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Triplixam
Zloženie*: Triplixam 5mg/1,25mg/5mg filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg perindopril arginínu (per)/1,25 mg indapamidu (ind)/5 mg amlodipínu (amlo); Triplixam 5mg/1,25mg/10mg filmom obalená tableta: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/5mg filmom obalená
tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/10mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. Indikácie*: Substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní kombináciou fixnej dávky perindopril/indapamid
a amlodipínom, podávanými v rovnakých dávkach. Dávkovanie a spôsob podávania*: Jedna tableta denne, prednostne ráno a pred jedlom. Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. Pediatrická
populácia: nemá sa používať. Kontraindikácie*: Pacienti na dialýze. Pacienti s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Ťažká porucha funkcie obličiek (Clcr < 30 ml/min). Stredne ťažká porucha funkcie obličiek (Clcr 30 - 60 ml/min) pre Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg
a 10 mg/2,5 mg/10 mg. Precitlivenosť na liečivá alebo na iné sulfónamidy, na dihydropyridínové deriváty, na akýkoľvek iný inhibítor ACE alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE (pozri časť
Upozornenia). Hereditárny/idiopatický angioedém. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti Upozornenia a Gravidita a laktácia). Laktácia (pozri časť Gravidita a laktácia). Hepatálna encefalopatia. Ťažká porucha funkcie pečene. Hypokaliémia. Závažná hypotenzia. Šok vrátane kardiogénneho
šoku. Obštrukcia výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Súbežné použitie Triplixamu s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť Interakcie), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti Upozornenia a Interakcie), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť Interakcie), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo
stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť Upozornenia). Upozornenia*: Osobitné upozornenia: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.
Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia: opatrnosť v prípade kolagénového vaskulárneho ochorenia, imunosupresívnej liečby, liečby alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä v prípade už existujúcej poruchy funkcie obličiek.
Monitorovanie počtu leukocytov. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže
objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. Precitlivenosť/angioedém, intestinálny angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny.
Súbežné používanie inhibítorov mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus): Pacienti súbežne liečení inhibítormi mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) môžu mať zvýšené riziko angioedému (napr. opuch dýchacích ciest a jazyka, s poruchou dýchania alebo bez nej). Kombinácia
perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému). Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/
valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: opatrnosť u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou a vyhnúť sa pri imunoterapii jedom. Dočasne prerušiť
podávanie inhibítora ACE najmenej 24 hodín pred liečbou. Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy: dočasné vysadenie liečby inhibítorom ACE pred každou aferézou. Hemodialyzovaní pacienti: zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív. Primárny
aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). 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 insuficiencie, zhoršenia funkcie obličiek, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, pridružených
udalostí, obzvlášť dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo iných liekov spôsobujúcich zvýšenie hladín draslíka v sére. Hypokaliémia: vysoké riziko u starších
a/alebo podvyživených osôb, cirhotických pacientov s edémom a ascitom, pacientov s ochorením koronárnych artérií, pacientov so zlyhaním obličiek alebo so srdcovým zlyhaním, s dlhým QT intervalom: monitorovanie draslíka v plazme. Môže podporiť vznik torsades de pointes, ktoré môžu byť
fatálne. 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 pacientov 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 pacienti: U pacientov s inzulín dependentným diabetom 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. Porucha funkcie
pečene: Mierne až stredne ťažká: opatrnosť. Zriedkavo boli inhibítory ACE spojené so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. 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. Pomocné látky: zanedbateľné množstvo sodíka. Interakcie*: Kontraindikované: Aliskiren u diabetikov a pacientov s poruchou
funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: Lítium, aliskiren u pacientov iných ako sú diabetickí pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek, súbežná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom angiotenzínového receptora, estramustín, draslík šetriace lieky (napr.
triamterém, amilorid...), draslík (soli), kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), 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 (eplerenón, spironolaktón), racekadotril, mTOR inhibítory (sirolimus, everolimus, temsirolimus), lieky vyvolávajúce torsades de pointes, amfotericín B (i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové
podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva, kardioglykozidy, alopurinol, CYP3A4 induktory, CYP3A4 inhibítory. Treba vziať do úvahy: Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká, iné antihypertenzíva a vazodilatanciá, tetrakosaktid, alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva,
systémové kortikoidy alebo prokaínamid, anestetiká, diuretiká (tiazidové alebo slučkové diuretiká), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, zlato, metformín, jódované kontrastné látky, vápnik (soli), cyklosporín, atorvastatín, digoxín, warfarín, takrolimus,
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*: Veľmi časté: edém. Časté: závraty, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia,
dysgeúzia, porucha videnia, diplopia, tinnitus, palpitácie, sčervenanie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie, zmena činnosti čriev, svrbenie, vyrážka, makulopapulárna vyrážka, svalové spazmy, opuch členkov,
asténia, únava. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypersenzitivita, hypoglykémia, hyperkaliémia reverzibilná po vysadení, hyponatriémia, insomnia, zmeny nálad (vrátane úzkosti), depresia, poruchy spánku, hypestézia, tremor, synkopa, tachykardia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej
tachykardie a atriálnej fibrilácie), vaskulitída, bronchospazmus, suchosť v ústach, urtikária, angioedém, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidróza, exantém, fotosenzitívne reakcie, pemfigoid, artralgia, myalgia, bolesť chrbta, poruchy močenia, noktúria, polakizúria, zlyhanie obličiek,
erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť, bolesť na hrudi, nevoľnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hmotnosť, znížená hmotnosť, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: stav zmätenosti, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina hepatálnych
enzýmov, zhoršenie psoriázy. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopénia, leukopénia, neutropénia, hemolytická anémia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, hyperkalciémia, hypertónia, periferálna neuropatia, mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna
v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angina pectoris, infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofilná pneumónia, hyperplázia ďasien, pankreatitída, gastritída, hepatitída, žltačka, abnormálna
funkcia pečene, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, Quinckeho edém, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu a hematokritu. Neznáme: deplécia draslíka s hypokaliémiou, závažná najmä u vysokorizikovej populácie,
extrapyramídová porucha (extrapyramídový syndróm), myopia, rozmazané videnie, torsades de pointes (potenciálne smrteľné), možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie, možné zhoršenie už existujúceho systémového lupus erythematosus, predĺžený interval QT
na elektrokardiograme, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, Raynaudov fenomén. Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi.
Predávkovanie*. Vlastnosti*: Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (inhibítor ACE), 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: 08/2019.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko
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 miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

Literatúra: 1. Toth K et al. PIANIST Investigators. Am J Cardiovasc Drugs. 2014;14:137–145

Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94
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Skrátená informácia o liekoch
Co-Valsacor 80 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 160 mg/25 mg, Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg, Co-Valsacor 320 mg/25 mg. Každá filmom obalená tableta obsahuje valsartan
a hydrochlorotiazid. Terapeutické indikácie: liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých. Co-Valsacor, ktorý je fixnou kombináciou dávok, je indikovaný pre u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom. Dávkovanie a spôsob podávania: odporúčaná dávka je jedna filmom obalená tableta denne. Dávka sa môže zvýšiť zvýšením na maximálnu
dávku niektorej zo zložiek valsartan/hydrochlorotiazid 320 mg/25 mg. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene bez cholestázy nemá dávka valsartanu presiahnuť 80 mg. Tabletu
treba zapiť vodou. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivá, na iné liečivá odvodené od sulfónamidov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, druhý a tretí trimester gravidity, ťažká porucha funkcie pečene,
biliárna cirhóza a cholestáza, závažná porucha funkcie obličiek, anúria, refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia. Súbežné používanie Co-Valsacoru s liekmi
obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: súčasné užívanie
draslíkových doplnkov sa neodporúča. Odporúča sa časté sledovanie sérového draslíka a sérových elektrolytov. Pacienti s primárnym aldosteronizmom nemajú byť liečení Co-Valsacorom. U diabetických pacientov
sa vyžaduje úprava dávky inzulínu alebo orálnej hypoglikemickej látky. Pacientov užívajúcich HCTZ je potrebné informovať o riziku NMSC a odporučiť im, aby si pravidelne kontrolovali kožu kvôli možnému vzniku
akýchkoľvek nových lézií a aby urýchlene nahlásili akékoľvek podozrivé kožné lézie. Liekové a iné interakcie: lítium, iné antihypertenzíva, NSAID, presorické amíny, diuretiká šetriace draslí, lieky ktoré môžu
vyvolať torsades de pointes, srdcové glykozidy, vápnikové soli a vitamín D, antidiabetiká, beta-blokátory, diazoxid, lieky používané na liečbu dny, anticholinergiká, amantadín, cholestyramín a kolestipolové
živice, cytotoxické látky, alkohol, anestetiká a sedatíva, cyklosporín, metyldopa, karbamazepín, jódové kontrastné médiá. Gravidita a laktácia: užívanie Co-Valsacoru počas gravidity je kontraindikované.
Pri laktácii sa neodporúča. Nežiaduce účinky: časté: posturálna hypotenzia, strata chuti do jedla, mierna nausea a vracanie, urtikária a iné formy vyrážok, impotencia, rozmazané videnie, parestézia, tinitus,
únava, dehydratácia. Dátum revízie textu: November 2020. Liek na vnútorné použitie.
Valsacor 80 mg , Valsacor 160 mg , Valsacor 320 mg. Valsartan, filmom obalené tablety. Terapeutické indikácie: esenciálna hypertenzia u dospelých a hypertenzia u detí a dospievajúcich vo veku
6-18 rokov. Valsacor 80mg a 160mg aj zlyhanie srdca a nedávny infarkt myokardu. Liečba dospelých pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhávaním, ak neznášajú inhibítory ACE, alebo ako prídavná liečba
k inhibítorom ACE u pacientov, ktorí neznášajú betablokátory, ak sa nemôžu použiť antagonisty mineralokortikoidových receptorov. Dávkovanie a spôsob podávania: hypertenzia-odporúčaná dávka valsartanu
je 80 mg 1-krát denne. U pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, možno dennú dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na 320 mg. Odporúčaná začiatočná dávka pri zlyhaní srdca je 40 mg
dvakrát denne. Dávka sa môže postupne zvýšiť na 80 až 160 mg dvakrát denne, v závislosti na tolerancii pacienta. Nedávny infarct myokardu-u klinicky stabilných pacientov liečba môže začať už 12 hodín po
infarkte myokardu. Po úvodnej dávke 20 mg dvakrát denne sa v priebehu niekoľkých najbližších týždňov môže valsartan titrovať na 40, 80 a 160 mg dvakrát denne. Valsacor sa môže užívať nezávisle od jedla
a má sa zapiť vodou. Hypertenzia u detí a dospievajúcich vo veku 6 – 18 rokov: úvodná dávka je 40 mg raz denne u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 35kg a 80mg raz denne u detí s telesnou hmotnosťou
35 kg a viac. Dávka sa má upravovať podľa reakcie krvného tlaku. Kontraindikácie: precitlivenosť na valsartan alebo na niektorú z pomocných látok, ťažké poškodenie pečene, biliárna cirhóza, cholestáza, druhý
a tretí semester gravidity, súbežné užívanie Valsacoru s aliskirénom u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: opatrnosť u pacientov
s depléciou sodíka a/alebo objemu, s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou solitárnej obličky, poruchou funkcie obličiek, pečene. Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom sa valsartanom
nemajú liečiť, pretože ich renín-angiotenzínový systém nie je aktivovaný. Valsacor obsahuje laktózu. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súčasné užívanie lítia a draslík šetriacich diuretík, doplnkov
draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík a iné látky, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka. Je potrebná opatrnosť pri užívaní NSAID vrátane selektívnych inhibítorov COX-2. Gravidita a laktácia: valsartan sa
nemá používať v gravidite, ak sa počas liečby zistí gravidita, má sa valsartan čo najskôr vysadiť. Neodporúča sa používať valsartan u dojčiacich matiek. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Tak
ako pri iných antihypertenzívnych látkach, odporúča sa zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla a obsluhe strojov. Nežiaduce účinky: vírusové infekcie, posturálne závraty, ortostatická hypotenzia, hyperkaliémia,
konjunktivitída, kašeľ, epistaxa, únava, asténia, bolesť chrbta, svalové kŕče, myalgia, artritída. V kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi s hypertenziou bola celková incidencia nežiaducich udalostí
porovnateľná s placebom. Dátum revízie textu: November 2020. Liek na vnútorné použitie.
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Valtricom 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom 5 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety, Valtricom
10 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety, Valtricom 10 mg/320 mg/25 mg filmom obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát),
160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu
a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu. 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát), 320 mg valsartanu a 25 mg
hydrochlorotiazidu. Pomocné látky: laktóza a sodík. Terapeutické indikácie: Liečba esenciálnej hypertenzie, ako náhradná liečba u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak je primerane znížený kombináciou
amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu (HCT), ktoré sa užívajú buď ako tri jednozložkové lieky, alebo ako dvojzložkový a jednozložkový liek. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka Valtricomu
je jedna tableta denne, ktorá sa užíva podľa možnosti ráno. Predtým ako pacienti prejdú na liečbu Valtricomom, majú mať stav upravený stabilnými dávkami jednotlivých zložiek užívaných v rovnakom čase.
Dávka Valtricomu má byť založená na dávkach jednotlivých zložiek kombinácie v čase zmeny liečby. Maximálna odporúčaná dávka Valtricomu je 10 mg/320 mg/25 mg. Spôsob podania: Na perorálne použitie.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá, na iné sulfónamidové deriváty, na dihydropyridínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Druhý a tretí trimester gravidity. Porucha funkcie pečene,
biliárna cirhóza alebo cholestáza. Ťažká porucha funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2), anúria a dialyzovaní pacienti. Súbežné užívanie amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu s liekmi obsahujúcimi
aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR (rýchlosť glomerulárnej filtrácie) < 60 ml/min/1,73 m2). Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická
hyperurikémia. Ťažká hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtokovej časti z ľavej srdcovej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej stenózy).
Hemodynamicky nestabilné zlyhávanie srdca po akútnom infarkte myokardu.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: U pacientov s depléciou sodíka a/alebo objemu telesných tekutín, ako sú
pacienti užívajúci vysoké dávky diuretík, sa môže po začatí liečby amlodipínom/valsartanom/HCT vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Pravidelné stanovovanie elektrolytov v sére sa má vykonávať v primeraných

