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NOVÉ FORMY LIEČBY PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
Iveta Šimková
Katedra kardiológie a angiológie FZŠŠ SZU, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
Pľúcna hypertenzia je chronické ochorenie pľúcnych artérií charakterizované vzostupom tlaku v pľúcnom riečisku, progresívnym zlyhávaním pravého srdca, významne zhoršenou kvalitou života a predčasnou smrťou. Nebývalý rozmach vedomostí v oblasti patogenézy
a diagnostiky pľúcnej hypertenzie otvoril v posledných desiatich rokoch nové horizonty liečebného ovplyvnenia. Do klinickej praxe
sa zaviedla tzv. špecifická liečba (prostanoidy, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy), ktorá ovplyvňuje
patomechamizny ochorenia, a tak zásadne mení liečebnú stratégiu, zlepšuje klinický priebeh a predlžuje život.
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NOVEL THERAPEUTIC MODALITIES IN PULMONARY HYPERTENSION
Pulmonary hypertension means chronic disorder of pulmonary arteries, characteristic by pulmonary artery pressure elevation, progressive course, very poor life quality and prognosis. Major advances in understanding of the disease pathogenesis as well as in the
diagnostic process opened new horizons of therapeutic modalities in the last 10 years and so called disease-specific therapy (prostanoids, endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase inhibitors) was established. This pharmacologic treatment is acting through
pathogenic pathways and therefore it changes the therapeutic strategy, effectively improves clinical course and prolongs life.
Key words: pulmonary hypertension, specific therapy.
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Úvod
Aktuálna klasifikácia (tabuľka 1) (1) pod pojem
pľúcna hypertenzia (PH) zahŕňa široké spektrum
chorôb s chronickým postihnutím pľúcnych artérií,
pre ktoré je charakteristické postupné zvyšovanie
pľúcnej cievnej rezistencie (PVR) a progresia PH
spôsobujúce v pokročilom štádiu preťaženie a zlyhanie pravej komory (PK). Podľa definície sa za PH
považuje zvýšenie stredného tlaku v prekapilárnej
časti pľúcneho riečiska nad 25 mmHg v pokoji alebo nad 30 mmHg pri záťaži. Klasifikácia rozoznáva
päť kategórií PH (tabuľka 1). Z pohľadu kardiológa je
najčastejšou formou PH 2. kategória (PH pri chorobách ľavého srdca), nasledovaná 4. (chronická tromboembolická PH) a 1. kategóriou (pľúcna artériová
hypertenzia). Predmetom tejto práce sú nové trendy
vo farmakoterapii 1. a 4. kategórie PH.
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH), t. j. 1. kategória PH, zastrešuje rôznorodé choroby, ktoré majú
spoločné patofyziologické a histologické črty remodelácie pľúcnych artérií (hypertrofia hladkých svalových
buniek, proliferácia intimy a in situ trombóza). Tento
proces vedie definitívne ku progresívnemu nárastu
PVR, zlyhávaniu PK a ku predčasnej smrti. Ako „reprezentant“ tejto skupiny sa často uvádza idiopatická
PH, v odbornom písomníctve označovaná ako devastujúca, progresívne prebiehajúca, nevyliečiteľná chorobu so zlou prognózou a kvalitou života.
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) ako 4. kategória PH (tabuľka 1) je
následkom akútnej alebo rekurentnej pľúcnej embólie, pri ktorej nedošlo ku rozpusteniu tromboembolu
a je jednou z najčastejších príčin ťažkej prekapilárnej
PH. Neskôr samotná PH vyvolá v neokludovanom
pľúcnom riečisku progresívnu remodeláciu artérií,
histologicky podobnú idiopatickej PAH. Tento remo-
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delačný proces znamená progresívne zvyšovanie
PVR a PH. V súčasnosti chýbajú dostatočné vedomosti o bunkových a molekulárnych determinantoch,
ktoré vedú k rozvoju PH. Ako pri iných formách PH
sa predpokladá, že niektorí pacienti sú geneticky
náchylní k rozvoju PH, avšak genetické varianty
spojené so zvýšeným rizikom CTEPH zatiaľ nie sú
známe. Známy je len celý rad rizikových alebo permisívnych faktorov CTEPH (vrodené trombofilné stavy,
antifosfolipidový syndróm, faktor VIII, splenektómia,
chronické zápalové stavy).
Patogenéza a etiológia PH
Zvyšovanie PVR ako ústredného činiteľa v patogenéze PH sa realizuje viacerými mechanizmami ako
vazokonstrikcia, zápal, trombóza a najmä obštrukčná
remodelácia pľúcnych artérií, pod ktorú zahŕňame procesy hypertrofie, proliferácie a fibrózy. Za kľúčový bod
kaskády vedúcej k remodelácii sa považuje endotelová dysfunkcia, ktorá vedie k dysbalancii humorálnych
regulačných činiteľov v prospech vazokonstrikčne,
prokoagulačne, mitogénne pôsobiacich mediátorov
ako sú endotelín, serotonín, tromboxán. Na druhej
strane produkcia na endotel priaznivo pôsobiacich
látok, ako sú prostacyklín, bradykinín a predovšetkým
NO, je chronicky znížená. Výsledkom je excesívna
vazokonstrikcia, na ktorú nadväzujú procesy remodelácie. Rozvinutý patologicko-anatomický obraz
pozostáva z hypertrofie médie, proliferácie a fibrózy
intimy, in situ trombóz v arteriolách a v závere z obrazu nekrotizujúcej arteritídy, či typických plexiformných
lézií (v 50 – 60 % prípadov). Je to ireverzibilný proliferatívny a obliteratívny proces, ktorý vedie k obštrukcii
a reštrikcii pľúcneho artériového riečiska.
Etiológia PAH je multifaktoriálna. U približne
60 % familiárnej formy PAH, 25 % idiopatickej PAH

