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výzvy

To, čo by v minulosti in-
kvizítori označili ako 

kacírstvo, dnes zachraňuje 
životy a stalo sa bezprostred-
nou súčasťou poskytova-
nia zdravotnej starostlivos-
ti. Pod všeobecným názvom 
„zdravotnícke pomôcky“ sa 
skrýva nespočetné množ-
stvo drobných položiek - poč-
núc ihlami či obväzmi, až po 
implantáty a čoraz vyspelej-
šiu a dokonalejšiu zdravot-
nícku techniku. Vývoj v me-
dicíne napreduje ruka v ruke 
s modernými technológiami 
a posúva možnosti záchra-
ny ľudského života do no-
vých, dosiaľ nepredstaviteľ-
ných sfér.  Populácia v Európe 
starne a tento fakt sa premie-
ta aj do rastúceho dopytu po 
zdravotníckych pomôckach 
a medicínskych technológi-
ách. S rastúcim  množstvom 
pacientov prirodzene stúpa-
jú aj náklady v zdravotníctve. 
Do budúcnosti preto musíme 
hľadať riešenia, ako medicí-
nu zefektívniť. Výrobcovia 
sú pod tlakom zdravotníkov 
a pacientov nútení čo naj-
rýchlejšie produkovať nové, 
modernejšie a efektívnejšie 
medicínske prístroje a po-
môcky pre pacientov. To všet-
ko však pod podmienkou za-
chovania najvyššej možnej 

kvality a bezpečnosti, aká 
existovala doteraz.

vývoj: čas a financie
Vývoj novej pomôcky je 
pritom fi nančne a časo-

vo náročný proces. Trvá až 
niekoľko rokov, kým prejde 
vývojom, klinickými štúdia-
mi a môže začať slúžiť pacien-
tom, pre ktorých je určená. Na 
otázku vývoja nových zdra-
votníckych pomôcok a tech-
nológií je potrebné nazerať 
z dvoch strán. Inovatívny prí-
stup v záujme ponúknutia 
modernejšej a kvalitnejšej 
zdravotníckej pomôcky je fi -
nančne náročný, ak sa však 
pozrieme na výsledky a za-
chránený ľudský život, aké-
koľvek fi nančné vyjadrenia 
sa stávajú druhoradými.

návrat pacienta do 
bežného života
Zdravotnícke pomôcky po-

máhajú skracovať nie-
len dobu hospitalizácie, 

ale dokážu aj výrazne znížiť 
výdavky na lieky, či iné kom-
penzačné pomôcky. Vrátenie 
pacienta do plnohodnotného 
života je pre spoločnosť nevy-
čísliteľné.  Je rozdiel, či štát 
musí zabezpečiť invalidovi 
sociálne dávky, alebo je nao-
pak človek schopný pracovať 
a prispievať do štátneho roz-
počtu a sociálnych fondov.

Diskusia ako 
riešenie
Asociácia SK-MED, v kto-

rej sú výrobcovia na Sloven-
sku združení, má spracova-

ných niekoľko projektov, po-
mocou ktorých chce prispieť 
k zefektívneniu zdravotnej 
starostlivosti a s tým spoje-
ných výdavkov. Príkladom 
je kategorizácia ultrazvu-
kových prístrojov, ktoré sú 
každodenne masívne použí-
vané v diagnostike ochore-
ní tak, aby bola efektívna už 

pri prvom vyšetrení. Ušetre-
né fi nančné prostriedky mô-
žu zdravotné poisťovne pou-
žiť na zlepšenie poskytova-
nej zdravotnej starostlivos-
ti. Cestou k riešeniu je vzá-
jomná diskusia a partnerstvo 
medzi pacientami, výrobca-
mi zdravotníckych pomôcok, 
dodávateľmi liekov, minister-

stvom zdravotníctva a  zdra-
votnými poisťovňami. 

Len týmto spôsobom sa  mô-
žeme priblížiť k spoločnému 
cieľu, ktorým je efektívne 
zdravotníctvo, a to nielen po 
stránke ekonomickej, ale aj 
medicínskej.

 NaMe sUrNaMe

redakcia@mediaplanet.com

Pokrok v medicíne 
sa bez moderných 
technológií 
nezaobíde

 NaMe sUrNaMe

redakcia@mediaplanet.com

Pokrok v medicíne 
sa bez moderných 

vidieť ľudské telo 
zvnútra, bez vonkajšie-
ho zásahu, aj to dnes 
umožňuje vyspelá 
medicínska technika. 

vÝzvA

Mgr. Lenka Borošová
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BioresorBovateľná 
cievna výstuž

naimplantuje sa do zúženej cievy  
a po čase sa rozpustí. na obrázku je 

vidieť aj malé markery (dvojbodka 
na konci), ktoré ako jediné ostá-

vajú v cieve na znak toho, že tam 
bol v minulosti daný implantát.

FOTO: ilusTr. FOTO AbbOTT VAsculAr

BioresorBovateľná 
cievna výstuž (Bvs)

Implantát, ktorý zachráni cievu a dá jej zároveň slobodu. Myšlienka „spriechodniť 
cievu, ale nezanechať v nej trvalý implantát“ sa stala skutočnosťou.

A
ž treti-
na obyva-
teľstva je  
v priemere 
ročne hos-
pitalizova-
ná na ische-

mické choroby srdca, z toho 
približne 18% je hospitali-
zovaných na akútny infarkt 
myokardu*. Jednou z mož-
ností, ako zachrániť pacienta 
je zrealizovať intervenčný zá-
krok, pri ktorom sa rozšíri zú-
žené miesto v artérii, či už po-
mocou dilatačného balónika 
alebo stentu.