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. +421 2 571 04 501; Fax +421 2 571 04 502; E-mail: info.sk@krka.biz; www.krka.sk
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intervaloch, aby sa zistila možná elektrolytová nerovnováha. Súbežné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu
draslíka zvyšovať (heparín atď.), sa neodporúča. Liečba amlodipínom/valsartanom/HCT sa má začať len po korigovaní hypokaliémie a akejkoľvek súbežne existujúcej hypomagneziémie. Tiazidové diuretiká môžu
vyvolať azotémiu u pacientov s chronickou chorobou obličiek. Tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu systémového lupus erythematosus. Tiazidové
diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére. Ak sa počas liečby amlodipínom/valsartanom/HCT vyskytne
reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA. Liekové a iné
interakcie: Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi ACE, antagonistami receptorov angiotenzínu II vrátane valsartanu alebo tiazidmi sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity
lítia. Ak sa za potrebnú považuje kombinácia valsartanu s liekom, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa časté monitorovanie plazmatických hladín draslíka. Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo
grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov sa môže zvýšiť biologická dostupnosť, čo zosilní účinky na zníženie krvného tlaku. Gravidita a laktácia: Na základe existujúcich údajov
o jeho zložkách sa použitie amlodipínu/valsartanu/HCT neodporúča počas prvého trimestra a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Amlodipín sa vylučuje do ľudského materského mlieka.
Nežiaduce účinky: časté: hypokaliémia, hyperurikémia, hypomagneziémia, hyponatiémia, závrat, bolesť hlavy, somnolencia, palpitácie, pocit tepla, hypotenzia, bolesť brucha, dyspepsia, nauzea, vracanie,
exantém, urtikária, opuch členkov, impotencia, edém, únava. Dátum revízie textu: október 2020.
Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety: Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 80 mg valsartanu. Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg valsartanu. Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety: Každá filmom obalená tableta obsahuje
10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg valsartanu. Terapeutické indikácie: Liečba esenciálnej hypertenzie. Wamlox je indikovaný dospelým, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný
monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. Dávkovanie: Odporúčaná dávka lieku Wamlox je jedna tableta denne. Wamlox možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa individuálne titrovať dávku
zložkami lieku (t.j. amlodipínom a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Ak je to z klinického hľadiska vhodné, možno uvažovať o priamom prechode z monoterapie na fixnú kombináciu
dávok. Spôsob podania: Na perorálne použitie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza. Súbežné
užívanie Wamloxu s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR (Glomerular filtration rate) < 60 ml/min/1,73 m2). Druhý a tretí trimester gravidity.
Ťažká hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtokovej časti z ľavej srdcovej komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky
nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri súbežnom užívaní doplnkov draslíka je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie
hladín draslíka. Amlodipín/valsartan sa má používať s opatrnosťou na liečbu hypertenzie u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke.
Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na dávkovanie neboli stanovené. Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu,
sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, pretože môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti. Liekové a iné interakcie: Bežne používané antihypertenzíva a iné lieky, ktoré môžu vyvolať hypotenzívne nežiaduce účinky môžu zvyšovať antihypertenzívny účinok kombinácie. Zvýšené riziko hypotenzie je u pacientov užívajúcich klaritromycín
s amlodipínom. Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne. Gravidita
a laktácia: Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Je známe,
že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky. Amlodipín sa vylučuje do ľudského materského mlieka a neodporúča sa použitie počas dojčenia.
Nežiaduce účinky: časté: nazofaryngitída, hypokaliémia, závraty, bolesť hlavy, somnolencia, palpitácie, začervenanie, nepríjemné pocity v bruchu, bolesť v hornej časti brucha, nauzea, asténia, edém tváre,
návaly horúčavy, opuch členkov. Dátum revízie textu: december 2019.
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Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím prečítajte
úplnú informáciu o produkte (SPC). Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. Úplnú informáciu o lieku získate na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2,
821 09 Bratislava, www.krka.sk.
Dátum prípravy materiálu: 3/2021.
Literatúra: 1. Accetto R, Chazova IY, Sirenko Y et al.The efficacy and safety of valsartan and combination of valsartan and hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial
hypertension - the VICTORY trial. Kardiol Pol 2017; 75(1): 55-64, 2. Accetto R, Widimsky J Jr, Vincelj J, Sirenko Y, Yevgenyevna IC, Barbic Zagar B. The efficacy and safety of valsartan and a combination of valsartan
and hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial hypertension: a subgroup analysis of the effect of valsartan and its combination with hydrochlorothiazide on pulse wave
velocity and central blood pressure. Kardiol Pol. 2018;76(2):328-337, 3. Chazova I.E., Martynyuk T.V., Rodnenkov O.V. et al. First results of Russian multicenter prospective clinical study VICTORY II: VamlosetR
and Co-Vamloset effectiveness and safety in patients with stage 2 and 3 arterial hypertension. Systemic Hypertension. 2020; 17 (2): 36–47,4. SPC Valsacor, 5. SPC Co-Valsacor, 6. SPC Wamlox, 7. SPC Valtricom.
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PREZIDENTKA
KONGRESU

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

		
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.
		
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
		e-mail: vachulova.shs@gmail.com
ČESTNÁ
PREZIDENTKA
KONGRESU

		
		
		

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
čestná prezidentka Slovenskej hypertenziologickej 		
spoločnosti SLS a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
e-mail: slavomira.filipova@gmail.com

VEDECKÝ
MUDr. Peter Letavay, MBA.
SEKRETÁR
vedecký sekretár Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
		
KONGRESU
		
Interné oddelenie, Dolnooravská NsP L. N. Jégého, Dolný Kubín
		
e-mail: letavay@donsp.sk

VICE-PREZIDENT
KONGRESU
		

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. Interná klinika UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava
e-mail: ludovitgaspar@gmail.com

SEKRETARIÁT
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
KONGRESU
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
		
e-mail: hypertenzia36@farmi-profi.sk
		www.farmi-profi.sk

		
		
		

PharmDr. Katarína Bilá
mobil: +421 918 655 120
e-mail: bila@farmi-profi.sk

		
Ing. Michaela Hladová
		
mobil: +421 903 133 638
		e-mail: hladova@farmi-profi.sk
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Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
MUDr. Peter Letavay, MBA
MUDr. Emília Pastrnáková
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
MUDr. Katarína Beňová, PhD.
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
MUDr. Monika Kulinová
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
MUDr. Matej Moščovič
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
MUDr. Vladimír Spišák
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

REGISTRAČNÉ
POPLATKY
(dištančná forma)

			
na 1 deň
Členovia SHS & PSPK SKS
30,– €
15,– €
Nečlenovia SHS & PSPK SKS
50,– €
20,– €
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA
14,– €
7,– €
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA
20,– €
10,– €
Študenti lekárskych fakúlt
zdarma
Prví (prednášajúci) autori
zdarma

Posledný termín na platbu prostredníctvom bankového prevodu je
25. apríl 2021. Po tomto termíne ostáva možnosť platby registračného
poplatku platobnou kartou.
Registračný poplatok zahŕňa DPH.
KREDITY
ZA AKTÍVNU
ÚČASŤ

Autor
Spoluautor

KREDITY
ZA PASÍVNU
ÚČASŤ

Slovenská lekárska komora (SLK)
4 + 4 + 4 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)

10 kreditov
5 kreditov (prví dvaja spoluautori)

Kredity budú elektronicky pripísané na CME kartu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)
3 + 3 + 3 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)
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Prehľad odborného programu
29. 4. – 1. 5. 2021
ONLINE
Štvrtok 29. apríl 2021
14:00 – 14:30

Minisympózium
Od zlozvykov k dobrým zvykom v liečbe hypertenzie
Odborné sympózium podporené spoločnosťou KRKA

14:30 – 14:50

Minisympózium
Prečo, kedy a u koho použiť duálnu antitrombotickú liečbu?
Odborné sympózium podporené spoločnosťou BAYER s.r.o.

