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Artériová hypertenzia (AH) je ocho-
renie s narastajúcou incidenciou  
a prevalenciou. Epidemiologické 
štúdie jasne preukázali súvislosť 
medzi AH a koronárnou chorobou 
srdca (KCHS). AH je hlavným ne-
závislým rizikovým faktorom pre 
rozvoj KCHS, srdcového zlyhávania, 
cievnej mozgovej príhody a zlyhania 
obličiek(1). Štúdia INTERHEART uká-
zala, že na vzniku infarktu myokardu 
sa podieľajú na 50% 2 rizikové fakto-
ry: dyslipoproteinémia (25% podie-
lom) a AH (25% podielom)(2). 

Prevalencia
Podľa štatistík sú na Slovensku viac 
ako 2 milióny pacientov s AH, pri-
bližne 220 tisíc pacientov s KCHS  
a vyše 135 tisíc pacientov so srdco-
vým zlyhávaním. Jednotlivé diagnó-
zy sa medzi sebou často prelínajú. 
Podľa registra Clarify až 91% pacien-
tov s KCHS má súčasne aj AH, 67% 
pacientov prekonalo IM a 73% pa-
cientov je po revaskularizácii(3).

Patofyziológia AH a KCHS
Rôzne patofyziologické mechaniz-
my prispievajú k zvýšeniu TK s ná-
sledným hypertenziou navodeným 
poškodením orgánov vrátane KCHS. 
Tieto mechanizmy zahŕňajú najmä 
zvýšenú aktivitu sympatického ner-
vového systému a zvýšenú aktivitu 
RAAS. Ich pôsobením dochádza  
k vzniku endotelovej dysfunkcie  
a zvýšeniu tuhosti ciev. Aktivácia 
uvedených patofyziologických de-
jov môže byť výhodne prerušená 
medikamentózne. Neurohumorál-
ne procesy  interagujú s genetic-
kými, demografickými a environ-
mentálnymi faktormi (ako napr.  
zvýšená expozícia alebo reakcia na 
psychosociálny stres, nadmerný prí-
jem sodíka v potrave,  nedostatočný 
príjem draslíka a vápnika v potrave), 
a následne dochádza k vzniku AH  
a KCHS. 
V liečbe pacienta s AH a súčasnou 
KCHS vyvstáva niekoľko otázok:
•	 Aké sú cieľové hodnoty TK pre 

liečbu pacienta s AH a KCHS?
•	 Je prítomný benefit iba z po-

klesu hodnôt TK, alebo existujú 
skupiny antihypertenzív, ktoré 
majú významný kardioprotek-
tívny efekt?

•	 Existuje skupina antihyperten-
zív, ktorá prináša benefit v se-
kundárnej prevencii KCHS?

•	 Ktoré antihypertenzíva použiť 
u pacientov s chronickým koro-
nárnym syndrómom?

2018 ESC/ESH Odporúčania 
pre manažment artériovej 
hypertenzie 
Podľa odporúčaní ESC/ESH pre 
manažment artériovej hypertenzie 
z roku 2018 sú cieľové hodnoty TK 
zadefinované v závislosti od veku, 
komorbidít a tolerancie liečby pa-
cientom. Celkovo možno konšta-
tovať, že sú nižšie ako boli v pred-
chádzajúcich odporúčaniach ESC 
pre manažment AH. Cieľová hod-
nota systolického TK nameraného 

v ambulancii lekára u hypertonikov  
s KCHS vo veku 18–65 rokov by mala 
byť ≤ 130 mmHg, avšak nie pod 120 
mmHg a u osôb vo veku nad 65–79 
a ≥80 rokov 130–139 mmHg, ak je 
TK tolerovaný zo strany pacienta. 
Cieľová hodnota diastolického TK 
nameraného v ambulancii lekára  
u hypertonikov s KCHS  má byť 70–
79 mmHg - Tabuľka 1(1).

Výsledky klinických štúdií jasne 
preukázali priaznivý efekt poklesu 
hodnôt tlaku krvi (TK) na redukciu 
výskytu infarktu myokardu. Nedáv-
ne metaanalýzy randomizovaných 
klinických štúdií s antihypertenzív-
nou liečbou ukázali, že každý pokles 
hodnôt systolického TK o 10 mmHg 
vedie k redukcii výskytu KCHS  
o 17%. Uvedený benefit bol konzis-
tentný pre všetky skupiny pacientov  
s AH, vrátane pacientov s AH a veľ-
mi vysokým kardiovaskulárnym (KV) 
rizikom, ako aj u pacientov s AH  
a diabetes mellitus(1). Uvedené vý-

sledky jasne ukazujú, že správna 
liečba pacienta s AH je conditio 
sine qua non pre zníženie morbidity 
pacientov s AH. Medicína dôkazov 
pre antihypertenzívnu liečbu je za-
ložená na 1. dokázanej schopnos-
ti znížiť hodnoty TK, 2. dôkazoch  
z placebom kontrolovaných štúdií, 
že AH liečba redukuje KV príhody, 
3. dôkazoch, o širokej schopnosti  
v redukcii KV morbidity a mortality.  
Napriek všetkým poznatkom je mie-
ra dosahovania cieľových hodnôt TK 
nízka. Ako ukázala populačná štú-
dia EUROASPIRE V, až 51% pacien-
tov má nekontrolovaný TK napriek 
AH liečbe(4). Ako uvádzajú dáta  
z 2018 ESC/ESH Odporúčaní, až 50% 
pacientov s AH nedosahuje cieľové 
hodnoty TK(1).
A pritom liečba AH u pacienta  
s KCHS by mala byť realizovaná v 3 
jednoduchých krokoch. Liečba AH 
u väčšiny pacientov (nielen) s KCHS 
by mala byť iniciovaná dvojkombi-
náciou liekov, preferenčne vo fixnej 

INZERCIA

Tabuľka 1 – Cieľové hodnoty TK pre liečbu namerané v ambulancii lekára.(1)

VeKOVá sKUPiNA

Cieľová hodnota sTK pre liečbu hypertenzie v ambulancii lekára (mmHg)
Cieľová hodnota DTK 

pre liečbu hypertenzie 
v ambulancii lekára (mmHg)Hypertenzia +Diabetes +Chronické 

ochorenie obličiek +KCHS +NCMPa/TIA

18–65 rokov
Cieľ 130 alebo me-

nej, ak je tolerovaný 
Nie <120

Cieľ 130 alebo me-
nej, ak je tolerovaný 

Nie <120

Cieľ <140–130 
ak je tolerovaný

Cieľ 130 alebo me-
nej, ak je tolerovaný 

Nie <120

Cieľ 130 alebo me-
nej, ak je tolerovaný 

Nie <120
70–79

65–79 rokovb Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný 70–79

≥80 rokovb Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný

Cieľ 130–139 
ak je tolerovaný 70–79

Cieľová hodnota DTK pre liečbu 
hypertenzie v ambulancii lekára (mmHg) 70–79 70–79 70–79 70–79 70–79

1. f ixná kombinácia β-blokátora a ACE inhibítora

Chrániť srdce 
môže byť

jednoduché

1 tbl.

denne
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PRESTILOL ZLOŽENIE*: Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 5 mg bisoprololiumfumarátu (bis)/5 mg perindoprilarginínu 
(per), 5 mg bis/10 mg per, 10 mg bis/5 mg per, 10 mg bis/10 mg per. INDIKÁCIE*: Prestilol je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej 
choroby srdca (u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou) a/alebo stabilného chronického srdcového zlyhávania so zníženou systolickou funkciou ľavej 
komory (iba Prestilol 5 mg/5 mg a 10 mg/5 mg) u dospelých pacientov adekvátne kontrolovaných bisoprololom a perindoprilom podávaných súbežne v rovnakých dávkach. 
DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Obvyklé dávkovanie je jedna tableta jedenkrát denne. Pacienti majú byť stabilizovaní s bisoprololom a perindoprilom v rovnakých dávkach 
najmenej 4 týždne. Kombinácia fi xnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu. Pre pacientov stabilizovaných s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 2,5 mg alebo bisoprololom 2,5 
mg a perindoprilom 5 mg: jedna polovica tablety 5 mg/5 mg alebo 5 mg/10 mg jedenkrát denne. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. 
Porucha funkcie obličiek: U pacientov s poruchou funkcie obličiek má byť odporúčaná dávka založená na klírense kreatinínu. 5 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 tableta; 30 < ClCR < 
60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 30 (ml/min): nevhodné, odporúča sa individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami. 5 mg/10 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): ½ tablety; ClCR < 60 (ml/
min): nevhodné. 10 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 tableta; ClCR < 60 (ml/min): nevhodné. 10 mg/10 mg: nevhodné. Porucha funkcie pečene: nie je potrebná úprava dávkovania. 
Starší ľudia: podávať podľa funkcie obličiek. Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené. Použitie sa neodporúča. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivá 
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE; akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania vyžadujúcich i.v. 
inotropnú liečbu; kardiogénny šok; AV blokáda druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora); syndróm chorého sínusu; sinoatriálna blokáda; symptomatická bradykardia; 
symptomatická hypotenzia; ťažká bronchiálna astma alebo ťažká chronická obštrukčná choroba pľúc; ťažké formy okluzívneho ochorenia periférnych ciev alebo ťažké formy 
Raynaudovho syndrómu; neliečený feochromocytóm (pozri časť UPOZORNENIA*); metabolická acidóza; anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom 
ACE; dedičný alebo idiopatický angioedém; druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti UPOZORNENIA*, GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*); súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren 
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti UPOZORNENIA*, INTERAKCIE* a Farmakodynamické vlastnosti*), 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*: Hypotenzia: začiatok liečby 
sa má starostlivo monitorovať u pacientov s hypovolémiou, ktorí majú závažnú renín-dependentnú hypertenziu, symptomatické srdcové zlyhávanie so sprievodnou renálnou 
insufi cienciou alebo bez nej, ischemickú chorobu srdca alebo cerebrovaskulárne ochorenie. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, keď 
sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Precitlivenosť/Angioedém/Črevný angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia príznakov. Liečba betablokátorom 
musí pokračovať. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. 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. Pacienti súbežne užívajúci 
liečbu inhibítormi mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) môžu mať zvýšené riziko angioedému. Hepatálne zlyhanie: inhibítory ACE boli zriedkavo spojené so vznikom 
syndrómu, ktorý začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia: liečba sa má ukončiť, ak sa rozvinie žltačka alebo výrazné 
zvýšenie hepatálnych enzýmov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a môže spôsobovať vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov iných rás. Suchý 
kašeľ. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v sére v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, veku (> 70 rokov), diabetu mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo liekov spojených 
so zvýšením hladín draslíka v sére. Kombinácia s lítiom, draslík šetriacimi liekmi, doplnkami draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka, antagonistami kalcia, 
antiarytmikami I. triedy a centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov 
ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia 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. Ukončenie liečby: 
vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby. Dávkovanie sa má znižovať postupne za použitia jednotlivých zložiek, ideálne počas obdobia dvoch týždňov. Bradykardia: ak sa pokojová 
srdcová frekvencia znižuje pod 50-55 úderov za minútu a pacient má príznaky súvisiace s bradykardiou, dávka sa má titrovať nadol za použitia jednotlivých zložiek s primeranou 
dávkou bisoprololu. Pacienti s AV blokádou prvého stupňa, stenózou aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofi ckou kardiomyopatiou, diabetom, striktným pôstom: používať s 
opatrnosťou. Prinzmetalova angina: betablokátory môžu zvýšiť počet a trvanie epizód anginy. Porucha funkcie obličiek: denná dávka sa má upraviť podľa klírensu kreatinínu. 
Monitorovať draslík a kreatinín. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitérnej obličky, boli pozorované zvýšenia urey v krvi a sérového 
kreatinínu; v prípade renovaskulárnej hypertenzie, je zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo renálnej 
insufi ciencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. 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. Pacienti po nedávnej 
transplantácii obličky, pacienti liečení na srdcové zlyhávanie s inzulíndependentným diabetes mellitus (typ I), ťažkou poruchou funkcie obličiek, ťažkou poruchou funkcie pečene, 
reštrikčnou kardiomyopatiou, kongenitálnou chorobou srdca, hemodynamicky významným organickým ochorením chlopní, infarktom myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov: 
nie sú skúsenosti. Anafylaktoidné reakcie: hlásené u pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán; počas LDL aferézy síranom dextránu, sa u pacientov zriedkavo 
vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne vysadiť liečbu pred každou aferézou; počas desenzibilizácie sa takýmto reakciám predišlo dočasným vysadením inhibítorov 
ACE, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto reakcie objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s 
kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelné monitorovanie leukocytov. Bronchospazmus 
(bronchiálna astma, obštrukčná choroba dýchacích ciest): súbežne sa má podávať bronchodilatačná liečba. Anestézia: ak je potrebné liečbu betablokátorom pred operáciou vysadiť, 
má sa to vykonať postupne a ukončiť približne 48 hodín pred anestéziou. Liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Psoriáza: starostlivo zvážiť prínosy oproti 
rizikám. Feochromocytóm: bisoprolol sa má podávať v kombinácii s blokátorom alfareceptora. Tyreotoxikóza: príznaky sa môžu maskovať. Primárny aldosteronizmus: užívanie sa 
neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému). Gravidita: 
zastaviť liečbu. Ak je to potrebné, prejsť na alternatívnu liečbu. Pomocné látky: Obsahuje zanedbateľné množstvo sodíka. INTERAKCIE*:Kontraindikované: Aliskiren u diabetických 
pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek, extrakorporálne terapie, sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: Centrálne pôsobiace antihypertenzíva ako je klonidín a iné (napr. 
metyldopa, moxonidín, rilmenidín), antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; fl ekainid, propafenón), antagonisty kalcia typu verapamil a v menšej 
miere typu diltiazem, aliskiren, súbežná liečba inhibítorom ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), draslík šetriace 
diuretiká (napr. triamterén, amilorid...), draslík (soli), lítium. Vyžaduje osobitnú starostlivosť: Antidiabetiká (inzulín, perorálne hypoglykemiká), nesteroidné protizápalové lieky 
(NSA) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), antihypertenzíva a vazodilatanciá, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, sympatomimetiká, antagonisty kalcia 
dihydropyridínového typu ako je felodipín a amlodipín, antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón), parasympatomimetiká, topické betablokátory (napr. očné kvapky na liečbu 
glaukómu), digitalisové glykozidy, baklofén, diuretiká nešetriace draslík, draslík šetriace diuretiká (eplerenón, spironolaktón), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, 
everolimus, temsirolimus). Treba vziať do úvahy: Mefl ochín, inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B), gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), 
zlato. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity a počas laktácie. Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. FERTILITA*. 
OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom. Schopnosť viesť 
vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť znížená. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: bradykardia. Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, dysgeúzia, parestézia, poruchy zraku, 
tinnitus, zhoršenie srdcového zlyhávania, hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou, pocit chladu alebo zníženej citlivosti v končatinách, kašeľ, dyspnoe, bolesť brucha, zápcha, 
hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia, vyrážka, pruritus, svalové kŕče, asténia, únava. Menej časté: eozinofília, hypoglykémia, hyperkaliémia, hyponatriémia, zmeny nálad, porucha 
spánku, depresia, somnolencia, synkopa, palpitácie, tachykardia, poruchy AV vedenia, ortostatická hypotenzia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, angioedém tváre, 
končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, urtikária, fotosenzitívne reakcie, pemfi goid, hyperhidróza, svalová slabosť, artralgia, myalgia, renálna insufi ciencia, erektilná 
dysfunkcia, bolesť na hrudi, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšenie urey v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi, pád. Zriedkavé: rinitída, nočné mory, halucinácie, znížená tvorba sĺz, 
poruchy sluchu, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, hypersenzitívne reakcie (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka), zhoršenie psoriázy, poruchy potencie, zvýšenie 
pečeňových enzýmov, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie triacylglycerolov. Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, pancytopénia, leukopénia, neutropénia, trombocytopénia, 
hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, zmätenosť, konjunktivitída, arytmia, angína pektoris, infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda pravdepodobne 
sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofi lná pneumónia, pankreatitída, multiformný erytém, alopécia, betablokátory môžu vyvolať 
alebo zhoršiť psoriázu alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, akútne zlyhanie obličiek, zníženie hemoglobínu a zníženie hematokritu. Raynaudov fenomén**. SIADH môže byť 
považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Bisoprolol je vysoko selektívny blokátor beta-1 
adrenoreceptora bez vnútornej stimulácie a relevantnej membrány stabilizujúcej aktivity. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II 
(angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). BALENIE*: 30 alebo 90 fi lmom obalených tabliet lieku Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg. DÁTUM REVÍZIE 
TEXTU: 08/2019. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko  Výdaj liekov je viazaný na 
lekársky predpis. Lieky sú čiastočne uhrádzané 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.  

Literatúra: 1. Madej A et al. Intern J Clin Pharmacol Ther. 2009;47(11):686-694   2. SPC Prestilol   3. Bertrand ME et al. Am Heart J. 2015;170:1092-1098   4. Bangalore S, 
Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Am J Med. 2007;120:713-719. Meta-analysis with 20 242 hypertensive patients.
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kombinácii v jednej tablete. U pa-
cientov s KCHS je prvým krokom 
fixná dvojkombinácia ACEI (alebo 
sartan)+betablokátor (BB) alebo blo-
kátor kalciového kanála (BKK) alebo 
BKK+diuretikum alebo betabloká-
tor alebo betablokátor+diuretikum. 
V druhom kroku je indikované po-
užitie trojkombinácie vyššie uvede-
ných liekov. V treťom kroku liečby sa 
k vyššie uvedenej kombinácii liekov 
odporúča pridať spironolaktón (25-
50 mg raz denne) alebo iné diure-
tikum, alfablokátor alebo betablo-
kátor (Obr. 1). U pacientov s AH po 
prekonaní IM sa odporúča v liečbe 
použiť betablokátory a ACEI (alebo 
sartany). U pacientov so symptoma-
tickou angínou pectoris sa odporú-
čajú v liečbe betablokátory (BB) a/
alebo blokátory kalciových kanálov 
(BKK). U vybraných pacientov mož-
no zvážiť v 1. línii kombináciu BB 
alebo BKK s liekmi 2. línie (ranolazín, 
nikorandil, ivabradín a trimetazidín) 
podľa srdcovej frekvencie, tlaku krvi 
a tolerancie pacienta(5).

2018 ESC/ESH odporúčania pre 
manažment artériovej hypertenzie 
sa zaoberajú aj rizikami spojený-
mi s nízkou adherenciou pacienta 
k predpísanej liečbe. Je dokáza-
né, že nízka adherencia pacienta 
k liečbe spolu s inerciou lekára (t. j. 
kedy lekár neupraví liečbu pacienta 
napriek nedosahovaniu cieľových 
hodnôt TK), sú hlavnými príčinami 
nedostatočnej kontroly TK a vyššie-
ho rizika kardiovaskulárnych príhod. 
Keďže nízka adherencia jednoznač-
ne koreluje s počtom predpísaných 
tabliet, je vhodná preferencia fix-
ných kombinácií(1). Napokon dôkaz 
o nízkej compliance hypertonikov 
poskytla aj známa štúdia z Českej 
republiky, v rámci ktorej sa u pacien-
tov zisťovala sérová hladina predpí-
saných antihypertenzív. Ukázalo sa, 
že iba 1/3 pacientov užívala všetky 
predpísané lieky v súlade s odporú-
čaním ošetrujúceho lekára(6).

Antihypertenzívne lieky 
v liečbe AH a KCHS

ACE inhibítory 
ACEI sú účinné nielen pri znižovaní 
hodnôt TK, ale i pri redukcii výsky-
tu KCHS a ich vzájomných kompli-
kácií. Medicína dôkazov pre ACEI je 
silná, spomenieme štúdie EUROPA  
a HOPE. 
Perindopril arginín je 24-hodinový 
vaskulárny ACE inhibítor, ktorý, po-
dobne ako ostatné inhibítory ACE, 
znižuje systémovú vaskulárnu re-
zistenciu, a tým znižuje i krvný tlak.  
Zároveň zasahuje i do hemodynami-
ky: znižuje preload a afterload, čím 
poskytne okrem zníženia hodnôt TK 
i kardioprotektivitu. Perindopril má 
potvrdenú najvyššiu afinitu k tkani-
vovému ACE v porovnaní s ostatný-
mi ACEI (7). Pravidelné užívanie ACEI 
(perindopril arginínu) výrazne zni-
žuje morbiditu i mortalitu u pacien-
tov so srdcovým zlyhávaním, u osôb  
s dysfunkciou ľavej komory, osôb po 
prekonanom infarkte myokardu či 
hypertenziou a celkovo u osôb s vy-
sokým kardiovaskulárnym rizikom. 
V štúdii PREAMI perindopril v po-
rovnaní s placebom u starších osôb 
(nad 65 r.) po prekonanom IM výraz-
ne viedol k redukcii remodelácie ľa-
vej srdcovej komory(8). Známe pod-
štúdie štúdie EUROPA (PERTINENT 
a PERSPECTIVE) priniesli ďalšie 
farmakologické vysvetlenia priaz-
nivého účinku perindopril arginínu  
a zároveň dôkaz o dosiahnutí vý-
znamnej regresie včasných atero-
sklerotických plátov(9). Dôležitý je 
aj dôkaz pozitívneho ovplyvnenia 
štruktúry a funkcie artérií v podo-

be redukcie tuhosti a zlepšenia 
ich distenzibility a taktiež dilatá-
cie sprostredkovanej prietokom 
(FMD) (10,11). 
Z hľadiska antihypertenzného pô-
sobenia perindopril arginínu je 
podstatná jeho vysoká hodnota T/P 
Ratio (trough-to-peak ratio), má 
teda dlhý účinok zaručujúci iba mi-
nimálnu variabilitu hodnôt krvného 
tlaku(12).

Betablokátory
BB tvoria heterogénnu skupinu 
antihypertenzív s rôznymi účinka-
mi na cievnu rezistenciu, s rôznym 
inotropným efektom a rôznym 
vplyvom na kontraktilitu myokardu. 
Podávanie BB je štandardným kro-
kom v liečbe pacienta s AH a CKS, 
angínou pectoris, po infarkte myo-
kardu s dysfunkciou ĽK. Bisoprolol 
je β1 kardioselektívny betablokátor 
bez prítomnej vnútornej sympato-

mimetickej aktivity (ISA). Jeho veľ-
kou výhodou je jeho metabolická 
neutralita, neovplyvňuje hladinu li-
pidového spektra ani metabolizmus 
glukózy. Navyše disponuje dlhým 
biologickým polčasom a jeho účin-
nosť trvá 24 hodín (13).

Kombinovaná liečba BB 
a ACEI
Obe molekuly bisoprolol i perin-
dopril arginín pôsobia navzájom 
synergicky. Dôkaz o súčasnej efek-
tívnej kontrole TK a SF kombinácie 
bisoprololu a perindopril arginínu 
priniesla štúdia, kde sa podávaním 
fixnej kombinácie bisoprololu a pe-
rindopril arginínu  v dávke 5/5 mg 
dosiahlo významné zníženie hod-
nôt systolického i diastolického TK, 
a taktiež hodnoty srdcovej frekven-
cie(14). Antihypertenzívny účinok pre-
trváva počas celých 24 hodín, čo je 
dané vysokými hodnotami T/P po-
meru pri oboch molekulách (15).
V súvislosti s potrebou využitia fixnej 
kombinácie sa ako ideálni zástupco-
via uvedených skupín javia bisopro-
lol a perindopril arginín – prvá fixná 
kombinácia BB a ACE inhibítora na 
slovenskom trhu (pozn.: táto fixná 
kombinácia je pre všeobecných le-
károv dostupná od 1. februára 2019).

Zvýšená srdcová frekvencia 
je rizikový faktor artériovej 
hypertenzie a KCHS
Dôležitou zmenou v 2018 ESC/ESH 
odporúčaniach pre manažment AH 
je zaradenie srdcovej frekvencie nad 
80 úderov za minútu ako rizikového 
faktora u pacientov s AH. V štúdii 

Value sa potvrdilo, že nekontrolova-
ná HT spolu so zvýšenou SF výrazne 
zvyšuje riziko KV príhod u hypertoni-
kov. Nekontrolovaní hypertonici so 
zvýšenou SF majú o 53% vyšší výskyt 
KV príhod ako hypertonici s dob-
re kontrolovanou SF a TK(16). Pod-
ľa štatistík, až 30% pacientov s AH 
má zvýšenú SF, čiže kontrola SF je  
u nich jedným z cieľov liečby.  
Taktiež u pacientov s CHKS je SF 
jedným z cieľov liečby(5). 

Pri manažmente pacienta s AH 
je jedným zo základných vyšetre-
ní 12-zvodové EKG, ktoré má byť  
u pacienta s AH realizované nielen 
pri diagnostike AH, ale opakovane 
v priebehu liečby. 12-zvodové EKG 
slúži nielen na dokumentovanie 
srdcovej frekvencie, ale tiež na diag-
nostiku možných porúch srdcového 
rytmu a je jedným zo základných 
skríningových vyšetrení na posúde-

nie hypertrofie ĽK (pátranie po hy-
pertenziou navodenom orgánovom 
poškodení)(1). Pri meraní hodnôt TK 
má byť súčasne meraná a zazname-
naná i hodnota SF. 

Cieľ liečby artériovej hypertenzie je 
jasný: dosiahnutie cieľových hod-
nôt TK (blokádou najmä systému  
RAAS) zároveň s kontrolou srdcovej 
frekvencie (betablokátor (BB) alebo 
nondihydropyridínový blokátor kal-
ciových kanálov) – súčasne znižujú 
hodnoty TK a SF. Obe riziká AH a SF 
- je nutné liečiť súčasne, preferenč-
ne fixnou kombináciou a v súlade 
s platnými odporúčaniami pre ma-
nažment artériovej hypertenzie (1). 
O kardioprotektívnom efekte BB 
existuje množstvo medicíny dôka-
zov. Veľká meta-analýza 37 štúdií 
ukázala, že BB znižujú u pacientov 
s KCHS výskyt KV príhod až o 29%. 
Ďalšia štúdia dokázala, že u pacien-
tov s prekonaným IM znižujú BB 
mortalitu o 29%. BB redukujú mor-
talitu aj u pacientov po revaskulari-
zácii. Bolo dokázané, že 6-mesačná 
mortalita, ako aj 3-ročná mortalita  
u pacientov s akútnym IM po PKI 
bola signifikantne nižšia u pacien-
tov užívajúcich BB oproti pacien-
tom, ktorí BB neužívali. Liečba BB je 
teda nezávislým prediktorom nižšej 
mortality po PKI u pacientov s akút-
nym IM (5).