BVS je snom intervenč-
ných kardiológov už od 
80-tych rokov. Vychádza z 
myšlienky, že výstuž v cieve 
je potrebná len do doby zota-
venia sa cievy, tzv. revasku-
larizácie. Táto fáza trvá 6 me-
siacov a po nej sa výstuž stáva 
nežiaducim predmetom.  Po 
tejto dobe už výstuž potreb-
ná nie je, a ideálom by bolo, ak 
by sa výstuž odstránila, zmiz-
la a cieva by tak mohla zostať 
voľná.

intervenčná kardiológia 
prešla 4 míľnikmi:
1977 - prvá angioplastika po-
užitím balónikového dilatač-
ného katétra,
1988 - prvá implantácia 
stentu (stent je malá kovová 
mriežka, najčastejšie vyrobe-
ná z ocele alebo chróm-kobal-
tovej zliatiny,  ktorá ostáva v 
tele pacienta natrvalo), 
2001 - prvá implantácia lie-
čivom poťahovaného stentu 
(stent vylučujúci po určitú do-
bu liečivo, ktoré cievu lieči),

2012 - uvedenie na trh biore-
sorbovateľnej cievnej výstu-
že (BVS).

sen o bioresorbovateľ-
nej cievnej výstuži sa 
stal realitou  
Už je to rok čo na Slovensku 
bola prvýkrát použitá bio-
resorbovateľná cievna vý-
stuž. Bola implantovaná v 
NÚSCH, a. s. a intervenčný zá-
krok vykonal primár Oddele-
nia intervenčnej kardiológie 
MUDr. Viliam Fridrich, PhD. 
Odvtedy bola BVS implanto-

vaná úspešne niekoľkokrát 
vo viacerých kardiocentrách 
na Slovensku. Bioresorbova-
teľná cievna výstuž je súčas-
ťou novej terapie s názvom 
REGENERAČNÁ CIEVNA TE-
RAPIA. Výstuž ostáva v cie-
ve len nevyhnutný čas a do 
2 rokov od jej implantovania 
sa v tele rozplynie. Tým, že 
výstuž po dobu revaskulari-
zácie vylučuje liečivo, ktoré 
cievu uzdravuje a vďaka to-
mu, že v cieve nezostane trva-
lý implantát, cieva sa regene-
ruje a sú jej navrátené jej pô-

vodné funkčné a anatomické 
vlastnosti. BVS je vhodný pre 
viaceré indikácie, od „ľahko“ 
postihnutých ciev až po tie 
ťažko postihnuté cievy, pri 
elektívnych aj akútnych vý-
konoch. Z hľadiska priebehu 
intervencie sa nič nemení 
oproti bežnej koronárnej in-
tervencii. 

Benefit pre pacienta  
do budúcnosti
Keďže cieva ostáva priechod-
ná a bez trvalého implantátu, 
je bezproblémový prístup na 

iné postihnuté miesto v cie-
ve, srdci a to pre prípad, že by 
mal pacient trpiaci srdcovo-
-cievnym ochorením ťažkos-
ti do budúcna a musel podstú-
piť by-pass alebo intervenčný 
zákrok. BVS je veľkým benefi-
tom aj pre pacientov trpiacich 
alergiou na kov, ktorý by mohli 
mať ťažkosti pri implantovaní 
metalického stentu.

 NárodNý ústav srdcových 

a cievNych chorôb, a.s.

www.nusch.sk

*(zdroj, spracovanie: NCZI, 2009)

„BVS je vhodný pre viaceré indikácie, od „ľahko“ postihnutých ciev až 
po tie ťažko postihnuté cievy, pri elektívnych aj akútnych výkonoch.“

FOTO:  prAkAshmAnAyATh.TripOd.cOm
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R
enálna sympati-
ková denervácia 
(RDN) je jednou 
z najnovších me-
tód kardiovasku-

lárnej medicíny. V rokoch 
2010 a 2011 bola viacerými 
medzinárodnými medicín-
skymi inštitúciami označ e-
ná za Inováciu roka. Do praxe 
sa na celom svete začala pre-
sadzovať v priebehu posled-
ných 2 – 3 rokov. 

Čo dokáže riešiť rDn
Renálna sympatiková de-
nervácia je prístrojová inter-
venčná metóda, ktorá znižu-
je krvný tlak. Hoci hyperten-

ziu nevylieči úplne, dokáže 
výrazne znížiť jej závažnosť. 
Hodnoty krvného tlaku zni-
žuje o 30mmHg a paciento-
vi pomáha eliminovať počet 
liekov užívaných na vysoký 
tlak. 

v čom spočíva rDn
Katétrom zavedeným do ob-
ličkovej tepny možno pomo-
cou rádiofrekvenčnej ener-
gie prerušiť nervy, ktoré špi-
rálovito prechádzajú pozdĺž 
steny obličkovej tepny. Tieto 
nervy zabezpečujú komuni-
káciu medzi obličkami a moz-
gom. Vyvolávajú sťah, na-
pätie ciev, zadržiavanie 

sodíka v organizme a iné hor-
monálne zmeny, ktorými pri-
spievajú k vzniku a udržiava-
niu vysokého krvného tlaku 
(obr. 1).

