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SÚHRNY
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA
A DIABETES MELLITUS 2. TYPU  NAJNOVIE POZNATKY
Babèák M.
FN J. A. Reimana, Preov
Diabetes mellitus (DM) 2. typu je choroba, ktorá v súèasnosti nadobúda
pandemický charakter. Pod¾a túdie NHANES na jedného odhaleného diabetika 2. typu pripadá jeden neodhalený. V SR je v súèasnosti evidovaných a
lieèených pribline 260 000 diabetikov, z toho 90 % 2. typu. Vo vyspelých
krajinách sa výskyt DM 2. typu a artériovej hypertenzie vyskytuje v 4  10 %.
Frekvencia výskytu stúpa s vekom. Epidemiologické túdie udávajú 15  20
% prevalenciu hypertenzie u dospelej populácie. Hypertenzia u diabetikov je
2  3 x èastejia oproti nediabetikom. Pri DM 2. typu je výskyt hypertenzie
zhruba 60  80 %. Artériová hypertenzia sa èasto kombinuje s rôznymi metabolickými rizikovými faktormi  inzulínovou rezistenciou, viscerálnou obezitou, poruchou glukózovej homeostázy i hyperhomocysteinémiou. Vznikol
názor, e hypertenzia je metabolická choroba. 35  75 % diabetických komplikácií mono pripísa na vrub hypertenzie.
Cie¾om lieèby hypertenzie u diabetikov je zníenie kardiovaskulárnej
morbidity a mortality. Nevyhnutné sú reimové opatrenia, zmena ivotného
týlu a úèinná farmakoterapia, ïalej ovplyvnenie reverzibilných rizikových
faktorov ako je fajèenie, dyslipidémia, diabetes mellitus, obezita a iné. Zo
túdií UKPDS, DCCT, HOT, HOPE, ALLHAT a iných vyplýva nutnos agresívneho zniovania krvného tlaku ako jedného z prediktorov kardiovaskulárnej
mortality a morbidity.
U diabetikov je potrebné dosiahnu hodnoty TK 130/80 mmHg. ACE inhibítor by mal by súèasou antihypertenzívnej lieèby u kadého pacienta s DM
2. typu, pokia¾ sa nevyskytuje kontraindikácia a je dobre tolerovaný. Ako alternatívna monos tejto lieèby prichádza do úvahy blokátor AT 1 receptorov.
Ak sa monoterapiou nedarí dosiahnu cie¾ové hodnoty, je potrebná dvoj- i
trojkombinácia lieèby. V túdii UKPDS viac ako 60 % diabetikov potrebovalo
aspoò dve antihypertenzíva a skoro 30 % diabetikov tri a viac liekov na dosiahnutie maximálneho lieèebného efektu. V údii Syst-Eur 43 % diabetikov
potrebovalo dvojkombináciu alebo trojkombináciu liekov na izolovanú systolickú hypertenziu.
Najnovie odporúèania JNC 7 odporúèajú zavies ako prvú vo¾bu kombináciu dvoch lieèiv (vrátane diuretík) u pacientov, kde je nutná redukcia systolického tlaku krvi o viac ako 20 mmHg alebo diastolického tlaku krvi viac
ako 10 mmHg. Mono pouíva aj fixné kombinácie lieèiv. V kombináciách by
sa mali pouíva antihypertenzíva, ktorých efekt bol dokázaný v klinických
randomizovaných túdiách, a to nízkodávkové diuretiká, selektívne betablokátory a kalciové blokátory. Kombinácia ACEI s diuretikom je vhodná u starích pacientov, kým kombinácia s betablokátorom je výhodná u chorých po
prekonanom IM, alebo pri chronickom zlyhávaní srdca. Vzh¾adom na priaznivý efekt na inzulínovú senzitivitu je u diabetikov vhodné aj podávanie betablokátorov s alfa blokujúcou aktivitou, alfablokátorov a antagonistov imidazolínových receptorov.

DIAGNOSTIKA A LIEÈBA FEOCHROMOCYTÓMU
Balaovjech I.
II. interná klinika LFUK, Bratislava
Vèasná diagnostika tejto najaej formy hypertenzie umoní pacienta
vylieèi. V opaènom prípade má pacient ve¾mi zlú prognózu. Na ochorenie
myslíme pri akej, prevane diastolickej, rezistentnej hypertenzii. V anamnéze zistíme úporné bolesti hlavy, potenie a palpitácie. I keï sú to príznaky
nepecifické, ich vzájomná kombinácia nás upozorní na moný, hormonálne
aktívny adenóm nadoblièky.

Potvrdenie diagnózy oèakávame od exaktného stanovenia adrenalínu a
noradrenalínu v krvi a v moèi, ale najmä metanefrínu normetanefrínu. Morfologickú diagnostiku nám upresní poèítaèová tomografia, alebo nukleárna
magnetická rezonancia. Sonografia má nízku senzitivitu a pecificitu. Gamagrafia pomocou metajódenzylguanidínu nám pomôe v lokalizácii extraadrenálnych tumorov, v detekcii metastáz, pri posúdení hormonálnej aktivity náhodných nálezov nadoblièkových adenómov. Pozitrónová emisná tomografia
je perspektívna, ale pri súèasných monostiach menej vyuívaná.
Ak sa suponovaná diagnóza potvrdí biochemicky aj morfologicky, blokujeme alfareceptory dibenylínom, prazosínom alebo alfabetablokátorom labetalolom. Nikdy nezaèíname lieèbu betablokátorom pre riziko provokácie paroxyzmu hypertenzie. Medikamentózna lieèba len pomáha pacienta pripravi
na operáciu a preklenú obdobie do upresnenia diagnózy. Definitívnym rieením je operácia. Prognóza pacientov po operácii je ve¾mi dobrá, s výnimkou malígnych nádorov, ktorých biologická aktivita je nízka.

PREVALENCIA HYPERTENZIE V POPULÁCII SR A MIERA JEJ
DOPADU VO VYBRANÝCH UKAZOVATE¼OCH
ZDRAVOTNÍCKEJ TATISTIKY
Baráková A, Avdièová M, 1Vallová Z.
Ústav zdravotníckych informácií a tatistiky, Bratislava, 1Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Poznanie prevalencie prioritných rizikových faktorov (RF) chorôb obehovej sústavy (CHOS) by malo by východiskom pre efektívnejie opatrenia na
postupné zniovanie úmrtnosti i chorobnosti na CHOS, ktoré spolu s nádormi
najviac ovplyvòujú mieru celkovej úmrtnosti i náklady na lieèebnú starostlivos. Zdravotné riziká práve v týchto skupinách ochorení sa dajú racionálne
zníi najmä optimalizáciou ivotného týlu.
Jedným zo závaných RF CHOS je hypertenzia. Jej klinické prejavy sa
významne podie¾ajú na polymorbidite pacientov. Preváením prevalencie tlaku krvi (TK) pod¾a odporúèaní VII správy JNC na 15  64-roènú populáciu SR
z cca 7 000 respondentov rovnakej vekovej skupiny z projektu MONIKA (r.
2002, 6 modelových okresov), sa získali objektívnejie informácie o TK nielen pod¾a pohlavia, ale aj pod¾a podrobnejích vekových skupín. Nasledujúca tabu¾ka prezentuje odhad prevalenèných hodnôt poètu muov i ien
(aj spolu) pod¾a klasifikácie TK na 100 prísluníkov sledovanej populácie SR:
Veková
skupina
(roky)

15  24
25  44
45  64
15  64

Prehypertenzia
≥ 120 a < 140/
≥ 80 a < 90

Hypertenzia I. t.
(A)
≥ 140 a < 160/
≥ 90 a < 100

63

TK ≥ 140/90
(A + B)

Mui

eny

Mui

eny

Mui

eny

Spolu (M + )

49
50
34
42

31
37
32
34

13
22
33
23

5
12
30
17

2
7
26
11

1
3
22
9

11
21
55
30

Z uvedeného je zrejmé, e najväèia diferencia v prevalencii TK nad odporúèanú normu (TK < 120/80) bola pod¾a pohlavia v skupine 15  24-r. a 25
 44-r. v neprospech muov. U 45  64-r. osôb boli diferencie TK u muov
oproti enám minimálne. Úmerne s vekom prevalenèné hodnoty hypertenzie
stúpali. Prevalencia osôb s TK < 120/80 Torr sa preto vekom zniovala  na
100 ien, resp. muov pripadalo s normálnym TK: a) u 15  24-r. osôb 63 ien
oproti 36 muom, b) u 25  44-r. osôb 48 ien oproti 21 muom, c) u 45  64r. osôb 16 ien oproti 7 muom.
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Hypertenzia II. t.
(B)
≥ 160/> 100
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Odhad prevalencie lieèených hypertonikov v 15  64-r. populácii SR (preváením hodnôt z projektu MONIKA) bol 12,1 %. Odhad podielu lieèených
hypertonikov (LH) s hypertenziou II. tádia bol zo vetkých v danej populácii
s rovnakým TK iba 50 %. Podobné výstupy sa evidovali aj v projekte CINDI
(okres Banská Bystrica), kde sa skríning RF CHOS realizoval v 5-roèných
intervaloch u 3 x. Preto mono prevalenèné hodnoty v sledovaných ukazovate¾och v tomto projekte porovnáva. V r. 2003 bol napr. podiel LH (preváením na 15  64-r. populáciu okresu) s hypertenziou II. tádia 52,7 %, s hypertenziou I. tádia 29 % (!). Oproti r. 1998 je to vzostup (vyí záchyt) o 12,3 %
a 16,5 %.
I keï podiel práceneschopnosti (PN) na hypertenznú chorobu (HCH) z PN
na CHOS predstavuje dlhodobo cca 50 % a v plných invalidných dôchodkoch
(PID) 15 % z PID na CHOS, miera PN i PID na CHOS klesá. Mierny vzostup sa
v posledných rokoch zaznamenal v hospitalizovanosti na HCH, zvlá u 65- a
viacroèných. Pre klesajúci trend úmrtnosti najmä na cievne mozgové príhody
(vo vetkých vekových skupinách) to nemusí znamena nepriaznivý jav.
Záchytnos osôb s vyím TK je vak ete nedostaèujúci (pozri vyie),
v manamente hypertenzie èaká SR ete ve¾a práce.
Praktické epidemiologické pravidlo hovorí, e intervencia u osôb s nízkym a stredným rizikom k danej chorobe má pre spoloènos väèí efekt ako
iba intervencia u osôb s vysokým rizikom. V EÚ sa zrejme takouto stratégiou
riadia (o èom svedèí vývoj úmrtnosti i chorobnosti, zvlá na CHOS), preto
by malo by aj pre nás, ako nového èlena EÚ, takéto smerovanie akceptované, a to vyuitím tak nefarmakologických, v prípade potreby aj farmakologických prístupov nielen v lieèbe hypertenzie.