a 10 % ostatných foriem PAH sa detekuje genetický podklad. Ako exogénny činiteľ PAH sa považuje
hyperkinetická cirkulácia, vaskulitídy, infekcia HIV,
anorektiká, atď. V prípade idiopatickej formy PAH
ide o pomerne zriedkavé ochorenie prevažne mladých žien (1 – 2 prípady na 1 milión obyvateľov za
rok, pomer žien a mužov 1,7 : 1; najčastejšie vo veku
35 – 40 rokov). Asi 6 % prípadov je familiárnych.
Diagnostika
V posledných rokoch nastal nebývalý rozmach
vedomostí najmä v oblasti patogenézy a diagnostiky PH, čo otvorilo nové horizonty terapeutického
ovplyvnenia a prinieslo tak zásadnú zmenu v liečebnej stratégii. Dynamický vývoj v posledných 10
rokoch si vynútil nové klasifikačné prístupy, vytvorenie odporúčaní (2, 3, 4), ktoré sú „návodom“ na
diagnostický a liečebný manažment pacienta s PAH.
Koncom tohto roku sa očakávajú ďalšie, nie však
prelomové zmeny v klasifikácii a liečbe.
Včasná diagnostika je podmienkou pre adekvátny liečebný postup. Pre netypický klinický obraz v úvode choroby je nevyhnutnosťou skríning PH
vysoko rizikových skupín (rodinná anamnéza PAH,
vrodené chyby srdca, pľúcna embólia, kolagenózy).
Prvé symptómy sa zväčša dostavia až pri zdvojnásobení normálnych hodnôt tlaku v pľúcnici, typickým je
provokácia symptómov námahou: dýchavica, únavnosť, bolesti na hrudníku, synkopa.
Spomedzi vyšetrovacích postupov sa za kľúčovú diagnostickú a súčasne skríningovú metódu
považuje echokardiografia, ktorá detekuje a kvantifikuje PH a jej dôsledky na pravé srdce, spoľahlivo
odhalí vrodené chyby srdca, choroby ľavého srdca
ako príčinu PH, prináša prognostické informácie.
Ďalšie diagnostické metódy identifikujú druh a príči-
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Tabuľka 1. Klasifikácia pľúcnej hypertenzie
(3. sympózium WHO, Benátky 2003).
1.

