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Súčasný pohľad na skríning, diagnostiku a liečbu
aneuryziem brušnej aorty (ESVS guidelines)
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Fakultná nemocnica Nitra
Aneuryzmy abdominálnej aorty (AAA) predstavujú zložitý medicínsky problém a aj napriek značnej klinickej variabilite existuje dostatok
informácií založených na medicíne dôkazov, aby boli vytvorené odporučenia pre správny klinický manažment tohto ochorenia. Publikácia
prezentuje aktualizovaný pohľad Európskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu na diagnostiku a liečbu AAA a rozoberá niektoré aspekty
spojené s manažmentom AAA na Slovensku.
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Current clinical management of abdominal aortic aneurysms (ESVS guidelines)
Aortic abdominal aneurysm (AAA) disease is complex and has a significant variability, although a valid evidence base data are available
for sufficient clinical recommendations which are focused on vascular specialists to guide a good clinical practice. This article summarise
recent clinical guidelines written by committee appointed by European Society for Vascular Surgery (ESVS). The article is intended to
up-date current management of AAA and help to adopt new ideas into clinical practice of Slovak vascular specialists.
Key words: aortic abdominal aneurysm, guidelines.
Vask. med., 2011, 3 (2): 57–60

Úvod
Jednou z najväčších výziev súčasnej medicíny je efektívny systém využitia stále rastúceho
množstva vedeckých informácií. Informácie
sú prezentované v učebniciach, časopisoch
rôzneho druhu a zamerania a, samozrejme,
na internete, pričom majú rôzny pôvod, kvalitu
a vedeckú hodnotu. Každý špecialista potrebuje iba istú skupinu informácií, ktoré sa týkajú
jeho konkrétnej klinickej praxe, a preto väčšina
odborných spoločností vytvára odborné skupiny, ktoré sa zaoberajú tvorbou odporučení
pre klinickú prax, ktoré sa týkajú jednotlivých
oblastí danej špecializácie (practice guidelines).
Ide o odborne selektovaný spôsob vnímania
klinickej reality cez prizmu širokého spektra
informačných tokov na dosiahnutie základného cieľa – získania aktuálneho medicínskeho
poznania a nezávislého poskytovania lege artis zdravotnej starostlivosti. Fundamentálnym
princípom získavania a prezentovania informácií je medicína dôkazov (EBM) – explicitné, uvážené a vedomé používanie najlepších
existujúcich dôkazov z vedeckého výskumu pri
rozhodovaní sa o zdravotnej starostlivosti o jednotlivca alebo populáciu. Základným cieľom
Odporučení pre klinickú prax je prezentovať
„návod“, akým by sme mali poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda nejde iba o rigidné,
dogmatické pravidlá, ktoré vylučujú flexibilitu
rozhodovania pri konkrétnych klinických situáciách. Táto publikácia sa zaoberá súčasným

postojom Európskej spoločnosti pre cievnu
chirurgiu (ESVS) k problematike aneuryziem
abdominálnej aorty (AAA) na základe aktuálne publikovaného dokumentu Management
of Abdominal Aortic Aneurysms – clinical
practice guidelines (1).

Metódy
ESVS odporučenia boli vytvorené na základe analýzy informácií z internetových
databáz MEDLINE, EMBASE a COCHRANE.
Tabuľka 1. Úrovne vedeckých dôkazov
(zostupne) (2).

Úroveň vedeckých dôkazov a stupeň klinického odporučenia boli prevzaté z Oxfordského
centra pre medicínu dôkazov (2). Každá časť
odporučení bola vytvorená minimálne dvomi
členmi komisie a finálne bola pripomienkovaná
celou komisiou. Pri štatistickej kalkulácii bol
cieľom dosiahnuť 95 % konfidenčný interval.
Každé odporučenie je klasifikované aj na základe EBM (tabuľka 1, 2).