POKODENIE OBLIÈIEK PRI PREEKLAMPSII
1

1
Beòová K, 2Sirotiaková J, 1Novotný R.
Interná klinika FNsP, Preov, 2Interná klinika FNsP, Nitra

Preeklampsia je pecifické ochorenie pre graviditu, ktoré vzniká po 20.
týdni gravidity. Pri preeklampsii vzniká periférna vazokonstrikcia, zniuje
sa volum plazmy, systolický a minútový objem, dochádza k hypoperfúzii tkanív dôleitých orgánov a k multiorgánovému pokodeniu organizmu. V dôsledku vazokonstrikcie a hypoxie vznikajú primárne lézie glomerulov a tubulov, zvyuje sa permeabilita kapilár. Pokodením bazálnej membrány glomerulov a zníením spätnej resorpcie bielkoviny v tubuloch vzniká proteinúria
(definovaná exkréciou proteínov v moèi ≥ 0,3 g/24 hodín). Prognosticky je
významná proteinúria > 2 g/24 hodín, pri akej preeklampsii je proteinúria
> 5 g/24 hodín. Pre pokodenie oblièiek nasvedèuje vzostup kreatinínu v sére (S-Kr) > 88 µmol/l, prognosticky je závaný vzostup S-Kr >125 µmol/l,
pokles GF a oligúria < 400 ml/24 hodín. V moèovom sedimentne sa objavujú
erytrocyty a granulované valce. Pri pokodení distálneho tubulu sa hromadí
kyselina moèová v krvi, hodnoty kyseliny moèovej > 315 µmol/l sú po 32.
týdni gravidity patologické.
Nefropatia môe vyústi do zlyhania oblièiek, ktoré sa môe vyvinú na
podklade primárnej lézie glomerulov a tubulov v dôsledku vazokonstrikcie
a hypoxie alebo komplikáciou v iných orgánoch, ktoré vyvolávajú prerenálne
zaaenie.

JUVENILNÁ HYPERTENZIA  PREKURZOR
ESENCIÁLNEJ HYPERTENZIE
Èimárová E.
Kardiologická ambulancia pre deti, dorast a vysokokolskú mláde,
Bratislava
Hypertenzia detí a dorastencov sa zdá by èoraz väèím problémom. Narastá ich poèet, upresòuje sa ich etiopatogenéza, spôsob terapie a lieèby.
Zdá sa, e starostlivos o túto skupinu mladistvých pacientov s vysokými
hodnotami krvného tlaku je dôleitým krokom v prevencii voèi esenciálnej
hypertenzii, ale aj voèi ischemickej chorobe srdca v dospelom veku.
Cie¾: Na súbore 426 pacientov vo veku 3  30 rokov autor poukazuje na
zvlátnosti a pecifiká juvenilnej hypertenzie ako aj na prognostické kritériá
pre vývoj esenciálnej hypertenzie.
Metódy: Kompletný klinický obraz 426 pacientov s analýzou 24-hodinového monitorovania tlaku, ergometrie, Echa, ako aj vetkých rizikových faktorov pre vývoj hyperztenzie, je podkladom stanovenia algorytmu pre indikáciu k lieèbe pacientov s juvenilnou hypertenziou.
Výsledky: Pomocou terapeutického algorytmu bolo zo skupiny 426 pacientov vo veku 3  30 rokov medikamentózne lieèených 281 pacientov.
Záver: 1. Pacienti s juvenilnou hypertenziou majú vyí výskyt, ako sa
pôvodne predpokladalo. 2. Diagnostika a prognóza pacientov s juvenilnou
hypertenziou majú svoje pecifiká, ktoré je nevyhnutné pozna a riadi sa
nimi pri starostlivosti o túto skupinu pacientov. 3. Komplexná lieèba je nevyhnutná z h¾adiska prevencie voèi kardiovaskulárnym komplikáciám.
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OBEZITA A HYPERTENZIA
Farský .
Dom srdca, Martin
Vzah medzi obezitou a hypertenziou je dobre dokumentovaný. Pod¾a
údajov z Framinghamskej túdie sa prevalencia hypertenzie u muov i ien
zvyuje nielen s pribúdajúcim vekom, ale aj s pribúdajúcou hmotnosou.
U obéznych dosahuje a 50 %. Novozistená hypertenzia sa v 70 % spája s obezitou alebo s èerstvým hmotnostným prírastkom. Odhaduje sa, e riziko vzniku
hypertenzie je u osôb s nadváhou 4 x vyie a u osôb s obezitou 8 x väèie
ako u osôb s normálnou hmotnosou. Zatia¾ je vecou názoru, do akej miery
je pribúdajúca hmotnos s pribúdajúcim vekom fyziologickým javom. Obdobné názory platili v minulosti o vzahu medzi pribúdajúcim vekom a zvyujúcim sa krvným tlakom a zvyujúcou sa hladinou cholesterolu. Dnes, na základe medicíny zaloenej na dôkazoch, u nikto nepovauje zvýený krvný
tlak alebo zvýenú hladinu vo vyom veku za fyziologický nález, naopak,
v zmysle platných odporúèaní je povinnosou kadého lekára snai sa dosiahnu ich normalizáciu. Oèakávame podobný vývoj, aj pokia¾ ide o vzah
medzi starnutím a telesnou hmotnosou.
tatistický vzah medzi zvyujúcou sa hmotnosou a výkou krvného tlaku je lineárny. Priemerne pri kadom zvýení BMI o 3 jednotky sa zvýi systolický krvný tlak o 2 mmHg. A naopak s klesajúcou hmotnosou klesá aj krvný tlak. V spektre nefarmakologických intervencií je pokles hmotnosti najefektívnejím prostriedkom zniovania krvného tlaku. U pri miernej strate na
hmotnosti  redukcii o 5 % z pôvodnej hmotnosti  klesá krvný tlak a zlepuje sa aj citlivos na inzulín. Pri väèej strate, do 10 kg, klesá systolický krvný
tlak v priemere o 6,3 mmHg a diastolický o 3,1 mmHg. Pokia¾ pacienti s hypertenziou zostávajú naïalej obézni, vyadujú na úèinnú lieèbu obyèajne ve¾ké
dávky liekov a ich mnohopoèetné kombinácie. Keï schudnú, klesne spotreba liekov u starích pacientov s hypertenziou cca o 30 %.
Problém obezity z h¾adiska vzniku hypertenzie je populaène tak závaný,
e Svetová liga proti hypertenzii vyhlásila v roku 2002 obezitu ako svoju hlavnú
agendu.

MONOGÉNOVÉ HYPERTENZIE  DIAGNOSTIKA A LIEÈBA
Fedeleová V, Dzúrik R.
Oddelenie klinickej farmakológie FNsP ak. L. Dérera, ÚPKM, Bratislava
Hypertenzia sa èasto vyskytuje familiárne a o jej hereditárnej patogenéze
sa uvaovalo u dávno. Jej multikauzalita a chýbajúca biochemická a molekulárne biologická diagnostika neumoòovala diferenciálnu diagnostiku príèin. Monogénové hypertenzie predstavujú malú, ale významnú èas hypertenzií. Pod¾a lokalizácie poruchy ich delíme na: a) hyperaldosteronizmus
ovplyvnite¾ný glukokortikoidmi, b) zdanlivý prebytok mineralokortikoidov, c)
kontitutívna aktivácia receptora mineralokortikoidov (Gellorov syndróm), d)
zvýená aktivita epitelového Na + kanála v oblièkách (Liddleho syndróm), e)
variantná forma Liddleho syndrómu, f) pseudohypoaldosteronizmus typ 2
(Gordonov syndróm). Vetky monogénové hypertenzie sú v koneènom dôsledku podmienené otvorením epitelového Na + kanála na luminálnom póle
principiálnych buniek zberných kanálikov oblièiek s následným zvýením resorpcie Na + a vody a vývojom Na + dependentnej hypertenzie. V súèasnosti
prevalenciu monogénových hypertenzií na Slovensku nepoznáme. Prítomnos hypokalémie spontánne, alebo u po malých dávkach tiazidov upozoròuje na ich moný výskyt a potrebu pokraèovania diferenciálnej diagnostiky
hypertenzie na pecializovanom pracovisku. Terapia monogénových hypertenzií je relatívne nenákladná a diferenciálna diagnostika môe odhali aj
chirurgicky korigovate¾né príèiny.