ako prebieha zákrok
Samotný výkon sa realizuje 
na operačnej katetrizačnej 
sále a trvá približne hodinu. 
Keďže je minimálne invazív-
ny,  pre pacienta je veľmi šetr-
ný. Operatér zavedie pacien-
tovi cez malý vpich v oblasti 
triesla špeciálny katéter. Tá-
to tenká cievka prechádza 
cez stehnovú tepnu do ob-
ličkových tepien. Okolo nich 
sú obmotané sympatikové 

nervové zakončenia. Správ-
nu cestu a smerovanie ka-
tétra lekár kontroluje pomo-
cou röntgenu a kontrastnej 
látky. Po zavedení katétra do 
obličkovej tepny sa cez hrot 
katétra aplikujú rádiofrek-
venčné impulzy nízkej in-
tenzity.  Nimi sa prerušia ner-
vové vlákna sympatikového 
nervového systému, ktoré sa 
nachádzajú v povrchovej vrs-
tve steny obličkových tepien 
(obr. 2).  Aplikáciou rádiofrek-
venčnej energie na viacerých 
miestach zvnútra obličkovej 
tepny dochádza k adekvátne 
rozsiahlemu prerušeniu ner-
vových vlákien. Keďže apliká-

ciu rádiofrekvenčnej energie 
môže pacient vnímať mier-
ne bolestivo, počas výkonu je 
utlmený sedatívami. Celková 
anestézia však nie je nutná.

Dostupnosť liečby 
na slovensku
Metodika RDN bola prvý-
krát použitá v roku 2009 
v Melbourne. Na Slovensku 
sa zákrok prvý raz uskutočnil 
20. 3. 2012 v Národnom ústave 
srdcových a cievnych chorôb 
v Bratislave. Odvtedy tu bo-
lo takýmto spôsobom ošetre-
ných takmer dvadsať pacien-
tov. Zvýšenie počtu výkonov 
závisí od prebiehajúcich ro-

Nová šanca na 
liečbu vysokého 
krvného tlaku

inšPirácie

Pre pacientov, ktorí denne užívajú hrsť liekov a napriek 
úprave životosprávy sa im nedarí znížiť krvný tlak, 
predstavuje veľkú nádej na zlepšenie zdravia inovatívna 
metóda renálnej sympatikovej denervácie. 

ŠPeCIALIZoVANÁ PrÍLoHA SPoLoČNoStI MeDIAPLANet

mudr. Juraj maďarič, Phd.
primÁr oddelenia KardiolÓGie a anGiolÓGie nÁrodnÉho 
ÚstavU srdcovÝch a cievnYch chorÔB v Bratislave
foto:  archív nÚsch, a.s.

ŠPeCIALIZoVANÁ PrÍLoHA SPoLoČNoStI MeDIAPLANet

mudr. Juraj maďarič, Phd.
primÁr oddelenia KardiolÓGie a anGiolÓGie nÁrodnÉho 

1
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nefarMaKoLogicKá 
LieČBa vysoKÉHo 
KrvnÉHo tLaKu

FOTO:  ArchÍV nÚsch, A.s.

FOTO:  ArchÍV nÚsch, A.s.
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kovaní so zdravotnými po-
isťovňami. Očakáva sa, že 
v budúcnosti sa tieto zákro-
ky budú realizovať aj v iných 
kardiovaskulárnych cen-
trách na Slovensku. 

Pre koho je zákrok 
vhodný
Renálna denervácia je moder-
nou a perspektívnou metodi-
kou. V liečbe artériovej hyper-
tenzie však zostávajú prvoradé 
režimové opatrenia - redukcia 
nadmernej hmotnosti, zníže-
nie objemu soli v jedle, pravi-
delná aeróbna pohybová akti-
vita, užívanie potrebných lie-
kov. Využitie metódy RDN je 

možné zvážiť až u pacientov, 
ktorým sa aj napriek úprave ži-
votného štýlu a poctivému uží-

vaniu viacerých liekov nedarí 
znížiť systolický tlak krvi pod 
hodnoty 160 mmHg a nezisti-
la sa u nich prítomnosť niek-

torej zo špeciálnych foriem ar-
tériovej hypertenzie, ktorú je 
možné liečiť inak (zúženie ob-

ličkových tepien, hormonál-
ne aktívny nádor nadobličiek 
a pod.).  Klinický výskum uká-
že, či bude RDN v budúcnosti 

vhodným riešením aj pre pa-
cientov s miernejšími forma-
mi artériovej hypertenzie. 

šetrenie finančných 
zdrojov
Zle liečená alebo neliečená 
artériová hypertenzia pred-

stavuje časovanú bombu. 
Môže spustiť proces kôrna-
tenia ciev a dvojnásobne sa 
zvyšuje riziko vzniku srdco-
vého infarktu alebo mozgo-
vej porážky. 

Preto má okrem zdravotných 
aspektov RDN v oblasti zdra-
votníctva aj značne pozitív-
ny ekonomický dopad. Znižu-
je počet dlhodobo užívaných 
liekov, a lepšou kontrolou 
krvného tlaku sa zároveň šet-
ria aj náklady na starostlivosť 
o pacientov po mozgových 
a srdcových príhodách.

ŠPeCIALIZoVANÁ PrÍLoHA SPoLoČNoStI MeDIAPLANet október  ·  5

Prvý výKon renáLnej syMPatiKovej 
Denervácie na sLovensKu – PriMár 

MuDr. ivan vuLev, PHD., MPH.
na slovensku bola prvý krát metodika 

renálnej sympatikovej denervácie uskutočnená 
20. marca 2012 v národnom ústave srdcových 

a cievnych chorôb v Bratislave.
FOTO: ArchÍV nÚsch, A.s.