Epidemiológia
Definícia AAA

Úroveň Stručný opis
1a

systematický prehľad randomizovaných
štúdií (RCT)

1b

individuálna randomizovaná štúdia
s úzkym konfidenčným intervalom

1c

pseudorandomizované kontrolné
štúdie typu „All or none“

2a

systematický prehľad kohortových
štúdií

2b

individuálna kohortová štúdia

2c

„Outcome research“ (kvalita života,
starostlivosti, mortalita, preferencie)

3a

systematický prehľad štúdií prípadov
a kontrol

3b

individuálna štúdia prípadov a kontrol

4
5

Aneuryzma je všeobecne definovaná ako
permanentná segmentová patologická dilatácia cievy, ktorá presahuje viac ako 1,5 násobok
očakávaného diametra zdravej cievy v danej
anatomickej lokalite. AAA je definovaná ako dilatácia infrarenálnej aorty na 3 cm a viac v predozadnom, alebo priečnom rozmere (úroveň 2c,
stupeň doporučenia B).
Tabuľ ka 2. Stupne klinického odporúčania
(zostupne) (2).
Stupeň klinického odporučenia
A

štúdie úrovne 1

B

štúdie úrovne 2 a 3, alebo extrapolácia
úrovne 1

prípadové štúdie, alebo zle dizajnované
RCT a štúdie prípadov a kontrol

C

štúdie úrovne 4, alebo extrapolácia úrovne
2a3

názory rešpektovaných autorít založené
na klinickej skúsenosti

D

štúdie úrovne 5, inkonzistentné akékoľvek
štúdie
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Tabuľ ka 3. Rizikové faktory vzniku, rastu
a ruptúry AAA (3).
AAA vznik

AAA rast

Tabuľka 4. Riziko ruptúry v závislosti
na diametri AAA (4).

fajčenie

AAA Diameter (cm)

Riziko ruptúry (%/rok)

hypercholesterolémia

<4

0

hypertenzia

4–5

0,5 – 5

mužské pohlavie

5–6

3 – 15

pozitívna rodinná anamnéza
(mužská predominancia)

6–7

10 – 20

7–8

20 – 40

>8

30 – 50

vek
závažné ochorenie srdca
ischemický iktus v anamnéze
fajčenie
stav po transplantácii srdca
alebo obličky

AAA ruptúra ženské pohlavie
FEV1
diameter AAA
hypertenzia
fajčenie
stav po transplantácii srdca
alebo obličky
kritické strihové napätie
„shear stress“

Prevalencia a rizikové faktory
Prevalencia AAA je závislá od veku, pohlavia a geografickej lokalizácie (úroveň 1a).
AAA sa najčastejšie vyskytuje u mužov nad 65
rokov. V závislosti na geografickej lokalizácii sa
prevalencia AAA pohybuje na úrovni 4 až 8,9 %
u mužov a 0,7 až 2,3 % u žien. Rizikové faktory
vzniku, rastu a ruptúry AAA znázorňuje tabuľka
3 (3) (úroveň 2b – 3b). Väčší diameter AAA je
jedným z nezávislých rizikových faktorov ruptúry
aneuryzmy. Túto súvislosť znázorňuje tabuľka 4
(4) (úroveň 2a).

Skríning
Dokument sa venuje skríningu pomocou
ultrazvuku (USG), pretože ide o metódu neinvazívnu, lacnú, s vysokou senzitivitou a špecificitou
pre detekciu AAA. Skríning v populácii starších
mužov (>65 rokov), u ktorých je predpokladaná
prevalencia minimálne 4 %, redukuje mortalitu
spojenú s rAAA (ruptúra) v priebehu 4 rokov o 50 %
(úroveň 1a, odporučenie A). Skríning v populácii
starších žien neznižuje incidenciu rAAA (úroveň
1b, odporučenie B). Skríning u starších žien, ktoré fajčia, vyžaduje ešte ďalší výskum (úroveň 3c,
odporučenie B). Vzhľadom na to, že fajčenie je
nezávislý faktor rastu a ruptúry AAA (zvyšuje riziko
5-násobne), skríning iba u fajčiarov môže viesť
k redukcii nákladov (úroveň 5, odporučenie D).
Pozitívna rodinná anamnéza zvyšuje riziko výskytu u príbuzných 1. úrovne dvojnásobne, a preto