ZÁAOVÝ TEST U HYPERTONIKA
Filipová S, kultétyová D, 1Mike Z, 2Dukát A, Rieèanský I.
Kardiologická klinika SZU, SÚSCH, Bratislava, 1Geriatrická klinika LFUK,
Bratislava, 2II. interná klinika LFUK, Bratislava
Záaový EKG test môe odpoveda na viacero klinicky významných otázok u pacientov s artériovou hypertenziou: 1. Odhalenie tlakových hyperreaktorov na záa  sTK stúpa neúmerne od intenzity telesnej záae. 2. Diagnostika dystonickej reakcie hemodynamiky  neprimeraná odpoveï dTK
(pokles). 3. Odhalenie hypercirkulaènej odpovede na telesnú záa. 4. Poruchy rytmu vyprovokované záaou hypertrofického myokardu (SV a V ektopická aktivita, poruchy A-V prevodu a i.). 5. Vyprovokovanie ischémie subendokardiálnej oblasti hypertrofického myokardu záaou alebo jej zvýraznenie. 6. Diagnostika koronárnej ischémie hypertenzného myokardu. 7. Zhodnotenie efektívnosti antihypertenzívnej a antiischemickej terapie. 8. Dlhodobé hodnotenie funkènej zdatnosti hypertenzného srdca. 9. Posúdenie funk-
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ènej zdatnosti chronicky zlyhávajúceho srdca hypertonika. 10. Trénovanie
pohybovej lieèby hypertonikov.
V objektívnom hodnotení záaového testu hypertonika sa vyskytujú viaceré metodické problémy a odlinosti hodnotenia testu ako u pacienta normotonika: 1. Najvýznamnejí problém predstavuje korektné hodnotenie zmien
denivelácie segmentu ST u jedincov so známou hypertenziou sprevádzanou
EKG zmenami repolarizácie u na pokojovom EKG. 2. Hypertonik èasto nedosiahne submaximálnu alebo maximálnu úroveò záae pri hodnotení koronárnej insuficiencie, nako¾ko hodnoty TK dosiahnu hranièné hodnoty bezpeènosti testu (220  230/110  120 mmHg), alebo vznikajú iné akosti limitujúce test (bolesti hlavy, diplopia, príznaky cerebrovaskulárnej insuficiencie
a pod.). 3. Frekventnejie poruchy rytmu. 4. Poruchy metabolizmu minerálov
(napr. hypokalémia, hyperkalémia, hypohydratácia), ovplyvòujúce priebeh
testu (SV a V arytmie) a hodnotenie EKG krivky (segment ST a vlna T). 5.
Problematické vysadenie lieèby betablokátorom pri posudzovaní koronárnej
insuficiencie u hypertonikov.

GEOMAGNETICKÉ PORUCHY ZHORUJÚ REGULAÈNÉ
MECHANIZMY KRVNÉHO TLAKU
1

1,2
Gmitrov J.
National Institute of Public Health, Tokyo, Japan, 2IV. interná klinika FN L.
Pasteura, Koice, Slovensko

Ciele: Vedecké výskumy upozoròujú na zvýenie krvného tlaku (TK) u
¾udí poèas porúch geomagnetického po¾a (GMP), vyvolaných zvýenou solárnou aktivitou. Cie¾om naej práce bolo skúmanie moných mechanizmov
vplyvu porúch GMP, meraných indexmi geomagnetickej aktivity (K a Kp indexmi) na regulaèné mechanizmy TK.
Metodika: Na zajacoch sedovaných infúziou pentopbarbitalu (5 mg/kg/
h) bolo uskutoènených 143 pokusov, ktoré pozostávali z 50 min trvajúcich
hemodynamických monitorovaní. Skúmali sme vplyv GMP na citlivos artériového baroreflexu (BRS) a na krátkodobú variabilitu TK a frekvencie srdca
(FS), meraných smerodajnou odchýlkou priemerných hodnôt stredného tlaku krvi (STK) v a. femoralis a smerodajnou odchýlkou priemerných hodnôt
FS. BRS sme hodnotili z pomeru FS/STK ako odpoveï na i. v. bolusy phenylephrinu a nitroprussidu.
Výsledky: Zistili sme tatisticky významnú negatívnu koreláciu medzi stupòom porúch GMP (Kp) a BRS (p = 0,008), GMP a variabilitou FS (p = 0,022)
a GMP s variabilitou STK (p = 0,002), èo poukazuje na aktiváciu jedného z
regulaèných mechanizmov TK  artériového baroreflexu. Náhla zmena intenzity GMP z nízkych (K = 0) na vysoké (K = 4  5) hodnoty, okrem zníenia
BRS, vyvolala aj signifikantný vzostup STK a konzumpcie kyslíka myokardom meranej hemodynamickým indexom (HDI = STK x FS).
Závery: GMP pravdepodobne pôsobí na kardiovaskulárne regulaèné centrá v CNS, ktoré modulujú variabilitu TK a FS mechanizmom artériového baroreflexu. V dòoch zvýenej solárnej a geomagnetickej aktivity odporúèame
upravi terapiu artériovej hypertenzie vzh¾adom na monú zvýenú fluktuáciu
krvného tlaku v dôsledku zníenia citlivosti baroreflexu.

VÝZNAM SÉROVÉHO KREATINÍNU AKO PREDIKTORA
ATEROSKLEROTICKÉHO PROCESU
Hirnerová E, Petrovics I, Bukovinová P, tvrtinová V.
II. interná klinika FN, Bratislava
Cie¾: Aterosklerotické (AS) komplikácie sú najèastejou príèinou mortality u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou. Niektoré klinické túdie
u potvrdili súvislos medzi hodnotami kreatinínu v sére a výskytom kardiovaskulárnych príhod. Cie¾om naej práce bolo: 1. Porovna prevalenciu AS
lézií v oblasti karotických artérií u pacientov s nefrogénnou hypertenziou (na
podklade nediabetických nefropatií) a s esenciálnou hypertenziou. 2. Zisti
vzah medzi sérovým kreatinínom a hrúbkou intimo-mediálneho komplexu
karotických artérií (IMT).
Metódy: IMT na karotických artériách bola meraná ultrasonograficky u
75 pacientov s nefrogénnou hypertenziou (skupina A) a u 125 pacientov s
esenciálnou hypertenziou (skupina B). Obe skupiny sa signifikantne neodliovali vekom a kontrolou krvného tlaku. V oboch skupinách sa sledovala
hodnota kreatinínu v sére, ako aj tradièné rizikové faktory aterosklerózy 
vek, celkový cholesterol, triglyceridy, fajèenie, BMI. Vplyv uvedených faktorov na IMT bol vyhodnotený mnohonásobnou regresnou analýzou.
Výsledky: Vyí výskyt AS lézií sme pozorovali v skupine A v porovnaní
so skupinou B (p < 0,05). Priemerná hodnota IMT bola signifikantne vyia v
skupine A (1,3028 ± 0,44 vs. 1,1312 ± 0,46 mm, p < 0,01). Mnohonásobná
regresná analýza ukázala, e v skupine A mali na IMT vplyv vek, triglyceridy,
kreatinín, systolický a diastolický tlak (R 2 = 99,6 %, p < 0,001), v skupine B

mali vplyv vek, cholesterol, kreatinín, diastolický a pulzný tlak (R 2 = 96,9 %,
p < 0,001).
Záver: Potvrdili sme vyí výskyt AS lézií v oblasti karotických artérií u
pacientov s nefrogénnou hypertenziou v porovnaní so skupinou pacientov s
esenciálnou hypertenziou. V oboch skupinách sa sérový kreatinín ukázal by
dôleitým faktorom ovplyvòujúcim IMT a mono ho tak povaova za prediktor AS procesu v oblasti extrakraniálnych ciev.

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA SENIOROV
Joná P.
FN L. Pasteura, Koice
Prevalencia artériovej hypertenzie vekom narastá s prevahou systolickej
hypertenzie. Poznatky z randomizovaných klinických túdií nútia venova sa
tejto forme hypertenzie rovnako intenzívne ako o ostatnú populáciu hypertonikov.
Artériová hypertenzia (AH) u seniorov je nielen systolicko-diastolická, ale
predovetkým izolovaná systolická artériovej hypertenzie (ISAH).
ISAH je dafinovaná ako trvalé zvýenie systolického tlaku (sTK) > 140
mmHg pri diastolickom tlaku (dTK) < 90 mmHg. Ideálnym cie¾om lieèby je
dosiahnu hodnotu tlaku krvi (TK) < 140/90 mmHg.
Problém

Nálezy a rieenie u seniorov

Meranie TK

a) okrem merania v ¾ahu a v sede vdy i v stoji 
30 % seniorov má ortostatickú hypotenziu  dôleité
pre taktiku lieèby
b) pozor na auskultaènú medzeru a
pseudohypertenziu  poui Oslerov manéver
Poèet meraní na potvrdenie dg pre znaènú variabilitu je nutné zmera TK 6  9-krát
pri 2  3 prehliadkach
Typ AH
spravidla ide o primárnu (esenciálnu) AH, na
sekundárnu myslíme ak:
a) TK ≥ 180/110 mmHg a nemali AH vo veku nad 55
rokov
b) u AH rezistentnej na farmakologickú lieèbu
c) náhla strata kontroly dovtedy dobre kontrolovanej AH
d) laboratórne nálezy nútia myslie na sekundárnu
formu
Relatívne riziko KV komplikácií je vyie pre systolickú hypertenziu