„Okrem zdravotných aspektov 
má RDN v oblasti zdravotníctva 
aj značne pozitívny ekonomický 
dopad.“
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Kardiostimulátory a im-
plantovateľné kardio-

verter-defi brilátory (ICD) slú-
žia na liečbu pacientov s po-
ruchami srdcového rytmu. 
Kardiostimulátor sa implan-
tuje pacientom s pomalou 
srdcovou frekvenciou. ICD 
je prístroj, ktorého úlohou je 
ošetriť život ohrozujúce rých-
le poruchy srdcového rytmu, 
nazývané komorová tachy-
kardia a komorová fi brilácia, 
a tak pacienta zachrániť pred 
náhlym úmrtím. Prístroje sa 
pacientom implantujú v kar-
diostimulačnom centre. 

V lokálnej anestézii sa do srd-
ca zavedú elektródy, následne 
sa do podkožia v hrudnej ob-
lasti, niekoľko centimetrov 
pod kľúčnu kosť, implantu-
je prístroj. Pacienti sú po im-
plantácii sledovaní v arytmo-
logických ambulanciách pri-

bližne v troj- až dvanásťme-
sačných intervaloch. 

Plánované domáce 
kontroly  

V súčasnosti sa však 
do popredia čoraz viac 

dostáva domáce monitoro-
vanie, pri ktorom lekár kon-
troluje funkciu kardiostimu-
látora alebo ICD v domácich 
podmienkach. V prípade do-
máceho monitorovania pa-
cient dostáva pri prepustení 
z hospitalizácie monitorova-
cie zariadenie. O jeho funkcii 
a správnom zapojení ho pou-
čí zdravotná sestra. Vo väčši-
ne prípadov po zapojení fun-
guje automaticky a nevyža-
duje žiadny ďalší zásah. 

ako prebieha 
monitorovanie 

Zariadenie je bezdrô-
tovo spojené s pacien-

tovým kardiostimulátorom 
alebo ICD. Vďaka tomu do-
káže z implantovaného kar-
diostimulátora alebo ICD na-
čítať dáta, ktoré v nastave-
ných časových intervaloch 
automaticky odosiela na za-
bezpečený internetový ser-
ver.  Tu sú sprístupnené ošet-
rujúcemu lekárovi, ktorý 
skontroluje funkciu implan-
tovaného prístroja. Moni-
torovacie zariadenie by ma-
lo byť stále zapojené v elek-
trickej sieti. Najvhodnejšie 
miesto pre jeho umiestnenie 
je v spálni.

rozpozná „významnú“ 
udalosť

Okrem takýchto naplá-
novaných kontrol má 

domáce monitorovanie vý-
hodu, že rýchlo rozpozná „vý-
znamnú“ udalosť. Rýchle roz-
poznanie má veľký význam, 

napríklad pri „dožívaní“ 
energetického zdroja prístro-
ja, pri poruche impedancie 
elektród alebo výbojoch ICD. 
Pri týchto udalostiach sa dáta 
okamžite prenášajú aj mimo 
naplánovaného času. Lekár je 
o udalosti informovaný pro-
stredníctvom e-mailu alebo 
SMS správy. 

výhody monitorovania 
Domáce monitorova-
nie predstavuje efek-

tívny spôsob starostlivosti 
o pacientov s implantovaný-
mi kardiostimulátormi a ICD. 
Pacientovi šetrí čas tým, že 
znižuje počet ambulantných 
kontrol. Má však aj množstvo 
ďalších medicínskych vý-
hod. Dokáže rýchlo rozpoznať 
technickú poruchu a u pa-
cientov s ICD redukuje počet 
výbojov. Vzhľadom na star-
nutie populácie a narastajúci 

počet pacientov s implanto-
vanými prístrojmi v budúc-
nosti význam domáceho mo-
nitorovania narastie. 

Dostupnosť 
na slovensku 

Domáce monitorova-
nie je na Slovensku za-

tiaľ dostupné iba v obmedze-
nej miere. Pre pacientov je 
však bezplatné a nie je nutné 
ani pripojenie na internet či 
pevná telefónna linka. Pod-
robnejšie informácie o do-
mácom monitorovaní dosta-
ne pacient v kardiostimulač-
nom centre. 

domáce monitorovanie Pacientov 
s imPLantovaným PrístroJom 

KontinuáLny Monitoring
Monitorovacie zariadenie by malo 
byť stále zapojené v elektrickej sieti 
- najvhodnejšie miesto pre jeho 
umiestnenie je v spálni.
FOTO: kOlÁŽ shuTTersTOck

MuDr. šípka ján
stredosloven-
sKÝ Ústav srd-
covÝch a ciev-
nYch chorÔB, 
a.s., oddelenie 
arYtmií

novinky

Pacienti s implantovanými kardiostimulátormi a ICD sú po operácii pravidelne monitorovaní 
v arytmologických ambulanciách. Čoraz viac sa však začína presadzovať aj tzv. domáce monitorovanie. 
Pacientovi šetrí čas a má mnoho nezanedbateľných zdravotných výhod.

2tiP

Monitoring 
stavu srDca

FOTO:  ArchÍV jŠ
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V posledných rokoch si v rám-
-ci nefarmakologickej liečby 
získala kľúčové postavenie 
a  vyhliadky pacientov zlep-
šuje resynchronizačná liečba 
srdcového zlyhania (biventri-
kulárna stimulácia).

cieľ resynchronizačnej 
liečby
Resynchronizačná liečba sa 
zameriava predovšetkým na 
odstránenie  nedostatočného 
zosúladenia srdcového sťa-
hu, ktoré spôsobuje srdcové 
zlyhanie. Cieľom resynchro-
nizácie je dosiahnuť správnu 
časovú postupnosť predsie-
ňových a komorových sťahov, 
súčasný sťah oboch komôr, 
a najmä súčasný sťah jednot-
livých oblastí ľavej komory. 
To je možné dosiahnuť ne-
závislou stimuláciou pred-
siení a oboch komôr pomo-
cou elektród, ktoré sú v nich 
umiestnené (obr. ). 