skríning u tejto podskupiny pacientov môže byť
prínosom (úroveň 3a, odporučenie C). Príležitostný
skríning AAA u pacientov s periférnym cievnym
ochorením môže byť prínosný (úroveň 2a, odporučenie B). Pred začiatkom skríningového programu musí byť jasné, do ktorých zdravotníckych
zariadení budú pacienti s pozitívnym nálezom
zasielaní. Tridsaťdňová perioperačná mortalita
v týchto zariadeniach musí byť do 5 % (úroveň 2a,
odporučenie B). Skríning by sa mal robiť u mužov
nad 65 rokov a mladších pacientov s vysokým
rizikom výskytu AAA (úroveň 1a, odporučenie A).
Stratégia ultrasonografického sledovania malých
AAA (4,0 – 5,5 cm) je bezpečná u asymptomatických pacientov (úroveň 1a, odporučenie A). Ak
diameter AAA dosiahne 5,5 cm alebo ak pozorujeme rast diametra AAA > 1 cm/rok, je do 2 týždňov
indikované konzílium cievneho chirurga (úroveň
3a, odporučenie B).

Indikácia na elektívnu operáciu
Muži sú indikovaní na operáciu, ak Dmax. je
≥ 5,5 cm (úroveň 1b, odporučenie A). Pacienti
s vysokým rizikom ruptúry sú indikovaní na riešenie pri Dmax. 5,0 cm (úroveň 3, odporučenie
C). U žien je elektívna operácia indikovaná pri
Dmax. ≥ 5,2 cm (úroveň 3b, odporučenie C).
Pacienti s AAA s Dmax. > 9 cm by mali byť skoro
prijatí na hospitalizáciu a riešení pre vysoké riziko
ruptúry (úroveň 5, odporučenie D). Aneuryzma
iliackých tepien je indikovaná na riešenie pri
Dmax. > 3 cm (úroveň 3a, odporučenie C).

Perioperačná optimalizácia
zdravotného stavu
Absencia fajčenia a fyzioterapia redukuje výskyt pooperačných komplikácií (úroveň
2a, odporučenie A). Ordinácia statínov 1 mesiac pred operáciou redukuje kardiovaskulárnu
morbiditu (úroveň 1a, odporučenie A). Užívanie
β-blokátorov 1 mesiac pred operačným výkonom u pacientov s vyšším kardiovaskulárnym
rizikom znižuje mortalitu (úroveň 1b, odporučenie A). Predoperačná stabilizácia hypertenzie
redukuje kardiovaskulárnu morbiditu (úroveň
2a, odporučenie B) Všetci pacienti pred ope-
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ráciou AAA sa musia podrobiť kardiologickej
stratifikácii rizika (úroveň 1c, odporučenie A).
Indikovaná koronárna revaskularizácia musí
predchádzať operačnej liečbe AAA (úroveň 1a,
odporučenie B). Všetci pacienti pred operáciou
AAA by mali mať vyšetrený clearence kreatinínu (úroveň 2c, odporučenie C).

Zobrazovacie metódy
K základným zobrazovacím metodikám
patria ultrazvuk (USG – ultrasonography), digitálna subtrakčná angiografia (DSA – digital
subtraction angiography), počítačová tomografická angiografia (CTA – computed tomography angiography) a magnetická rezonancia
(MRA – magnetic resonance angiography).
V prípade, že sa Dmax. AAA blíži k hranici
indikácie na operáciu, je potrebné okrem USG
doplniť ešte ďalšiu zobrazovaciu techniku (úroveň
2, odporučenie A). DSA nie je odporučená ako
rutinná modalita pred operáciou AAA (úroveň 5,
odporučenie D). CTA je v súčasnosti považovaná
za metódu primárnej voľby pred operáciou AAA
na väčšine pracovísk (úroveň 2c, odporučenie B).
MRA je možné využiť v predoperačnom zobrazení
u pacientov s alergiou na jód. Vzhľadom na vyšší
výskyt artefaktov a vyššej cene vyšetrenia je táto
diagnostická modalita indikovaná selektívne.

Invazívny manažment
asymptomatických AAA
Antibiotiká
Jednorazové podanie antibiotík 30 min.
pred kožnou incíziou je dostatočnou profylaxiou
pred infekciou cievnej protézy. Nie je jasné, ktorá
skupina antibiotík je považovaná za optimálnu
profylaxiu (úroveň 2c, odporučenie B).