Stále diskutovanou otázkou je, či 
sú ACEI a sartany rovnocenné. Su-
periorita ACE inhibítorov v kardio-
vaskulárnej ochrane vs sartany bola 
opätovne potvrdená v meta-analýze 

prof. Straussa z roku 2016. Meta-ana-
lýza štúdií s ACEI a sartanmi potvr-
dila, že ACEI redukujú celkovú aj KV 
mortalitu, CMP a IM, kým sartany 
nemajú vplyv na kardiovaskulárne 
morbi-mortalitné ciele. Podobné 
výsledky ukázala aj meta-analýza 
sledujúca účinky RAAS na KV prího-
dy. Bolo dokázané, že ACEI redukujú 
KV príhody nad rámec redukcie TK 
na rozdiel od sartanov, ktoré do-
konca KV príhody zvyšujú(1). V  roku 
2019 boli publikované ESC Odpo-
rúčaniach pre chronické koronárne 
syndrómy (CKS), ktoré odporúčajú 
použiť v liečbe CKS ACEI (pri ich in-
tolerancii sartany) pri prítomnosti 
ďalších ochorení (artériová hyper-
tenzia, srdcové zlyhávanie alebo dia-
betes mellitus)(5). Liečba ACEI by sa 
mali zvážiť u pacientov s CKS, ktorí 
majú veľmi vysoké riziko KV príhod, 
bez ohľadu na prítomnosť AH(5). 

V súvislosti s potrebou využitia fixnej 
kombinácie sa ako ideálni zástup-
covia uvedených skupín javia fixné 
kombinácie, ktoré obsahujú uvede-
né skupiny liekov s dlhým plazma-
tickým polčasom a vysokým Trou-
gh to peak ratio. Fixná kombinácia 
perindopril arginínu a bisoprololu 
predstavuje nový štandard v liečbe 
hypertonikov so zvýšenou srdcovou 
frekvenciou, vrátane hypertonikov 
s  KCHS, pretože poskytuje efektív-
nu 24-hodinovú kontrolu tlaku krvi  
a srdcovej frekvencie, ktorá zvýši 
kardiovaskulárnu protekciu, a sú-
časné použitie fixnej kombinácie v 1 
tabletke zabezpečí lepšiu complian-
ce, a tým zlepšuje ich prognózu. 

Liečba rizikových faktorov
Podľa Framinghamskej štúdie exis-
tuje 5 základných ovplyvniteľných ri-
zikových faktorov (RF) aterosklerózy, 
ktoré je potrebné dôsledne kontro-
lovať. Uvedené RF sú: AH, dyslipidé-
mia, prediabetes, fajčenie, hyper-
trofia ĽK(17). Pretože, ak sa vyskytujú 
uvedené RF, KV riziko pacienta pod-
ľa počtu RF nesčítava, ale sa násobí.

Dyslipidémie
Súčasná prítomnosť 2 rizikových 
faktorov (AH a HLP) významne zvy-
šuje KV riziko pacienta. U pacienta  
s AH a KCHS je nutnosťou dosaho-
vať nielen cieľové hodnoty TK a srd-
covej frekvencie, ale i cieľové hodno-
ty lipidového spektra. Je nutnosťou, 
aby liečba AH bola komplexná, teda 
aby pacient dosahoval cieľové hod-
noty LDL. 2019 ESC odporúčania na 
liečbu dyslipidémií cieľové hodnoty 
LDL cholesterolu ešte sprísnili(18).
U pacientov s AH sa odporúča po-
dávanie statínov na dosiahnutie 
cieľových hodnôt LDL cholesterol  
v závislosti od KV rizika. U pacien-
tov s CKS sa odporúča v prevencii 
príhod liečba statínmi u všetkých 
pacientov. V prípade, že nedosahu-
jú pacienti cieľové hodnoty sa od-
porúča pridanie ezetimibu a u pa-
cientov s veľmi vysokým KV rizikom, 
ktorí nedosahujú cieľové hodnoty 
TK sa odporúča kombinácia s inhi-
bítormi PCSK9(18). Adherencia k lieč-

be je jeden z hlavných problémov  
u pacientov s hypertenziou, KCHS 
a dyslipidémiou. Pridaním statínu 
do kombinácie ku antihypertenznej 
liečbe výrazne klesá adherencia už  
v prvých 6 mesiacoch. Až 2 z 3 pa-
cientov sú neadherentní k liečbe. 
Preto i v tejto indikácii je výhodné 
používať liečbu fixnými kombiná-
ciami antihypertenzív so statínom 
alebo viacerých hypolipidemík.