overená a spoľahlivá 
liečba
Táto liečebná metóda bola 

prvýkrát použitá u pacienta 
so srdcovým zlyhaním v ro-
ku 1994. V tom čase si však eš-
te vyžadovala kardiochirur-
gickú operáciu. V súčasnos-
ti kardiochirurgická operá-
cia pri otvorenom hrudníku 
nie je potrebná. Takáto verzia 
liečby bola prvýkrát zverej-
nená v roku 1998. V krátkom 
časovom horizonte sa vo sve-
te rozšírila a dostala aj k nám. 
Ďalšie zvýšenie liečebného 

potenciálu tejto metódy na-
stalo po včlenení biventriku-
lárnej stimulácie do implan-
tovateľných srdcových defi b-
rilátorov. Tým sa zároveň za-
bezpečila ochrana pacientov 
pred život ohrozujúcimi po-
ruchami srdcového rytmu.  
V súčasnosti je resynchroni-
začná liečba u vybraných pa-
cientov so srdcovým zlyha-
ním štandardným a osvedče-
ným liečebným prístupom.

technologický vývoj  
Najdôležitejším prínosom 
posledných rokov je:

■■ vyvinutie snímačov,  kto-
ré monitorujú priebeh srdco-
vého zlyhania a automaticky 
nastavujú stimulačné ukazo-
vatele prístroja tak, aby sa do-
siahla maximálna účinnosť 
stimulácie; 

■■ automatické odosielanie 
informácií o funkcii prístro-
ja, o poruchách srdcového 

rytmu a o vývoji srdcového 
zlyhania do kardiologického 
centra, ktoré rozhodne o ďal-
šom liečebnom postupe;

■■ vyvinutie elektród s viac-
početnými stimulačný-
mi pólmi, ktoré umožňujú 
upraviť  smerovanie stimu-
lačného prúdu individuálne 
u každého pacienta tak, aby 
sa dosiahla čo najúčinnejšia 
stimulácia a zároveň nedo-
chádzalo k vedľajším neprí-
jemným účinkom, napríklad 
k bolestivým zášklbom brá-
nice. Neustále sa zvyšuje spo-
ľahlivosť elektród, stimulač-
ných prístrojov a predlžuje 
sa ich životnosť. Mnohé prí-
stroje sa stali spôsobilými aj 
pre vyšetrenie pacienta po-
mocou nukleárnej magnetic-
kej rezonancie, čo v minulos-
ti nebolo možné. 

Dostupnosť liečby na 
slovensku 
V ostatných rokoch patrí Slo-
vensko medzi krajiny s vyso-
kým štandardom resynchro-
nizačnej liečby. Resynchro-
nizačné systémy sú implan-
tované v špecializovaných 
ústavoch pre srdcové a cievne 
ochorenia v Bratislave,  Ban-
skej Bystrici a Košiciach. Ich 
používanie sa však postupne 
rozbieha aj v iných centrách.  
Hoci resynchronizačná lieč-
ba nedokáže odstrániť pr-
votnú príčinu srdcového zly-
hania, mnohým pacientom 
významne predlžuje život 
a zlepšuje jeho kvalitu.   

Resynchronizačná liečba 
chronického srdcového zlyhania

doc. mudr. Branislav stančák, csc.
vÝchodoslovensKÝ Ústav srdcovÝch a cievnYch chorÔB, a. s.
foto: archiv vÚsch, a.s.
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Zvyšovanie výskytu 
chronického srdcového 
zlyhania sa nevyhýba 
ani slovensku. napriek 
zdokonaľovaniu farma-
kologickej liečby je 
úmrtnosť takto postih-
nutých pacientov ešte 
stále vysoká. Preto sa 
rozvíjajú nové nefarma-
kologické liečebné po-
stupy.

„V ostatných rokoch patrí Slovensko medzi 
krajiny s vysokým štandardom 
resynchronizačnej liečby.“

FOTO: sT. jude medicAl, inc.
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N
ukleárna me-
dicína je špe-
cializovaný 
lekársky od-
bor, pri kto-
rom sa na 
diagnostiku 

a liečbu ochorení využívajú 
tzv. rádiofarmaká. Poskytuje 
jedinečné informácie, ktoré 
by inak neboli dostupné, ale-
bo by sa museli získavať inva-
zívnym spôsobom či fi nanč-
ne náročným vyšetrením. 

ako sa rádiofarmaká 
užívajú 
Rádiofarmaká sa najčastejšie 
podávajú vo forme kvapali-
ny, ktorá sa injekčne apliku-
je do žily predlaktia. Zriedka-
vejšie sa môžu prehltnúť ale-
bo v plynnej forme vdýchnuť. 
V závislosti od zmien meta-
bolických procesov, prítom-
nosti špecifi ckých mediáto-
rov alebo receptorov sa hro-
madia v určitom cieľovom or-
gáne, kde uvoľňujú žiarenie 
známe ako gamma lúče. Žia-
renie je následne detekované 
pomocou špeciálnych diag-
nostických prístrojov (gama-
kamera, SPECT alebo PET ka-
mera). Výsledkom vyšetrenia 
sú obrazy distribúcie rádio-
aktivity v tele pacienta, ktoré 
lekárom nukleárnej medicí-
ny umožňujú odhaliť prítom-
nosť patologického procesu. 