Teplota tela
Hypotermia sa považuje za rizikový faktor.
Teplota tela by mala byť zachovaná nad 36 st.
C počas výkonu aj bezprostredne po operácii
(úroveň 3b, odporučenie B).

Peroperačná náhrada tekutín
Neexistuje špecifická stratégia náhrady
tekutín. Najčastejšie sa odporúča kombinácia
kryštaloidov a koloidov (úroveň 1a, odporučenie
B). Náhrada krvi je indikovaná pri pretrvávajúcich
krvných stratách a poklese hematokritu pod
30 % (úroveň 2b, odporučenie B).

Chirurgický prístup
Existujú dva chirurgické prístupy – extraperitoneálny a transperitoneálny (stredná laparo-
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tómia, priečna laparotómia). Ak neexistuje jasný
dôvod, pre ktorý preferovať niektorý z prístupov
(napr. hostile abdomen, podkovovitá oblička),
rozhodnutie by sa malo prispôsobiť preferencii pacienta a skúsenosti chirurga (úroveň 2b,
odporučenie C). V súčasnosti dostupné cievne
protézy majú podobnú dlhodobú priechodnosť
(úroveň 3b, odporučenie B). Ak nie sú aneuryzmaticky postihnuté iliacké tepny, tak preferujeme implantáciu lineárneho interpozita (úroveň
2b, odporučenie A). V prípade, že sú pochybnosti o dostatočnej perfúzii colon sigmoideum,
tak je absolútne indikovaná reimplantácia a.
mesenterica inferior (AMI). Zachovanie perfúzie
aspoň jednej a. iliaca interna, alebo AMI je nevyhnutné (úroveň 3, odporučenie B). Operácie
AAA (otvorené + endovaskulárne) by mali byť
robené v centrách s objemom minimálne 50
operácií ročne (úroveň 2c, odporučenie B).
Všetky symptomatické AAA, by mali byť operované do 24 hod. (úroveň 5, odporučenie D).
Metódou 1. voľby pri symptomatických AAA
je EVAR (endovascular aneurysm repair), pretože
má nižšiu mortalitu (úroveň 2c, odporučenie
B). U prísne selektovaných pacientov môže byť
prínosom aj laparoskopická liečba AAA (úroveň
4, odporučenie C).

Endovaskulárna liečba
Endovaskulárna liečba (EVAR) predstavuje
minimálne invazívnu metódu liečby AAA založenú na princípe implantácie stentgraftu, ktorý
vytvorí novú arteficiálnu dráhu pre prúdenie krvi
v aorte a separuje pôsobenie systémového tlaku
na patologicky zmenenú aortálnu stenu, čím
eliminuje riziko vzniku ruptúry. Za potenciálne
výhody EVAR-u sa považuje kratší operačný čas,
regionálna anestézia, absencia aortálneho clampingu, kratšia dĺžka hospitalizácie, menšia krvná
strata a nižšia mortalita (1 – 2 %). S EVAR-om sú
spojené niektoré komplikácie, ktoré nepoznáme
z otvorenej chirurgie – výskyt endoleaku, migrácie a fraktúry kovových komponentov stentgraftu. EVAR vyžaduje použitie ionizujúceho žiarenia
a vo väčšine prípadov aj použitie nefrotoxickej
kontrastnej látky. Nepriaznivá morfológia AAA
môže byť limitujúcim faktorom pre EVAR, čo
neplatí pre chirurgickú liečbu. Adekvátna hydratácia (i.v. aj p.o) predstavuje základnú a najúčinnejšiu prevenciu akútneho renálneho zlyhania
(úroveň 2a, odporučenie A). V prípade preexistujúceho renálneho ochorenia je indikované použitie izoosmolárnych kontrastných látok (úroveň
1b, odporučenie B). Na dosiahnutie optimálneho
tesnenia v oblasti proximálneho krčku dokument odporúča „oversizing“ 15 – 20 % (úroveň