CHARAKTERISTIKA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
V RÔZNYCH ETNIKÁCH
Joná P.
FN L. Pasteura, Koice
Rozírenie randomizovaných klinických túdií na vetky kontinenty, ale i
migrácia obyvate¾stva, by mali by impulzom pre poznanie základných odliností artériovej hypertenzie v jednotlivých populáciách.
Afroamerièania: Jedna z najväèích prevalencií artériovej hypertenzie
(AH), so skorím nástupom, väèím výskytom 3. stupòa, èastejími orgánovými pokodeniami a odlinou odpoveïou na lieèbu. Príèina je v socioekonomických faktoroch, nadváhe, vysokom pomere príjmu sodíka k draslíka.
Najlepia lieèebná odpoveï je na diuretiká a blokátory kalciových kanálov.
Lieèba ACEI vyaduje diuretikum, zníenie prívodu sodíka v potrave a 2  4násobnú obvyklú dávku.
Americkí Hispánci: Nie sú takou konzistentnou skupinou a na incidencii
sa podie¾a predovetkým socioekonomický status. U obéznych Hispáncov s
DM nie je prevalencia AH tak vysoká ako u beloskej populácie. Najvyí
výskyt je u mexických Amerièanov ijúcich na hraniciach medzi USA a Mexikom a Portorièanmi.
AH v Indii a junej Ázii: Je závaný medicínsky problém s vyím výskytom vo vidieckej i mestskej populácii. Prevalencia v mestskej populácii za
posledných 50 rokov narástla z 6,2 % a na 36 %. Nárast v niích ekonomických skupinách a na vidieku nie je taký dramatický a dosahuje maximum
17,8 %. V ostatných oblastiach sa výskyt AH pohybuje od 5 %  10 %. U
emigrantov ijúcich vo Ve¾kej Británii je vyí výskyt AH u Indov ako u Nepálcov a Pakistancov.
AH vo východnej Ázii: V Èíne je vo vekovej skupine 35  59-roèných
výskyt AH 25,5 % u muov (M) a 24 % u ien () s tendenciou k poklesu. V
mestskej komunite Japonska je výskyt AH u M 37 % a u  33 % so zlou
kontrolou. U seniorov je výskyt a 53 %, 1/3 tvorí systolická AH.
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SEKUNDÁRNA PREVENCIA NÁHLYCH CIEVNYCH
MOZGOVÝCH PRÍHOD  KTO?, KEDY?, KDE?, AKO?
Joná P.
FN L. Pasteura, Koice
Náhle cievne mozgové príhody (CFMP) predstavujú i pri zlepenej starostlivosti o chorých s rizikovým profilom jednu z najèastejích príèin nielen
úmrtí, ale aj invalidizácie s tendenciou k recidívam. Randomizované klinické
túdie, aj klinické skúsenosti potvrdili opodstatnenos intenzívnej sekundárnej prevencie.
Kto? Internista v spolupráci s neurológom a fyzioterapeutom. Etiologicky
ide prevane o ochorenie endotelu ciev alebo embolizaèné príèiny  doménu
internej medicíny. Oprávnenos postupu podèiarkuje i èastá polymorbidita s
nevyhnutnosou komplexnej lieèby a vyvarovaním sa neieducich interakcií
liekov.
Kedy? Okamite po stabilizácii stavu. U chorých, kde dolo k omekaniu, zapoèa lieèbu okamite.
Kde? Spravidla na lôkovom pracovisku alebo ambulantne, ak sa sekundárna prevencia nezaèala poèas hospitalizácie.
Ako? 1. karotická endarterektómia (po splnení indikaèných kritérií), 2.
antiagregaèná lieèba, 3. antikoagulaèná lieèba (CMP na zádklade fibrilácie
predsiení), 4. lieèba perindoprilom v kombinácii s indapamidom (PROGRESS,
PATS) alebo ramiprilom (HOPE), 5. aplikácia lacidipínu (ELSA) alebo nitrendipínu (SYST-EUR-DEMENTIA), 6. blokátory receptorov pre ATII (LIFE, SCOPE), 7. hypolipidemická lieèba (HPS, PROSPER), 8. lieèba ostatných rizikových faktorov a dodriavanie zásad.

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ A ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA
Kmeè J, Èenèarík J, Slanina M.
Klinika kardiológie, FNsP J. A. Reimana, Preov
Cie¾om práce je poukáza na vplyv artériovej hypertenzie, na vznik a udriavanie fibrilácie predsiení.
Fibrilácia predsiení je najbenejou pretrvávajúcou srdcovou arytmiou,
ktorej prevalencia stúpa s nárastom veku populácie. V rozvojových krajinách
je hypertenzná choroba srdca najbenejou základnou chorobou u pacientov s fibriláciou predsiení. Vo Framinghamskej túdii bola hypertenzia najbenejou príèinou fibrilácie presiení, vyskytovala sa u viac ako 50 % pacientov a spájala sa s relatívnym rizikom 1,9 pre vývoj fibrilácie predsiení.
Je známe, e u pacientov s hypertenziou, osobitne u pacientov s hypertrofiou ¾avej komory, sa vyvíja dilatácia ¾avej predsiene a následne dochádza
k zmenám v elektrofyziologických vlastnostiach predsiene. Z toho vyplýva
náchylnos k vývoju fibrilácie predsiení. U pacientov s hypertenziou sa môe
vyvíja signifikantná diastolická dysfunkcia a sprievodné zvýenie tlaku v ¾avej predsieni. Je tak ïalím predisponujúcim faktorom fibrilácie predsiení.
Pacienti s hypertenziou sú náchylní k vývoju koronárnej choroby sdrca, ktorá
je ïalím predisponujúcim faktorom pre vývoj fibrilácie predsiení
Echokardiografická podtúdia túdie SPAF v multivariantnej analýze naznaèila, e dilatácia ¾avej predsiene a dysfunkcia ¾avej komory sa javia ako
nezávislé rizikové faktory pre mozgovú príhodu a fibriláciu predsiení. Preto
pacientov s fibriláciou predsiení a anamnézou artériovej hypertenzie pokladáme za vysokorizikkových z h¾adiska mozgovej príhody a tromboembolizmu a uvauje sa u nich o antikoagulaènej lieèbe.

OBJAVUJÚ SA ROZDIELY V PARAMETROCH REPOLARIZÁCIE
KOMÔR U PRI PREHYPERTENZII POD¼A KRITÉRIÍ JNC VII?
Kellerová E, Regecová V.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
V predchádzajúcich prácach sme zistili významné zmeny parametrov komorovej repolarizácie v situáciách, vyznaèujúcich sa zvýenou aktivitou sympatika (ortopoloha, izometrická práca, psychoemoèná záa, infúzia dopamínu, hypertenzia).
Cie¾om tejto túdie bolo zisti, èi sa rozdiely v ukazovate¾och repolarizácie pracovného myokardu srdcových komôr prejavia u v tádiu prehypertenzie pod¾a kritérií JNC VII, poèínajúc rozhraním krvného tlaku ≥ 120/80
mmHg.
Súbor 211 muov s priemerným vekom 24 ± 13 rokov, BMI 24,8 ± 4 kg/
m2, s rozpätím pokojových hodnôt TK 90  152/55  105 mmHg v sede, sme
stratifikovali na základe kritérií JNC VII pre TK. V pokojovom zázname EKG
pod¾a Franka  Cardiag METE Praha  sme vyhodnocovali maximálny priestorový vektor depolarizácie (sQRS max) a repolarizácie (sT max), priestorový uhol
medzi integrálnymi vektormi AQRS a ASTT a trvanie R-R intervalov. Pre tatistické hodnotenie sme pouili korelaènú, regresnú a variaènú analýzu ANOVA.
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Výsledky: V skupine s hodnotami krvného tlaku v rozpätí prehypertenzie
(PHT) bola ve¾kos repolarizaèného vektora sT max niia, priestorový uhol
AQRS-ASTT o 20 % väèí a R-R interval o 9 % kratí, v porovnaní s normotonikmi (P < 0,01). Rovnaký trend bol badate¾ný aj v kategórii hypertenzie I,
avak bez ïalieho významného rozdielu voèi PHT. Depolarizaèný vektor
sQRS max sa medzi skupinami nelíil. Vek a BMI boli vo vetkých troch podskupinách porovnate¾né. Rozdelenie celého súboru pod¾a kvartilov distribúcie ve¾kosti repolarizaèného vektora sT max ukázalo, e k dolnému kvartilu sT max
sa priraïujú hodnoty TK s priemerom 130/80 mmHg, signifiklantne odliné
od preiemeru hodnôt 121/77 mmHg, prísluiacich k hornému kvartilu sT max .
Závery: Parametre komorovej repolarizácie sú citlivým diskriminaèným
znakom na rozlíenie skupín s odliným vplyvom autonómneho nervového
systému na srdce. Zistené rozdiely v ich ve¾kosti poukazujú na zvýenú hladinu sympatikovej aktivácie pracovného myokardu srdcových komôr u v tádiu prehypertenzie, pri hodnotách TK > 120/80 mmHg.
S podporou grantu VEGA 2-3203/23

KAZUISTIKA 30-ROÈNEJ PACIENTKY
S RENOVASKULÁRNOU ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU
Kolesárová E, Tokárèik I, 1Fridrich V.
Ambulancia pre hypertenziu, Koice, 1SÚSCH, Bratislava
Úvod: V neselektovanej populácii je prevalencia sekundárnej artériovej
hypertenzie (AH) 1  3 %, prevalencia renovaskulárnej AH je asi 1 %. Dobrou
diferenciálnou diagnostikou môme dosiahnu výborný terapeutický efekt.
Popis prípadu: 30-roèná pacientka s krátkym trvaním AH lieèená trojkombináciou antihypertenzív pre nedostatoène korigovanú hypertenziu. Bola
kompletne vyetrená, prièom vykonané lab. EKG, ECHOKG a USG oblièiek
boli v norme, ambulantný monitoring TK pomocou ABPM 04 Meditech potvrdil AH bez adekvátneho diurnálneho rytmu. V ambulantnom vyetrovaní sme
pokraèovali dynamickou gamagrafiou, ktorá suponovala zníené prekrvenie
pravej oblièky pri jej hypoplázii, následne renoangiografia povrdila stenózu
a. renalis takmer 80 %. Pacientka bola rieená angioplastikou v SÚSCH v
Bratislave. Kontrolné vyetrenia potvrdili zlepenie prekrvenia pravej oblièky
a úpravu TK, èo dokumentujeme porovnaním vykonaných vyetrení pred a
po angioplastike vrátane kontrolnej dynamickej gamagrafie a ambulantného
monitorovania TK.
Záver: Príèinou renovaskulárnej AH u mladých ¾udí býva fibromuskulárna
dysplázia medie a. renalis, prièom èastejie sa vyskytuje u ien. Jedinou presnou metódou, ktorou mono ochorenie jednoznaène dokáza, je artériografia. Dynamická gamagrafia oblièiek, alebo kaptorpilová gamagrafia môe by
vhodným skríningovým vyetrením u suspektných hypertonikov. I keï entuziazmus týkajúci sa monosti úplného vylieèenia klesá, je tu stále vzácna
monos vylieèi pacienta s akou hypertenziou.