Prediabetes a diabetes
mellitus
Prítomnosť DM typ 2 a prediabetes 
sú časté komorbidity u pacientov  
s AH a KCHS a sú spojené so zhor-
šenou prognózou pacienta. DM typ 
2 je silný nezávislý RF pre KCHS.  
Z hľadiska prognózy pacienta s AH 
je asociácia uvedených RF (DM typ 
2 a KCHS) je taká silná, že prítom-
nosť diabetes mellitus u pacienta  
s AH predstavuje ekvivalent prí-
tomnosti KCHS. Pri prítomnosti DM 
alebo KCHS znamená 3. štádium 
AH - teda  závažné ochorenie s veľ-
mi vysokým KVR. Farmakologický 
manažment DM typ 2 presahuje 
rámec tohto prehľadu, je potrebné 
však pripomenúť nutnosť kombi-
novanej liečby PAD a liečby novšími 
PAD. U pacientov s AH, KCHS a DM 
sa odporúča kontrola rizikových fak-
torov (TK, LDL-C, HbA1c) na cieľové 
hodnoty. Na prevenciu KV príhod 
sa odporúča liečba ACE inhibítormi  
u pacientov s CKS. U pacientov  
s DM a KV ochorením sa odporúča 
liečba SGLT2 inhibítormi alebo  ago-
nistami GLP-1 receptorov(5).

Fajčenie
Existuje všeobecný konsenzus  
o tom, že fajčenie zvyšuje riziko KV 
príhod. U fajčiarov s AH je 5-násob-
ne vyššia pravdepodobnosť vzniku 
ťažkej AH v porovnaní s nefajčiar-
mi, a fajčiari s ťažkou hypertenziou  
majú vyššiu mortalitu ako nefajčiari(1).

Obezita
Dlhoročné klinické sledovanie pa-
cientov a výsledky výskumov jasne 
dokumentovali patofyziologické do- 
pady zvýšenej telesnej hmotnosti 
na zvýšenie hodnôt TK. U obéznych 
dospelých je 3-krát vyššia pravde-
podobnosť vzniku AH v porovna-
ní s dospelými, ktorí nie sú obézni. 
Zvýšený obsah tuku v tele pacienta 
vysvetľuje viac ako 60% výskytu AH 
u dospelých. Obezita sa považuje za 
hlavný rizikový faktor zlej kontroly 
TK(1). 

Záver
Zníženie KV morbidity a mortality 
za posledných 50 rokov sa pripisu-
je zvýšenej dostupnosti a použitiu 
medikamentóznej liečby AH. Od-
porúčania Európskej kardiologickej  
a hypertenziologickej spoločnosti 
pre manažment artériovej hyper-
tenzie z roku 2018 odporúčajú kom-
plexný manažment pacienta s arté-
riovou hypertenziou a koronárnou 
chorobou srdca a to nielen zo strany 
lekára, ale netreba zabúdať na po-
trebu aktívneho zapojenia pacienta.

Obrázok 1 – Stratégia liečby pacienta s artériovou hypertenziou a koronárnou chorobou srdca.

1 Tabletka Iniciálna liečba
dvojkombinácia

1 Tabletka Krok 2
trojkombinácia

2 Tabletky
Krok 3

trojkombinácia
+spironolaktón 
alebo iný liek

ACEI alebo ARB+betablokátor alebo BKK 
alebo BKK+diuretikum alebo betablokátor

alebo betablokátor+diuretikum

Trojkombinácia
vyššie uvedených liekov

Rezistentná hypertenzia
Pridať spironolaktón (25–50 mg raz denne) 

alebo iné diuretikum, alfablokátor alebo be-
tablokátor

Zvážiť monoterapiu
pri hypertenzii 1. stupňa

s nízkym rizikom
(STK<150 mmHg)

alebo u veľmi starých pacientov (≥80 rokov) 
alebo u krehkých pacientov

Zvážiť iniciáciu liečby, 
ak je systolický TK ≥130 mmHg v tejto skupine 
pacientov s veľmi vysokým rizikom a prítom-

ným KVO

Zvážiť odoslanie 
do špecializovaného centra 

za účelom ďalšej diagnostiky

Veľmi VySOKé KV RiziKO V pRimáRnej 
ALebO SeKundáRnej pReVenCii

Liečebný režim, ktorý dosahuje ≥50% zníženie LDL-C z východiskovej hodnoty 
a cieľová hodnota LDL-C < 1,4 mmol/l

VySOKé KV RiziKO Liečebný režim, ktorý dosahuje ≥50% zníženie LDL-C z východiskovej hodnoty 
a cieľová hodnota LDL-C < 1,8 mmol/l

STRedné KV RiziKO Cieľová hodnota LDL-C < 2,6 mmol/l
nízKe KV RiziKO Cieľová hodnota LDL-C < 3,0 mmol/l

Tabuľka 2 – Cieľové hodnoty LDL cholesterolu (podľa 13).
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