14:50 – 15:00

Prestávka

15:00 – 15:15

OTVORENIE XXXVI. KONGRESU SHS
a KONFERENCIE PSPK SKS

15:15 – 16:00

Program České společnosti pro hypertenzii

16:00 – 16:10

Prestávka

16:10 – 17:10

Artériová hypertenzia z našej klinickej
(a experimentálnej) praxe
Originálne prednášky

17:10 – 17:20

Prestávka

17:20 – 18:20

SYMPÓZIUM 1		
Hypertenzia nikdy nekráča sama. Ako prídavné
rizikové faktory modifikujú KV riziko?
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO

18:20 – 18:30

Prestávka

18:30 – 19:15

6. Memoriál Doc. MUDr. Evy Čižmárovej, CSc.

19:15

Ukončenie 1. deň
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Piatok 30. apríl 2021
14:00 – 14:30

Minisympózium spoločnosti Merck, s.r.o.		
Čo sa ešte môžeme naučiť z reálnej praxe

14:30 – 15:00

Minisympózium
Amlodipín + Valsartan – vo fixných kombináciách…
ponúkajú viac pre pacienta s hypertenziou?
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SANDOZ

15:00 – 15:05

Prestávka

15:05 – 16:10

Aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii
a jej dôsledkoch: Prednášky pozvaných
mienkotvorných odborníkov

16:10 – 16:15

Prestávka

16:15 – 17:15

SYMPÓZIUM 2 		
Liečba hypertenzie nemusí byť „len“ liečbou hypertenzie 		
Odborné sympózium podporené spoločnosťou
BERLIN-CHEMIE MENARINI

17:15 – 17:25

Prestávka

17:25 –18:25

SYMPÓZIUM 3 		
Správne zvolená liečba hypertenzie chráni (nie)len srdce
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO

18:25 – 18:30

Prestávka 		

18:30 – 19:15

Obštrukčné spánkové apnoe – rizikový faktor
artériovej hypertenzie

19:15

Ukončenie 2. deň
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Sobota 1. máj 2021
09:00 – 10:00

SYMPÓZIUM 4 		
Využitie telekonzultácií pri liečbe pacientov
s artériovou hypertenziou
Odborné sympózium podporené poisťovňou Dôvera

10:00 – 10:05

Prestávka 		

10:05 – 10:45

Artériová hypertenzia v kazuistikách

10:45 – 10:50

Prestávka

10:50 – 11:45

SYMPÓZIUM PS PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGIE SKS
Dyslipidémie v kardiológii

11:45 – 11:50

Prestávka

11:50 – 13:00

Ochorenie COVID-19 a jeho manažment v klinickej praxi

13:00 – 13:15

Ukončenie kongresu
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ODBORNÝ PROGRAM
29. 4. – 1. 5. 2021
ONLINE
Štvrtok 29. apríl 2021
14:00 – 14:30

Minisympózium		
Od zlozvykov k dobrým zvykom v liečbe hypertenzie
J. Števlík (Bratislava)
Odborné sympózium podporené spoločnosťou KRKA

14:30 – 14:50

20 min
Minisympózium 		
Prečo, kedy a u koho použiť duálnu antitrombotickú liečbu?
A. Vachulová (Bratislava)
Odborné sympózium podporené spoločnosťou BAYER s.r.o.

14:50 – 15:00

Prestávka

15:00 – 15:15

OTVORENIE XXXVI. KONGRESU SLOVENSKEJ 			
HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
a PRACOVNEJ SKUPINY PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGIE
SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

30 min

Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), S. Filipová (Bratislava),
Ľ. Gašpar (Bratislava), P. Letavay (Dolný Kubín)
15:15 – 16:00

PROGRAM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI

Predsedníctvo: J. Widimský (Praha, ČR) prezident ČSH,
J. Špinar (Brno, ČR), S. Filipová (Bratislava)

16:00 – 16:10

Adherence k farmakologické léčbě hypertenze
J. Widimský (Praha, ČR)

15 min

Glifloziny v léčbě KV onemocnění
J. Špinar (Brno, ČR)

15 min

Diskusia

15 min

Prestávka
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16:10 – 17:10

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA Z NAŠEJ KLINICKEJ
(A EXPERIMENTÁLNEJ) PRAXE
Originálne prednášky

60 min

Predsedníctvo: Ľ. Gašpar, CSc. (Bratislava),
D. Škultétyová (Bratislava), Š. Farský (Martin-Vrútky)
Fibrilácia predsiení – významný rizikový faktor
mortality pri ischemických CMP
Ľ. Gašpar, V. Vestenická (Bratislava)

10 min

Artériová hypertenzia a fibrilácia predsiení.
Rozbor vlastných pacientov.
V. Spišák (Žilina)

10 min

Antipsychotiká a kardiovaskulárne riziko

10 min

K. Beňová, Z. Horvátová (Prešov)

Enormný potenciál redukcie hmotnosti u obéznych
pacientov s hypertenziou a kardiovaskulárnymi
chorobami vôbec
Š. Farský (Martin-Vrútky)

10 min

Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou
frakciou a obezita
Ľ. Kocúrová Frajtová, J. Frajt (Prešov)

10 min

10 min
Vplyv ivabradínu na správanie potkanov
s experimentálnym zlyhaním srdca
S. Aziriová, T. Baka, K. Krajčírovičová, K. Repová, M. Adamcová,
Š. Zorad, Ľ. Paulis, F. Šimko (Bratislava)

Každá originálna práca má časový limit 8 min + 2 min diskusia
17:10 – 17:20

12
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17:20 – 18:20

SYMPÓZIUM 1
HYPERTENZIA NIKDY NEKRÁČA SAMA. AKO PRÍDAVNÉ
RIZIKOVÉ FAKTORY MODIFIKUJÚ KV RIZIKO?
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO

Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), Ľ. Resutíková (Želovce),
P. Letavay (Dolný Kubín)
Liečiť hypertonika neznamená liečiť „len“ tlak
S. Filipová (Bratislava)

15 min

Liečba hypertenzie a vysokého LDL-C – kedy, prečo, ako? 15 min
Ľ. Resutíková (Želovce)
Na rýchlosti záleží
P. Letavay (Dolný Kubín)

15 min

Diskusia

15 min

18:20 – 18:30

Prestávka

18:30 – 19:15

6. MEMORIÁL Doc. MUDr. EVY ČIŽMÁROVEJ, CSc.

Predsedníctvo: B. Mladosievičová (Bratislava),
A. Vachulová (Bratislava)
Onkologická liečba a artériová hypertenzia 		
z pohľadu patofyziológa
B. Mladosievičová (Bratislava)

12 min

Súčasné trendy v liečbe detí s akútnou lymfatickou
leukémiou
A. Kolenová (Bratislava)

12 min

Na čo je potrebné myslieť pri liečbe artériovej
hypertenzie u pacientov s onkologickým ochorením
E. Bučeková (Bratislava)

12 min

Diskusia
19:15

9 min

Ukončenie 1. deň
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Piatok 30. apríl 2021
14:00 – 14:30

Minisympózium spoločnosti Merck, s.r.o.
Čo sa ešte môžeme naučiť z reálnej praxe
Real world evidence v hypertenzii a ICHS
P. Letavay (Dolný Kubín)

14:30 – 15:00

Minisympózium
Amlodipín + Valsartan – vo fixných kombináciách…
ponúkajú viac pre pacienta s hypertenziou?
P. Lesný (Bratislava)
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SANDOZ

15:00 – 15:05

Prestávka

15:05 – 16:10

AKTUÁLNE POZNATKY O ARTÉRIOVEJ HYPERTENZII
A JEJ DÔSLEDKOCH			
Prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov

30 min

30 min

Predsedníctvo: R. Cífková (Praha, ČR), S. Filipová (Bratislava)
Dlouhodobé trendy hodnot krevního tlaku, prevalence, 20 min
znalosti, léčby a kontroly hypertenze v české populaci
R. Cífková, Členka výboru České společnosti pro hypertenzi,
vedúca Centra kardiovaskulární prevence 1. LF Univezity Karlovy 		
a Fakultní Thomayerovy Nemocnice (Praha, ČR)
Up to date manažment fibrilácie predsiení u pacientov 15 min
s artériovou hypertenziou
P. Hlivák, Prezident Slovenskej Kardiologickej spoločnosti (Bratislava)
15 min
Diabezita a artériová hypertenzia
Ľ. Fábryová, Prezidentka Slovenskej asociácie pre obezitológiu 		
(Bratislava)
15 min
Od artériovej hypertenzie k srdcovému zlyhávaniu
E. Goncalvesová, Prezidentka elect Slovenskej Kardiologickej 		
spoločnosti (Bratislava)

16:10 – 16:15

14

Prestávka
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16:15 – 17:15

SYMPÓZIUM 2
LIEČBA HYPERTENZIE NEMUSÍ BYŤ „LEN“
LIEČBOU HYPERTENZIE
Odborné sympózium podporené spoločnosťou
BERLIN-CHEMIE MENARINI

Predsedníctvo: I. Šoóšová (Bratislava), K. Bobocká (Bratislava),
K. Hatalová (Bratislava)
Zamerané na endotel – viac ako kedykoľvek predtým
I. Šoóšová (Bratislava)

15 min

Betablokátor a diuretikum vo fixnej kombinácii –
terapia vhodná aj pre diabetických pacientov
K. Bobocká (Bratislava)

15 min

Antihypertenzívna liečba a perfúzia mozgu –
význam nitrendipínu
K. Hatalová (Bratislava)

15 min

Diskusia

15 min

17:15 – 17:25

Prestávka

17:25 – 18:25

SYMPÓZIUM 3
SPRÁVNE ZVOLENÁ LIEČBA HYPERTENZIE CHRÁNI
(NIE)LEN SRDCE 		
Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO

Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava),
M. Kováčik (Liptovský Mikuláš), M. Demeš (Bratislava)

18:25 – 18:30

Na začiatku je endotel
A. Vachulová (Bratislava)

15 min

Má neurológa zaujímať TK pacienta?
M. Kováčik (Liptovský Mikuláš)

15 min

Zdravé srdce, zdravé obličky
M. Demeš (Bratislava)

15 min

Diskusia 		

15 min

Prestávka

15

XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

18:30 – 19:15

OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE – RIZIKOVÝ FAKTOR 		
ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

Predsedníctvo: Ľ. Gašpar (Bratislava), I. Mucska (Bratislava)
Syndróm obštrukčného spánkového apnoe 		
a hypertenzia z pohľadu pneumológa
I. Mucska (Bratislava), M. Mucska (Bratislava)

12 min

Kombinovaná liečba syndrómu obštrukčného
spánkového apnoe a obezity
V. Donič (Košice)

12 min

12 min
Obštrukčné spánkové apnoe a artériová hypertenzia
závažné rizikové faktory kardiovaskulárnych komplikácií
A. Vachulová (Bratislava)

Diskusia
19:15
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Sobota 1. máj 2021
09:00 – 10:00

SYMPÓZIUM 4
VYUŽITIE TELEKONZULTÁCIÍ PRI LIEČBE PACIENTOV
S ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU
Odborné sympózium podporené poisťovňou Dôvera

Predsedníctvo: A. Vachulová (Bratislava), Ľ. Gašpar (Bratislava)
Možnosti telekonzultácie pri liečbe artériovej
hypertenzie v ambulancii všeobecného lekára
A. Šimková (Pezinok)

15 min

Skúsenosti s telemedicínou zo zahraničia
H. Tulejová (Bratislava)

15 min

Telekonzultácie z pohľadu zdravotnej poisťovne
R. Mužík (Bratislava)

15 min

Diskusia

15 min

10:00 – 10:05

Prestávka

10:05 – 10:45

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA V KAZUISTIKÁCH

Predsedníctvo: M. Moščovič (Košice), E. Pastrnáková (Košice),
A. Vachulová (Bratislava)
Koarktácia aorty ako príčina sekundárnej 		
hypertenzie v dospelom veku a jej manažment
Kazuistika
K. Bobocká, T. Valkovičová, A. Reptová, M. Kaldarárová,
P. Vařejka, I. Šimková (Bratislava)

10 min

Ako sme pacientku odnaučili merať si nadmerne
arteriálny tlak
Kazuistika
Z. Mojzešová (Prešov)