2a, odporučenie A). Akcesórna renálna tepna
nevyžaduje predoperačný koiling a jej prekrytie
stengraftom je zvyčajne klinicky asymptomatické (úroveň 4, odporučenie C). Zachovanie
priechodnosti aspoň jednej a. iliaca interna (AII)
je výhodou. V prípade, že sa robí koiling AII,
špirály by sa mali umiestniť proximálne, aby sa
zachoval kolaterálny obeh (úroveň 4, odporučenie C). Liečba fenestrovanými stentgraftami by
sa mala realizovaž iba vo vysoko objemových
centrách s extenzívnou skúsenosťou s EVAR-om
(úroveň 3, odporučenie C).
Rupturované AAA (rAAA)
Kontrolovaná hypotenzia (sTK 100 – 50
torr) pri rAAA môže viesť k zníženiu mortality
(úroveň 4, odporučenie C). Zvýšený intraabdominálny tlak (> 20 torr) je negatívnym prediktorom prežitia po operácii rAAA a v kombinácii
s multiorgánovým zlyhaním je indikáciou na
abdominálnu dekompresiu (úroveň 2c, odporučenie A). Napriek tomu, že viaceré štúdie ukázali, že mortalita spojená s rEVAR-om je nižšia
ako po otvorenej liečbe, chirurgická liečba je
stále na väčšine pracovísk metódou 1. voľby.
Základnou príčinou je výskyt viacerých bariér:
morfológia AAA, logistika spojená s akútnym
výkonom a ad hoc potreba adekvátneho stentgraftu. EVAR pre rAAA patrí do centier so skúsenosťami s endovaskulárnou liečbou (úroveň
2b, odporučenie B).

Starostlivosť o pacientov
po chirurgickej liečbe AAA
Všetci pacienti, ktorí tolerujú kyselinu acetylsalicylovú, statíny, ACE-inhibítory a β-blokátory,
profitujú z ich užívania (úroveň 2a, odporučenie
B). Pseudoaneuryzmy aortálnej anastomózy nie
sú prístupné fyzikálnemu vyšetreniu, a preto je
aspoň 1-krát za 5 rokov indikované USG alebo CT
vyšetrenie (úroveň 3b, odporučenie B). Vzhľadom
na potenciálne riziko hematogénnej diseminácie
infekcie cievnej protézy je u pacientov indikovaná pri endoskopických a stomatologických
výkonoch antibiotická profylaxia (úroveň 4, odporučenie C). Každé krvácanie do zažívacieho
traktu u pacienta po protetickej náhrade brušnej
aorty je podozrivé zo vzniku aorto-enterickej
fistuly (úroveň 1c, odporučenie B). Liečba fistuly
stentgraftom u nestabilného pacienta môže byť
premosťujúcim výkonom k definitívnemu riešeniu (úroveň 4, odporučenie C). Liečba stabilného
pacienta spočíva v explantácii protézy, sutúre
aorty a extraanatomickej rekonštrukcii alebo in
situ implantácii v. femoralis superficialis (úroveň
2c, odporučenie B).

Starostlivosť o pacientov
po endovaskulárnej liečbe
Endoleak I. typu musí byť liečený (úroveň 2b,
odporučenie B). Endoleak II. typu, ktorý nevedie
k rastu AAA, môže byť sledovaný (úroveň 2b,
odporučenie B). Endoleak II. typu, ktorý vedie
k rastu AAA ≥ 10 mm, je indikovaný na endovaskulárnu alebo laparoskopickú liečbu. V prípade
zlyhania obidvoch modalít je indikovaná chirurgická konverzia (úroveň 2b, odporučenie B).
Endoleak III. typu je indikovaný na riešenie a pri
endoleaku IV. typu sa uplatňuje konzervatívny
prístup (úroveň 2b, odporučenie B). V prípade
endotenzie a rastu AAA je indikovaná chirurgická liečba alebo implantácia nového stentgraftu (úroveň 2b, odporučenie B). Všetci pacienti
po EVAR-e musia byť systematicky sledovaní
na základe klinického protokolu, aby boli včas
odhalené komplikácie (endoleak, migrácia, rast
AAA). Odporučený klinický protokol (úroveň
2b, odporučenie B): CTA a natívny snímok v 2
projekciách 30 dní a 12 mesiacov po implantácii a potom 1-krát ročne natívny snímok v 2
projekciách a USG vyšetrenie. V prípade výskytu
endoleaku alebo rastu AAA je v 6-mesačných
intervaloch alebo ad hoc indikovaná CTA.