sPect, Pet a Pet/ct 
SPECT je skratka pre jednofo-
tónovú emisnú tomografi u 
a PET pre pozitrónovú emis-
nú tomografi u. Sú to tomo-
grafické vyšetrenia, ktoré 
pomocou počítača priesto-
rovo zobrazia distribúciu rá-
dioaktivity, a teda aj funkč-
né vlastnosti jednotlivých 
tkanív a orgánov. Zvyčajne sa 
kombinujú s obrazmi získaný-
mi pomocou röntgenovej po-
čítačovej tomografi e (CT). Vý-

sledkom sú potom hybridné 
SPECT/CT a PET/CT vyšetrenia. 
Hybridné vyšetrovacie metó-
dy umožňujú získať metabo-
lický a anatomický obraz počas 
jedného vyšetrenia, bez zme-
-ny polohy pacienta. V dnešnej 
dobe patria k najprogresív-
nejším a najvýznamnejším 
diagnostickým nástrojom.

využitie Pet/ct 
diagnostiky
Najčastejšie využívaným 

PET/CT vyšetrením je PET/
CT. Ide o rádioaktívne zna-
čenú molekulu jednoduché-
ho cukru, ktorá sa hromadí 
v bunkách so zvýšenou spot-
rebou energie, čo je charak-
teristické najmä pre nádoro-
vé bunky. Hlavnou indiká-
ciou PET/CT je preto onko-
logická diagnostika. Umož-
ňuje potvrdiť alebo vylúčiť 
prítomnosť nádoru, posúdiť 
jeho veľkosť, lokalizáciu i ag-
resivitu. Keďže ide o celotelo-

vé vyšetrenie, dokáže odhaliť 
i vzdialené metastázy. Po-
skytne aj odpoveď na otázky, 
či je liečba účinná, či je pa-
cient vyliečený úplne, alebo 
došlo k recidíve. PET/CT majú 
svoje miesto tiež v diagnosti-
ke neurologických ochorení.  
Druhým PET rádiofarma-
kom, ktoré je odnedávna do-
stupné aj na Slovensku, je 
11C-metionín (11C-MET). Táto 
rádioaktívne značená esen-
ciálna aminokyselina umož-
ňuje posúdiť proteínovú syn-
tézu spojenú s aktívnou pro-
liferáciou buniek. Využíva sa 
pri diagnostike mozgových 
nádorov, pri ktorej presnejšie 
cieli biopsiu patologického 
tkaniva. Používa sa však naj-
mä na odlíšenie rezidua a re-
cidívy nádoru od postterape-
utických zmien.

Bezpečnosť 
a bezbolestnosť
Dávka žiarenia, ktorú pacient 
počas vyšetrenia dostane, je 
veľmi malá a jeho zdravie ne-
ohrozuje. V skutočnosti ide 
o podobnú, a vo väčšine prí-
padov dokonca nižšiu dávku, 
ako pacient dostane pri bež-
nom röntgenovom vyšetrení. 
Vyšetrenia sú bezbolestné, je 
možné ich vykonávať opako-
vane a aj u detských pacien-
tov.

Nukleárna medicína odhalí 
patologické procesy 

inšPirácie

otázka: Čo je nukleárna medicína a na čo slúži?
odpoveď: Nukleárna medicína využíva pri diagnostike a liečbe ochorení malé 
množstvo rádioaktívnej látky. Umožňuje odhaliť ochorenie už v jeho rannom 
štádiu, a tak zlepšuje pacientovu prognózu.

„Dávka žiarenia, ktorú pacient počas vyšet-
renia dostane, je veľmi malá a jeho zdravie 
neohrozuje.“ 
- MuDr. Kamila Dudášová, Biont, a.s. 
foto: archív Kd

onKoLogicKá DiagnostiKa
umožňuje potvrdiť alebo vylúčiť 
prítomnosť nádoru, posúdiť jeho 

veľkosť, lokalizáciu i agresivitu
FOTO: shuTTersTOck
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Počítačová tomografia Prináša 
nové dimenzie diagnostiky 

V súčasnosti prichádza k extrémnemu rozvoju výpočtovej techniky. Nové technológie sa zdokonaľujú aj v oblasti medicíny, a to najmä 
v lekárskej diagnostike. Požiadavky na diagnostické zobrazenia sú dnes totiž oveľa vyššie ako v minulosti. 

Hoci počítačová tomografia 
zobrazuje telo na rovnakom 
princípe, aký objavil W. C. 
Röntgen už na konci 19. storo-
čia, oproti bežnému röntgenu 
umožňuje táto rádiologická 
vyšetrovacia metóda zobra-
ziť jednotlivé orgány detailne 
a s vysokým rozlíšením.

Moderné ct prístroje
Zásadný posun nastal zave-
dením CT prístrojov s veľkým 
počtom detektorov. Rádio-
logické oddelenie poliklini-
ky Novamed disponuje mo-
mentálne najmodernejším  
a najdokonalejším  CT prí-
strojom s 320 detektormi, 
ktorý za 0,35 sekundy doká-
že zosnímať až 16 cm vyšetro-
vanej oblasti. Otvárajú sa no-
vé možnosti CT zobrazovania, 
ktoré rozširujú klasické mor-
fologické CT zobrazenie o ďal-

šiu dimenziu – funkčné vy-
šetrenie. 

neinvazívna diagnostika
CT vyšetrenie sa dnes uplat-
ňuje ako neinvazívna, resp. mi-
nimálne invazívna diagnostic-
ká metóda vo viacerých oblas-
tiach medicíny:

■■ Onkológia. Prispieva  
k včasnej, presnej detekcii ná-
dorov a k ich bližšej charakteri-
zácii. V zásade pomáha odlíšiť 
malígnu a benígnu povahu vy-
šetrovaného objektu. U malíg-
nych nádorov je vhodné aj na 
hodnotenie odpovede na on-
kologickú liečbu.