IZOLOVANÁ SYSTOLICKÁ HYPETENZIA (ISH),
HYPERTENZIA BIELEHO PLÁA (WCH)
 KLINICKÉ DÔSLEDKY
Kosmálová V.
II. interná klinika FN, Bratislava
Cie¾ práce: Na klinické dôsledky nelieèenej ISH odborné kruhy upozoròujú u od konca osemdesiatych rokov. Existuje dostatok dôkazov vo forme
spracovania výsledkov multicentrických túdií a metaanalýz týkajúcich sa ISH,
avak fenomén bieleho pláa, èi u sa jedná o efekt alebo hypertenziu,
dodnes nie je jednoznaène preskúmaný vo vzahu ku kardiovaskulárnej morbi-mortalite. Cie¾om práce je preh¾adným spôsobom na základe najnovích
poznatkov priblíi problematiku diagnostiky a lieèby uvedených foriem hypertenzie.
Metódy: V práci sa pouili dostupné literárne zdroje v teoretickom úvode, nasleduje kazuistika z ambulantnej praxe s diagnostickým rozborom a
terapeutickým rieením.
Záver: Práca poukazuje na moné diagnostické a následne z toho vyplývajúce i terapeutické omyly v benej kadodennej praxi lekára.

ROZDIELNA MORFOLOGICKÁ ODPOVEÏ KAROTICKEJ
ARTÉRIE U DOSPELÝCH POTKANOV A ICH MLÁÏAT
NA BLOKÁDU NO SYNTÁZY
Kristek F, Gerová M.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava.
Cie¾ práce: Porovna truktúru karotickej artérie 16-týdòových NO defektných hypertenzných (NODH) potkanov (NO-syntáza sa inhibovala podá-
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vaním L-NAME  40 mg/kg/deò v pitnej vode po dobu 6 týdòov) a ich NODH
mláïat vo veku 24 dní.
Metódy: Tlak krvi (TK) sa meral pletysmografickou metódou. Potkany sa
perfundovali glutaraldehydovým fixaèným roztokom pod tlakom 120 mmHg.
Karotická artéria (CA) sa spracovala pre elektrónovú mikroskópiu. Geometria CA: hrúbka steny (WT) a vnútorný diameter (ID) sa merali vo svete¾nom
mikroskope. Plocha (tunica intima a. media) (CSA) a pomer WT/ID sa vypoèítali. Bodovou metódou sa v elektrónovom mikroskope zistili objemové denzity (z nich sa vypoèítali plochy) endotelových buniek, hladkosvalových buniek a extracelulárnej matrix.
Výsledky: TK bol u dospelých NODH potkanov 172 ± 1,7 mmHg vs. 103
± 1,1 mmHg (p < 0,01) u kontrol. TK bol u mláïat 150 ± 2,3 mmHg vs. 105
± 2,1 mmHg (p < 0,01) u kontrol. U dospelých NODH potkanov bola zvýená ako WT (40,78 ± 1,33 µm vs. 25,02 ± 1,76 µm u kontrol, p < 0,01), tak
CSA (107,93 ± 4,37 µm 2 x 103 vs. 64,24 ± 3,07 µm 2 x 103, p < 0,01). ID sa
neodlioval. Pomer WT/ID bol zvýený (5,08 ± 0,29 x 10 -2 vs. 3,16 ± 0,33 x
10 -2 u kontrol). Zvýila sa plocha tak buniek 51,6 ± 2,19 µm 2 x 103 vs. 32,6 ±
1,06 µm 2 x 103 u kontrol (p < 0,01), ako aj ECM 56,4 ± 3,7 µm 2 x 103 vs. 31,7
± 1,6 µm 2 x 103 u kontrol (p < 0,01). U mláïat sa zistil výrazne rozdielny
úèinok inhibície NO syntázy na zloenie cievnej steny: WT sa zníila: 22,48 ±
0,66 µm vs. 27,38 ± 0,63 µm (p < 0,01), podobne ako CSA 38,53 ± 0,99 µm 2
x 103 vs. 46,15 ± 1,45 µm 2 x 103 (p < 0,01). Pomer WT/ID sa zníil 4,32 ±
0,20 vs. 5,40 ± 0,11 (p < 0,01). Celková plocha buniek sa výrazne zníila
16,89 ± 0,66 µm 2 x 103 vs. 22,45 ± 1,16 µm 2 x 103 (p < 0,01). Plocha ECM
sa nezmenila 22,03 ± 0,63 µm 2 x 103 vs. 22,22 ± 1,04 µm 2 x 103 (p < 0,01).
Záver: Vysoký TK v dôsledku naruenia tvorby oxidu dusnatého vyvolal
odlinú morfologickú odpoveï v CA u dospelých potkanov ako u mláïat. U
dospelých potkanov sa zvýila masa cievnej steny v dôsledku oboch zloiek
 bunkovej i ECM. U mláïat bol zistený úbytok masy cievnej steny v dôsledku hypotrofie bunkovej zloky.
túdia bola podporená grantom VEGA 2/3145/23.

ZNALOS A LIEÈBA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
U MANUÁLNE PRACUJÚCEJ VEOBECNEJ POPULÁCIE.
VÝSLEDKY MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU AUSTRIA,
HUNGARIA, SLOVAKIA BLOOD PRESSURE STUDY
1

1
Lietava J, 1Dukát A, 2Vána A, 3Fodor GJ.
II. interná klinika LF UK, Bratislava, 2Závodná poliklinika Duslo a¾a,
3
University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Kanada

Úvod: Artériová hypertenzia patrí medzi základné rizikové faktory infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody, ale jej prevalencia a lieèba sú
nedostatoène sledované. túdia Austria, Hungaria, Slovakia Blood Pressure Study (AHS) hodnotila krvný tlak u manuálne pracujúcej veobecnej populácie v Rakúsku, Maïarsku a na Slovensku a detekovala výskyt artériovej
hypertenzie, lieèby a vnímanie ochorenia pacientom.
Metodika: Sledovania sa zúèastnilo 750 muov a 448 ien vo veku 30 
65 rokov zamestnaných v Duslo a¾a. Krvný tlak sa meral automatickým meraèom BpTRU TM (Kanada). Vetci zúèastnení zodpovedali dotazník zameraný
na znalosti krvného tlaku a ¾udí, ktorí u mali v minulosti zistenú hypertenziu
aj o spôsobe lieèby a postoji k lieèbe. Zároveò boli vyetrené hladiny cholesterolu a glykémie.
Výsledky: Novú artériovú hypertenziu, ktorá pochopite¾ne ete nebola lieèená, sme diagnostikovali u 222 ¾udí (17,2 %). A 62 % pacientov so známou
hypertenziou nebolo lieèených. Spomedzi lieèených pacientov slovenskí pacienti mali najhorie kontrolovaný krvný tlak  iba 24 % pacientov v porovnaní
s 35 % v Maïarsku a 48 % v Rakúsku. Èiastoène kontrolovaných (5 mmHg nad
referenènú hodnotu) bolo 18 %, 59 % pacientov nebolo kontrolovaných. Diuretikami sa lieèilo 18,9 % pacientov. V prípade, e by sa zvýil poèet pacientov
lieèených diuretikami o 50 %, náklady na lieèbu by klesli o 35 %.
Záver: túdia ASH detekovala vysoký výskyt novozistenej hypertenzie
(17,2 %). V porovnaní so susednými krajinami je hypertenzia èastejie lieèená, ale horie kontrolovaná. Zvýenie podielu diuretík v lieèbe môe prinies
významný ekonomický prínos.

SEKUNDÁRNA ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA (KAZUISTIKA)
Mako J, Németh F, Dzadíková M.
FNsP J. A. Reimana, Preov
Autori predkladajú kazuistiku 74-roènej pacientky, dlhodobo lieèenú v
kardiologickej ambulancii 5-kombináciou antihypertenzív (diuretikom, Ca-blokátorom, ß-blokátorom, AT 1 blokátorom, blokátorom imidazolových receptorov). Na oddelenie ju prijali pre opakované zvýenie TK, hlavne v noèných
hodinách, s opakovanými návtevami rýchlej zdravotnej sluby. Diagnostikovali jej tumor pravej oblièky, ktorý úspene operovali vo FNsP v Koiciach.

ENDOTELOVÁ DYSFUNKCIA A KONCENTRÁCIA
SEROTONÍNU U PACIENTOV S HYPERTENZIOU V RÁMCI
METABOLICKÉHO SYNDRÓMU A U PACIENTOV
S HYPERTENZIOU A INFARKTOM MYOKARDU
PREKONANÝM DO 40. ROKU IVOTA
Moèoviè P, Tajtáková M, Pytliak M, Spurný P, Mechírová V, Petráová D,
Petrovièová J, emberová E.
I. interná klinika, LF UPJ, Koice
Cie¾: Porovnanie endotelovej funkcie a koncentrácie serotonínu ako rizikového faktora aterosklerózy u pacientov s hypertenziou v rámci metabolického syndrómu a u pacientov s hypertenziou a infarktom myokardu prekonaným do 40. roku ivota.
Metóda: Súbor tvorilo 22 pacientov s hypertenziou pri metabolickom syndróme a 30 pacientov s hypertenziou a prekonaným infarktom myokardu.
Funkciu endotelu sme hodnotili ultrasonograficky, metódou FMD  flow mediated dilation vyetrením a. brachialis. Koncentrácie serotonínu sme vyetrili pomocou metódy RIA (Immunotech).
Výsledky: U obidvoch skupín sa potvrdil èastý výskyt poruchy endotelovej funkcie (v skupine s metabolickým syndrómom a hypertenziou 47,6 %, v
skupine s hypertenziou a prekonaným infarktom myokardu 56,6 %). Signifikantné rozdiely medzi obidvomi skupinami sa nepotvrdili. Koncentrácia serotonínu bola signifikantne vyia v skupine s hypertenziou a prekonaným
infarktom myokardu (508,7 ± 240,11 ng/ml oproti 383,14 ± 216,14 ng/ml, p
= 0,008).
Závery: U obidvoch skupín sme potvrdili èastý výskyt poruchy endotelovej funkcie. V skupine s hypertenziou a infarktom moykardu sme zistili signifikantne zvýené hodnoty koncentrácie serotonínu, èo potvrdzuje, e serotonín predstavuje rizikový faktor aterosklerózy a vaskulárnych abnormalít, èo
môe by markerom zvýeného rizika recidívy infarktu myokardu a aktivácie
aterosklerózy.