Záver
Podľa Registra cievnej chirurgie (RCCH)
liečime v Slovenskej republike v priemere ročne asi 120 elektívnych AAA a 50 – 60 rAAA.
Podľa údajov z RCCH roku 2009 sa 47 pacientov
podrobilo endovaskulárnej liečbe AAA na jednom pracovisku (www.scch.sk). Keď sa porovnáme s Dánskom, ktoré má približne rovnako
veľkú populáciu ako Slovenská republika, ide
o veľmi nízke počty elektívne (AAA 500, rAAA
200 – zdroj VASKUNET) (5). Základnou príčinou
nepriaznivého stavu v SR je slabá informovanosť lekárov primárneho kontaktu a absencia
národného skríningového programu, ktorý sa už
v niektorých krajinách realizuje (napr. vo Veľkej
Británii, Dánsku). Väčšina vyššie spomenutých
princípov je dlhodobo aplikovaná v klinickej
praxi. Ak by sme sa rigidne riadili odporučeniami
ESVS týkajúcich sa počtu AAA na jedno centrum
(work-load), tak AAA by bolo možné operovať iba
na 2 – 3 pracoviskách. Pri elektívnych prípadoch
to realizovateľné je, ale pri rAAA znižujú protrahované transporty šancu pacientov na prežitie.
Na druhej strane absencia skúseností cievnych
chirurgov z elektívnej operatívy rovnakým spôsobom znižuje šancu pacienta s rAAA na prežitie
ako protrahovaný transport. Otázka dostupnosti
endovaskulárnej liečby úzko súvisí s relatívne nízkou incidenciou a finančnou náročnosťou liečby
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(limitované zdroje). Napriek tomu, že v mnohých
vyspelých krajinách je pomer EVAR verzus chirurgická liečba 1:1 (v prostredí trhového zdravotného systému v USA dosahuje EVAR až 70
%), sme presvedčení, že pri daných počtoch
operácií by bolo iracionálne rozširovať počet
pracovísk poskytujúcich EVAR. V prostredí vzácnych zdrojov, ekonomickej krízy a nedostatku
financií pre pokrytie už aj základnej zdravotnej
starostlivosti by mali byť na endovaskulárnu liečbu indikovaní iba rizikoví pacienti, ktorých cievni
chirurgovia kontraindikujú na otvorený výkon.
Tento jednoduchý princíp integruje medicínske
a ekonomické aspekty poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Fungujúci systém súkromného
zdravotného pripoistenia v Slovenskej republike by mohol oveľa viac reflektovať preferencie

pacientov, vývojové trendy v medicíne a viesť
k vyššiemu profesionálnemu uspokojeniu vaskulárnych špecialistov. Sme presvedčení, že ak by sa
podarilo zaviesť (resp. prebrať know-how z iných
krajín) do praxe národný skríningový program
pre AAA, tak by sa signifikantne zvýšila miera
zachytenia asymptomatických AAA a znížil by sa
výskyt rAAA a s nimi spojená letalita.

3. The Care of Patients with an Abdominal Aortic Aneurysm:
The Society for Vascular Surgery. Practice Guidelines. J Vasc
Surg 2009; 50 (Supplement S).
4. Guidelines for the treatment of abdominal aortic aneurysms. Report of a subcommittee of the Joint Council of the
American Association for Vascular Surgery and Society for
Vascular Surgery. J Vasc Surg 2003; 37: 1106–1117.
5. Slyško R, Šefránek V, Tomka J, Mondek P. Vývojové
trendy v cievnej chirurgii na Slovensku. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia – chirurgia súčasnosti 2006;
10(3/4): 46–49.

Literatúra
1. Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, Verzini F, Haulon S, Waltham
M, van Herwaarden JA, Holt PJ, van Keulen JW, Rantner B,
Schlosser FJV, Setacci F, Rocco JB. Management of Abdominal Aortic Aneurysms – clinical practice guidelines of the
European Society for Vascular Surgery. Eur J Vasc Endovasc
Surg 2011; 41 (Suppl 1).
2. Centre for Evidence-Based Medicine. Levels of evidence. http://www.cebm.net/levels of evidence.asp(accessed
01.10.10).