10 min

Intervenčná liečba rezistentnej artériovej
hypertenzie
Kazuistika
M. Moščovič (Košice)

10 min
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Za dyspeptickými ťažkosťami sa skrývala
neliečená artériová hypertenzia
Kazuistika
Z. Mojzešová (Prešov)

10 min

Každá kazuistika má časový limit 8 min + 2 min diskusia
10:45 – 10:50

Prestávka

10:50 – 11:45

SYMPÓZIUM PRACOVNEJ SKUPINY PREVENTÍVNEJ 			
KARDIOLÓGIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Dyslipidémie v kardiológii

Predsedníctvo: S. Filipová (Bratislava), Š. Farský (Martin-Vrútky)
Nefarmakologické intervencie do životného štýlu
Š. Farský (Martin-Vrútky)

15 min

Farmakoterapia dyslipidémií – účinky na zastavenie
progresie aterosklerózy

15 min

Ľ. Fábryová (Bratislava)

Manažment dyslipidémií pri rôznych klinických
stavoch
S. Filipová (Bratislava)

15 min

Diskusia 		

10 min

11:45 – 11:50

Prestávka

11:50 – 13:00

OCHORENIE COVID-19 A JEHO MANAŽMENT
V KLINICKEJ PRAXI

Predsedníctvo: M. Kulinová (Žilina), P. Letavay (Dolný Kubín)

18

Naše možnosti liečby ochorenia COVID-19 		
I. Kocan (Martin)

15 min

Imunologické aspekty pandémie COVID-19
D. Kantárová (Martin)

15 min

XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

13:00 – 13:15

Prediktory morbidity a mortality u hypertonikov
hospitalizovaných na ochorenie COVID-19
v regióne Žilina
M. Kulinová (Žilina)

10 min

Kazuistika hypertonika s COVID-19 liečeného
vysokoprietokovou liečbou kyslíkom podávaným
nosovou kanylou a ivermektínom
P. Letavay (Dolný Kubín)

10 min

Dôsledky vysadenia antihypertenzívnej liečby
počas prvej vlny pandémie
A. Vachulová, Ľ. Urban, M. Svetlošák (Bratislava)

10 min

Diskusia

10 min

Ukončenie kongresu

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
bude realizované vzhľadom k pandemickej situácii formou zápisnice, ktorá bude
zverejnená (v pdf formáte) na webovej stránke SHS v termíne do 15. 5. 2021
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Iný ako ostatné betablokátory1*
Duálny mechanizmus účinku2*

Liečba esenciálnej
hypertenzie u dospelých3
Liečba stabilného mierneho a stredne
ťažkého chronického srdcového zlyhania
(CHSZ) ako aditívna terapia ku štandardnej
terapii u starších pacientov vo veku
≥ 70 rokov3
Nebilet® 5 mg
Liek na vnútorné použitie. Liečivo: 5 mg nebivololum (ako nebivololi hydrochloridum). Terapeutické indikácie: esenciálna hypertenzia u dospelých, stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové
zlyhanie (CHSZ) ako aditívna terapia ku štandardnej terapii u pacientov vo veku ≥ 70 rokov. Dávkovanie a spôsob podávania: Esenciálna hypertenzia u dospelých: zvyčajná dávka je 1 tableta
(5 mg) denne, môže sa užívať s jedlom. Chronické srdcové zlyhanie: 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu
1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne. Intervaly medzi zvyšovaním dávky sú 1-2 týždne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú
látku, insuficiencia pečene alebo poškodenie funkcie pečene, gravidita a laktácia, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo dekompenzácia pri srdcovom zlyhaní vyžadujúca intravenóznu inotrópnu
terapiu, syndróm sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády, druhý a tretí stupeň srdcovej blokády (bez kardiostimulátora), bronchospazmus a bronchiálna astma v anamnéze, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, bradykardia (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom terapie), hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mm Hg), ťažká periférna cirkulačná porucha. Liekové
a iné interakcie: Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané: antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, flekainid, disopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenon), antagonisti vápnika verapamil/diltiazemového typu, centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín). Kombinácie používané s opatrnosťou: antiarytmiká III. triedy (amiodaron),
anestetiká - prchavé halogenáty, inzulín a perorálne antidiabetiká: napriek tomu, že Nebilet® 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitácia, tachykardia). Kombinácie, ktorým je treba venovať pozornosť: digitálisové glykozidy, antagonisti kalcia dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín,
nimodipín, nitrendipín), antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny), nesteroidové protizápalové lieky (NSAID),sympatomimetiká, baklofen (antispastikum), amifostín (antineoplastická prídavná liečba). Farmakokinetické interakcie. Vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu,
fluoxetínu, tioridazínu a chinidínu, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a nežiaducich príhod. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje: Nebilet® 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas vedenia automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a únavy. Nežiaduce účinky:
časté: bolesť hlavy, závraty, parestézie, dyspnoe, obstipácia, nauzea, hnačka, únava, edémy. Menej časté: nočné mory, poruchy videnia, bradykardia, srdcové zlyhanie, spomalené vedenie AV, AV blok, hypotenzia, intermitentná klaudikácia, bronchospazmus, dyspepsia, flatulencia, vracanie, pruritus, erytém, impotencia, depresie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489
Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Posledná
revízia textu: júl 2019. Dátum výroby materiálu: august 2020. Kód materiálu: SK_NEB-15-2020-v01_Digital. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com.
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
*informácia sa vzťahuje na účinnú látku nebivolol.
1. Sahana G. N. et al.; Int J BiolMed Res 2011; (2): 577-580
2. Tobili J. E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160
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A
Vplyv ivabradínu na správanie potkanov s experimentálnym
zlyhaním srdca
Aziriová S.1, Baka T.1, Krajčírovičová K.1, Repová K.1, Adamcová M.4, Zorad Š.3,
Paulis Ľ.1, Šimko F.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
III. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
3
Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
4
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika
E-mail: silvia.aziriova@gmail.com
Grant: VEGA 1/0071/15, VEGA 2/0195/15 a UK/258/2016
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ÚVOD: Vzťah etiopatogenézy hypertenzie a psychických porúch s výraznou úzkostnou alebo depresívnou symptomatikou je často diskutovanou problematikou.
Doteraz však nie je zrejmé, či medzi srdcovým zlyhaním a úzkosťou je kauzálna súvislosť. Cieľom experimentu bolo zistiť vplyv experimentálneho zlyhania srdca na
správanie (prejavy úzkosti) potkanov a ich možnú modifikáciu ivabradínom.
METODIKA: 12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do 4 skupín
(n=10K + 10Iv + 40Iso + 40IsoIv): kontroly, ivabradín (10 mg/kg/deň, p.o.), izoprenalín (40 mg/kg/deň, i.p.) a izoprenalín + ivabradín. Systolický tlak krvi (STK) a srdcová
frekvencia (SF) sa merali pletyzmograficky raz týždenne. Správanie sa sledovalo po
štvrtom týždni podávania látok testami otvoreného poľa (OF), vyvýšeného krížového bludiska (EPM) a preferencie svetla a tmy (LDB) na sledovanie prejavov úzkosť.
VÝSLEDKY: Ivabradín znižoval SF u kontrol ako aj u potkanov so srdcovým zlyhaním. Potenciálne protektívny účinok ivabradínu na funkciou ľavej komory sa prejavil zmiernením poklesu STK. Ivabradín v kontrolnej skupine predlžoval čas strávený
v osvetlenej časti LDB a EPM, čo naznačovalo redukciu úzkostného správania. U potkanov so srdcovým zlyhaním izoprenalín skracoval čas potkanov v osvetlených
častiach LDB a EPM, čo indikuje anxiózne správanie zlyhávajúcich potkanov. Ivabradín u potkanov so srdcovým zlyhaním anxióznym prejavom čiastočne zabránil.
ZÁVER: Izoprenalín indukoval vznik srdcového zlyhania, čo bolo sprevádzané prejavmi anxiety. Zdá sa, že podávanie ivabradínu potkanom s izoprenalínom – navodeným srdcovým zlyhaním čiastočne potláča úzkostné správanie.
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B
Antipsychotiká a kardiovaskulárne riziko
Beňová K.1, Horvátová Z.2
Ambulancia vnútorného lekárstva – konziliárna, FNsP J. A. Reimana Prešov
Psychiatrické oddelenie, FNsP J. A. Reimana Prešov
E-mail: benova.katarina@seznam.cz
1
2

ÚVOD: Pacienti so závažným psychickým ochorením (schizofrénia, bipolárna afektívna porucha, schizoafektívna porucha, ťažká depresívna porucha) majú 2 – 3 krát
vyššiu mortalitu v porovnaní s bežnou populáciou. Vyššia mortalita je spôsobená
somatickými (predovšetkým kardiovaskulárnymi) ochoreniami. Okrem genetických predpokladov treba zdôrazniť vysoký výskyt kardiovaskulárnych rizikových
faktorov spôsobených životným štýlom pacientov s psychickým ochorením (nikotinizmus, nedostatočný pohyb, nevhodná strava), nežiaduce účinky dlhodobej medikácie a horšiu kvalitu somatickej starostlivosti u psychicky chorých pacientov (nezáujem o svoj zdravotný stav, nízka spolupráca pacienta). Cieľom liečby psychicky
chorého pacienta je nielen odstránenie príznakov a zabránenie/oddialenie relapsu
základného ochorenia, ale aj sledovanie možných nežiaducich účinkov liečby i celkového somatického stavu pacienta. Pri výbere antipsychotík je potrebné zohľadniť
účinnosť, tolerabilitu i bezpečnosť liečby konkrétneho liečiva.
Antipsychotiká (AP)
Medzi jednotlivými antipsychotikami existujú rozdiely v chemickej štruktúre, v mechanizme účinku, neuroleptickej potencii, v receptorovej afinite. Podľa klinického
účinku sa AP rozdeľujú na klasické (konvenčné, typické) a atypické.
Klasické antipsychotiká (AP1G)
Ich typickou vlastnosťou je antidopamínové pôsobenie. Sedatívne (bazálne) antipsychotiká majú mohutný tlmivý účinok na psychomotoriku a relatívne menej vyjadrený antipsychotický účinok (nízkopotentné), majú menej vyjadrené nežiaduce
extrapyramídové motorické účinky. Incizívne antipsychotiká majú viac antipsychotické účinky (vysokopotentné), intenzívnejšie nežiaduce extrapyramídové účinky,
menej vyjadrené účinky tlmivé.
Atypické antipsychotiká (AP2G)
Dosahujú žiaduce parametre bezpečnosti a účinnosti vďaka selektivite antidopamínového pôsobenia aj nepriamou moduláciou dopamínergického systému prostredníctvom rôznych receptorov. Z hľadiska receptorovej afinity sa rozdeľujú na selektívne antagonisty dopamínových receptorov, antagonisty serotonín/dopamínových
receptorov, multireceptorové látky a parciálne funkčné agonisty D2 receptorov (du23
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alisty dopamínových receptorov D2/D3 a antagonisty serotonínových S2 receptorov). Odlišnosti v profile receptorovej afinity zodpovedajú za rozdiely v spektre terapeutického účinku a nežiaducich účinkov (NÚ). Atypické antipsychotiká majú veľmi
dobré antipsychotické účinky, rôzne vyjadrené tlmivé účinky (vysoko u klozapínu,
málo u ziprasidónu), málo alebo vôbec vyjadrené vedľajšie účinky extrapyramídové.
Vplyv antipsychotík na rozvoj metabolického syndrómu
Väčšina atypických antipsychotík spôsobuje rozvoj metabolického syndrómu (MS).
Vybrané parametre MS predstavujú centrálnu obezitu, zvýšený tlak krvi, zvýšenú
glykémiu nalačno, zvýšené triacylglyceroly, znížený HDL cholesterol. Vyvrcholením
metabolického syndrómu sú diabetes mellitus 2. typu (DM2) a inzulínová rezistencia. Z atypických antipsychotík je olanzapín a klozapín najviac spájaný s prírastkom
hmotnosti a rozvojom MS. Pri olanzapíne a klozapíne bol dokázaný vzťah medzi
metabolickými nežiaducimi účinkami a ich plazmatickými hladinami (bola dokázaná inzulínová rezistencia aj bez prírastku hmotnosti).
Vplyv antipsychotík na kardiovaskulárny systém
Antipsychotiká môžu vplývať na kardiovaskulárny systém dysbalanciou elektrolytov aj zmenami v elektrickej aktivite samotného srdca v dôsledku predĺženia QT
intervalu. Najnebezpečnejším dôsledkom je vznik tachyarytmií typu torsades de
pointes, ku ktorým dochádza následkom inhibície rýchlej zložky draslíkového kanála. Následné predĺženie trvania akčného potenciálu je registrované na EKG ako
predĺženie intervalu QT. Najvýraznejšie predlžujú interval QT antiarytmiká III. triedy alebo niektoré staršie antiarytmiká I. triedy, menej výrazne predlžuje interval QT
amiodaron, dronedaron, prokainamid a flekainid. Z pohľadu rizika potencovania
proarytmogenného účinku antiarytmík sú najvýznamnejšie interakcie antiarytmík
s antidepresívami (tricyklické antidepresíva, fluoxetín) a interakcie antiarytmík s klasickými antipsychotikami (chlórpromazín, chlórprothixen, levopromazín, haloperidol a ďalšie). Atypické antipsychotiká (risperidón, ziprasidón, olanzapín, kvetiapín
a ďalšie) majú na dĺžku intervalu QT menší vplyv. Tachyarytmie typu torsades de pointes môžu mať fatálne následky hlavne u starších žien s organickým kardiovaskulárnym ochorením pri súčasnom výskyte bradykardie, polypragmázie a kongenitálneho syndrómu dlhého QT intervalu. Pri hodnotení korelácie závažných psychických
ochorení a ochorení kardiovaskulárneho systému sa musí venovať pozornosť aj enzymatickému systému, zodpovednému za biotransformáciu liečiv a s ním spojených
farmakokinetických interakcií. Medzi psychofarmakmi a kardiovaskulárnymi liekmi
nastávajú farmakokinetické interakcie na úrovni izoenzýmu CYP2D6. Fluoxetín a paroxetín (antidepresíva) silno inhibujú izoenzým CYP2D6, slabšiu inhibíciu spôsobuje
chlórpromazín (ako aj antidepresíva citalopram, escitalopram a duloxetín). Následný vzostup koncentrácie betablokátorov (hlavne lipofilných) a vzostup koncentrácie
antiarytmík (amiodaron, dronedaron, propafenon, flekainid) predstavuje niekoľkonásobné zvýšenie výskytu bradykardie alebo átrioventrikulárnej blokády.

24

XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

ZÁVER: Nežiaduce účinky antipsychotík prispievajú k rozvoju metabolického syndrómu, k rozvoju obezity, dyslipidémie, vzniku DM 2. typu, inzulínovej rezistencii,
artériovej hypertenzii. Okrem vplyvu na metabolické poruchy môžu antipsychotiká
vplývať na kardiovaskulárny systém dysbalanciou elektrolytov aj zmenami v elektrickej aktivite samotného srdca. V klinickej praxi u pacientov so závažným psychickým ochorením (vzhľadom na pridružené ochorenia) často dochádza k polypragmázii (antipsychotiká, sedatíva, antihypertenzíva, hypolipidemiká, antidiabetiká).
Redukcia komplikácií farmakoterapie si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu.

Koarktácia aorty ako príčina sekundárnej hypertenzie
v dospelom veku a jej manažment (kazuistika)
Bobocká K.1, Valkovičová T.1, Reptová A.1, Kaldarárová M.1, Vařejka P.2,
Šimková I.1
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s., Bratislava
Oddelenie intervenčnej angiológie, NÚSCH a.s., Bratislava
E-mail: katarinabobocka@gmail.com
1
2

ÚVOD: Koarktácia aorty (CoA) ako pomerne frekventná vrodená chyba srdca môže
ostať klinicky nemá až do dospelosti. Stáva sa tak príčinou sekundárnej artériovej
hypertenzie (AH), a to aj v prípade úspešnej liečby a následne ďalších závažných
komplikácií. Preto včasná diagnostika a adekvátny manažment CoA ako aj sekundárnej AH sú esenciálnymi.
Prípad
Prezentujeme prípad 57-ročného pacienta s izolovanou kritickou CoA síce diagnostikovanou už detstve, avšak neriešenou pre negatívne stanovisko pacienta. Desaťročia trvajúca sekundárna AH napriek medikamentóznej liečbe viedla ku poškodeniu
cieľových orgánov (koncentrická hypertrofia ľavej komory, chronická obličková choroba, recidivujúce tranzitórne ischemické ataky, amócia sietnice) a aj ku prehodnoteniu stanoviska pacientom. Transkatétrovo úspešne odstránená hemodynamicky
významná CoA s implantáciou stentgraftu (Begraft) viedla ku signifikantnej redukcii
hodnôt krvného tlaku tak, že z pôvodnej trojkombinácie antihypertenzív bolo možné prejsť na nízke dávky fixnej dvojkombinácie.
ZÁVER: CoA by nemala ostať nepoznaná v dospelom veku. U mladých hypertonikov
je nevyhnutné na ňu vždy myslieť, vylúčiť rozdiel hodnôt systolického krvného tlaku
na horných a dolných končatinách väčší ako 20 mmHg, ultrazvukom skríningovo
vyšetriť oblúk aorty a descendentnú aortu. Chirurgická alebo endovaskulárna liečba CoA významne zlepšila prognózu pacientov, avšak s cieľom včasného odhalenia
možných komplikácií je nevyhnutné ich doživotné sledovanie. Dominantne sa treba
zamerať na detekciu možnej reCoA, na dôslednú kontrolu AH v pokoji i pri záťaži,
nakoľko táto i napriek úspešnej liečbe zvykne pretrvávať a vyžaduje kombinovanú
antihypertenzívnu liečbu.
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F
Enormný potenciál redukcie hmotnosti u obéznych pacientov
s hypertenziou a kardiovaskulárnymi chorobami vôbec
Farský Š.
Dom srdca Martin
E-mail: farsky@za.psg.sk

Zlepšiť manažment obezity a tým aj hypertenzie systémovými zmenami
v zdravotníctve SR
Nadváha a obezita patria v súčasnosti medzi najvýznamnejšie rizikové faktory: nárast BMI o 5 kg/m2 vedie k 30 % zvýšeniu celkovej mortality a k 40 % nárastu cievnej
mortality pre ischemickú chorobu srdca, mozgovo-cievne a ostatné cievne ochorenia. Redukcia hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami a súčasnou
nadváhou alebo obezitou prináša zásadné zlepšenie zdravotného stavu a prognózy
týchto ochorení, preukázané zníženie mortality a chorobnosti a je spojená s redukciou farmakoterapie a počtu hospitalizácií, teda je aj ekonomicky vysoko efektívna.
Pre zdravotný systém Slovenskej republiky sú potrebné konkrétne opatrenia s cieľom dosiahnuť pokles hladín rizikových faktorov a tak redukovať morbiditu a mortalitu na kardiovaskulárne ochorenia a predĺženie strednej hodnoty zdravého života.
V tomto smere má efektívny manažment obezity hádam najväčší populačný potenciál. Z hľadiska hypertenzie platí, že redukcia hmotnosti u obéznych pacientov s hypertenziou o 10 kg je spojená s redukciou systolického tlaku v priemere
o 10 – 40 mmHg a diastolického tlaku v priemere o 10 – 20 mmHg. Opatrenia pre primárnu sféru zahrnujú monitoring hladín rizikových faktorov kapitovaných poistencov podliehajúcim preventívnym prehliadkam a uplatnenie pozitívnej ekonomickej
stimulácie pre lekárov i poistencov pri priaznivom vývoji týchto hladín cestou zdravotných poisťovní. Je potrebné zaviesť základný manažment obezity v ambulanciách praktických lekárov pre dospelých a zavedenie ambulancií vedených sestrou
pre účinný manažment kardiovaskulárneho rizika aj u obéznych pacientov. V oblasti
špecializovanej zdravotnej starostlivosti je potrebná implementácia kardiologických stacionárov ako miest pre výkon komplexnej sekundárnej prevencie vrátane
manažmentu obezity.
V oblasti verejného zdravotníctva je nutné presadiť diferencované zdaňovanie potravín podľa ich účinkov na zdravotný stav obyvateľstva a vytvorenie národného
centra klinickej excelencie, ktoré bude vydávať odporúčania v oblasti životného
štýlu, potravinových doplnkov a nových klinických diagnostických a terapeutických
postupov určených pre odborníkov i širokú verejnosť
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G
Fibrilácia predsiení – významný rizikový faktor mortality
pri ischemických CMP
Gašpar Ľ.1, Vestenická V.2
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava. Fakulta zdravotníckych vied UCM Trnava
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
E-mail: ludovitgaspar@gmail.com
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ÚVOD: Ochorenia srdca sú veľmi významným rizikovým faktorom ischemických
cievnych mozgových príhod, ktoré môžu byť aterotrombotického, tromboembolického, kardioembolického a iného pôvodu. K najčastejším rizikovým faktorom ischemických CMP (iCMP), okrem artériovej hypertenzie, patrí fibrilácia predsiení, ktorej
výskyt stúpa s vekom.
CIEĽ PRÁCE: Identifikovať hlavné faktory mortality súboru osôb s iCMP v závislosti
od prítomnosti, či neprítomnosti nálezu fibrilácie predsiení.
SÚBOR A METODIKA: Retrospektívne sme analyzovali súbor pacientov hospitalizovaných pre iCMP v priebehu šesťmesačného obdobia (júl – december 2017) na
I. neurologickej klinike LF UK a UNB a vyhodnotili mortalitu v priebehu nasledujúcich troch rokov (k januáru 2021). Súbor tvorilo 182 osôb, (mužov 128, žien 54), priemerný vek 72,4 rokov, ktorý bol rozdelený do dvoch skupín, pričom I. skupinu tvorilo
112 osôb (61,5 %) bez nálezu fibrilácie predsiení (mužov 90, žien 22), priemerný vek
68,2 rokov. II. skupinu s nálezom fibrilácie predsiení tvorilo 70 osôb (38,5 %), (mužov
38, žien 32), priemerný vek 76,5 rokov.
VÝSLEDKY: Počas trojročného sledovania zomrelo v I. skupine 13 osôb (11,6 %), kým
v II. skupine 18 osôb (25,7 %), (p < 0,01), pričom signifikantný bol rozdiel vo veku
(p < 0,01), hodnote NTproBNP (p < 0,01) a hodnote S-kreatinínu (p < 0,05). Výskyt
artériovej hypertenzie bol v oboch skupinách obdobný a veľmi častý (88 % vs. 91 %),
taktiež výskyt diabetu mellitus bol v oboch skupinách obdobný (34 % vs. 39 %).
ZÁVERY: Naše výsledky z trojročného sledovania mortality po iCMP dokumentujú
vyššiu mortalitu v skupine osôb s fibriláciou predsiení pri porovnaní so skupinou
bez nálezu fibrilácie predsiení. V oboch skupinách bol obdobne frekventný výskyt
artériovej hypertenzie, ako i diabetu mellitus. Skupina osôb s fibriláciou predsiení
bola staršia, mala významnejšiu renálnu insuficienciu, ako i signifikantne vyššie hodnoty NTproBNP. Antikoagulačná liečba bola pri prepustení z hospitalizácie indikovaná v rámci medzinárodných Odporúčaní pre manažment fibrilácie predsiení, avšak
vyvstáva otázka adherencie a perzistencie k tejto liečbe.
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K
Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou
a obezita
Kocúrová Frajtová Ľ., Frajt J.
Kardiologická ambulancia, Imcore, s.r.o.
E-mail: luboslava.frajtova@gmail.com