REALITA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
V AMBULANTNEJ A NEMOCNIÈNEJ PRAXI
Novotný R, Beòová K, Mojzeová Z, Leko A, Koèiová A, Hidasiová I.
Interná klinika, FNsP, Preov
Cie¾ práce: Nedostatoèná korekcia artériovej hypertenzie v ambulantnej
praxi má za následok vysoký výskyt komplikácií, ktoré sa objavujú pri hospitalizácii pacientov.
Na internej klinike v Preove sme analyzovali úspenos korekcie lieèby
artériovej hypertenzie u pacientov v pecializovanej starostlivosti hypertenziologickej ambulancie.
V súbore hospitalizovaných pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním sme definovali skupinu pacientov s hypertenziou. Analyzovali sme lieèbu u skupín pacientov s hypertenziou a u pacientov s chronickou srdcovou
slabosou.
ACE inhibítory sú základným liekom vo¾by v oboch skupinách pacientov.
Korekcia hypertenzie pod¾a národných návodov musí by prioritným cie¾om
lekárov aj pacientov.

HYPERTONIK A NEKARDIÁLNA OPERÁCIA
1

1
Òarja S, 2Rusnáková H.
CP a 2Interné oddelenie, 1. súkromná nemocnica, Nemocnica Koiceaca, a.s., Koice

Hypertenzia patrí medzi najèastejie civilizaèné ochorenie s výskytom
v priemyselných krajinách od 15  20 % a vo vekovej skupine nad 65 rokov
s výskytom a nad 50 %. V USA sa roène podrobí operaènému zákroku a 23
miliónov pacientov. Na predoperaèné vyetrenie prichádzajú chorí buï so
známou hypertenziou, aj keï nie stále dobre kontrolovanou, alebo sa táto
diagnóza zistí prvýkrát a pri vyetrení. V práci sú uvedené stavy, ktoré zvyujú riziko hypertenzie aj u nehypertonikov a stavy, ktoré zhorujú perioperaènú, intraoperaènú a pooperaènú hypertenziu. Pacienti s hodnotami tlaku
pod 180/110 mmHg bez orgánového pokodenia môu by operovaní bez
zvýeného rizika kardiovaskulárnych komplikácií na rozdiel od skupiny chorých s orgánovým pokodením. Pri hodnotách tlaku nad 180/110 mmHg sa
odporúèa operaèný výkon odloi cca na dobu 6  8 týdòov. Vymenované
sú vyetrenia, ktoré sa odporúèa realizova v rámci predoperaèného vyetrenia a chyby, ktoré sa pri tom v praxi robia. Uvedené sú aj jednotlivé skupiny
hypotenzív vo vzahu k operaènému výkonu, ako i vhodné preparáty na parenterálne pouitie poèas nemonosti perorálneho príjmu, resp. v prípade
hypertenznej krízy.
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Komplexným prístupom k operovanému pacientovi s hypertenziou (ten
zahàòa predoperaèné vyetrenie, správne vedenú anestézu a pooperaènú
starostlivos) zníime riziko ványch kardiovaskulárnych komplikácií v periaj pooperaènom období pri nekardiálnej operácii.

IMPLEMENTÁCIA TANDARDNÝCH TERAPEUTICKÝCH
POSTUPOV V LIEÈBE ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
Pundová L, Majerèák I.
Fakultná nemocnica, Koice
Cie¾om sledovania bolo zhodnoti vplyv zavedenia odporúèaní v lieèbe
hypertenzie na jej úèinnos a nákladovos. U 20 praktických lekárov bolo sledovaných 888 pacientov, ktorí boli rozdelení do 2 skupín:
1. novozistená hypertenzia lieèená pod¾a oficiálnych odporúèaní
2. hypertenzia lieèená pred zavedením odporúèaní
Porovnanie ukázalo, e dosiahnutie cie¾ových hodnôt TK bolo v oboch
skupinách porovnate¾né. Zavedenie odporúèaní vak zníilo celkové náklady
na lieèbu artériovej hypertenzie a v skupine lieèenej pod¾a odporúèaní bol
vyí poèet pacientov lieèených nefarmakologicky.

SOMATICKÝ PROFIL CHLAPCOV A MUOV
SO ZVÝENÝMI HODNOTAMI KRVNÉHO TLAKU
Regecová V.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
Skutoènos, e okrem obezity sa na prejavoch rizika vzniku esenciálnej
hypertenzie významne podie¾a aj urèitý typ stavby tela a rozloenia podkoného tuku, podnietila záujem o h¾adanie parametrov, pomocou ktorých by sa tieto dali èo najpresnejie a súèasne dostatoène jednoducho charakterizova.
Cie¾: Porovna vzah ukazovate¾ov telesnej stavby hodnotenej pod¾a zauívaných aj menej známych indexov k hodnotám krvného tlaku u 10  63roèných chlapcov a muov.
Metodika: Vyetrili sme 147 pacientov z bratislavských kardiologických
ambulancií s normálnym EKG, u ktorých bol kauzálne zistený zvýený krvný
tlak a 185 zdravých dobrovo¾níkov vo veku 10  63 rokov. Pri hodnotení krvného tlaku sme vyuili kritériá pod¾a najvnovích odporúèaní EHS, resp. Task
Force report on hihg blood pressure and hypertension. Proporcionalitu telesnej stavby sme hodnotili na základe indexov, vypoèítaných z výky, hmotnosti, obvodov, hrúbky podkoného tuku a percentuálneho mnostva tuku
(BMI, WHR, index konicity a podiel tuku na tele a na konèatinách).
Výsledky: Pre skupinu hypertonikov do 16 rokov bola charakteristická
nielen celková akcelerácia rastu a vývinu, ale aj zvýený výskyt obezity a prevaha podkonoho tuku na trupe v porovnaní s jeho mnostvom na konèatinách, a to aj u chlapcov, ktorí mali normálnu hmotnos (koeficient determinancie 20 %, p < 0,001). Tesnos vzahu medzi krvným tlakom a hmotnosou, resp. BMI sa v dospelosti oslabuje a významnejí podiel na jeho variabilite má proporcionalita telesnej stavby hodnotená pod¾a indexu konicity (koeficient determinancie 11 %, p < 0,01), ktorý zoh¾adòuje kombináciu vplyvu
hmotnosti, výky a obvodou brucha.
Záver: Okrem obezity je ukazovate¾om rizika vzniku hypertenzie aj typ
telesnej stavby. Aj napriek primeranej hmotnosti a celkovému mnostvu tuku
na tele majú osoby s nerovnomerným rozloením podkoného tuku signifikantne vyie hodnoty krvného tlaku.

KLASIFIKÁCIA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V GRAVIDITE
POD¾A ODPORÚÈANÍ EURÓPSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ
SPOLOÈNOSTI (ESH) A EURÓPSKEJ KARDIOLOGICKEJ
SOPOLOÈNOSTI (ESC)
Sirotiaková J, 1Beòová K.
Interná klinika II, FN, Nitra, 1Interná klinika, FN, Preov
Súèasné poh¾ady na klasifikáciu hypertenzie v gravidite: Klasifikácia
hypertenzie v gravidite nie je ani v súèasnosti jednotná, v poslednom období
sa najèastejie stretávame s tromi klasifikaènými schémami. Ide o klasifikáciu,
ktorá bola vytvorená jednak Americkou spoloènosou gynekológov a pôrodníkov (American College of Obstetricians and Gynecologists  AOG), NHBPEP
(National High Blood Pressure Education Program Working Group) a ISSHP
(International Society for Study of Hypertension in Pregnancy). Najèastejie sa
pouíva klasifikácia pod¾a AOG z roku 1972. Táto klasifikácia bola modifikovaná klasifikáciou NHBPEP a uprednostòuje sa okrem USA aj v Kanade,
Austrálii, Nemecku a v kandinávskych krajinách. Aj keï existujú viaceré klasifikácie hypertenzie v gravidite, v súèasnosti by mali plati aj na Slovensku
Odporúèania Európskej hypertenziologickej a Európskej kardiologickej
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spoloènosti pre rok 2003 v manamente artériovej hypertenzie. Pod¾a tejto klasifikácie mono hypertenziu v gravidite rozdeli do tyroch skupín:
1. Preexistujúca hypertenzia.Komplikuje asi 1  5 % tehotností, hodnoty krvného tlaku sú ≥ 140/90 mmHg. Hypertenzia sa môe vyskytova u pred
graviditou alebo sa vyvinie pred 20. týdòom gravidity a pretrváva viac ako
42 týdòov po pôrode. Môe by sprevádzaná proteinúriou.
2. Gestaèná hypertenzia. Ide o hypertenziu indukovanú graviditou bez
proteinúrie. Gestaèná hypertenzia s výskytom významnej proteinúrie (> 300
mg/l alebo > 500 mg/24 hodín alebo pozitivitou ++) sa oznaèuje ako preeklampsia. Hypertenzia sa vyvíja po 20. týdni gravidity. Vo väèine prípadov
ustupuje do 42 dní po pôrode. Pre gestaènú hypertenziu je charakteristická
zníená perfúzia orgánov.
3. Preexistujúca hypertenzia so superponovanou gestaènou hypertenziou s proteinúriou. Preexistujúca hypertenzia je asociovaná s ïalím zvýením krvného tlaku a zvyujúcou sa proteinúriou ≥ 3 g/deò pri zbere moèa/
24 hodín po 20. týdni gravidity. Táto forma hypertenzie èasto prechádza do
tádia akej formy preeklampsie a môe vyústi do HELLP syndrómu alebo
eklampsie (7). Diagnostika preeklampsie má stanovené klinické a laboratórne kritériá, ktoré sa od seba odliujú pod¾a jednotlivých klasifikácií. Pod¾a
odporúèaní ESH/ESC sa prítomnos edémov viac nepouíva v diagnostike
preeklampsie, nako¾ko edémy sa objavujú a v 60 % fyziologických gravidít.
4. Neklasifikovaná hypertenzia v gravidite. Hypertenzia s alebo bez systémovej manifestácie v prípade, ak sa zvýenie krvného tlaku objavilo prvý krát
po 20. týdni tehotnosti. Prehodnotenie klasifikácie sa vykonáva po 42 dòoch
po pôrode. Ak sú prítomné normálne hodnoty krvného tlaku, jedná sa o gestaènú hypertenziu s proteinúriou alebo bez proteinúrie. Ak pretrvávajú v tomto
období zvýené hodnoty krvného tlaku, ide o preexistujúcu hypertenziu.