MUDr. Peter Mondek, PhD
Oddelenie cievnej chirurgie FN Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
mondek@fnnitra.sk

Tlačové správy

SERVIER: skríning chronických venóznych ochorení aj v roku 2011
S cieľom prevencie a včasnej diagnostiky chronických žilových ochorení uskutočnila farmaceutická spoločnosť SERVIER
druhý ročník skríningového programu Dni zdravých žíl. Záštitu nad
programom prebrala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a od 28. 3. do 8. 4. 2011 zapojila do neho takmer 700
praktických lekárov na celom Slovensku. Neliečenie počiatočných fáz

žilových ochorení má za následok ich rozvoj do závažnejších klinických štádií. Patria medzi ine kŕčové žily (varixy), zápal žíl, lymfedém
a žilové vredy predkolenia, ktoré sú v najväčšom počte prípadov
(73 %) najťažšou komplikáciou chronickej žilovej choroby. Skríning sa
v tomto roku zameral aj na veľmi častú chorobou žilového pôvodu
– hemoroidálne ochorenie.

Pľúcna artériová hypertenzia – závažné zriedkavé ochorenie
Európska asociácia pľúcnej hypertenzie (PHA Europe) v spo
lupráci so spoločnosťou Bayer HealthCare zorganizovala celoeuróp
sku kampaň pod názvom Zlodej dychu s cieľom zvýšiť povedomie
verejnosti o pľúcnej hypertenzii. Slovensko sa zapojilo do projektu
v spolupráci so Združením pacientov s pľúcnou hypertenziou.
V prípade pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH), zriedkavejšej for
my pľúcnej hypertenzie, je osud pacientov z hľadiska dĺžky života
v pokročilejších štádiách dokonca horší ako pri niektorých druhoch

rakoviny, napr. rakoviny prsníka a hrubého čreva. Pri včasnom diag
nostikovaní tohto ochorenia a zavedení potrebnej liečby sa takmer
dve tretiny pacientov s PAH môžu dožiť ďalších piatich rokov a viac.
Lepšia diagnostika a informovanosť o pľúcnej artériovej hypertenzii
sú nevyhnutným predpokladom na zvýšenie povedomia o tomto
ochorení, ktoré môže značne obmedzovať schopnosť pacientov viesť
normálny život a vykonávať každodenné aktivity, ba dokonca môže
viesť až k zlyhaniu srdca a smrti.

V súvislosti so soľou sú muži ohrozenejším rodom
V dňoch 21. až 27. marca 2011 sa uskutočnil Svetový týždeň
informácií o soli v potrave, ktorý iniciuje každoročne hnutie World
Action on Salt and Health v rámci populačnej stratégie znižovania
obsahu soli v potravinách. Hoci dospelý človek potrebuje denne
prijať 2 – 4 g soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity, v súčasnosti
prijíma 10 – 15 g. Až 75 % konzumovanej soli pochádza zo spracovaných potravín, preto obmedzenie prisáľania pri konzumácii je
menej dôležitým faktorom ako znižovanie obsahu soli, resp. sodíka
pri technologickej príprave potravín. Redukcia príjmu soli nielen
znižuje krvný tlak, ale znižuje aj výskyt kardiovaskulárnych príhod.
Soľ má všeobecne nepriaznivý účinok na kardiovaskulárne zdravie,
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a to aj u ľudí, ktorí majú normálny krvný tlak. Tohtoročný týždeň sa
niesol v znamení hesla Soľ a zdravie muža. Muži totiž sú v tejto
súvislosti ohrozenejším rodom. Vo vyspelých krajinách konzumujú
počas 24 hod. asi o 2 g soli viac ako ženy, čo spôsobuje aj väčšie
poškodenie ich zdravia. V mladšom a strednom veku majú vyšší
výskyt hypertenzie a mozgovej porážky ako ženy. Menej často si
merajú krvný tlak, menej často akceptujú potrebné zmeny životného
štýlu a menej často užívajú lieky na zníženie krvného tlaku. Tiež sa
častejšie stravujú v prevádzkach rýchleho občerstvenia, ktoré sú
známe vysokým obsahom soli vo svojich produktoch. Tomu všetkému zodpovedá aj ich nižšia očakávaná dĺžka života.