VÝCHODISKÁ: Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF) predstavuje závažný klinický problém
s narastajúcou prevalenciou a dlhodobo nepriaznivou prognózou. Obezita je podľa
dostupných dát spájaná s rozvojom HFpEF. U obéznych pacientov je častým echokardiografickým nálezom porucha diastolickej funkcie (DD).
CIELE: Preskúmať vzájomný vzťah Body mass index (BMI) a diastolickej dysfunkcie
u pacientov bežne vyšetrovaných v kardiologickej ambulancii.
Metódy a výsledky: Skúmaný súbor tvorilo 89 pacientov (65,2 % žien a 34,8 % mužov) s ejekčnou frakciou ľavej komory (EF) nad 50 % a elektrokardiograficky dokumentovaným sínusovým rytmom. Priemerný vek týchto pacientov bol 63,8 roka
a priemerný BMI bol 27,7 kg/m2, teda v pásme nadváhy. Viac ako 85 % z pacientov
malo artériovú hypertenziu a temer 50 % malo dyslipidémiu. Viac ako štvrtina skúmaných trpela diabetom a KACH, 10 % pacientov malo diagnostikovanú fibriláciu
predsiení. U 48 (53,9 %) pacientov sme zistili poruchu diastolickej funkcie. Podľa závažnosti trpelo najviac pacientov diastolickou dysfunkciou I. stupňa (38), II. stupeň
bol diagnostikovaný u 10 pacientov. Súbor sme rozdelili na základe BMI do troch
skupín, pásmo normálnej hmotnosti s BMI < 25 kg/m2 (22 pacientov), nadváhy s BMI
25-29,9 kg/m2 (44 pacientov) a obezity s BMI >30,0 kg/m2 (23 pacientov). Za účelom
zistenia vzťahu medzi BMI a parametrami diastolickej funkcie sme použili viacnásobné lineárne regresie. Štatistické analýzy boli urobené pomocou softwaru Matlab.
So zvyšujúcim sa BMI stúpal v sledovaných skupinách tlak krvi a výskyt diabetu. Najvyšší výskyt komorbidít bol v pásme nadváhy. U osôb s nadváhou a obezitou bola
viac dilatovaná ľavá predsieň, stúpal pomer E/E´ a klesala vlna E´.
ZÁVER: S vyšším BMI stúpal v našom súbore výskyt aj závažnosť DD. Najvyšší výskyt
DD bol u obéznych žien a u mužov už v pásme nadváhy. Až 85 % pacientov malo
diagnostikovanú arteriálnu hypertenziu. V ambulantných podmienkach vyšetrujeme obéznych hypertonikov a echokardiograficky pátrame po orgánovom poškodení ako hypertrofia ľavej komory či dilatácia ľavej predsiene. Hodnotenie DD ľavej
komory a určenie jej stupňa by malo byť rutinnou súčasťou echokardiografického
vyšetrenia v kontexte s klinickým a 2D echokardiografickým obrazom. Vyššia inci28
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dencia DD a elevácia plniacich tlakov v závislosti od BMI u obéznych hypertonikov
zvyšuje riziko rozvoja HFpEF. Uplatňovanie všeobecne známych postupov kardiovaskulárnej prevencie a včasná diagnostika DD môže významne ovplyvniť ich prognózu.

Prediktory morbidity a mortality u hypertonikov
hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 v regióne Žilina
(Retrospektívna, prierezová štúdia rokov 2020 – 2021)
Kulinová M., Gondžúrová A., Vojtek L., Gadušová M., Velísková M., Džubinská
D., Waczulíková I.
Interné oddelenie, FNsP Žilina
E-mail: mkulinova@gmail.com

CIEĽ PRÁCE: Sledovanie významnosti vybraných biomarkerov u hospitalizovaných hypertonikov s ochorením COVID-19 a ich zhodnotenie v zmysle štatistickej
významnosti na priebeh ochorenia. Analýza antihypertenzívnej liečby, vplyv prítomnosti hypertenzie a ďaľších KVO u hospitalizovaných pacientov a ich vplyv na
priebeh ochorenia.
MATERIÁL A METODIKA: Retrospektívne sme analyzovali 435 pacientov s ochorením COVID-19 hospitalizovaných vo FNsP Žilina od 15. 10. 2020 do 15. 01. 2021. Zisťovali sme prítomnosť artériovej hypertenzie u týchto pacientov, buď samostatne,
alebo ako súčasť ďalších KVO, stratégiu liečby, prítomnosť a zastúpenie jednotlivých
tried antihypertenzív u týchto pacientov. Posudzovali sme vzájomný vzťah závažnosti artériovej hypertenzie a priebehu ochorenia COVID-19. Zároveň sme sledovali
významnosť vybratých biomarkerov na priebehu ochorenia.
VÝSLEDKY: Všetci pacienti (435) v súbore mali ochorenie COVID-19, artériovú
hypertenziu malo 295 pacientov (67,8 %). Žien bolo 192, mužov 243, počet pacientov
nad 65 rokov bol 260 (59,77 %) počet zomrelých bol 132 (30,3 %), zo skupiny hypertonikov zomrelo 116 pacientov (39,3 %). Priemerný vek úmrtia bol 73 rokov. Najčastejšou triedou antihypertenzív boli antihypertenzíva zo skupiny inhibítorov systému renin-angiotensín-aldosteron (85,41 %). Monoterapia bola prítomná u 17,9 %
hypertonikov, kombinovaná liečba dvoch a viac tried antihypertenzív bola podávaná u 82,03 % pacientov. Artériová hypertenzia sa buď vyskytovala samostatne
(125 pacientov), alebo súbežne s ďalšími KVO – diabetes mellitus a cievne ochorenie
(170 pacientov). Vo vybratých skupinách sme sledovali prítomnosť a závažnosť biomarkerov a ich význam ako prediktorov mortality a morbidity.
DISKUSIA A ZÁVERY: Po vykonaní bivariačných a multivariačných analýz sa ako
efektívne prediktory javia: vek, Leukocyty, CRP a ferritín (v tomto poradí význam29
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nosti). V regióne Žilina sme zistili aj užitočnosť preferencie vyšetrovania hladiny ferritínu, ktorého medián hodnoty je 1,5x vyšší u pacientov, ktorí zomreli ako u pacientov, ktorí prežili. Zároveň sme zistili, že 73 % pacientov, ktorí v úvode hospitalizácie
mali saturáciu kyslíkom pod 85 %, ochoreniu podľahlo. Ochorenie signifikantne viac
postihuje mužov ako ženy, v skupine hypertonikov bola úmrtnosť vyššia ako u pacientov bez hypertenzie.

L
Kazuistika hypertonika s COVID-19 liečeného
vysokoprietokovou liečbou kyslíkom podávaným
nosovou kanylou a ivermektínom
Letavay P.
Interné oddelenie, Dolnooravská NsP Dolný Kubín
E-mail: peter.letavay@gmail.com

Nový koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie COVID-19, ktoré sa nepretržite
šíri po celom svete od roku 2019. Vedie k vysokej mortalite pacientov s týmto ochorením a k obrovskému tlaku na zdravotnícke systémy jednotlivých krajín, ale aj k bezprecedentnému narušeniu každodenného bežného života s obrovskými sociálno-ekonomickými dôsledkami. Ochorenie COVID-19 obyčajne postihuje dýchací systém
a u niektorých pacientov vedie k vzniku hypoxemickej respiračnej insuficiencie, ktorá
vyžaduje ventilačnú podporu. Úloha neinvazívnej ventilácie vysokoprietokovou liečbou kyslíkom podávaným nosovou kanylou je evidentne lepšou liečebnou modalitou
ako intubácia pacienta a jeho invazívna mechanická ventilácia. Medikamentózna liečba ivermektínom u pacientov s ochorením COVID-19 je niektorými autormi vysoko odporúčaná nielen v domácej liečbe, ale aj u pacientov hospitalizovaných v nemocnici.
Vo svojej kazuistike prezentujem prípad 46-ročného hypertonika s ochorením
COVID-19 u ktorého sa vyvinula hypoxická respiračná insuficiencia, ktorá bola úspešne liečená vysokoprietokovou liečbou kyslíkom podávaným nosovou kanylou a tiež
aplikáciou ivermektínu a nutraceutík. Liečba artériovej hypertenzie inhibítorom angiotenzín konvertujúcim enzýmom u tohto pacienta nebola prerušená počas liečby
ochorenia COVID-19.
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M
Ako sme pacientku odnaučili merať si nadmerne
arteriálny tlak
Mojzešová Z.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Prešov; SZU Bratislava
E-mail: zuzana.mojzesova@gmail.com

Cieľom prezentovanej kazuistiky je ukázať na komplexnosť manažmentu pacienta s artériovou hypertenziou (AH) ako i na vplyv ďalších faktorov.
KAZUISTIKA: 47-ročná pacientka bez anamnézy AH bola urgentne ošetrená pre
akcelerovanú AH a hemoragickú cystitídu. Hodnoty TK 180/100 mmHg, indikovaný trandolapril. Súčasne pre hemoragickú cystitídu do liečby pridaný sulfametoxazol/trimetoprim. Cielenou anamnézou zistené, že už pred mesiacom jej bola diagnostikovaná AH u jej všeobecného lekára pre dospelých (VLD), do liečby pridané
anxiolytikum, neskôr antidepresívum. V tom období jej bolo MRI diagnostikovaný
hemangióm v pečeni a vyslovené podozrenie na adenóm. Retrospektívne pacientka udávala, že práve malá informovanosť o jej somatickom stave spôsobila, že sa
stala až paralyzovaná úzkosťou. Pre dyspeptické a dysurické ťažkosti pacientka užívala viaceré ATB s vyústením do clostrídiovej enterokolitídy s indikáciou metronidazolu. Počas eskalovania somatických ťažkostí pacientka bola opakovane vyšetrená
u VLD a viacerých špecialistov (internista, psychiater, gynekológ, urológ), vrátane
opakovaných návštev pohotovostných ambulancií. V liečbe mala indikované viaceré antihypertenzíva: amlodipin, urapidil, perindoprilerbumín/amlodipin, nitredipín,
valsartan, ktoré však netolerovala. Zhoršenie stavu si vyžiadalo hospitalizáciu na
neurologickom, psychiatrickom, gynekologickom a opäť psychiatrickom oddelení,
kde k liečbe psychofarmakami (alprazolam, kventiapín, zolpidem, trazodon, escitalopram) boli pridané antihypertenzíva kaptopril, urapidil a metyldopa. Napriek uvedenej liečbe nedosahovala cieľové hodnoty TK. Po pravidelných kontrolách na našej
ambulancii VLD sa podarilo hodnoty TK stabilizovať na 3-kombinácii antihypertenzív v 1 tabletke, v súlade s 2018 ESC/ESH odporúčaniami pre manažment AH, v spolupráci s psychiatrom sme výrazne redukovali liečbu psychofarmakami. Jeden z najdôležitejších faktorov úspechu terapie, okrem pragmatickej spolupráce pacientky,
bolo i správne manažovanie prístupu k meraniu TK. Tak, ako sme postupne znižovali množstvo antihypertenzív, učili sme pacientku „nemerať si arteriálny tlak“ príliš
frekventne. Postupne sa nám podarilo vyjsť z bludného kruhu „ustavičného DMTK“
a znížiť atypickú kombináciu antihypertenzív, ako i redukovať psychiatrickú liečbu.
Záverom skonštatujeme, že liečba artériovej hypertenzie je komplexná, s nutnosťou okrem medikácie použiť aj personalizovaný prístup k pacientovi. Hypertonik je
často pacient, u ktorého vnímame, že nestačí iba „podávanie tabletiek“, ale vyžaduje si často mravenčiu prácu a trpezlivosť.
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Za dyspeptickými ťažkosťami sa skrývala neliečená
artériová hypertenzia
Mojzešová Z.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Prešov, SZU Bratislava
E-mail: zuzana.mojzesova@gmail.com