KLINICKO-EPIDEMIOLOGICKÁ TÚDIA HYPERTENZIE
A OSTATNÝCH RIZIKOVÝCH FAKTOROV
KORONÁRNEJ ATEROSKLERÓZY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
V ROKOCH 2001  2003 (KESHSR)
(Predbené výsledky po 3. respondencii)
Sninèák M, Balaovjech I, Macháèová E.
Koice, Bratislava, 18 centier v SR (Preov, Koice, Banská Bystrica, ilina,
Martin, Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Trnava, Trenèín,
Pieany, Nitra, Bratislava)
Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú hlavnú príèinu úmrtí na
Slovensku a v európskom meradle patríme ku krajinám s najvyou KV mortalitou. V patogenéze aterosklerózy sa zásadným spôsobom uplatòuje artériová hypertenzia. Kontrola TK je tak jednym z najdôleitejích opatrení v prevencii KVO. Posledný Kardiovaskulárny program na Slovensku sa realizoval (ale len v modelových okresoch) v rokoch 1978  1982 a poukázal na
alarmujúcu situáciu zdravia náho obyvate¾stva. Od tej doby priniesol výskum
rad nových poznatkov a tie sa zmenil sortiment vysokoúèinných liekov v tejto oblasti; avak novie údaje o tejto problematike, zastúpení ochorení na
vysoký TK a ostatných rizikových faktorov (RF) KVO nie sú súborne na Slovensku k dispozícii. Preto sme pripravili pod zátitou SHS uvedenú túdiu.
Cie¾om realizovaného klinicko-epidemiologického projektu bolo zisti prevalenciu hypertenzie, povedomie o nej, stav jej lieèby a kontroly v SR, ale aj
jej riziko, ako aj prítomnos RF koronárnej aterosklerózy.
Pouitá je metóda populaèného prieskumu probandov vybraných náhodným výberom z Centrálneho registra obyvate¾stva SR. Klinické vyetrenia boli
uskutoènené v medicínskych centrách pod¾a zostaveného projektu a protokolu túdie v jednotlivých 8 krajoch SR pod¾a tatistickej stratifikácie a tandardizácie. Projekt získal podporu MZdr a bol zaradený do Harmonogramu
realizaèných projektov NPPZ.
Aktuálne predkladáme predbene spracované výsledky po 3. doplnenej
respondencii v rámci poslednej etapy realizácie klinických vyetrení.
Ideálnym zámerom SHS by bolo zopakova prieskum v tej istej populácii
rovnakými metódami v roku 2008, resp. 2013 (5- a 10-roèné monitorovanie
trendov).

PROBLÉM HYPERTENZIE U STARÍCH OSÔB A JEJ LIEÈBA.
NIEKTORÉ VÝSLEDKY KLINICKO-EPIDEMIOLOGICKEJ
TÚDIE HYPERTENZIE A OSTATNÝCH RIZIKOVÝCH
FAKTOROV KVO V ROKOCH 2001  2003 V SR
Sninèák M, Balaovjech I, Macháèová E.
Koice, Bratislava, 18 centier v SR (Preov, Koice, Banská Bystrica, ilina,
Martin, Dolný Kubín,Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Trnava, Trenèín,
Pieany, Nitra, Bratislava)
Artériová hypertenzia je u starích osôb podstatne èastejia ako v mladích vekových skupinách (tak u systolicko-diastolickej, ako aj u izolovanej
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systolickej formy ISH). Výskyt ISH stúpa vekom. Má svoje niektoré peciálne
aspekty. Celková mortalita, výskyt koronárnej choroby srdca a cievnych a
mozgových príhod je ove¾a vyí ako v porovnate¾ných populáciách stredného veku. Èastými otázkami je event. úitok lieèby hypertenzie u starích, a ak
áno, aké sú ciele lieèby? Aké by mali by cie¾ové hodnoty TK, resp. ako lieèi
(princípy nefarmakologickej lieèby, farmakologická lieèba a jej zásady)?
Novie údaje o tejto problematike, zastúpení ochorení na vysoký TK, jej
prevalencii, stave informovanosti o nej, charaktere lieèby a jej úèinnosti (kontrole), ako aj o ostatných rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení
(RF KVO) nie sú súborne v potrebnom rozsahu na Slovensku k dispozícii.
I preto bola pod zátitou SHS pripravená a realizovaná klinicko-epidemiologická túdia hypertenzie a ostatných RF KVO-KESHSR 2001 2003.
Pouitá je metóda populaèného prieskumu probandov vybraných náhodným výberom z Centrálneho registra obyvate¾stva SR, zoh¾adòujúca súèasné
definície a cie¾ové hodnoty TK. Na vyetrenie boli pozvané i osoby vo veku
starom ako 60 a viac rokov, rozdelené do vekových kategórií (dekád). Klinické vyetrenia boli uskutoènené v medicínskych centrách pod¾a zostaveného projektu a protokolu túdie v jednotlivých 8 krajoch SR pod¾a tatistickej stratifikácie a tandardizácie. Projekt získal podporu MZdr a bol zaradený do Harmonogramu realizaèných projektov NPPZ.
Aktuálne predkladáme predbene spracované výsledky po 3. doplnenej
respondencii v rámci poslednej etapy realizácie klinických vyetrení. Prevalencia hypertenzie narastá s vekom, èo sa prejavuje najmä u systolického
TK. Diastolický tlak vo vyom veku mierne klesá a tak sa zvyuje tlaková
amplitúda. V lieèbe starích osôb musíme bra do úvahy pecifický výber
antihypertenzív, zoh¾adnujeme èasté sprievodné ochorenia, tendenciu k posturálnej hypotenzii a zhoreniu kognitívnych funkcií. Vo väèine prípadov
dosiahneme cie¾ové hodnoty TK viac ne 1 antihypertenzívnou látkou, pri
lieèbe repektujeme zásady zaèína malou dávkou, TK zniujeme pozvo¾ne
(pribline o 10 mmHg za mesiac), celkový poèet tabliet minimalizujeme.

KONTROLA KRVNÉHO TLAKU U DIALYZOVANÝCH
PACIENTOV: HD VS CAPD
Straussová Z, Bezák M, Kopernická Z.
Interná klinika II. FN, Nitra
Mortalita dialyzovaných pacientov je podmienená predovetkým prítomnosou kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Arteriálna hypertenzia (AH) pôsobí jednak ako nezávislý rizikový faktor KVochorení a jednak ako významný
faktor progresie nefropatií. Na zaèiatku dialyzaènej lieèby je AH prítomná u 80
 90 % pacientov. Zväèa je volumdependentná, adekvátnou ultrafiltráciou
sa podarí zníi TK u 50  60 % pacientov. V ostatných prípadoch je patomechanizmus komplexnejí, trvalo hypertenzných ostáva 20  50 % pacientov.
Existujú protichodné názory, èi je AH lepie kontrolovaná u pacientov v lieèbe hemodialýzou (HD) alebo peritoneálnou dialýzou (PD). Kým v prípade HD
vystupujú do popredia vazokonstrikèné hemodynamické faktory poèas dialyzaèných procedúr, aktivácia autonómneho NS, vplyv AV fistuly, aktivácia RAS,
v prípade PD, je dôleitý typ peritoneálneho transportu. Rýchly transport solutov cez peritoneum vedie k rýchlemu vyrovnaniu koncentrácií na oboch stranách membrány, èo vedie k strate ultrafiltraènej schopnosti, k hyperhydratácii, volumexpanzii a AH. U týchto pacientov je nevyhnutné pouívanie dialyzaèných roztokov s vyou koncentráciou glukózy, èo má negatívny metabolický dopad, najmä v zmysle zvýraznenia dyslipidémie ako ïalieho rizikového faktora KV ochorení. V skupine pacientov lieèených CAPD má vo vzahu
k AH vzah aj ich výber. K lieèbe PD sú vyberaní prednostne pacienti vyieho veku, diabetici, kardiaci, obehovo nestabilní, väèinou s viacerými rizikovými faktormi KV ochorení, èo môe skres¾ova poh¾ad na prevalenciu AH.
V poslednom období sa v svetovom písomníctve objavujú snahy o posúdenie výskytu AH u jednotlivých skupín pacientov vo vzahu k dialyzaènej modalite na základe výskumu menej známych humorálnych mechanizmov, napr.
mozgových nátriuretických peptidov. V naom vlastnom sledovanom súbore
bola prevalencia AH signifikantne niia v skupine pacientov lieèených CAPD
oproti skupine hemodialyzovaných. U hypertenzných pacientov lieèených
CAPD bola potrebná k medikamentóznej korekcii monoterapia, event. 2-kombinácia antihypertenzív, kým v skupine hemodialyzovaných pacientov bola
bená 4 i 5-kombinácia lieèiv.

SLEDOVANIE C-REAKTÍVNEHO PROTEÍNU U PACIENTOV
S ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU
kultétyová D, 1Rieèanský I, 1Filipová S.
Kardiologická klinika, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
a 1Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Cie¾: Vysoko senzitívny C-reaktívny proteín (HS-CRP) patrí medzi humorálne parametre, ktoré odráajú poruchu endotelovej funkcie. Hypertenzia
patrí medzi rizikové faktory, ktoré sa podie¾ajú na vzniku endotelovej dysfun-

kcie. V naej práci hodnotíme HS-CRP u pacientov (pac.) s artériovou hypertenziou (AH), komplikovanou kardiovaskulárnym orgánovým pokodením.
Metódy: Vyetrili sme 49 pac. s AH, z toho u 39 pac.  79,6 % sme potvrdili ischemickú chorobu srdca (19 pac. v II. triede a 19 pac. v III. triede pod¾a NYHA klasifikácie). Kontrolný súbor tvorilo 28 zdravých dobrovo¾níkov. HSCRP sme vyetrili ELISA metódou.
Výsledky: Zistili sme signifikantne zvýené hodnoty HS-CRP u pac. s AH.
Priemerné hodnoty HS-CRP boli 10 mg/l, v kontrolnej skupine 3,3 mg/l, p <
0,000068.
Záver: U pacientov s artériovou hypertenziou sme zistili signifikantne zvýené hodnoty HS-CRP. Trojnásobne zvýené hodnoty HS-CRP poukazujú na
endotelovú dysfunkciu, ktorá je sprievodným znakom kardiovaskulárneho
orgánového pokodenia.