■■ Kardiológia. CT koronaro-

grafia slúži na diagnostiku srd-
cového riečiska a vrodených 
srdcových chýb. Perfúzne vy-
šetrenia diagnostikujú poru-
chy prekrvenia srdcového sva-
lu a aj minimálne zmeny pre-
krvenia pľúc pri drobných zra-
zeninách, ktoré sa nedajú zis-
tiť inou metodikou. Informá-

cie o prekrvení srdcového sva-
lu kombinované s CT vyšetre-
ním srdcových ciev umožňujú 
správne identifikovať prísluš-
nú cievu zodpovednú za nedo-
statočné prekrvenie srdca pri 
srdcových príhodách. 

■■ Neurorádiológia. Pomocou 
špeciálneho softvéru umožňu-
je zobrazenie prietoku tepno-

vým a žilovým riečiskom moz-
gu v reálnom čase. Spoločne  
s perfúznym vyšetrením, kto-
ré zobrazuje prekrvenie moz-
gu, je zásadnou a včasnou diag-
nostickou metódou pri ná-
hlych mozgových príhodách, 
prípadne cievnych anomáli-
ách.

■■ Angiológia. Dnes patrí  
k štandardným vyšetreniam 
na zobrazenie ktoréhokoľvek 
úseku tepnového riečiska, kto-
ré stanovuje stupeň postihnu-
tia a informuje o prípadných 
zmenách ešte pred chirurgic-
kým zákrokom.

■■ Gastroenterológia. Umož-
ňuje šetrné vyšetrenie tenké-

ho a hrubého čreva, ktoré len 
minimálne zaťažuje pacienta. 
Poskytuje pritom dostatočné 
informácie o chorobách tenké-
ho a hrubého čreva, ich vzťahu 
k okolitým štruktúram a orgá-
nom v brušnej dutine.

Bezpečné a neinvazívne 
vyšetrenie
Hlavnou filozofiou prístroja 
je v čo najväčšej miere redu-
kovať ožiarenie pacienta pri 
uchovaní možnosti vykonať 
celú škálu spomenutých vy-
šetrení. Špeciálny algoritmus 
na redukciu dávky žiarenia 
znižuje úroveň ožiarenia až  
o 75 %. Výhodou redukcie dáv-
ky je výrazne menšie zaťaže-
nie pacienta ionizačným žia-
rením, a tiež možnosť relatív-
ne bezpečne vyšetriť detských 
pacientov, ženy v reprodukč-
nom veku či onkologických 
pacientov, ktorí sú zaťažení lie-
čebným ožiarením.

ct vyšetrenie
Dnes sa uplatňuje ako neinvazívna, resp.  

minimálne invazívna diagnostická metóda 
vo viacerých oblastiach medicíny 

zdrOj FOTO: nOVAmed, spOl. s.r.O.

NeiNvAzívNA diAGNOstiKA

ČO je NOvé

„Zásadný posun nastal zavedením 
CT prístrojov s veľkým počtom 
detektorov.“
 - MuDr. Miroslav Košík , novamed, spol. s.r.o.
foto: archiv novamed, spol. s.r.o.

3tiP

Presnejšia 
DiagnostiKa
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Zobrazovacie metódy   v kardiológii 

Naše úsilie je zamerané  na 
včasnú diagnostiku a liečbu 
týchto závažných foriem po-
stihnutia koronárnych ciev.

následky nedokrvenia 
srdca
Koronárne (vencovité) cievy 
zásobujú kyslíkom a živina-
mi srdcový sval. V súvislosti s 
genetickými predpokladmi, 
vplyvom prostredia, a najmä 
životosprávou pacienta mô-
že dôjsť k vzniku aterosklero-
tického plátu, čím dochádza k 
zníženiu prietoku krvi. V prí-
pade čiastočného upchatia 
cievy dochádza k obmedzeniu 
prístupu kyslíka a živín k bun-
kám srdcového svalu a srdce 
trpí nedokrvením (ischemic-
ká choroba srdca). Upchatie 
ciev je väčšinou pomalý a po-
stupný proces, ktorý však ná-
hle môže prejsť do akútneho 
život ohrozujúceho stavu (in-
farkt myokardu). Prvým prí-

znakom zúženia koronárnych 
ciev môžu byť bolesti na hrud-
níku prevažne tlakového, pá-
livého charakteru v súvislosti 
s námahou. V prípade výsky-
tu týchto ťažkostí je dôležité 
vyšetrenie u lekára a doplne-
nie o EKG, ECHO, ergometriu. 
Na základe anamnézy a vý-
sledkov týchto vyšetrení lekár 
zváži potrebu invazívneho ko-
ronarografického vyšetrenia, 
ktoré aj v súčasnosti predsta-
vuje zlatý štandard v invazív-
nej diagnostike ischemickej 
choroby srdca. Pacientovi sa 
cez tepnu v slabinách alebo na 
zápästí zavedú do tela katétre 
a pomocou kontrastnej látky 
viditeľnej pod röntgenom sa 
zobrazujú cievy a dutiny srd-
ca. Takto je možné získať zo-
brazenie ciev a vidieť prípad-
né obmedzenie ich prietoku.

nové technológie  
a sporné prípady
Pre ešte podrobnejšie infor-
mácie je možné použiť špeci-
álne katétre určené na vnú-
torné zobrazovanie ciev, tzv. 
intravaskulárne zobrazova-
cie katétre. Sú to nové zobra-
zovacie metódy, ktoré sa čo-
raz častejšie využívajú v kar-
diologickej praxi. Významne 
môžu pomôcť lekárom najmä 

v nejasných a sporných prí-
padoch. Podľa použitej tech-
nológie dnes rozlišujeme ul-
trazvukové katétre a katétre 
na optickú koherenčnú tomo-
grafiu.