Pľúcna artériová hypertenzia

1.1

Idiopatická

1.2

Familiárna

1.3
PAH v súvislosti s:
1.3.1 Kolagenózy
1.3.2 Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
1.3.3 Portálna hypertenzia
1.3.4 HIV infekcia
1.3.5 Lieky a toxíny (anorektiká, amfetamín,
metamfetamín, L-tryptofán, kokaín, niektoré
chemoterapeutiká)
1.3.6 Iné (ochorenia štítnej žľazy, glykogenóza
1. typu, Gaucherova choroba, hereditárna
hemoragická teleangiektázia, hemoglobínpatie, myeloproliferatívne choroby, splenektómia)
1.4

PAH v súvislosti s postihnutím pľúcnych
venúl alebo pľúcnych kapilár
1.4.1 Pľúcna venookluzivna choroba,
1.4.2 Pľúcna kapilárna hemangiomatóza
1.5

Perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov

2.

Pľúcna žilová hypertenzia

2.1

Choroby ľavej predsiene alebo ľavej komory
(ľavostranné srdcové zlyhanie,...)

2.2

Choroby chlopní ľavého srdca

3.

Pľúcna hypertenzia pri hypoxémii

3.1

Chronická obstrukčná choroba pľúc

3.2

Intersticiálne ochorenia pľúc

3.3

Obstrukčné spánkové apnoe

3.4

Chronická alveolárna hypoventilácia pri
zdravých pľúcach (poruchy regulácie
dýchania, poruchy neuromuskulárne)

3.5

Chronická výšková hypoxia

3.6

Vývojové abnormality (alveolokapilárna
dysplázia)

4.

Chronická tromboembolická pľúcna
hypertenzia

4.1

Tromboembolická obštrukcia proximálnych
pľúcnych tepien

4.2

Tromboembolická obštrukcia distálnych
pľúcnych tepien

4.3

Netrombotická pľúcna embólia (tumor,
paraziti, cudzie teleso)

5.

Rozličné: sarkoidóza, histiocytóza X,
fibrotizujúca mediastinitída, lymfadenopatie a nádory, lymfangioleiomatóza)