PRÍNOS NUKLEÁRNEJ MAGNETICKEJ REZONANCIE
V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE
RENOVASKULÁRNEJ HYPERTENZIE
trbová J, Uhliar R, Neuschl V.
Nemocnica Ministerstva vnútra SR, Bratislava
Renovaskulárna hypertenzia patrí medzi potencionálne rieite¾né ochorenie, ktoré postihuje 0,5  5,0 % pacietnov s artériovou hypertenziou. Diagnostický algoritmus okrem odobratia anamnézy, zákadného fyzikálneho vyetrenia zahàòa sonografické vyetrenie dopplerom, kaptroprilovú renografiu a konvenènú angiografiu. Napriek týmto vyetreniam vak môe by renovaskulárna hypertenzia nesprávne diagnostikovaná. Nukleárna magnetická
rezonancia  angiografia pri pouití kontrastnej látky gadolínia je výbornou
alternatívou konvenènej angiografie, prièom týmto vyetrením dosahujeme
88  95 % senzitivitu a 94 % pecificitu. V naom zariadení sme od r. 2003
realizovali es vyetrení u pacientov s podozrením na renovaskulárnu hypertenziu. U troch pacientov sme potvrdili hemodynamicky nezávané zmeny na renálnych artériách a u jedného pacienta sme verifikovali hypoplastickú akcesómu renálnu artériu. Toto vyetrenie, s ktorým prezentujeme nae
prvé skúsenosti, je alternatívou pre pacientov s nedostatoène hodnotite¾ným
dopplerovským nálezom a scintigrafou a u pacientov kontraindikovaných k renálnej angiografii.

PREDOPERAÈNÁ PRÍPRAVA CHORÝCH
S ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU Z H¼ADISKA INTERNISTU
Tokarèík I.
Kardiologická ambulancia, Koice
Úlohou internistu pri konziliárnom vyetrení v spolupráci s anesteziológom a chirurgom je urèi optimálny postup tak, aby sa predilo vzniku komplikácií v dôsledku artériovej hypertenzie a aby nedolo k zbytoènému odkladu chirurgického výkonu.
Riziko celkovej anestézie je lineárna závislos výskytu cievnych mozgových príhod, ako aj koronárnych príhod s úrovòou diastolického tlaku krvi.
Predoperaèné vyetrenie chorého pozostáva z anamnézy, fyzikálneho
vyetrenia, EKG, zhodnotenia laboratórnych parametrov (KO, hemokoagulaèné faktory, glykémia, urea, kreatinín, NA, K, celkový bilirubín, AST, ALT,
moè. chem.), RTG hrudníka, resp. ECHOKG.
V predoperaènej príprave dodra pitný reim, nevysadzova antihypertenzíva, sledova pacienta, pozna faktory akcelerujúce tlak krvi, liekové interakcie a kontraindikácie celkovej anestézie.

ENDOKRINNE PODMIENENÉ ARTÉRIOVÉ HYPERTENZIE
Tokarèíková A.
IV. interná klinika FN L.Pasterura, Koice
Endokrinne podmienené artériové hypertenzie sa vyskytujú u 0,1  0,2 %
populácie vetkých hypertonikov, medzi sekundárnymi hypertenziami je ich
podiel 15 %.
Môu by vyvolané postihnutím kadej endokrinnej ¾azy, alebo ektopickou nadprodukciou hormonálne aktívnych látok, èasto postihujú mladých
jedincov, dediènos je nezriedka autozomálne dominantá.
Najèastejou príèinou endokrinne podmienenej hypertenzie je nadmerná
produkcia mineralokortikoidov (primárny hyperaldosteronizmus) a katecholamínov (feochromocytóm). Po urèení diagnózy sa indikuje pecifická antihypertenzívna lieèba a chirurgický zákrok, ktorý môe vies k úplnému vylieèeniu. Významným faktorom, ktorý zniuje kunabilitu endokrinne podmienenej artériovej hypertenzie, je neskorá diagnostika.
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CHARAKTERISTIKA ENDOTELOVEJ FUNKCIE
VE¼KÝCH TEPIEN U MLÁÏAT
S EXPERIMENTÁLNOU HYPERTENZIOU

24-HODINOVÉ MONITOROVANIE ÚÈINKU LIEÈBY
LISINOPRILOM PRI ARTÉRIOVEJ HYPERTENZII MIERNEHO
A STREDNE AKÉHO STUPÒA

Török J, Kristek F, Gerová M.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava

Vachulová A, Lietava J.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava

Hypertenzia u dospelých zvierat je charakterizovaná významnými funkènými a morfologickými zmenami cievneho systému.
Cie¾: Sledova funkèné a morfologické zmeny ve¾kých artérií u mladých
potkanov s experimentálnou hypertenziou (potkany s hereditárnou hypertriglyceridémiou, potkany s NO-deficitnou hypertenziou).
Súbor a metóda: Experimenty sa uskutoènili na 4-týdòových potkanoch
zaradených do troch skupín: kontrolné normotenzívne Wistar potkany, potkany s hereditárnou hypertriglyceridémiou (hHTG) a potkany kàmené mliekom matky, ktorá poèas 4 týdòov dostávala v pitnej vode inhibítor NO syntázy. Systolický krvný tlak sa meral na chvostovej artérii potkana pletyzmograficky. Reaktivita hladkej svaloviny izolovaných prstencov hrudnej aorty sa
merala izometricky tenzometrom. Morfologické zmeny hrudnej aorty sa merali svetelným mikroskopom.
Výsledky: Systolický tlak krvi bol u oboch skupín s experimentálnou hypertenziou v porovnaní s rovnako starými kontrolami zvýený. Pomer hmotnosti srdca k hmotnosti tela bol u potkanov s NO-deficitnou hypertenziou
nezmenený, u potkanov s hHTG hypertenziou bol zväèený, èo svedèí o hypertrofii myokardu. Maximálna sila kontrakcie hrudnej aorty vyvolaná noradrenalínom bola zmenená u oboch modelov experimentálnej hypertenzie. Od
endotelu závislá relaxácia aorty vyvolaná acetylcholínom sa neodliovala od
relaxácie aorty rovnako starých kontrol. Morfologické sledovanie hrudnej aorty
ukázalo, e hrúbka i plocha cievnej steny na prieènom reze u oboch experimentálnych skupín bola v porovnaní s kontrolnými potkanmi zmenená. Vnútorný polomer aorty bol u hHTG potkanov zmenený, u potkanov s NO deficitnou hypertenziou bol zväèený.
Záver: Výsledky ukazujú, e u mladých zvierat s experimentálnou hypertenziou rôzneho pôvodu zmeny v truktúre ve¾kých tepien predchádzajú výskytu
endotelovej dysfunkcie pozorovanej u dospelých hypertenzívnych zvierat.

Cie¾: 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi (TK) je tandardnou metódou
pre verifikáciu antihypertenzného úèinku liekov. Popri kontatovaní poklesu
TK sa dostáva do popredia hodnota variácie TK poèas 24 hodín ako parameter predikujúci prognózu pacienta. V naej práci sme sledovali efekt lisinoprilu na hodnoty kazuálneho TK, 24-hodinové monitorovanie TK a variabilitu
systolického a diastolického TK.
Metodika: Do sledovania sme zaradili 98 pacientov s ¾ahkou a stredne
akou hypertenziou vo veku 50,0 ± 11,02 rokov, ktorí absolvovali 24-hodinové monitorovanie TK pred a po trojmesaènej lieèbe lisinoprilom. Súbor sme
analyzovali rozèlenený pod¾a veku, pohlavia, fajèenia a tádia hypertenzie
pod¾a WHO a JNC VII.
Výsledky: Pri analýze kazuálnych hodnôt TK sme zistili abundantný pokles z priemernej hodnoty (158,5 ± 11,7/99,9 ± 5,59 na 128,2 ± 8,36/80,8 ±
5,05 mmHg; p = 0,001). Pri logistickej analýze sme nezistili ovplyvnenie uvedeného poklesu ani jedných z analyzovaných parametrov.
Pri analýze 24-hodinového monitorovanie TK sme zistili nií pokles (tabu¾ka), ktorý zodpovedá publikovaným dátam z iných túdii. Ako protektívny
prognostický faktor sme zistili nárast variability sTK aj dTK. Dané zlepenie
nebolo závislé od veku alebo poèiatoènej hodnoty TK.
Záver: Lieèba lisinoprilom úèinne zniuje krvný tlak u pacientov s artériovou hypertenziou ¾ahkého a stredne akého stupòa a zlepuje stratifikaèné riziko pacienta.

Tabu¾ka Porovnanie parametrov 24-hodinovej variability TK pred a po trojmesaènej lieèbe

Zaèiatok lieèby
Po trojmesaènej lieèbe
Sign.

sTK (mmHg)

dTK (mmHg)

δSD sTK (mmHg)

δSD dTK (mmHg)

PP (mmHg)

δSD PP (mmHg)

140,4 ± 13,32
128,0 ± 11,77
0,001

83,4 ± 8,63
74,8 ± 8,22
0,000

14,8 ± 3,53
15,4 ± 3,99
0,000

11,3 ± 2,07
12,0 ± 3,30
0,000

56,5 ± 10,68
53,1 ± 8,33
0,000

10,6 ± 2,54
9,8 ± 2,67
0,012

δSD  tandardná odchýlka, PP  pulzný tlak

Poznámka redakcie: Súhrny prednáok z vedeckých podujatí neprechádzajú jazykovou ani obsahovou korektúrou, preto za ich správnos redakcia nezodpovedá.
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