CIEĽ: Artériová hypertenzia (AH) je zákerná v tom, že väčšina pacientov nemusí mať
žiadne ťažkosti, niekedy sa symptómy prekrývajú s inými ochoreniami. Cieľom kazuistiky je poukázať na dôležitosť odobratia dôkladnej anamnézy u pacienta s AH.
KAZUISTIKA: 48-ročná pacientka sporadicky navštevujúca našu ambulanciu pre
respiračné infekty. Na našej ambulancii bola vstupne vyšetrená pre dyspetické
ťažkosti a cephaleu, pretože už v minulosti mala podobné ťažkosti, bola iniciovaná gastroprotektívna liečba. Následne pri prvej preventívnej prehliadke u nás cielenou anamnézou zisťujeme, že pacientka mala „mierne“ zvýšený TK v gravidite,
iné ochorenia neudáva. Pozitívna rodinná anamnéza, mama sa lieči na srdce. Hodnoty TK počas preventívnej prehliadky 120/80 mmHg, EKG: sinusový rytmus, bez
známok hypertrofie LK. Pri opakovanej návšteve ambulancie s cieľom zhodnotenia
laboratórnych výsledkov, bez gastrointestinálnych ťažkostí, pretrváva pobolievanie
hlavy. Hodnoty TK v našej ambulancii 160/100 mmHg. Naplánovaný AMTK. Podrobnejšie odoberáme rodinnú anamnézu, mama sa lieči na AH od veku 40 rokov,
otec v neskoršom veku tiež, doplnená osobná anamnéza: počas tehotenstva pacientka užívala Dopegyt. Zrealizovaný AMTK u symptomatickej pacientky (bolesť
hlavy) a mierne dyspeptické ťažkosti, v 24-hodinovom profile TK 196,5/124,0 mmHg,
maximálny STK 267 mmHg, maximálny DTK 200 mmHg. BP Load Value denný syst.
90,3%, diast. 87,1%, nočný syst. aj diast. 100%, cirk. rytmus – rising. Priemerná pulzová frekvencia 86/min. Pacientka bola odoslaná na hospitalizáciu s cieľom diagnosticky a liečby AH, v liečbe AH nepodané RAAS blokátory pre suponovanú sekundárnu príčinu artériovej hypertenzie. Počas hospitalizácie na internom oddelení sa
sekundárna príčina artériovej hypertenzie nepotvrdila. Pacientka prepustená na
3-kombinácii antihypertenzív v 3 tabletkách. Neskôr sme zvolili kombinovanú liečbu v jednej tabletke a pri sledovaní TK sme mohli titrovať dávku liekov smerom dole.
ZÁVER: Precízne odobratie anamnézy je veľmi nápomocné pri prvodiagnostike AH.
Aj za netypickými dyspeptickými príznakmi sa môže skrývať artériová hypertenzia.
K správnej diagnostike AH u pacientky veľmi pomohol AMTK.
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Intervenčná liečba rezistentnej artériovej hypertenzie
Moščovič M.
Klinika angiológie, VUSCH a.s., Košice
E-mail: mmoscovic@vusch.sk

ÚVOD: Rezistentná artériová hypertenzia definovaná ako nedostatočná kontrola
krvného tlaku aj napriek 3-kombinácii antihypertenzív vrátane diuretika predstavuje vysoké riziko orgánového poškodenia a predčasných kardiovaskulárnych príhod. Jej prevalencia je udávaná okolo 10%. Jednou z nefarmakologických možností
liečby jej aj použitie renálnej denervácie. Táto liečba sa však rutinne neodporúča,
pokiaľ nebudú dostupné presvedčivé dôkazy o jej dostatočnom efekte. K zlepšeniu
účinnosti renálnej denervácie v posledných rokov prispelo použitie nových typov
viacbodových, flexibilných katétrov ako aj zmenená technika denervácie. Aktuálne
sa preferuje prerušenie inervácie nielen v hlavnom kmeni renálnej artérie, ale hlavne v bočných vetvách s priemerom viac ako 3 mm.
KAZUISTIKA: Opis prípadu 68-ročného diabetika s ICHS a hraničným postihnutím
hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie a rezistentnou artériovou hypertenziu.
Pacient máva aj napriek 6-kombinácii antihypertenzív zvýšené hodnoty TK nad
160 mmHg a je opakovane ošetrovaný pre naliehavú artériovú hypertenziu aj napriek opakovaným korekciám medikácie. Po vylúčení pseudorezistentnej a sekundárnej hypertenzie bol pacient prijatý na Kliniku angiológie VÚSCH, kde bolo realizované angiografické vyšetrenie aorty a renálnych artérií s vylúčením závažnej
stenózy renálnej artérie. V jednom sedení bola doplnená renálna denervácia pomocou Symplycity katétra, v pravej renálnej artérii realizovaných 14 úspešných denervačných bodov a vľavo 15. Denervácia bola realizovaná v hlavných kmeňoch ako aj
bočných vetvách renálnych artérií. Postintervenčné obdobie bolo bez komplikácie,
hodnoty TK klesli už krátko po výkone. Po kontrole o 6 mesiacov došlo k parciálnej
úprave bazálnych hodnôt TK. Pacient od prepustenia nevyžadoval urgentné ošetrenie pre vzostup hodnoty TK.
ZÁVER: Renálna denervácia zlepšila u rezistentného pacienta hodnoty TK a znížila
nutnosť akútneho ošetrenia pre naliehavú artériová hypertenziu. Naviac pomohla
znížiť KVS riziko pri diagnostikovanej hraničnej stenóze hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie minimálne o polovicu.
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S
Artériová hypertenzia a fibrilácia predsiení.
Rozbor vlastných pacientov.
Spišák V.
Ambulancia vnútorného lekárstva, ŽILPO, Žilina
E-mail: info@vladimirspisak.sk

ÚVOD: Prevalencia artériovej hypertenzie (AH) a fibrilácie predsiení (FP) stúpa po
celom svete a obe sa často vyskytujú súčasne a obe výrazne zvyšujú riziko vzniku
závažných kardiovaskulárnych príhod a smrti. AH je druhou najčastejšou príčinou
FP. AH výrazne zvyšuje riziko vzniku FP pre svoju vysokú prevalenciu v dospelej populácii (40 – 40 %). Výskyt FP v dospelej populácii sa pohybuje medzi 2 – 3 % a stúpa
s vekom. U pacientov nad 75 rokov je jej výskyt až 10 %. Mechanizmus vzniku FP
a pacientov s AH a vzťah výšky krvného tlaku pri AH a riziko vzniku FP je tiež predmetom mnohých diskusií a teórií.
CIEĽ PRÁCE: Zistiť u vlastných pacientov s AH frekvenciu výskytu FP a charakteristiky týchto pacientov.
SÚBOR A METODIKA: Vyšetril som 1 105 konzekutívnych pacientov s AH prichádzajúcich na ambulanciu vnútorného lekárstva za posledných 5 kalendárnych mesiacov v roku 2020. Zameral som sa na prítomnosť FP, jej charakateristiky, komorbidity
a štruktúru liečby AH a FP.
VÝSLEDKY: Z 1 105 vyšetrených pacientov s AH, som našiel FP u 117 z nich čo je
10,6% výskyt. Priemerný vek celého súboru bol 71,5 roka. Najčastejšou formou FP
bola paroxyzmálna FP – 48,7 % zo všetkých pacientov s FP. Novodiagnostikovaná FP
na ambulancii vnútorného lekárstva tvorila 23,9 % zo všetkých FP. V čase vyšetrenia
malo 42,7 % zo všetkých FP sínusový rytmus. Najčastejšími komorbiditami boli dislipidémie (86,3%) a obezita (51,3 %). Najčastejšími antihypertenzívami a súčasne aj
antiarytmikami boli beta blokátory u 85,4 % pacientov. ACEi boli zastúpené 50,4 %
a ARB 22,2 % zo súboru. Najpoužívanejším antiarytmikom bol propafenon u 42,7 %
pacientov, kombinácia beta blokátoru a propafenonu bola u 34,2 % pacientov. Antikoagulačná liečba bola zebezpečená pomocou nových orálnych antikoagulancií
u 57,3 % pacientov, warfarin užívalo 21,4 % pacientov s FP.
ZÁVER: Potvrdil sa význam AH ako druhého najsilnejšieho, ale súčasne ako prvého
najdôležitejšieho ovplyvniteľného príčinného faktora pre vznik FP. Výskyt FP u pacientov s AH bol 3- až 4-násobne vyšší ako priemer v dospelej populácii. Temer 24 %
zo všetkých FP sa diagnostikovali na ambulancii vnútorného lekárstva.
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V
Dôsledky vysadenia antihypertenzívnej liečby
počas prvej vlny pandémie
Vachulová A.1, Urban Ľ.2, Svetlošák M.2
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH a.s.
OAKS, NÚSCH a.s.
E-mail: annavachulova@yahoo.com
1
2

Artériová hypertenzia (AH), najmä nedostatočne a nesprávne liečená má závažné
morbi-mortalitné dôsledky. AH predstavuje najčastejšiu komorbiditu pacientov
s infekciou COVID-19. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 bola celosvetovo 2-násobne vyššia mortalita u pacientov s neliečenou AH v porovnaní s pacientami s liečenou AH. V dôsledku zmeny dostupnosti zdravotnej starostlivosti ako i v dôsledku
šírenia neoverených informácií mnohí pacienti prerušili antihypertenzívnu liečbu.
Cieľom našej práce bolo odsledovanie liečby AH u pacientov počas prvej vlny pandémie COVID-19, analyzovať dôsledky zmien v AH liečbe.
PACIENTI A METÓDY: Išlo o retrospektívnu analýzu antihypertenzívnej liečby pacientov sledovaných v terciárnom centre. Celkovo bolo zaradených 112 po sebe idúcich pacientov s AH, ktorí mali plánovanú kontrolu v priebehu mesiacov marec-apríl
2020. Telefonická kontrola bola realizovaná s odstupom 6 mesiacov od plánovanej
kontroly. Išlo o pacientov priemerného veku 64 ± 18,1 rokov, 73 pacientov (65,2 %)
bolo mužov, priemerný počet antihypertenzív u 1 pacienta bol 3,6 ± 2,2 lieku. Z celkového počtu 112 pacientov, úplne vysadilo AH liečbu 9 (8 %) pacientov, 15 (13,4 %)
pacientov vysadilo ACEI/ARB bez náhrady iným liekom, 5 (4,5 %) pacientov vysadilo
ACEI/ARB s následnou úpravou AH liečby. V sledovanom období marec-apríl 2020
absentovali pacienti s novodiagnostikovanou AH. Z celkového počtu pacientov boli
2 (1,8 %) pacienti vytestovaní ako COVID pozitívni, 0 pacientov bolo hospitalizovaných pre infekciu COVID-19. V skupine pacientov, ktorí vysadili úplne, alebo čiastočne AH liečbu (celkovo 24 pacientov) 4 (16,7 %) pacienti prekonali CMP, 1 (4,2 %)
pacient prekonal TIA, 1 (4,2 %) bol hospitalizovaný pre AKS, 2 (8,3 %) pre FP s rýchlou
odpoveďou komôr, 2 (8,3 %) pre pľúcny edém, 2 (8,3 %) pacienti zomreli. V skupine
pacientov, ktorí mali upravenú liečbu, alebo neprerušili AH liečbu (celkovo 88 pacientov) 1 (1,1 %) pacient prekonal CMP, 1 (1,1 %)bol hospitalizovaný pre AKS, 1 (1,1 %)
pre novodiagnostikovanú FP, 1 (1,1 %) pacient zomrel.
ZÁVER: Neopodstatnené kompletné alebo parciálne vysadenie antihypertenzívnej
liečby počas prvej vlny pandémie COVID-19 viedlo k nárastu komplikácií artériovej
hypertenzie. Dosahovanie cieľových hodnôt TK má byť kľúčovým aj v období pandémie COVID-19.
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AMLODIPÍN / VALSARTAN / HYDROCHLOROTIAZID

Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg; Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg; Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg Názov lieku: Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg; Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg; Amlodipín/
Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg. Zloženie: Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 80 mg valsartanu. Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg: Každá
filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg valsartanu. Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát) a 160 mg
valsartanu. Lieková forma: Filmom obalená tableta Farmakoterapeutická skupina: liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém; antagonisty angiotenzínu II, kombinácie; antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciového kanála, ATC kód:
C09DB01. Terapeutické indikácie: Liečba esenciálnej hypertenzie. Amlodipín/Valsartan Sandoz je indikovaný dospelým, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou amlodipínom alebo valsartanom. Dávkovanie a spôsob
podávania: Odporúčaná dávka lieku Amlodipín/Valsartan Sandoz je jedna tableta denne. Na perorálne použitie. Odporúča sa užívať Amlodipín/Valsartan Sandoz s trochou vody. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá, na deriváty dihydropyridínu
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza. Súbežné používanie Amlodipínu/Valsartanu Sandoz s liekmi obsahujúcimi aliskirén
u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (Glomerular Filtration Rate [GFR] < 60 ml/min/1,73 m2). Druhý a tretí trimester gravidity. Závažná hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej
komory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej stenózy). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu. Osobitné upozornenia: Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu
II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť, a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba. Pri súčasnom užívaní doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík, náhrad solí obsahujúcich
draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka (heparín, atď.), je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie hladín draslíka. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná
dávka 80 mg valsartanu. Pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu. Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II valsartanom, pretože ich
systém renín-angiotenzín je ovplyvnený primárnym ochorením. Amlodipín/Valsartan Sandoz sa má okamžite vysadiť a nemá sa znova podať pacientom, u ktorých vznikne angioedém. Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú
používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti. Liekové interakcie: Súbežná liečba, ktorá sa neodporúča: grapefruit alebo grapefruitová
šťava, lítium, draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka; Opatrnosť potrebná pri súbežnej liečbe: inhibítory CYP3A4, induktory CYP3A4 (antikonvulzíva [napr.
karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón], rifampicín, Hypericum perforatum), simvastatín, dantrolén (infúzia), nesteroidné antiflogistiká (NSAID), vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, acetylsalicylovej kyseliny (> 3 g/deň)
a neselektívnych NSAID, inhibítory transportéra vychytávania (rifampicín, cyklosporín) alebo efluxného transportéra (ritonavir), duálna inhibícia RAAS pôsobením ARB, inhibítorov ACE alebo aliskirénu. Gravidita a laktácia*: Použitie počas gravidity sa
odporúča iba vtedy, ak nie je bezpečnejšia alternatíva, a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod. Valsartan: Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4).
Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba. Valsartan sa neodporúča v období dojčenia a vhodnejšie sú
iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí. Amlodipín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/
prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Pacienti užívajúci Amlodipín/Valsartan Sandoz majú pri vedení vozidiel alebo obsluhe
strojov vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava. Ak pacienti užívajúci amlodipín majú závraty, bolesť hlavy, únavu alebo nevoľnosť ich schopnosť reagovať môže byť narušená. Nežiaduce účinky: Nasledujúce nežiaduce reakcie
sa vyskytujú najčastejšie alebo sú najvýznamnejšie alebo najzávažnejšie: nazofaryngitída, chrípka, precitlivenosť, bolesť hlavy, synkopa, ortostatická hypotenzia, edém, jamkovitý edém, edém tváre, periférny edém, únava, sčervenenie, asténia a návaly
horúčavy. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko Registračné čísla: Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg: 58/0242/16-S; Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg: 58/0243/16-S;
Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg: 58/0244/16-S. Dátum revízie textu: 02/2020. Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Liek je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických
vlastností lieku (SmPC), ktorý získate na adrese: SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava alebo prostredníctvom obchodného zástupcu držiteľa. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. Dátum prípravy materiálu: december
2020, číslo materiálu: 125069_12_2020_SC. Dátum exspirácie materiálu: december 2021
Referencie: 1. Williams B. Et al, 2018 ESC/ESH Guide¬lines for themanagement of arterial hypertension; European Heart Journal (2018) 00, 1–98, doi:10.1093/eurheartj/ehy339
2. SmPC lieku Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg, Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg, Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg,
filmom obalené tablety, dátum revízie textu: 02/2020. 3. SmPC lieku Dipperam HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg, Dipperam HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg,
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg, Dipperam HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety, dátum revízie textu 07/2019.
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atorvastatín/perindoprilarginín
Euvascor 10 mg/5 mg, Euvascor 20 mg/5 mg, Euvascor 40 mg/5 mg, Euvascor 20 mg/10 mg, Euvascor 40 mg/10 mg tvrdé kapsuly
ZLOŽENIE*: Euvascor 10 mg/5 mg, 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg tvrdé kapsuly obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per), 20 mg ator/ 5 mg per, 40 mg ator/5 mg per, 20 mg ator/10 mg per, 40 mg ator/10 mg per. Obsahuje sacharózu
ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná terapia ako súčasť menežovania kardiovaskulárneho rizika u dospelých pacientov, ktorí sú primerane kontrolovaní atorvastatínom a perindoprilom podávanými súčasne v rovnakých dávkach samostatných liekov. DÁVKOVANIE A SPÔSOB
PODÁVANIA*: Jedna kapsula jedenkrát denne ráno pred jedlom. Euvascor nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Pacienti majú počas liečby pokračovať v štandardnej diéte na zníženie hladiny cholesterolu.
Súbežné podávanie: U pacientov, ktorí užívajú tipranavir, ritonavir, telaprevir alebo cyklosporín nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 10 mg/deň a pri boceprevire, elbasvire/grazoprevire nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté
monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu (Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s opatrnosťou. Euvascor je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), súbežné užívanie antivirotík proti hepatitíde typu C glekapreviru/pibrentasviru**, anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny
alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*), súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*),
extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre
používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy
prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie
hladín kreatínkinázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. Súbežná liečba inými liekmi: S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Euvascor používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú
koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Riziko myopatie sa môže tiež zvýšiť pri súbežnom používaní gemfibrozilu a iných derivátov kyseliny fibrovej, antivirotík proti
hepatitíde typu C **, erytromycínu, niacínu a ezetimibu, antivirotík proti hepatitíde C. Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť
počas liečby kyselinou fusidovou liečba Euvascorom prerušená. Veľmi zriedkavo bola hlásená imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia (IMNM) počas alebo po liečbe niektorými statínmi. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus:
U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia)
alebo so symptomatickým srdcovým zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez
ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofická kardiomyopatia: používať s opatrnosťou. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou
renálnej artérie. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatinínu; u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Hemodialyzovaní pacienti: U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán boli hlásené anafylaktoidné reakcie. Má sa zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány. Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu
a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Kombinácia so sakubitrilom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému). Sakubitril/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť riziko angioedému. Súbežné použitie inhibítorov mTOR: zvýšené
riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): dočasne ukončiť liečbu pred každou aferézou. Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred desenzibiláciou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov.
Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov iných rás. Kašeľ: neproduktívny, ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie
draslíka v krvi v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom
draslíka alebo iných liekov spojených so zvýšením hladín draslíka v sére (napr. heparín, kotrimoxazol). Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu
zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). Intolerancia fruktózy, glukózogalaktózová malabsorpcia, deficit sacharázy a izomaltázy: nemá sa užívať.
Sodík: Euvascor obsahuje v podstate zanedbateľné množstvo sodíka (menej ako 1mmol sodíka (23 mg) v jednej kapsule). INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan, glekaprevir/pibrentasvir**, Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, inhibítory proteínu rezistentného na rakovinu prsníka (BCRP), aliskiren (u iných pacientov, ako sú diabetickí pacienti alebo pacienti s poruchou funkcie obličiek), kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, spironolaktón), soli draslíka, grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: Stredne silné inhibítory CYP3A4, induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib,
kyselina fusidová, gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrovej, inhibítory transportérov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne antidiabetiká), baklofén, diuretiká nešetriace draslík, racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), nesteroidné protizápalové lieky
(NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň). Súbežné podávanie, ktoré treba vziať do úvahy: kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, antihypertenzíva a
vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Euvascor je kontraindikovaný počas gravidity, laktácie a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívaju účinnú antikoncepciu. FERTILITA* OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Môžu sa vyskytnúť
reakcie súvisiace so znížením krvného tlaku. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, porucha zraku, tinnitus, vertigo, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa,
kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, flatulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina
kreatínkinázy v krvi. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada, porucha spánku, nočné mory, somnolencia, synkopa, hypestézia, amnézia, rozmazané videnie, tachykardia, palpitácie, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, hyperhidróza, alopécia, angioedém, pemfigoid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, únava, bolesť na hrudi,
malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm,
toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, natrhnutie svalu**, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: rinitída, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza/pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou deficienciou G-6PDH, anafylaxia, stav zmätenosti, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne
sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, arytmia, eozinofilná pneumónia, zlyhanie pečene, syndróm podobný lupusu**, akútne zlyhanie obličiek, gynekomastia, znížený hemoglobín a znížený hematokrit. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, Raynaudov fenomén**. Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) môže byť považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny,
kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). BALENIE*: 30 tvrdých kapsúl lieku Euvascor 10mg/5mg, 20mg/5mg, 40mg/5mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg. DÁTUM
REVÍZIE TEXTU: 05/2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko. 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 miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku
Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek a bol pripravený v novembri 2020. Pred predpísaním lieku si prosím pozorne preštudujte informáciu o lieku.
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3. A Gupta et al. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. www.thelancet.com Published
online August 26, 2018. 4. Fox KM. Effi cacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003;362:782–8.
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