nu PH: pravostranná katetrizácia srdca vrátane testovania vazoreaktivity, pľúcna scintigrafia, špirálová
CT, pľúcna angiografia, polysomnografia, funkčné
vyšetrenie pľúc, transezofageálna echokardiografia.
V manažovaní pacienta s PH sú neodmysliteľnými
funkčné testy (6-minútový test chôdzou, ergospirometria).
Terapia PAH
Diagnóza PH je dnes na rozdiel od v minulosti
používanej symptomatickej liečby terapeutickou vý-
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zvou. Liečba PAH zodpovedajúca úrovni súčasných
medicínskych poznatkov pozostáva
• z režimových a iných opatrení: obmedzenie
fyzickej námahy, pobytu vo vysokých nadmorských výškach; očkovanie proti chrípke;
u žien hormonálna antikoncepcia;
• z farmakoterapie:
– konvenčná liečba (vazodilatačná liečba
blokátormi kalciových kanálov, antikoagulanciá, kyslík, diuretiká, pozitívne inotropné lieky),
– špecifická liečba, t. j. liečba ovplyvňujúca
patomechanizmy choroby:
° analóg prostacyklínu – epoprostenol
(tzv. nekonvenčná liečba),
° liečba novými preparátmi (ďalšie analógy
prostacyklínu: treprostinil, iloprost,
beraprost; antagonisty endotelínových
receptorov: bosentán, ambrisentán, sitaxsentán, inhibítory fosfodiesterázy:
sildenafil).
– z nefarmakologických invazívnych liečebných
postupov (transkutánna balónková atriálna
septostómia a transplantačná liečba).
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, je dnes k dispozícii v podobe špecifickej liečby celé farmakologické armamentárium, ktoré moduluje abnormality
prostacyklínovej, endotelínovej a NO cesty v patogenéze pľúcnej hypertenzie, t. j. brzdí vlastné patogenetické mechanizmy choroby (vazokonstrikciu,
obštrukčnú remodeláciu) a znamená novú formu
liečby PAH.
Konvenčná liečba
Blokátory kalciových kanálov sú klasické
liečivá PAH zavedené v 80-tych rokoch. Dnes je
jasné, že ich možno indikovať len v prípade pozitívneho testu pľúcnej vazoreaktivity (približne 13 %
všetkých pacientov s PAH). Ich dlhodobá účinnosť
v zmysle zlepšenia hemodynamiky a prognózy sa
uplatní len v nízkom počte pacientov (asi v 7 %)
(5). Podáva sa nifedipín s protrahovaným účinkom
v dávke 30 – 360 mg, diltiazem v dávke 120 – 900
mg a amlodipín v dávke 10 – 40 mg. Nevhodné sú
pri dysfunkčnej PK, nízkom srdcovom indexe (< 2,1l/
min/m2). Antikoagulačná liečba je vzhľadom na
niektoré patogenetické mechanizmy (prokoagulačný
stav, trombózy in situ), na riziko trombózy v pokročilom štádiu (zlyhávajúce pravé srdce, nízky srdcový
výdaj, diuretická liečba), ako aj na výsledky retrospektívnych štúdií, pevnou súčasťou liečby.
Diuretiká sa indikujú pri kongestívnom srdcovom zlyhaní s cieľom zlepšenia kvality života, na
prognózu nemajú vplyv. Oxygenoterapia sa aplikuje vo forme dlhodobej domácej oxygenoterapie za
účelom zlepšenia okysličenia tkanív a indikuje podľa

Obrázok 1. Kontinuálne i. v. podávanie treprostinilu
(tunelizovaný centrálny venózny katéter, prenosná
infúzna pumpa).

platných kritérií po kyslíkovom teste. Pacient by mal
inhalovať 15 – 16 hodín denne.
Špeciﬁcká liečba
Účinkuje cez patomechanizmy choroby, zlepšuje klinický priebeh choroby (hemodynamiku, funkčnú triedu podľa New York Heart Association – NYHA
a kvalitu života) a predlžuje život (6, 7, 8). Lieky patriace do tejto skupiny sa označujú ako orphan drugs,
teda lieky na zriedkavé ochorenia ako je PAH. Pre
ich produkciu nie je ekonomická motivácia, vyvíjajú
sa a vyrábajú sa základe spoločenskej objednávky,
a tak sa radia do skupiny finančne náročných liekov,
u ktorých sa cena ročnej liečby jedného pacienta
pohybuje na úrovni niekoľko stotisíc až miliónov slovenských korún.
Z historického pohľadu sa v 90-tych rokoch na
označenie kontinuálnej infúznej liečby epoprostenolom pomocou pumpy zaviedol pojem nekonvenčná
liečba.
Analógy prostacyklínu
Prostacyklín (prostaglandín I2), metabolit arachidónovej kyseliny. V liečbe PAH sa využíva jeho
multifaktoriálny mechanizmus účinku. Je vysoko
potentný vazodilatátor, účinný v pľúcnom aj systémovom riečisku, má antiagregačný efekt, pôsobí
antiproliferatívne, bráni remodelácii a má pozitívne
inotropný účinok.
Epoprostenol (Flolan®) je stabilný analóg
prostacyklínu a prvýkrát sa v humánnej medicíne
použil v roku 1984 (Higenbottam). Roztok je po rozpustení nestabilný, musí sa chrániť pred svetlom,
skladovať pri teplote 2 – 8°C, pri izbovej teplote ostáva stabilný 8 hodín. Vzhľadom na jeho termolabilitu
a krátky biologický polčas (< 6 min) sa musí podávať
chladený v kontinuálnej infúzii po celých 24 hodín

253
7/9/08 3:17:08 PM

PREHĽADNE

prostredníctvom centrálneho žilového katétra a špeciálneho prenosného dávkovača. Dlhodobá liečba
je indikovaná u chorých s negatívnym testom vazoreaktivity, ktorí sú vo funkčnej triede III. – IV. podľa
NYHA, majú systolický tlak vyšší ako 90 mmHg,
resp. liečba blokátormi kalciových kanálov zlyhala.
Liečebná dávka sa titruje smerom nahor v závislosti
od tolerancie a vedľajších účinkov ako flush, bolesti
hlavy, čeľustí a na hrudníku, nauzeu, hnačku, hypotenziu, tachykardiu. Kedysi bola liečba epoprostenolom premostením ku transplantácii, dnes sa
považuje za referenčnú liečbu PAH. Epoprostenol
zlepšuje výkonnosť, hemodynamické parametre,
kvalitu života a zlepšuje prognózu (trojročné prežívanie v 65 %) (6, 9). Úspechy liečby epoprostenolom
zaznamenané za viac ako 20 rokov klinickej praxe,
zatienené limitáciami podávania, inšpirovali vývoj
prostacyklínových analógov s alternatívnymi formami podávania.
Treprostinil (Remodulin ®), tricyklický benzidínový analóg prostacyklínu, má výhodu v termostabilite, ktorá dovoľuje podávanie liečiva rozpusteného vo fyziologickom roztoku pri izbovej teplote
a teda nevyžaduje chladenie. Aplikuje sa pumpou,
buď subkutánne alebo intravenózne (obrázok 1).
Inhalačná a perorálna forma podávania treprostinilu je predmetom klinického skúšania. Treprostinil
má polčas 58 – 83 minút. Riziko vyplývajúce z náhleho prerušenia infúzie teda odpadá, navyše je
manipulácia s pumpou jednoduchšia. Účinok treprostinilu je porovnateľný s epoprostenolom a indikačné kritériá u oboch preparátov sú prakticky
totožné. Limitáciou subkutánneho podávania môžu
byť lokálne nežiadúce účinky ako bolesť, erytém,
indurácia v mieste vpichu. Liečba vo viacerých štúdiách viedla ku signifikantnému zlepšeniu hemodynamických parametrov a tolerancie námahy (10).
Parenterálne podávanie prostacyklínov je možné
indikovať len u spolupracujúceho pacienta s adekvátnym sociálnym zázemím, ktorý musí zvládnuť
prípravu lieku, obsluhu pumpy a starostlivosť o katéter, pretože sa s nimi spája riziko závažných komplikácií (lokálny zápal, septikémia, porucha pumpy
alebo priechodnosti katétra a rebound fenomén).
Ide o kontinuálnu infúziu, to znamená 24 hodín
denne, 365 dní v roku.
Iloprost (Ventavis®), chemický stabilný analóg
prostacyklínu má sérový polčas 20 – 25 minút, podáva sa v aerosole, príp. intravenózne. Intraacinárne
pľúcne artérie sú tesne obkolesené alveolami, a tak
alveolárne depozity inhalovaného iloprostu dokážu
tieto cievy dilatovať. Podmienkou je, aby aerosolové
čiastočky boli dostatočne malé (3 – 5 pm). Účinok
inhalovaného iloprostu trvá 1 – 2 hodiny, takže inhalácie treba opakovať 9 až 12-krát za deň, čo je
časovo veľmi náročné. Liečba v štúdii zlepšila hemo-
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dynamické parametre a toleranciu námahy. Rozdiel
v mortalite nebol štatisticky významný (11). Iloprost
sa indikuje u pacientov vo funkčnej triede III podľa
NYHA.
Beraprost je prvý chemicky stabilný perorálne
aktívny analóg prostacyklínu. Počas 30 minút sa
absorbuje, vrcholovú koncentráciu dosiahne za 30
minút a polčas eliminácie je 35 – 40 minút. Z realizovaných štúdií nie sú jednoznačné závery, v Európe
sa nepoužíva.
Antagonisti endotelínových
receptorov
Antagonisti endotelínových receptorov sú sľubným terapeutickým prístupom opierajúcim sa o stále
rastúci počet dôkazov o patogenetickej úlohe endotelínu pri PAH. Endotelín je mohutný vazokonstrikčný
a mitogénny faktor. Jeho expresia, produkcia a koncentrácia v plazme a v pľúcnom tkanive je u pacientov s PAH zvýšená a koreluje so závažnosťou
choroby.
Bosentán (Tracleer ®) je neselektívny, duálny
antagonista receptorov (ETA aj ETB) pre endotelín-1 s vyššou afinitou k receptoru ETA, práve ktorý
sprostredkuje vazokonstrikciu a proliferáciu hladkých svalových buniek. V ukončených štúdiách sa
ukázalo sa, že bosentán zlepšuje toleranciu námahy
a hemodynamiku (12). Dlhodobá liečba bosentánom
významne zlepšuje prognózu chorých. V súvislosti
s liečbou bosentánom je potrebné spomenúť viaceré potenciálne toxicity. Vzhľadom na možnú plne
reverzibilnú od dávky závislú hepatotoxicitu (v 10 %)
je nevyhnutné trvale monitorovať hepatálne testy.
Po redukcii dávky alebo po vysadení dochádza
k normalizácii testov. Vzácne navodzuje anémiu.
Potenciálna teratogenita vyžaduje u žien vo fertilnom
veku spoľahlivú antikoncepciu. Keďže bosentán znižuje účinky hormonálnych kontraceptív, je potrebné
ich kombinovať s ďalším spôsobom antikoncepcie
a pravidelne opakovať testy na graviditu. Bosentán
sa v súčasnosti indikuje ako úvodná liečba u pacientov s negatívnym akútnym vazodilatačným testom,
resp. po zlyhaní liečby blokátormi kalciových kanálov vo funkčnej triede III. podľa NYHA, i keď novšie
výsledky poukazujú na významný prínos už v triede
II. podľa NYHA.
Sitaxsentán (Thellin®) a ambrisentán (Volib®
ris ) sú selektívne antagonisty endotelínových receptorov ETA. V klinických štúdiách signifikantne
zlepšujú fyzickú výkonnosť a hemodynamické parametre. Incidencia hepatopatie je u chronicky liečených minimálna.
Inhibítory fosfodiesterázy
Inhibítory fosfodiesterázy sprostredkujú stúpanie hladiny cGMP a pôsobia vazodilatačne a antipro-

liferačne. Génová expresia a aktivita fosfodiesterázy
typu 5 je pri PAH výrazne zvýšená.
Sildenafil (Revatio ®) je perorálny, prakticky selektívny inhibítor fosfodiesterázy 5 pre liečbu PAH sa
indikuje v dávke 3 x 20 mg. Štúdie ukázali, že sildenafil u zdravých jedincov dokáže blokovať akútnu hypoxickú pľúcnu vazokonstrikciu, u pacientov s PAH
akútne znížiť stredný tlak v pľúcnici, dilatovať pľúcne
artérie bez toho, aby nepriaznivo ovplyvnil výmenu
plynov v pľúcach, resp. ju dokonca zlepšuje. Tento
fenomén sa vysvetľuje selektivitou sildenafilu pre
arterioly v dobre ventilovaných pľúcnych oblastiach
(13). Liečba sildenafilom pri PAH v štúdiách zlepšila námahovú toleranciu, ako aj hemodynamické
parametre (14). Spomedzi nežiadúcich účinkov sa
uvádzajú bolesti hlavy, palpitácie, flush, poruchy
trávenia, hnačka, ďalej sú možné poruchy videnia,
kongescia nosnej sliznice.
Za kľúčovú látku pri zachovaní normálnej cievnej funkcie a štruktúry sa považuje NO a označuje
sa preto ako endogénny vazodilatátor. Inhalovaný
NO je vysokoúčinný a selektívny pľúcny vazodilatátor, overený pri pľúcnej hypertenzii novorodencov,
u detí s vrodenými srdcovými chybami, pri pooperačnej pľúcnej hypertenzii, pľúcnej transplantácii, pri
ARDS, a i. Mimo použitie pri akútnych situáciách sa
NO využíva pri teste akútnej pľúcnej vazoreaktivity.
Či ho bude možné použiť v chronickej liečbe, a to
predovšetkým z pohľadu techniky kontinuálnej inhalácie, ukáže budúcnosť. Suplementácia L-arginínu,
ktorý je substrátom pre produkovanie NO, viedla pri
krátkodobej infúznej liečbe k poklesu pľúcnej cievnej rezistencie, stredného tlaku v pľúcnici. Širšiu
indikáciu perorálnej suplementácie L-arginínu možno očakávať po ukončení multicentrickej dlhodobej
štúdie. Potenciálnou nevýhodou chronickej liečby by
mohlo byť zvýšenie koncentrácie polyamínov, ktoré
majú proproliferatívny účinok.
Kombinovaná liečba
Výsledky uvedenej monoterapie PAH, napriek
významným pokrokom v poslednej dekáde, nie sú
uspokojivé. Ako sme uviedli, do patogenézy PAH sú
zapojené viaceré cesty (prostacyklínová, endotelínová, NO cesta). S cieľom zasiahnuť na viac ako jednom patogenetickom mieste, a tak zvýšiť účinnosť
liečby, sa v prípadoch nedostatočného liečebného
efektu indikuje kombinovaná liečba. Príkladom je
preukázaná potenciácia účinku prostacyklínu pomocou vazodilatačného pôsobenia sildenafilu (15).
Doposiaľ sa podáva v štúdiách buď v sekvenčnom
(epoprostenol + sildenafil, epoprostenol + bosentán)
alebo simultánnom režime (bosentán + epoprostenol, bosentán + sildenafil). Zatiaľ nie je zodpovedaná otázka, ktorý režim je výhodnejší, chýbajú všeobecne akceptované protokoly kombinovanej liečby.

www.solen.sk

/

VIA PRACTICA

6 / 2008

7/9/08 3:17:09 PM

PREHĽADNE

Navyše sa kombináciou niekoľkých finančne náročných liečiv významne zvyšujú náklady na liečbu.
V súčasnosti sa uskutočňujú mnohé štúdie hodnotiace látky, ktoré by dokázali modifikovať abnormality v produkcii a/alebo regulácii vazoaktívneho
intestinálneho peptidu, serotonínu, receptora tyrozínovej kinázy, adrenomedulínu a i., a tak obohatili
ďalej liečebné možnosti PAH.
Špecifická liečba pre viaceré podobnosti medzi cievnou remodeláciou u netrombotickej PAH
a u CTEPH nachádza uplatnenie aj v liečbe CTEPH.
I keď metódou prvej voľby liečby CTEPH je chirurgické riešenie – pľúcna endarterektómia (PEA), špecifická farmakoterapia môže byť indikovaná u pacientov s CTEPH v nasledovaných situáciách (16, 17):
• pri kontraindikácii PEA (postihnutie predovšetkým periférie pľúcnych artérií, prítomnosť
komorbidít významne zvyšujúcich riziko operačného výkonu);
• ako premostenie do operácie u vysoko rizikových pacientov s cieľom zlepšiť nepriaznivé hemodynamické parametre pred PEA;
• po PEA u pacientov s významnou reziduálnou
PH (10 – 15 % pacientov).
Údaje z randomizovaných klinických štúdii v tejto
skupine pacientov s PH sú síce obmedzené alebo sú
len z malých pilotných štúdií, ale celkom jednoznačne
ich možno hodnotiť ako veľmi sľubné a perspektívne.
Nefarmakologická liečba
Transkutánna balónková atriálna septostómia
a transplantácia pľúc patria medzi nefarmakologické postupy v liečbe PH, ktoré sa indikujú pri progresii ochorenia napriek vyťaženiu farmakoterapie.
Transplantačná liečba má svoje miesto v terminálnom
štádiu klinicky stabilizovaného ochorenia, u ktorého
sa vyčerpali všetky možnosti dostupnej liečby. T. č. sú
z indikácie PH akceptované viaceré modely transplantácie. V prevažnej väčšine prípadov PH sa indikuje
transplantácia pľúc, len za predpokladu ireverzibilnej
pravokomorovej dysfunkcie transplantácia komplexu
srdce–pľúca. Pri Eisenmengerovom syndróme sa realizuje transplantácia pľúc so súčasnou chirurgickou
korekciou vrodenej chyby alebo v prípade nemožnosti
korigovať srdcovú chybu transplantácia komplexu srdce–pľúca.
Algoritmus liečby
Algoritmus liečby sa realizuje v súlade so
všeobecne akceptovanými odporúčaniami (2, 3,
13). Všetci pacienti dostávajú antikoagulačnú liečbu, ďalší postup sa odvíja od výsledku akútneho
vazodilatačného testu a od funkčnej triedy NYHA.
Chorí s pozitívnym testom sa nastavia na liečbu
kalciovými blokátormi. V prípade negatívneho vazodilačného testu sa postupuje podľa schémy odporú-
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čaní Európskej kardiologickej spoločnosti (2), ktorá
v niektorých smeroch sa ukazuje byť prekonaná
a v blízkej budúcnosti sa bude inovovať. Intenzívny
klinický výskum na poli PAH totiž nielen priniesol
nové látky do liečby PAH a ukázal aj potrebu liečiť
už vo včasných funkčných štádiách (teda už v klinickom štádiu II podľa NYHA) a dokázal opodstatnenie
kombinovanej liečby s využitím rôznych mechanizmov účinku. Budúcnosť ukáže, či sa v liečbe PAH
dokážu uplatniť aj iné látky priaznivo ovplyvňujúce
endotelovú dysfunkciu, ako sú statíny.
Komplexná starostlivosť o pacientov s pľúcnou
hypertenziou je náročná, vyžaduje interdisciplinárny prístup. Pre naše zemepisné šírky je príkladom
manažment pacientov s PH v Českej republike,
ktorý dosahuje vysokú úroveň (16), porovnateľnú
s európskymi centrami s dlhoročnou tradíciou. Na
Slovensku sa moderný manažment PH aj vďaka
úzkej česko-slovensko-rakúskej kooperácii (17, 18)
už niekoľko rokov úspešne rozvíja. V súčasnosti sa
u dospelej populácii realizuje na Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave a u detí
v Detskom kardiocentre v Bratislave.
Závery
Hoci sa PAH vníma ako progresívne ochorenie so
zlou prognózou, prirodzený vývoj choroby je heterogénny – niektorí pacienti zomierajú od diagnózy vprie-

behu mesiacov (v priemere 30 mesiacov pri idiopatickej PAH), iní sa dožívajú desiatky rokov (v priemere
50 rokov pri PAH pri vrodených chybách srdca s ľavopravým skratom, t. j. pri Eisenmengerovom syndróme). Prognóza závisí totiž od typu PH, ďalej od veku,
pohlavia a trvania symptomatológie a jej závažnosti
(trieda podľa NYHA), od hemodynamických parametrov a v ostatných rokoch ju značne modifikuje nová
farmakoterapia (19, 20). Keďže medicína dôkazov
ukazuje, že liečba chorého vo včasnom štádiu spomalí progresiu malígne prebiehajúcej choroby a dáva
väčšie šance týmto pacientom, v manažmente PH sa
upriamuje pozornosť na včasnú identifikáciu chorých,
potrebu vyhľadávania rizikových skupín a komplexnú
diagnostiku a liečbu v špecializovanom centre. Pri
takomto manažmente sú liečebné možnosti lepšie,
lepšia je kvalita života a prognóza, PH je už liečiteľná.
Ak medicínsky výskum v budúcnosti dokáže dokonale
poznať príčiny a mechanizmy, odhalí všetky kľúčové
mediátory PAH, snáď dokáže aj otvoriť bránu k vyliečiteľnosti tejto devastujúcej choroby.
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