ako lekárom pomáha  
intravaskulárny  
ultrazvuk
Intravaskulárny ultrazvuk 
(IVUS) pracuje na princípe 
odrazu ultrazvukových vĺn 
od tkaniva. Časť vĺn sa pohl-
tí tkanivom, časť vĺn sa od-

razí naspäť k vysielaču/pri-
jímaču signálu, ktorý ich za-
chytí. IVUS katéter obsahuje 
na špičke sondu, ktorá sníma 
tieto odrazené vlny a výsled-
ný obraz je možné okamžite 
sledovať na monitore. Kvali-
ta obrazu závisí od intenzity 
signálu: čím vyššia frekven-
cia ultrazvuku je vysielaná, 
tým plytšie prechádza signál 
do tkaniva, ale získaný obraz 
je kvalitnejší a podrobnejší. 
Pomocou získaného obrazu je 
možné vidieť, či je koronárna 

cieva postihnutá ochorením, 
v akom štádiu sa ochorenie 
nachádza a akú časť cievy po-
stihlo, do akej miery už došlo 
k zúženiu a či je riziko prask-
nutia aterosklerotického plá-
tu. Zobrazenie pomocou IVUS 
katétra môže lekárovi napo-
môcť pri rozhodovaní o postu-
pe ďalšej liečby: či je postaču-
júca medikamentózna liečba 
alebo je nutné uskutočniť in-
tervenčný zákrok, aby sa za-
chovalo a obnovilo cievne zá-
sobenie srdca. Zobrazovanie 

inšPirácie

Hlavnou príčinou úmrt-
nosti na slovensku sú 
kardiovaskulárne ocho-
renia. až polovica úmr-
tí je spôsobená akútny-
mi formami ischemickej 
choroby srdca. 

ČO je NOvé

ČO vidí leKár

„Zobrazenie pomocou intravaskulárneho 
ultrazvuku je dostupné na väčšine inter-
venčných kardiologických pracovísk.“

mudr. monika Jankajová, Phd.
vÚsch, a.s.
zdroj foto: archív mj.

vyšetreNie KOrONárNych ciev

Monitor Prístroja 
- zobrazenie disekcie cievnej 

steny pomocou oct.
zdrOj FOTO: VÚsch, A.s.
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Zobrazovacie metódy   v kardiológii 

Koronarografia 
na sále intervenčnej kardiológie. 

vyšetrenie je doplnené zobrazova-
cou metodikou - optickou koherent-

nou tomografiou.
zdrOj FOTO: VÚsch, A.s.

pomocou IVUS je dostupné na 
väčšine intervenčných kar-
diologických pracovísk.  

cieva rozobratá  
do detailov
Optická koherenčná tomo-
grafia (OCT) je novou metó-
dou, ktorá sa na Slovensku po-
užíva len od roku 2012 (zatiaľ 
vo VÚSCH, a. s. , NÚSCH, a. s., 
Kardiocentre Nitra ). Pôvodne 
sa jedná o zobrazovaciu metó-
du používanú v očnom lekár-
stve. Princíp tejto metódy spo-

číva vo vysielaní úzkeho lúča 
svetla a následnom rozlišova-
ní rôznych typov tkanív podľa 
toho, ako sa svetlo od nich od-
ráža. Získaný obraz je mimo-
riadne detailný a kvalitou sa 
približuje mikroskopickému 
zobrazeniu. Prostredníctvom 
OCT zobrazenia  je možné cie-
vu skúmať na priečnom aj po-
zdĺžnom priereze a najnovšie 
tento systém umožňuje aj 3D 
vizualizáciu získaného obra-
zu. Lekár získava podrobné 
informácie o vnútorných roz-

meroch cievy, o jej postihnu-
tí a zúžení, o type materiálu, 
ktorý sa ukladal do stien cievy, 
o stabilite aterosklerotické-
ho plátu, o výskyte a type krv-
ných zrazenín prítomných v 
cieve. Lekárovi tieto informá-
cie poslúžia ako diagnostic-
ký nástroj pri rozhodovaní o 
ďalšom postupe liečby. Počas 
výkonu je možné overiť napr. 
umiestnenie stentu, jeho roz-
vinutie, prekrytie liečených 
častí cievy, prípadne zváži po-
trebu a umiestnenie ďalšie-

ho stentu. V prípade, že je in-
dikovaná následná kontrol-
ná katetrizácia pacienta, OCT 
umožňuje porovnať výsledky 
terapeutického postupu a sle-
dovať, ako sa ochorenie ďalej 
vyvíja. 

intervenčná kardioló-
gia na slovensku
Na Slovensku momentálne 
funguje sedem kardiologic-
kých intervenčných praco-
vísk: Národný ústav srdco-
vých a cievnych chorôb, a. s., v 

Bratislave spolu so sekciou pre 
detských pacientov NÚSCH – 
Detské kardiocentrum, Kar-
diocentrum Nitra, s. r. o., Stre-
doslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a. s., v Ban-
skej Bystrici, Kardiocentrum v 
rámci 1. internej kliniky Uni-
verzitnej nemocnice v Marti-
ne, Východoslovenský ústav 
srdcových a cievnych chorôb, 
a. s., v Košiciach a Kardiocen-
trum vo Fakultnej nemocnici 
J. A. Reimana v Prešove.

vyšetreNie KOrONárNych ciev



 

 

 

 

 

o moderných medicínskych technológiách ste sa 
dozvedeli viac vďaka týmto partnerom:


