála A (TAVO)

 16.20 -17.20 SYMPÓZIUM  1
 Nefarmakologická liečba rezistentnej hypertenzie 
 baroreflexnou stimuláciou

Predsedajúci: D. Škultétyová (Bratislava)
 J. Gonsorčík (Košice)
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Úloha sympatikového nervového systému v patofyziológii rezistentnej hypertenzie   (15 min)                                                                                                                             
D. Škultétyová (Bratislava)

Význam vyšetrovania barorefl exnej senzitivity v kardiológii (15 min)
J. Gonsorčík (Košice) 

Our clinical experience with Barostim therapy (20 min)
Marcel Halbach (Uniklinikum Köln, Germany)       

Diskusia  (10 min)                                                                                                                             

17.20 Koniec sympózia 1

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti Bio G.

17.20 – 17.30 Prestávka

Sála A (TAVO)

11
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PROGRAM         ŠTVRTOK 12. MAREC 2015

 Sála B (ZUNA + EGUS)
17.30 – 18.30 SYMPÓZIUM 2
 Bezpečná antikoagulačná liečba – ako to dosiahnuť?
 Interaktívne kazuisitky
 
Predsedajúci: G. Kaliská (Banská Bystrica)
 Ľ. Gašpar (Bratislava)  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Bezpečnosť dabigatranu u pacientov s FP a s hypertenziou v reálnej praxi (20 min)                                                          
G. Kaliská (Banská Bystrica)

Je dabigatran budúcnosťou v liečbe hlbokej žilovej trombózy ? (20 min)                                                                                                 
Ľ. Gašpar (Bratislava)

Diskusia  (20 min)

18.30   Koniec sympózia 2 

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti Boehringer-Ingelheim.  

19.30 – 22.00 Úvodný diskusný večer 

                                                                                            
 Sála B (ZUNA + EGUS)
13.00 – 14.30 BLOK: Hypertenzia – diagnostika
Predsedajúci: Ľ. Gašpar (Bratislava)       
 K. Bobocká (Bratislava) 

Abstrakt 6
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) - indikátor kontroly krvného tlaku (15 min)
Ľ. Gašpar, R. Vámosi, A. Dukát, M. Čaprnda, M. Bendžala (Bratislava)  

Abstrakt  12 
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku vo vzťahu k bežným denným aktivitám   (10 min)                                        
V. Regecová, E. Kellerová (Bratislava)  

Abstrakt  2
Barorefl exná senzitivita a rezistentná hypertenzia (15 min)                                                                                     
D. Čelovská, J. Gonsorčík, A. Dukát, Ľ. Gašpar (Bratislava, Košice)

Abstrakt  1
Ako vplýva krvný tlak a stav hydratácie, stanovenej bioimpedančnou spektroskopiou 
na geometriu a funkciu ľavej komory u pravidelne hemodialyzovaných pacientov?   (10 min)                                                                                    
K. Bobocká, J. Dúbrava, P. Slezák, A. Lehotská, V. Pokorná, P. Ponťuch (Bratislava)

Abstrakt  7
Artériová hypertenzia a glomerulonefritídy (kazuistika) (10 min)                                                                                        
E. Hirnerová, M. Kučera, O. Nyitrayová, D. Daniš, Ľ. Gašpar  (Bratislava)
  

Diskusia  (30 min)
  

14.30 Koniec bloku
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 Sála A (TAVO)
08.30 – 10.00 BLOK: Hot lines
 
Predsedajúci:  D. Škultétyová (Bratislava) 
 Ľ. Fábryová  (Bratislava)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Klinická štúdia PARADIGM-HF (20 min)                                                                                                              
E. Goncalvesová (Bratislava)     

Budúcnosť hypolipidemickej liečby u vysokorizikových pacientov (20 min) 
Ľ. Fábryová (Bratislava)

Výsledky štúdie Simplicity-3 -  vieme ako ďalej s renálnou denerváciou?  (15 min)                                                                                                                                            
S. Filipová (Bratislava) 

Nové antihypertenzné látky (15 min)                 
M. Sninčák, K. Kolesár (Košice) 

Diskusia  (20 min)

10.00   Koniec bloku  

10.00 – 10.10  Prestávka

 Sála A (TAVO) 
10.10 – 11.40 BLOK: Pozvaní prednášatelia  
 prednášky predstaviteľov odborných spoločností 
 venovaných jubilejnému kongresu SHS

Predsedajúci:  S. Filipová (Bratislava) 
 G. Kaliská (Banská Bystrica)

Vascular ageing - An update 2015   /Invited lecture (30 min)                                                                                                                                            
P. Nilsson (Malmo, Sweden) 

Úvahy o fi xných kombináciách antihypertenzív.   /vyžiadaná prednáška (20 min)
P. Jonáš (Košice)  

Ktorý hypertonik má byť liečený betablokátorom?   /vyžiadaná prednáška (30 min)
G. Kaliská (Banská Bystrica) 

Diskusia  (10 min)

11.40  Koniec bloku

11.40 – 11.50  Prestávka
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 Sála A (TAVO)
11.50 – 13.30 SYMPÓZIUM 3: Ako poraziť hypertenziu? 
 Buďme originálni vo výbere kombinovanej liečby

Predsedajúci: S. Filipová (Bratislava)

Stratégie výberu kombinovanej liečby (15 min)
S. Filipová (Bratislava)   

Keď monoterapia nestačí ...  (15 min)
J. Gonsorčík (Košice)    

Keď potrebujeme pridať diuretikum ... (15 min)
G. Kamenský (Bratislava)   

Keď 2 lieky nestačia ...  (15 min)
D. Pella (Košice)   

Témy do interaktívnej diskusie (10 min)
S. Filipová (Bratislava)                                                        

Diskusia  (30 min)

13.30  Koniec sympózia

Sympózium je  podporené edukačným grantom spoločnosti Servier.                                                                                   

13.30 -14.30   Obed

 Sála A (TAVO)
14.30 – 15.30 SYMPÓZIUM 4:  Budúcnosť hypolipidemickej  
 liečby vo svetle nových informácií

Predsedajúci: D. Pella (Košice)

Hypolipidemická liečba u pacientov s veľmi vysokým KV rizikom - včera, dnes a zajtra (15 min)                                               
P. Olexa (Košice)

Manažment dyslipidémie u pacientov s AKS vo svetle nových informácií (15 min)                                                                
M. Studenčan  (Košice)

Je možné  zlepšiť dosahovanie cieľových hodnôt LDL-cholesterolu u pacientov 
s veľmi vysokým KV rizikom? (15 min)                                                                                                                                      
D. Pella (Košice)

Diskusia  (15 min)

15.30   Koniec sympózia 4

Sympózium je  podporené edukačným grantom spoločnosti Merck Sharp and Dohme.

15.30 – 15.40  Prestávka

PROGRAM         PIATOK 13. MAREC 2015
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 Sála A (TAVO)
15.40 – 16.40 BLOK: Rezistentná hypertenzia 

Predsedajúci: D. Škultétyová (Bratislava)
 J. Widimský, Jr. (Praha, ČR)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vieme koho a kedy indikovať na renálnu denerváciu sympatika?  (15 min)
S. Filipová, D. Škultétyová (Bratislava)
  
Abstrakt 14 
Vplyv renálnej denervácie sympatika na kvalitatívne parametre muskulárnych artérií (15 min)                                
D. Škultétyová, S. Filipová, J. Maďarič, P. Chňupa (Bratislava)  

Renální denervace – současné kontroverze  /vyžiadaná prednáška   (15 min)
J. Widimský, Jr. (Praha, ČR) 

Diskusia  (15 min)

16.40   Koniec bloku

16.40 – 16.50  Prestávka

 Sála A (TAVO)
16.50 – 17.50 SYMPÓZIUM 5: 
 Od hypertenzie k srdcovému zlyhávaniu  

Predsedajúci: E. Goncalvesová (Bratislava)

RAAS a Neprilyzín - základne regulačné systémy v homeostáze kardiovaskulárneho systému  
F. Šimko (Bratislava)  (15 min)

Srdcové zlyhávanie a hypertenzia (15 min)                                                                                                                
S. Filipová (Bratislava)

Chronické srdcové zlyhávanie - závažný problém súčasnosti (15 min)                                                                     
E. Goncalvesová  (Bratislava)  

Diskusia  (15 min)

17.50  Koniec sympózia 5

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti Novartis.

19.00 – 21.30   Večerná diskusia

PROGRAM         PIATOK 13. MAREC 2015
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

 Sála B (ZUNA + EGUS)
08.30 – 10.00 BLOK: Varia o HT v klinike a v experimente
     
Predsedajúci: Š. Farský (Martin-Vrútky)   
 E. Pastrnáková (Košice)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Abstrakt  8
Biomarkery endotelovej dysfunkcie ako včasné prediktory gestačnej hypertenzie a preeklampsie   
E. Kolesárová, M. Janičko (Košice) (10 min)

Abstrakt  11                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Liečba hypertenzie v gravidite: 3-ročná retrospektívna štúdia (15 min)                                                             
V. Pokorná, T. Pázmanová, J. Kalužay, K. Bobocká, P. Ponťuch (Bratislava)

Abstrakt 3
Patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme vplyvom doxorubicínu 
a aditívny účinok  kvercetínu (10 min)
I. Dovinová, D. Krátka, M. Kvandová, M. Barančík (Bratislava)

Abstrakt 5
Vzťah medzi kvalitou spánku a hodnotami krvného tlaku pred a po liečbe rilmenidínom                                 
Š. Farský, R. Šidlo  (Martin, Bratislava) (15 min)   

Abstrakt 10                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vplyv pioglitazónu - agonistu PPARγ na zmeny v hypertenzii a redoxnej regulácii 
u mladých a dospelých SHR zvierat (10 min)
M. Kvandová, D. Krátka, P. Bališ, M. Barančík, I. Dovinová (Bratislava)  

Diskusia  (30 min) 

10.00  Koniec bloku

10.00 – 10.10  Prestávka

PROGRAM         PIATOK 13. MAREC 2015

1010.10.000000 – 11 10 10.10.100 0 PrePrestástávkavka
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 Sála B (ZUNA + EGUS)
10.10 – 11.40 BLOK: 
 Obezita ako kardiovaskulárny rizikový faktor 
 Program bol pripravený v spolupráci PS preventívnej kardiológie  
 Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Obezitologickej sekcie   
 Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Predsedajúci:   V. Bada (Bratislava) 
 Ľ. Fábryová (Bratislava)                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kardiometabolické riziká obezity  /vyžiadaná prednáška (15 min)                                                                                                                                          
Ľ. Fábryová (Bratislava)                                                                                                          

Obezita začína v detskom veku  /vyžiadaná prednáška  (15 min)                                                                                                                                             
V. Bada (Bratislava)                                                                                                                                                          

Bariatrická/metabolická chirurgia a jej význam v prevencii a liečbe komorbidít obezity  (15 min)
/vyžiadaná prednáška                                                                                                                                                                                                                                                                            
P. Holéczy (Ostrava-Vítkovice, ČR)

Hypertenzia a hyperurikémia  /vyžiadaná prednáška (15 min)                                                                                                                                          
E. Pastrnáková (Košice)

Panelová diskusia  (30 min)

11.40  Koniec bloku

11.40 – 15.40   Prestávka v sále Zuna + Egus

 Sála B (ZUNA + EGUS)
15.40 – 16.40 BLOK: Juvenilná hypertenzia
 Program je venovaný ako spomienka 
 na Doc. MUDr. Evu Čižmárovú, CSc., F.E.S.C.

Predsedajúci: V. Vršanská (Bratislava)    
 A. Jurko ml. (Martin)                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
Systémová hypertenzia v detskom veku -  príčiny a následky  /vyžiadaná prednáška (15 min)
A. Jurko, M. Mešťaník, T. Jurko, I. Tonhajzerová (Martin)

Ako liečime hypertenziu v detskom veku?  /vyžiadaná prednáška (15 min)
 V. Vršanská, M. Hrebík, A. Baráková (Bratislava) 

Register arteriálnej hypertenzie  /vyžiadaná prednáška (15 min)                                                                                                                        
A. Kriššáková, V. Vršanská, J. Zemánková, A. Baráková  (Bratislava)

Feochromocytóm v detskom veku. Kazuistika.  /vyžiadaná prednáška (10 min)
A. Kriššáková, P. Kunovský (Bratislava)
                                                                                                                                               
16.40  Koniec bloku

PROGRAM         PIATOK 13. MAREC 2015
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

PROGRAM         SOBOTA 14. MAREC 2015

 Jedáleň hotela Partizán
07.30 – 8.30 Valné zhromaždenie členov SHS a pracovné raňajky
  
Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava)
 P. Jonáš (Košice)
 D. Škultétyová (Bratislava) 

Program Valného zhromaždenia:
1. Otvorenie a správa o činnosti SHS od XXIX. kongresu SHS
2. Správa o hospodárení SHS
3. Plán aktivít SHS na rok 2015 a 2016
4. Diskusia
5. Závery

Členovia SHS budú mať k dispozícii podklady k Valnému zhromaždeniu od 12. marca 2015 na informačnej 
tabuli Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS v registrácii kongresu. 
Každý člen SHS dostane hlasovací lístok do svojich kongresových materiálov.

8.30 – 8.40   Prestávka

 Sála A (TAVO) 
08.40 – 10.10 SYMPÓZIUM 6: Kde hľadať možnosti zefektívnenia 
 liečby hypertenzie a hyperlipidémie?

Predsedajúci: A. Vachulová (Bratislava)
 M. Souček (Brno, ČR)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Interaktívne otázky a odpovede (15 min)

Možnosti liečby pacienta s rezistentnou hypertenziou  (20 min)                                                                                           
F. Kovář (Martin)
  
Fixní trojkombinace – nová naděje pro léčbu hypertenzních pacientů (20 min)                                                                                
M. Souček (Brno, ČR)
   
Efektívny management liečby hyperlipidémie (20 min)                                                                                     
A. Vachulová (Bratislava)
   
Diskusia  (15 min)

10.10   Koniec sympózia 6

Sympózium je podporené edukačným grantom spoločnosti Krka.

10.10 – 10.20  Prestávka
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PROGRAM         SOBOTA 14. MAREC 2015

 Sála A (TAVO) 
10.20 – 11.20 BLOK: Program České společnosti pro hypertenzi    

Predsedajúci:     R. Cífková (Praha, ČR)                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
Prevalence zdánlivě rezistentní hypertenze v reprezentativním vzorku české populace 
/vyžiadaná prednáška (15 min)
R. Cífková (Praha, ČR)

Diuretika v léčbě hypertenze/ vyžiadaná prednáška (15 min)
J. Vítovec  (Brno, ČR)

Endoteliální a erektilní dysfunkce u hypertenze/ vyžiadaná prednáška (15 min)                                                                                                                                            
J. Špinar (Brno, ČR)

Diskusia  (15 min)

11.20  Koniec bloku

11.20 – 11.30  Prestávka

 Sála A (TAVO) 
11.30 – 12.30 SYMPÓZIUM 7: Hyperurikémia - rizikový faktor 
 kardiovaskulárnej mortality                                

Predsedajúci: F. Šimko (Bratislava)
 J. Lietava (Bratislava)

Hyperurikémia - patofyziologické aspekty (15 min)                                                                                         
F. Šimko (Bratislava) 
  
Hyperurikémia a jej klinické vzťahy: srdce, oblička a cievy (15 min)
J. Lietava (Bratislava)
                                                                                                                                      
Je hyperurikémia problémom ambulantného lekára? (15 min)                                                                                 
J. Gajdošík (Nové Zámky)
                                                                                                                                  
Diskusia  (15 min)

12.30  Koniec sympózia 7

Sympózium je  podporené edukačným grantom spoločnosti Berlin-Chemie Menarini Group.

12.30 Ukončenie XXX. Kongesu SHS
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MAXIMÁLNY VÝKON

POČAS CELÝCH 24 HODÍN
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(40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu a 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom. Telmisartan/Hydrochlo-
rotiazid EGIS fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom EGIS 80 mg/12,5 mg (80 mg 
telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne. Dávkovanie a spôsob podávania: Telmisartan/Hydrochlorotiazid  EGIS 40 
mg/12,5 mg a Telmisartan/Hydrochlorotiazid EGIS 80 mg/12,5 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 40 mg resp. 80 mg. Telmisartan/Hydrochlorotiazid 
EGIS 80 mg/25 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom EGIS 80 mg/12,5 mg alebo u pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na 
telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť na iné látky, odvodené od sulfónamidov, druhý a tretí trimester gravidity, 
cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest, ťažké poškodenie funkcie pečene, ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), úporná hypokaliémia, hyperkalciémia. Nežiaduce účinky: Časté: závrat. 
Menej časté: bronchitída, faryngitída, sinusitída, hypokaliémia, úzkosť, synkopa, vertigo, tachykardia, arytmie, ortostatická hypotenzia, dyspnoe, hnačka, sucho v ústach, myalgia, erektilná dysfunkcia, bolesť v hrudníku, zvýšné 
hladina kyseliny močovej v krvi. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Egis Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. Posledná revízia textu: Apríl 2013. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si pozorne prečítajte 
Súhrn charakteristických vlastností lieku. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie.

Citácie:
1. Mc Gill,Reilly Clin Ther 2001); 23:833 – 850, 2. Data on the file,Výskyt nežiaducich účinkov,Mancia Am J Hypertens 2002;15(Supp 1):A54, 3. SPC, 
4. Súč Klin Pr 2009; Dukát a kol.: Blokáda receptorov pre angiotenzín II a orgánová ochrana

  *KV ochorenia- kardiovaskulárne ochorenia.

EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o., Apollo BC II, blok E, Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava. 
Tel.: +421 2/3240 9422, fax: +421 2/3214 4900, e-mail: sekretariat@egis.sk; www.egis.sk.

ŠUKL kód:  
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4929A Telmisartan/Hydrochlorotiazid tbl fl m  56×80/12,5mg 4935A Telmisartan/Hydrochlorotiazid tbl fl m  56×80/25 mg

 Vyššia redukcia krvného tlaku ako v monoterapii1 

 Dobre tolerovaná fi xná kombinácia1,2,3 
 Dlhodobá liečba znižuje riziko KV morbidity a mortality3

 Preukázaný efekt liečby aj u vysokorizikových pacientov s KV* ochoreniami4
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ABSTRAKT 1
Ako vplýva krvný tlak a stav hydratácie, stanovenej bioimpedančnou spektroskopiou 
na geometriu a funkciu ľavej komory u pravidelne hemodialyzovaných pacientov?

Katarína Bobocká1, Juraj Dúbrava2, Peter Slezák3, Anna Lehotská4, Veronika Pokorná1, Peter Ponťuch1

1IV. Interná klinika Lekárska fakulta UK a UN, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, 
2Oddelenie neinvazívnej kardiológie UN, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, 
3Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Lekárska fakulta UK, 
4Hemodialyzačné stredisko – Fresenius Medical Care, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SR

Cieľ práce: 
Posúdiť vplyv krvného tlaku (TK) a prevodnenia (overhydratation OH) stanoveného bioimpedančnou 
spektroskopiou (BIS) na geometriu a funkciu ľavej komory (ĽK) u pravidelne hemodialyzovaných (HD) 
pacientov.

Materiál a metodika: 
U 45 (muži/ženy: 30/15) pravidelne HD pacientov sme retrospektívne analyzovali počas 1 roka vplyv 
priemerného mesačného TK počas HD (systolický TS, diastolický TD, stredný arteriálny MAP a pulzný PP) 
s ukazovateľmi hydratácie (extracelulárna tekutina - ECW, intracelulárna tekutina ICW, pomer ECW/ICW, 
celková voda tela - TBW, pomer ECW/TBW a OH/ECW), zmeraných v mesačných intervalloch metódou BIS 
pred HD. Následne sme ich korelovali s echokardiografi ckými parametrami: ejekčná frakcia ĽK, hmotnosť ĽK 
(LVM), index hmotnosti ĽK (LVMI), veľkosť ľavej predsiene (LA), enddiastolický priemer ĽK (LVEDD), relatívna 
hrúbka stien ĽK (RHSĽK), maximálna rýchlosť fázy rýchleho plnenia (E), maximálna rýchlosť fázy neskorého 
plnenia (A), pomer E/A, deceleračný čas (DCT) a izovolumický čas (IVRT).

Výsledky: 
Normálnu geometriu ĽK malo 11 pacientov (25%), koncentrickú remodeláciu malo 5 pacientov (11%), 
koncentrickú hypertrofi u 25 pacientov (55%) a excentrickú hypertrofi u 4 (9%) pacienti. Potvrdzujeme 
významný vplyv TS, TD, PP a MAP na veľkosť LVM, LVMI, IVS, RHSĽK (p<0,001, r=0,4), ale nie na EF, LVEDD, LA. 
Kauzálny vzťah nachádzame medzi prevodnením OH a LVM (p<0,01, r=0,3) a LA (p<0,01, r=0,3). Hmot-nosť ĽK 
a veľkosť LA je aj významne priamo úmerná objemu ECW (p<0,01, r=0,3), ICW (p<0,01, r=0,4) a TBW (p<0,01, 
r=0,4). Nenašli sme žiaden príčinný vzťah medzi parametrami prevodnenia a EF, LVMI, LVEDD, IVS, RHSĽK 
ani ukazovateľmi diastolickej funkcie ĽK. Pomery OH/ECW a ECW/TBW taktiež nemali významný vplyv na 
parametre systolickej a diastolickej funkcie srdca. 

Diskusia a závery:
Bioimpedančná spektroskopia poskytuje kvantitatívne detailnejšie informácie o hydratácii pravidelne HD 
pacientov, ktoré spolu s ovplyvnením artériovej hypertenzie významne prispievajú k zvýšeniu kvality ich 
komplexnej liečby.
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ABSTRAKT 2                                                                                                                                                                                                                                                                    
Baroreflexná senzitivita a rezistentná hypertenzia

Denisa Čelovská1, Jozef Gonsorčík2, Andrej Dukát1, Ľudovít Gašpar1

12. Interná klinika, Lekárska fakulta UK a UN, Bratislava, 
2Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, SR

Cieľ práce: 
Barorefl exná senzitivita (BRS) je neinvazívny marker integrity autonómneho nervového systému, ktorý 
charakterizuje efektivitu regulácie tlaku krvi v organizme. Cieľom práce bolo stanoviť rozdiely a klinický 
význam barorefl exnej senzitivity pre rizikovú stratifi káciu pacientov s primárnou, dobre kontrolovanou 
a rezistentnou hypertenziou.

Materiál a metodika: 
Vyšetrili sme 105 pacientov, 96 (46 M/50 Ž, 68±9,54 rokov) s primárnou kontrolovanou artériovou 
hypertenziou a 9 pacientov s rezistentnou hypertenziou (3M/ 6 Ž, 64±5,86 rokov). Skúmali sme rozdiely BRS 
u pacientov podľa výšky systolického tlaku krvi (TK), globálneho kardiovaskulárneho (KV) rizika a pridružených 
KV ochorení. BRS sme vyšetrili sekvenčnou metódou s použitím protokolu kontrolovaného dýchania 
s frekvenciou 0,1 Hz na základe 5-minútového kontinuálneho neinvazívneho monitorova-nia zmien TK 
a intervalu R-R. 

Výsledky: 
Zistili sme signifi kantnú negatívnu koreláciu medzi hodnotami spontánnej BRS a výškou systolického 
TK (r= –0,52, p <0,001). Hodnota BRS bola nižšia u hypertonikov s pridruženým KV ochorením (CMP, IM) aj 
6 a viac mesiacov po prekonaní akútneho ataku ako u hypertonikov bez KV ochorenia (p <0,05). Pacienti 
s kritickou hodnotou BRS ≤3 ms/mmHg (36 pacientov, 34,28%, 24M/12Ž) boli prevažne muži hypertonici, 
s BMI 32,46±3,4 kg/m2 a metabolickým syndrómom. 7 (77,7%) pacientov s rezistentnou hypertenziou 
malo hodnotou BRS ≤3 ms/mmHg. Priemerná hodnota BRS bola u pacientov s rezistentnou hypertenziou 
signifi kantne nižšia ako v skupine bez nej (2,18±1,05 vs. 5,92±2,51 ms/mmHg, p <0,001).

Diskusia a závery: 
Artériová hypertenzia je asociovaná s redukciou BRS. Pacienti s rezistentnou hypertenziou majú signifi kantne 
častejšie kritické hodnoty BRS ≤3 ms/mmHg ako iní hypertonici. Redukovaná hodnota BRS by preto mohla 
predstavovať potencionálny prediktor odpovede na barorefl exnú aktivačnú liečbu, či renálnu sympatikovú 
denerváciu. 
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XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ABSTRAKT 3                                                                                                                                      
Patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme vplyvom doxorubicínu 
a aditívny účinok kvercetínu

Ima Dovinová1, Dominika Krátka2, Miroslava Kvandová1, Miroslav Barančík3

1Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, 
2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, 
3Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR

Cieľ práce:  
Doxorubicín (DOX) je efektívne protinádorové liečivo, avšak jeho klinické používanie je limitované 
nepriaznivými kardiotoxickými účinkami (Ivanová, 2012, Štěrba, 2013). Cieľom práce bolo na modeli Wistar 
potkanov sledovať zmeny tlaku krvi a parametre toxických a antiooxidačných génov a proteínov v komorách 
srdca po podávaní samotného DOX a po podaní fl avonoidu kvercetínu (KVE), ktorý má potenciál ovplyvniť 
negatívny dopad DOX terapie. 

Materiál a metodika: 
V práci boli použité dospelé (11-týždňové) Wistar potkany rozdelené na 3 experimentálne skupiny 
s kumulatívnymi dávakami: DOX (15 mg/kg) a DOX+KVE (15 mg/kg a 20 mg/kg). Kontrole bol podávaný 
fyziologický roztok. Krvný tlak bol meraný pletyzmografi cky. Zmeny v génovej expresii v komorách srdca 
boli stanovené pomocou qPCR a hladina proteínov bola detekovaná WB analýzou. Aktivity SOD a GST boli 
sledované spektrofotometricky. 

Výsledky: 
Kumulatívne podavanie doxorubicín viedlo k nárastu tlaku krvi, kým dodatočné podanie KVE viedlo 
k jeho normalizácii. Samotný DOX neovplyvnil expresiu p22phox a AT1R génov v komorách srdca, kým pri 
súčasnom podávaní DOX a KVE dochádzalo k opozitným odpovediam ľavej a pravej komory. Miera expresie 
mdr1a a MRP1 génov v ľavej komore sa nemenila, avšak v pravej komore pri podávaní dvojkombinácie DOX   
s KVE dochádzalo k výraznému poklesu expresie génov mdr1a MRP1. Nárast expresie SOD izoforiem SOD1 
a SOD2 bol prednostne pozorovaný v pravej komore srdca.

Diskusia a závery: 
Experimentálne výsledky poukazujú na rozdielny, zväčša opozitný, účinok DOX na sledované parametre ľavej 
a pravej srdcovej komory. Podávanie KVE sa výraznejšie prejavila pri normalizácii krvného tlaku a na zmenách 
sledovaných parametrov v pravej komore. 

Literatúra:
Ivanová M, Dovinová I, Okruhlicová L, Tribulová N, Simončíková P, Barteková M, Vlkovičová J, Barančík M.: 
Acta Pharmacol Sin. 2012, 33(4):459-469. 
Stěrba M, Popelová O, Vávrová A, Jirkovský E, Kovaříková P, Geršl V, Simůnek T. : Antioxid Redox Signal. 2013, 
18(8): 899-929. 
Práca podporená grantom: VEGA 2/0169/12 a APVV-0348-12
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ABSTRAKT 4                           
Non-dipping, rizikové faktory a izolovaná systolická hypertenzie v staršom veku

Mohamed Hassan Zain El-Abdin, Marian Sninčák, Kamil Pahuli, Zuzana Solárová, Petra Hrabčáková, 
Kamil Kolesár
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva, Centrum pre hypertenziu, Lekárska fakulta UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, 
Košice, SR

Cieľ práce: 
Non-dipping, ranný vzostup tlaku krvi (TK) sú v súčasnosti stále problémom v praxi klinickej hypertenziológie. 
24-hodinové monitorovanie tlaku krvi (AMTK) za bežného životného rytmu je odporúčané u pacientov 
s vysokým klinickým TK a pacientov s poškodením cieľových orgánov (PCO). Zámerom bolo stanoviť 
prostredníctvom tohto vyšetrenia, či zvýšené hodnoty skorého ranného vzostupu TK a non-dipping 
u liečených starších osôb s artériovou hypertenziou (AH) sú vo vzťahu k poškodeniu cieľových orgánov.

Materiál a metodika: 
Celkom 310 liečených pacientov s AH a záznamom AMTK v dokumentácii vo veku 65 rokov a starších bolo 
vybraných náhodne za sebou z veľkého súboru ambulantných pacientov v našom centre. Boli rozdelení do 
dvoch skupín: systolicko-diastolická AH (n=266) a izolovaná systolická hypertenzia (ISH) (n=44), obe skupiny 
s vekom 76±10 rokov. Skupina s ISH (non-dipperi n=35 a dipperi, n=10) bola rozdelená podľa veku, pohlavia, 
konkomitantných rizikových faktorov (RF), medikamentóznej liečby, hospitalizácie, návštev centre, počtu 
vyšetrení AMTK a komplikácií AH. Štúdia bola ukončená po 2,5 roku sledovania. Jedným z hlavných cieľov 
bola prognóza kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) vo vzťahu k ISH u sledovaných hypertonikov.

Výsledky: 
Fenomén skorého ranného vzostupu TK (early morning surge, EMS) bol identifi kovaný v oboch skupinách 
hypertonikov, u mužov i žien rovnako. Z RF bola najvýznamnejšia hyperlipidémia v skupine dipperov 
aj  non-dipperov. Celkom 45 % pacientov non-dipperov malo diabetes mellitus, 30% prejavy renálnej 
nedostatočnosti (34 % non-dipperov a 22 % dipperov). 29 % chorých mali zistené príznaky endokrinopatie 
(prevažne ochorenia štítnej žľazy). Hypertrofi a ľavej komory srdca bola prítomná u všetkých pacientov, 
chronické zlyhávanie srdca u 60 % non-dipperov a 56 % dipperov; retinopatia u 31 % non-dipperov a 11 % 
pacientov dipperov. Aneuryzma aorty sa zistila len u non-dipperov. Hypertonici dipperi prekonali menej 
často cievnu mozgovú príhodu (najmä tí s vyššou frekvenciou fenoménu EMS) a infarkt myokardu, 
v porovnaní s non-dippermi.

Diskusia a záver: 
Skorý ranný vzostup tlaku, non-dipping je prediktorom hypertenzného poškodenia cieľových orgánov 
u pacientov s ISH.  AMTK je vhodným vyšetrením pri stratifi kácii rizika pacientov.

25

SHS_program_2015.indd   27SHS_program_2015.indd   27 27. 2. 2015   14:39:5027. 2. 2015   14:39:50



XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ABSTRAKT  5                                                                                                                                      
Vzťah  medzi kvalitou spánku a hodnotami krvného tlaku pred a po liečbe rilmenidínom

Štefan Farský, R. Šidlo
Martin-Vrútky, Bratislava, SR 

Cieľom štúdie 
bolo  zistiť, či ranné  hodnoty krvného tlaku u pacientov s fi xovanou a medikamentózne liečenou 
hypertenziou korelujú s kvalitou spánku počas predchádzajúcej noci a či liečba rilmenidinom priaznivo 
ovplyvní nielen výšku krvného tlaku, ale prostredníctvom zníženia sympatikovej aktivity zlepší aj kvalitu 
spánku. V predchádzajúcej štúdii sme totiž na vzorke  1216 pacientov s hypertenziou a metabolickym 
syndrómom zistili, že až 59 % z nich uviedlo zlepšenie spánku počas liečby rilmenidinom.

Materiál a metodika: 
Vyšetrili sme 993 pacientov s esenciálnou hypertenziou, u ktorých sa napriek medikamentóznej liečbe 
nedosiahli cieľové hodnoty krvného tlaku a u 79% sa zistila abdominálna obezita. Liečba rilmenidínom 
sa pridávala k doterajšej liečbe, štúdia trvala 3 mesiace. Na začiatku a konci štúdie sa v ambulanciách 
všeobecných lekárov vykonali antropometrické  a základné biochemické vyšetrenia, opakované meranie 
krvného tlaku a pulzu v intervale 10 min.  a vyhodnotenie kvality spánku podľa dotazníka Athens Insomnia 
Scale. 

Výsledky: 
Po pridaní rilmenidínu do liečby hypertenzie poklesli systolický tlak, diastolický tlak, tepová frekvencia 
i kvalita spánku vysoko signifi kantne (p <0,0001). Koefi cienty korelácie medzi  hodnotami systolického tlaku 
a  kvalitou spánku na začiatku štúdie boli 0,08 (p <0,0226), na konci štúdie 0,14 (p <0,0001), medzi hodnotami 
diastolického tlaku a kvalitou spánku na konci štúdie 0,08 (p <0,015). Koefi cienty korelácie medzi rozdielom 
hodnôt systolického tlaku a rozdielom medzi výsledkami dotazníka na začiatku a konci štúdie boli -0,09 
(p <0,0064).

Závery: 
V našej štúdii sa potvrdil priaznivý účinok rilmenidínu pri liečbe hyperetnzie v zmysle významného poklesu 
krvného tlaku, spomalenia srdcovej frekvencie a zlepšenia kvality spánku hodnotenej štandardizovaným 
dotazníkom. Okrem toho sme zistili zaujímavé súvislosti medzi kvalitou spánku a hodnotami systolického 
a sčasti aj diastolického krvného tlaku pred začatím liečby rilmenidínom i v jej priebehu. Tieto výsledky 
sú v súlade so súčasnými literárnymi údajmi, ktoré preukázali, že znížený rozsah a znížená kvalita spánku 
nepriaznivo ovplyvňujú hodnoty krvného tlaku a výskyt hypertenzie i celkové kardiovaskulárne riziko 
u mladistvých i v dospelom veku. 
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ABSTRAKT 6
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) - indikátor kontroly krvného tlaku

Ľudovít Gašpar1, Robert Vámosi1, Andrej Dukát1, Martin Čaprnda1, Matej Bendžala1

1II. Interná klinika Lekárska fakulta auK a UNB, Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Bratislava, SR

Cieľ práce: 
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) umožňuje získať prehľad o absolútnych hodnotách 
a variabilite krvného tlaku v časovo defi novaných periódach. Cieľom našej práce bolo analýzou záznamov 
AMTK vyhodnotiť komplexne prínos tejto metodiky nielen z pohľadu kontroly krvného tlaku, ale stanovením 
diurnálneho indexu i z aspektu prognostického.

Materiál a metodika: 
Analyzovali sme 206 AMTK záznamov u pacientov hospitalizovaných na internom oddelení v kalendárnom 
roku 2013. 15 záznamov (7,3 %) bolo pre nedostatočný počet meraní nehodnotiteľnými. Mužov bolo 93 (45 %),
žien 113 (55 %). Súbor bol podľa veku rozdelený do 4 skupín. Vo vekovej skupine 18 – 44 ročných bolo 31 
osôb, vo veku 45–64 rokov 78 osôb, vo veku 65-74 rokov 52 osôb a vo veku 75 rokov a viac 45 osôb. Výsledky 
z AMTK umožnili identifi kovať na základe zmien diurnálneho indexu štyri rôzne profi ly: dipperov, non-
dipperov, extrémnych dipperov a riserov. Vyšetrenia AMTK boli realizované plno-automatickým prístrojom 
s defi novanou dennou a nočnou fázou merania a koreláciou s denníkom aktivít a kvalitou spánku.

Výsledky: 
U 88 osôb (42,7 %) boli dosiahnuté priemerné cieľové hodnoty AMTK pre 24-hodinový monitoring. Skupina 
dipperov pozostávala zo 79 osôb (38,3 %), v skupine non-dipperov bolo taktiež 79 osôb (38,3 %), riserov bolo 
30 (14,6 %) a extrémni dipperi boli traja (1,5 %). Sledovaním ďalšieho osudu vyšetrovaných osôb sme zistili, že 
k 30. júnu 2014 zomrelo 19 osôb (9,2 %), z nich 14 bolo zo skupín s narušeným diurnalnym indexom (9 non-
dipperov a 5 riserov).

Diskusia a závery: 
Metóda AMTK umožňuje komplexné zhodnotenie parametrov krvného tlaku i u hospitalizovaných 
pacientov. Nami získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že okrem základných parametrov TK slúžiacich 
ako indikátor kontroly krvného tlaku, má z prognostického aspektu význam analýza porúch diurnálneho 
znaku. Identifi kácia týchto pacientov môže byť preto nápomocná v manažmente artériovej hypertenzie 
a komorbidít. 
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a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ABSTRAKT  7                                                                                                                                         
Artériová hypertenzia a glomerulonefritídy (kazuistika)

Eva Hirnerová1, Marek Kučera1, Oľga Nyitrayová2, Dušan Daniš2, Ľudovít Gašpar1

1II. Interná klinika, Lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica Bratislava, 2Cytopathos s.r.o., Bratislava, SR

Cieľ práce:  
Incidencia artériovej hypertenzie sa pri rôznych ochoreniach obličiek líši. Jej častou príčinou sú glomerulone-
fritídy, pričom artériová hypertenzia môže byť ich prvou klinickou manifestáciou. Ak sa v klinickej praxi na 
možnosť sekundárnej renoparenchýmovej hypertenzie nemyslí a nezrealizujú sa potrebné vyšetrenia, môžu 
byť títo pacienti aj dlhodobo nesprávne liečení ako hypertenzia esenciálna. 

Materiál a metodika:  
Kazuistika pacientky s chronickou glomerulonefritídou.

Výsledky: 
41 ročná pacientka bola hospitalizovaná pre nevyrovnané hodnoty krvného tlaku (TK), v močovom náleze 
bielkovina +++, kreatinín v sére 116 umol/l, glomerulárna fi ltrácia 0,84 ml/s. Pacientka bola nastavená na 
antihypertenzívnu liečbu a prepustená do ambulantnej starostlivosti s diagnózou esenciálnej artériovej 
hypertenzie. Po 4 mesiacoch bola pacientka opätovne prijatá na hospitalizáciu pre vysoké hodnoty TK 
a edémový stav až charakteru anasarky. V laboratórnom obraze bol prítomný vzostup sérového kreatinínu 
na 303,38 umol/l, pokles glomerulárnej fi ltrácie na 0,26 ml/s a obraz nefrotického syndrómu s kvantitatívnou 
proteinúriou 6,21 g/D. Indikovali sme biopsiu obličky s nálezom mezangiokapilárnej glomerulonefritídy 
2. typu. U pacientky bola začatá imunosupresívna liečba prednisonom.

Diskusia a závery: 
V klinickej praxi je veľmi dôležité myslieť na možnosť sekundárnej renoparenchýmovej hypertenzie, ktorej 
častou príčinou sú chronické glomerulonefritídy. Ak sú tieto ochorenia dlhodobo nerozpoznané a nesprávne 
liečené, ohrozujú pacientov stratou renálnych funkcií, s potrebou dialyzačnej liečby i vznikom ďalších 
závažných komplikácií. Včasná diagnóza a liečba môže zlepšiť ich prognózu.
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ABSTRAKT  8                                                                                                                                      
Biomarkery endotelovej dysfunkcie ako včasné prediktory gestačnej hypertenzie 
a preeklampsie

Eva Kolesárová1, Martin Janičko2

1Interná a nefrologická ambulancia, Medikol s.r.o.  a 2I. Interná klinika , Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, SR 

Cieľ práce: 
Cieľom našej práce bolo skúmanie markerov endotelovej dysfunkcie ako včasných prediktorov preeklampsie 
a gestačnej hypertenzie. Išlo o prospektívnu kohortovú štúdiu, ktorá zahŕňala 61 gravidných pacientok 
vyšetrených v našej internej a nefrologickej ambulancii. Išlo o ženy v prvom trimestri gravidity s anamnézou 
rizika pre vznik gestačnej hypertenzie. Ako markery endotelovej dysfunkcie sme v našej práci sledovali 
C-reaktívny proteín stanovený ultrasenzitívnou metódou (CRPus), asymetrický dimetylarginín, kyselinu 
močovú a mikroalbuminúriu. 

Materiál a metodika: 
Hodnoty sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. Štatistickú významnosť rozdielov medzi 
kontinuálnymi premennými sme testovali Kruskall Wallis testom. Pri hľadaní prediktorov vzniku gestačnej 
hypertenzie sme použili logistickú regresiu. Rozdiely v parametroch v čase (medzi odbermi pred 20. 
týždňom, po 20. týždni a po ukončení šestonedelia) sme hodnotili ANOVA testom pre 3 príbuzné vzorky. 
Za štatisticky významnú hodnotu sme zvolili p<0,05.

Výsledky: 
Zistili sme významný rozdiel v hodnote CRPus pred 20. týždňom gravidity. Pacientky, u ktorých sa neskôr 
vyvinula gestačná hypertenzia mali zhruba 3x vyššie priemerné hodnoty CRPus pred 20. týždňom v porovnaní 
s pacientkami bez artériovej hypertenzie a dokonca vyššie hodnoty ako pacientky s preexisttujúcou 
artériovou hypertenziou (13,77±3,17 μg/ml vs. 5,29±4,31 μg/ml vs. 7,98±3,85 μg/ml, p= 0,002). Ako významný 
prediktor gestačnej hypertenzie v našej práci bol jednoznačne dokázaný CRPus, ktorého signifykantne vyššia 
hladina pred 20. týždňom gravidity identifi kuje pacientky rizikové z hľadiska vývoja gestačnej hypertenzie. 

Diskusia a závery: 
Pre bežnú prax možno odporúčať rutinné stanovenie parametra CRPus v prvej polovici gravidity za účelom 
identifi kácie žien rizikových z hľadiska vzniku gestačnej hypertenzie, event. preeklampsie. Keďže sa jedná 
o vyšetrenie fi nančne menej náročné, je vhodné v prenatálnej poradni ako skríningové spolu s ďalšími 
vyšetreniami. 
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ABSTRAKT 9
Prínos domáceho merania krvného tlaku v liečebe seniorov

M. Križanová, P. Jonáš  
Klinika gerontológie a geriatrie LVN, a.s., Košice 

Cieľ:
Posúdiť prínos domáceho merania krvného tlaku (DMTK) na dosiahnutie správnej kontroly krvného tlaku 
(TK) u seniorov.

Metodika:
Posúdenie kontroly TK na dosiahnutie cieľových  hodnôt u ambulantných seniorov za použitia validovaných 
meračov. Kontroly záznamov  boli 1-krát mesačne a chorí boli sledovaní 12 mesiacov.

Súbor: 
Tvorilo 48 geriatrických chorých starších ako 65 rokov (32 žien, 16 mužov) poučených o metodike  DMTK s 
následným preskúšaním a potvrdením validity merača. Vylúčené boli merače s použitím fonendoskopu. U 
žiadneho chorého nebola prítomná sekundárna hypertenzia.

Výsledky: 
12-mesačné sledovanie ukončilo  42 chorých (2 úmrtia bez súvisu s hypertenziou, 4 chorí zmenili bydlisko, 
alebo  prestali dochádzať na pravidelné kontroly).  Za správne kontrolovanú hypertenziu sme považovali takú, 
keď aspoň v 80% meraní dosahovali hodnoty TK ≤140-150 /90 mmHg. V prvom mesiaci  sme ani u jedného 
nedosiahli požadovaný cieľový TK. Bolo to obdobie dovyšetrovania a úpravy medikácie. Na konci druhého 
mesiaca  33,6% chorých dosiahlo cieľové hodnoty TK pri použití  fi xnej dvojkombinácie alebo trojkombinácie. 
V treťom mesiaci ďalších 42% chorých dosiahlo normalizáciu TK. Perzistencia na týchto hodnotách  
individuálne kolísala, ale v prevažnej miere  bol TK primerane kontrolovaný. U 24,4% sa nepodarilo dosiahnuť 
trvalú kontrolu TK so značnými  výkyvmi hodnôt pre nedodržiavanie medikácie a nefarmakologickej liečby. 

Záver: 
DMTK  je prospešná metóda pre kontrolu  artériovej hypertenzie v geriatrickej populácii. Jej úspešnosť je 
limitovaná dobrou spoluprácou  lekára a pacienta  s akceptovaním zvláštností geriatrického veku.
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ABSTRAKT 10                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vplyv pioglitazónu - agonistu PPARγ na zmeny v hypertenzii a redoxnej regulácii 
u mladých a dospelých SHR zvierat

Miroslava Kvandová1, Dominika Krátka2, Peter Bališ1, Miroslav Barančík3, Ima Dovinová1

1Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, 
2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, 
3Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR
 

Cieľ práce: 
PPARγ je nukleárny receptor podieľajúci sa na regulácii energetickej a lipidovej homeostázy, hypertenzie 
a antioxidačnej odpovede. Cieľom práce bolo sledovať zmeny tlaku krvi (TK) a redoxného sys-tému ľavej 
komory a mozgového kmeňa u SHR potkanov po podaní agonistov PPARγ- pioglitazónu (PIO) a kyseliny 
α-lipoovej (LA).

Materiál a metodika: 
V práci boli použité mladé (5-týždňové) a dospelé (12-týždňové) potkany kmeňa SHR, ktorým boli podávaný 
PIO (10mg/kg/deň) samostatne resp. v dvojkombinácii s LA (16 mg/kg/deň) 2 týždne pomocou žalúdočnej 
sondy. TK bol meraný pletyzmografi cky. Hladina superoxidu bola stanovená chemiluminiscenčne. Zmeny 
v génovej a proteínovej expresii boli stanovené pomocou qPCR a WB analýzou. 

Výsledky: 
U mladých SHR potkanov podávanie PIO významne posunulo nástup zvyšovania TK a zlepšilo lipidový profi l 
(Dovinová, 2013), kým u dospelých SHR jedincov tieto zmeny neboli pozorované. Podávanie PIO samostatne 
alebo v dvojkombinácii s LA nemalo vplyv na expresiu mRNA PPARγ v ĽK a v mozgovom kmeni, a zmeny 
v náraste expresie boli zaznamenané iba u mladých jedincov. Samotný PIO nemenil hladinu superoxidu 
a expresiu SOD izoforiem v ĽK dospelých zvierat, kým v prípade dvojkombinácie agonistov - PIO a LA bola 
hladina superoxidu znížená. Tento jav sa prejavil aj na poklese expresie mRNA SOD izoforiem a na hladine 
SOD2 proteínu.

Diskusia a závery: 
Ukazuje sa, že PIO výraznejšie ovplyvnil redoxnú reguláciu v ĽK priamym účinkom tejto látky, kým v prípade 
mozgového kmeňa bol účinok sprostredkovaný cez PPARγ. Účinok terapie sa výraznejšie prejavil pri regulácii 
hypertenzie a redoxnej odpovede u mladých SHR. Experimentálne dáta, poukazujú aj na rozdielny vplyv 
glitazónov závislosti od veku (Li, 2010, Dovinova 2013) a použitého typu agonistu (Chan, 2010).

Literatúra: 
Dovinová I, Barancik M, Majzunova M et al.: PPAR Research 2013:11 pages. 
Chan SH, Wu KL, Kung PS, Chan JY. Hypertension 2010, 55: 1444-1453.
Li R, Zhang H, Wang W et al.: European Journal of Pharmacology 2010, 1-3: 140-147.
Práca podporená grantom: APVV-0348-12 a VEGA 02/0129/14
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ABSTRAKT 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Liečba hypertenzie v gravidite: 3-ročná retrospektívna štúdia

Veronika Pokorná1, Terézia Pázmanová1, Jozef Kalužay1, Katarína Bobocká1, Peter Ponťuch1

1IV. Interná klinika Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava, SR

Cieľ práce: 
Cieľom práce bolo: 1) zhodnotiť liečbu u pacientok s hypertenziou v gravidite - druh používaných liekov, 
ich dávky, dodržiavanie aktuálne platných smerníc ESH/ESC 2) zistiť vplyv sledovaných parametrov (vek, 
diabetes mellitus (DM), kvantitatívna proteinúria (KVP), kyselina močová) na liečbu. 

Materiál a metodika: Do štúdie bolo zahrnutých 233 pacientok, medián veku 32 (interkvartilové rozpätie 
28-35), 16% s DM, ktoré boli hospitalizované od 06/2011 do 06/2014 v UNB (nemocnica sv. Cyrila a Metoda)                  
z dôvodu hypertenzie v gravidite. Liečbu sme sledovali do dňa pôrodu. V prípade opakovaného stanovenia 
KVP a hladiny kyseliny močovej boli na analýzu použité najvyššie predpôrodné hodnoty.

Výsledky: Počet liekov potrebných na dosiahnutie kontroly krvného tlaku (TK) stúpal s narastajúcim vekom 
(p <0,05) a so stúpajúcou KVP (p <0,005). DM a hladina kyseliny močovej nemali vplyv na počet použitých 
antihypertenzív. Najčastejšie používané lieky, ich najčastejšie podávaná denná dávka a maximálna denná 
dávka boli nasledovné: metyldopa (97% pacientok, 2000 mg, 2250 mg), isradipín (50%, 5mg, 7,5mg), 
intravenózny (i.v.) urapidil (27%), perorálny urapidil (18%, 60/90mg, 240mg), metoprolol (10%, 100mg, 125mg),
amlodipín (9%, 10mg, 15mg), verapamil (5%, 5mg, 7,5mg). 

Diskusia a závery: Súčasne platné smernice ESH a ESC (Management of Arterial Hypertension, 2013; 
Management of Cardiovascular Diseases in Pregnancy, 2011) odporúčajú používať v gravidite metyldopu, 
kalciových antagonistov, prípadne betablokátory. Liečba v našej štúdii bola v súlade so smernicami až na 
používanie urapidilu. Urapidil bol podávaný viac v i.v. forme ako náhrada za smernicami odporúčané i.v. 
preparáty na liečbu hypertenzie v gravidite, ktoré nie sú na Slovensku dostupné. Počet preparátov potrebných 
na dosiahnutie kontroly TK u pacientiek s hypertenziou v gravidite koreloval so stúpajúcou kvantitatívnou 
proteinúriou a vekom. Väčšina pacientiek bola liečená súčasne 2 antihypertenzívami. Metyldopa, isradipín                 
a urapidil boli najčastejšie používané preparáty. 

32

SHS_program_2015.indd   34SHS_program_2015.indd   34 27. 2. 2015   14:39:5827. 2. 2015   14:39:58



ABSTRAKT 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku vo vzťahu k bežným denným aktivitám

Valéria Regecová1, Eva Kellerová1

1Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR

Cieľ práce: 
Cieľom štúdie je kvantifi kovať vplyv rôznych faktorov každodenného života, ktoré môžu skresľovať 
klasifi káciu hypertenzie (HT), prehypertenzie (PHT), 24-hodinového, denného a nočného  krvného tlaku (TK) 
vrátane nálezu „non-dipping“. 

Materiál a metodika: 
V súbore 98 pacientov vo veku od 10 do 24 rokov, ktorým boli v kardiologických ambulanciách opakovane 
zistené vysoké hodnoty TK, sme v laboratóriu ÚNPF vyšetrili kazuálny TK (3 oscilometrické merania) 
a vyhodnotili záznam ambulantného monitorovania TK (ABPM) (SunTech) podľa veku a telesnej výšky 
(odporúčania ESH). Priemerné denné a nočné hodnoty TK ako aj diurnálny index sme stanovili individuálne 
podľa skutočného času spánku. Variabilitu TK sme analyzovali vo vzťahu k vybraným domácim a školským 
aktivitám, ktoré neboli spojené s fyzickou námahou (učenie, sledovanie televízie, práca, resp. zábava pri 
počítači, odpočinok a pod.) 

Výsledky: 
Na základe analýzy ABPM spolu s aktuálnym TK sme zistili podiel PHT a HT (33/32), HT bieleho plášťa (WHT 
– 15 %) a maskovanej HT (MHT – 10%). Priemerná celková dĺžka spánku sa v týchto podskupinách nelíšila 
(7,9 hod.), ale posun reálnej doby spánku voči času nastavenému ABPM bol u 66 jedincov v rozpätí 1-5 hod. 
a významne ovplyvnil identifi káciu non-dipperov, (13 %) na rozdiel od nálezu 25 % podľa automatického 
nastavenia. Analýza diurnálneho rytmu ukázala u 70 % WHT zhodu časového úseku s najvyššími hodnotami 
ABPM z predchádzajúceho dňa s časom (8-11 hod.) vyšetrenia v laboratóriu, zatiaľ čo ostatní pacienti mali 
vyššie hodnoty TK prevažne podvečer. Preukázal sa významný (p<0,01) vplyv sledovania televízie na vzostup 
TK, podobne ako pri záťažových situáciach v škole (písomka).

Diskusia a závery: 
Okrem posunu časového úseku nočného TK ovplyvňujú výsledné hodnoty monitorovania vo vzťahu 
k stanoveným normám aj zdanlivo relaxačné aktivity. Pri manažmente pacienta treba brať do úvahy skutočný 
čas spánku a variabilitu TK posudzovať individuálne vzhľadom na konkrétne situácie, ktorým bol pacient 
počas monitorovania vystavený. 

Práca podporená grantom:  APVV–0523-10 a APVV-0348-12

33

SHS_program_2015.indd   35SHS_program_2015.indd   35 27. 2. 2015   14:39:5927. 2. 2015   14:39:59



XXX. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, 12.-14. marec 2015, Tále

ABSTRAKT  13                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rozbor liečby hypertenzie u seniorov. Vlastné skúsenosti.

Vladimír Spišák1, Monika Kulinová1

1Interné oddelenie a JIS, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina, SR

Cieľ práce: 
Zistiť štruktúru liečby hypertenzie podľa jednotlivých tried antihypertenzív ako aj dodržiavanie ESH a ESC 
odporúčaní z roku 2013.
Materiál a metodika: Prospektívne sme vyšetrili všetkých pacientov s hypertenziou, prijatých na interné 
oddelenie v mesiacoch 9. až 11. 2014, podľa vopred pripraveného liekového protokolu .

Výsledky: 
Počas sledovaného obdobia troch mesiacov sme prijali 1225 pacientov z toho bolo seniorov 479 (39,1%). 
Z týchto seniorov 413 (86,2%) malo hypertenziu.Cieľový krvný tlak dosiahlo 325 (78,6%) pacientov. 
Najčastejšími komorbiditami boli rôzne formy ischemickej choroby srdca (ICHS) 93,7% a cievnu mozgovú 
príhodu (CMP) prekonalo 26,8% pacientov. Najčastejším spôsobom liečby hypertenzie bola dvojkombinácia 
liekov (37,5%). Najčastejšie používanou liekovou triedou boli betablokátory (BB) v 48,6%, tesne sledovaní 
inhibítormi ACE v 47,2%, na treťom mieste skončili diuretiká (D). Liečbu podľa odporúčaní so zameraním na 
EBM dostávalo 30,2% pacientov. U pacientov s prekonanou CMP to bolo 35,2% liečených podľa EBM. 

Diskusia a závery: 
Seniori sa líšia od ostatných pacientov s hypertenziou prítomnosťou početných komorbidít, ktoré môžu 
výrazne ovplyvniť jednak výber triedy antihypertenzív, ale aj samotného antihypertenzíva a majú 
rozhodujúci vplyv na výslednú kombinovanú liečbu. Zanedbateľné nie sú ani odporúčanie pokiaľ ide 
o výber antihypertenzíva a kombinovanú liečbu vrátane fi xných kombinácii podľa EBM. Preto je len malým 
prekvapením najčastejšie používanie BB v liečbe hypertenzie. Na druhej strane zastúpenie blokátorov 
kalciového kanála (BKK) a indapamidových diuretík by malo byť podľa odporúčaní vyššie. Niektoré lieky 
odporúčané v prevencii CMP (candesartan a eprosartan) sa objavovali sporadicky, a iné (nitrendipin) 
v menšej miere než by si zaslúžili. Záverom môžeme konštatovať, že antihypertenzívna liečba seniorov je 
vzhľadom na do-siahnutú frekvenciou cieľových hodnôt TK (78,6%) na veľmi dobrej úrovni. Veľmi časté 
užívanie BB je dané komorbiditami.
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ABSTRAKT 14                                                                                                                                                      
Vplyv renálnej denervácie sympatika na kvalitatívne parametre muskulárnych artérií

Dana Škultétyová1, Slavomíra Filipová2, Juraj Maďarič1, Pavol Chňupa1

1Klinika kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,
2Klinika kardiológie a angiológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR

Cieľ práce: 
Viaceré pilotné práce poukazujú na priaznivý vplyv renálnej denervácii sympatika (RDN) na tuhosť elastických 
artérií. Cieľom našej práci bolo posúdiť dopad na kvalitatívne ukazovatele muskulárnych artérií, hlavne na 
tuhosť (AT) a endotelovú funkciu, hodnotenú pomocou prietokom navodenej dilatácie (FMD). 

Materiál a metodika: 
Sledovali sme 21 pacientov s rezistentnou hypertenziou (RH), (priemerný vek 55 rokov), ktorí podstúpili RDN. 
Kontrolnú skupinu (K) tvorili 19 hypertonici (priemerný vek 61 rokov) na konzervatívnej liečbe. Ukazovatele 
AT a FMD sme merali pomocou ultrasonografi e v kombinácii s echo-tracking na brachiálnej artérii. Hodnotili 
sme parametre AT: beta tuhosť (beta), elastický modul (Ep), poddajnosť (AC), rýchlosť šírenia pulznej vlny 
(PWV) a FMD v systole (FMD-S) a v diastole (FMD-D). V úvode sme porovnali AT a FMD u pacientov s RH 
a K skupinou. Následné kontroly u RH boli po 6, 9 a 12 mesiacoch po RDN. Na štatistické vyhodnotenie sme 
použili Studentov T-test.

Výsledky: 
Pacienti s RH mali zvýšené parametre AT, najmä Ep (Ep RH: 588 kPa, Ep K: 367 kPa p <0,01) oproti kontrolnej 
skupine. S odstupom 6 mesiacov po RDN sme zistili významný pokles parametrov AT (beta: 32,1%, vs. 21,4%, 
p=0,01; PWV 14,8 m/s vs. 10,75 m/s, p <0,01) Ukazovateľ Ep signifi kantne klesol po 6 mesiacoch, pričom efekt 
pretrvával po 9 a 12 mesiacoch (Ep 588 kPa vs. 327 kPa, p <0,01; vs. 430 kPa, p=0,04; vs. 385,5 kPa, p=0,02). 
Zistili sme signifi kantne zvýšenie FMD-S a FMD-D po 6, 9 a 12 mesiacoch oproti východzím hodnotám (FMD-S: 
3,8% vs. 10,02%, p <0,01; vs. 6,8%, p <0,01; vs. 7,8%, p=0,03; FMD-D: 4,21% vs. 11,2%, p <0,01; vs. 6,43%, p=0,04; 
vs. 8,9%, p=0,03).

Diskusia a závery: 
Pacienti s RH mali zvýšenú tuhosť steny brachiálnej artérii. Po intervenčnej liečbe RDN došlo k významnému 
poklesu parametrov tuhosti, čo sa mohlo odraziť v signifi kantnom zlepšení endotelovej funkcie. 
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Optimálna kombinácia molekúl 
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Citácie:
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Monitorovanie počtu leukocytov. Precitlivenosť/angioedém, intestinálny angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať do úplného vymiznutia symptómov. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: opatrnosť u alergických pacientov 
liečených desenzibilizáciou a vyhnúť sa pri imunoterapii jedom. Dočasne prerušiť podávanie ACE inhibítora najmenej 24 hodín pred liečbou. Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy: dočasné vysadenie liečby ACE inhibítorom pred 
každou aferézou. Hemodialyzovaní pacienti: zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív. Gravidita: nezačínať počas gravidity, zastaviť liečbu a začať alternatívnu liečbu, ak je to vhodné. Hepatálna 
encefalopatia: ukončiť liečbu. Fotosenzitivita: zastaviť liečbu. Opatrenia pri používaní: Funkcia obličiek: U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú 
funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas 
obdobia terapeutickej stabilizácie. V prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličke: neodporúča sa. Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade srdcovej insuficiencie, deplécie 
vody a elektrolytov u pacientov s nízkym krvným tlakom, stenózou renálnej artérie, kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo cirhózou s edémom a ascitom): začať liečbu s nižšou dávkou a postupne zvyšovať. Hypotenzia a deplécia vody 
a sodíka: Riziko náhlej hypotenzie v prípade už existujúcej deplécie sodíka (najmä v prípade stenózy renálnej artérie): Monitorovanie plazmatických elektrolytov, opätovné dosiahnutie krvného objemu a krvného tlaku, znova začať 
liečbu, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Hladiny sodíka: Častejšie monitorovanie u starších a u cirhotických pacientov. Hladiny draslíka: Hyperkaliémia: monitorovať hladiny draslíka v plazme v prípade renálnej in-
suficiencie, zhoršenia funkcie obličiek, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, pridružených udalostí, obzvlášť dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslíka šetriacich diuretík, dopln-
kov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo u pacientov užívajúcich iné lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére. Hypokaliémia: riziko u starších a podvyživených osôb, cirhotických pacientov s edémom 
a ascitom, pacientov s ochorením koronárnych artérií a pacientov so srdcovým zlyhaním, s dlhým QT intervalom: monitorovanie draslíka v plazme. Hladiny vápnika: hyperkalciémia: ukončiť liečbu pred vyšetrením funkcie prištítnych 
teliesok. Renovaskulárna hypertenzia: v prípade stenózy renálnej artérie: začať liečbu v nemocničnom zariadení s nízkou dávkou; monitorovať funkcie obličiek a draslík. Suchý kašeľ. Ateroskleróza: začať liečbu s nízkou dávkou u pa-
cientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou. Hypertenzná kríza. Srdcové zlyhanie/závažná srdcová nedostatočnosť: Opatrnosť v prípade srdcového zlyhania. Závažná srdcová nedostatočnosť 
(stupeň IV): začať liečbu pod lekárskym dohľadom so zníženou začiatočnou dávkou. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia: Opatrnosť v prípade obštrukcie výtokovej časti ľavej komory. Diabetickí pacien-
ti: U pacientov s inzulín dependentným diabetes mellitus sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom so zníženou úvodnou dávkou; monitorovať hladiny glukózy počas prvého mesiaca a/alebo v prípade hypokaliémie. Čierna rasa: 
vyšší výskyt angioedému a zjavne nižšia účinnosť v znižovaní krvného tlaku ako u pacientov iných rás. Operácia/anestézia: prerušiť liečbu jeden deň pred operáciou. Poškodenie funkcie pečene: Mierne až stredne závažné: opatrnosť. 
Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. Kyselina močová: hyperurikémia: Zvýšená tendencia k záchvatom dny. Staršie osoby: vyšetriť funkciu obličiek a hladiny draslíka pred začatím liečby. 
Dávku zvyšovať s opatrnosťou. Interakcie*: Kontraindikované: Aliskirén u diabetikov a pacientov s poškodením funkcie obličiek. Neodporúča sa: Lítium, aliskirén u pacientov iných ako sú diabetickí pacienti a pacienti s poškodením 
funkcie obličiek, súbežná liečba s ACE inhibítormi a blokátorom angiotenzínového receptoru, estramustín, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterém, amilorid...), draslík (soli), dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. 
Osobitná starostlivosť: baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach), antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce lieky), draslík nešetriace diuretiká a draslík šetriace diuretiká (eplere-
nón, spironolaktón), lieky vyvolávajúce torsades de pointes, amfotericín B (IV podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva, kardioglykozidy, CYP3A4 induktory, CYP3A4 inhibí-
tory. Treba vziať do úvahy: Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká, iné antihypetenzíva a vazodilatanciá, tetrakosaktid, alopurinol, cytostatiká a imunosupresíva, systémové kortikoidy alebo prokaínamid, anestetiká, 
diuretiká (tiazid alebo slučkové diuretiká), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, zlato, metformín, jódované kontrastné látky, vápnik (soli), cyklosporín, atorvastatín, digoxín, warfarín alebo cyklosporín, 
simvastatín. Gravidita a laktácia*: Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity a počas laktácie. Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity. Fertilita*: Reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií 
u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových kanálov. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje*: Môže byť znížená kvôli nízkemu krvnému tlaku, ktorý sa môže vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na 
začiatku liečby. Nežiaduce účinky*: Časté: závraty, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, dysgeúzia, poruchy videnia, tinnitus, palpitácie, sčervenanie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, 
zápcha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie, svrbenie, vyrážka, makulopapulárne vyrážky, svalové kŕče, opuch členkov, asténia, únava, edém. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyperkaliémia reverzibilná po vysadení, hypona-
triémia, insomnia, zmeny nálad (vrátane úzkosti), poruchy nálady, depresia, poruchy spánku, hypoestézia, tremor, synkopa, diplopia, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, rinitída, suchosť v ústach, porucha činnosti čriev, urtikária, 
angioedém, hypersenzitívne, hlavne dermatologické reakcie u pacientov s predispozíciou na alergické a astmatické reakcie, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidróza, exantém, fotosenzitívne reakcie, pemfigoid, artralgia, 
myalgia, bolesť chrbta, poruchy močenia, nočné močenie, časté močenie, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť, bolesť na hrudi, nevoľnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšenie hmotnosti, zníženie hmotnosti, zvý-
šená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: zmätenosť, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina hepatálnych enzýmov. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopénia, 
zníženie hemoglobínu a hematokritu, leukopénia, neutropénia, hemolytická anémia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, hyperkalciémia, hypertónia, periferálna neuropatia, angina pectoris, arytmia (vrátane bradykar-
die, ventrikulárnej tachykardie a arteriálnej fibrilácie), infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmer-
nej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, hyperplázia ďasien, pankreatitída, gastritída, hepatitída, žltačka, abnormálna funkcia pečene, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna der-
matitída, toxická epidermálna nekrolýza, Quinckeho edém, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: deplécia draslíka s hypokaliémiou, závažná najmä u vysokorizikovej populácie, torsades de pointes (potenciálne smrteľné), možnosť 
nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie, možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus, predĺžený interval QT na elektrokardiograme, zvýšená hladina glukózy v krvi, 
zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor), ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II. Indapamid je sulfónamidový derivát 
s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje 
transmembránový vstup kalciových iónov do srdcového svalu a hladkých svalov ciev. Balenie*: 30 alebo 90 tabliet. Dátum revízie textu: Jún 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 
Suresnes cedex, Francúzsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. * 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.
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