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V poslednom desaťročí 20.storočia  ako aj 
v 21. storočí došlo k výraznému nárastu  vyliečených 

onkologických pacientov. Týka sa to pacientov 
v detskom ako aj v dospelom veku. Najmä u týchto 

pacientov sa dostáva do popredia význam 
bezpečnosti protinádorovej liečby. Kľúčovou najmä 

z hľadiska dlhodobej prognózy sa stáva 
kardiovaskulárna bezpečnosť.



Kardioonkológia

V súčasnosti sa dôraz kladie na možnosti včasnej diagnostiky 

kardiotoxicity protinádrovej liečby.



Zvýšené riziko kardiotoxicity:

1. s preexistujúcim kardiovaskulárnym ochorením

2. s predchádzajúcou liečbou antracyklínmi

3. zle kontrolovanými rizikovými kardiovaskulármi faktormi

upravené podľa ESC Position Paper 2016



Kardiovaskulárne komplikácie onkologickej liečby
delíme na 9 skupín:

1. myokardiálna dysfunkcia a srdcové zlyhanie (HF)

2. koronárna choroba srdca (CAD)

3. chlopňové chyby

4. arytmie, najmä pri liekoch, ktoré predlžujú QT interval

5. arteriálna hypertenzia

6. tromboembolická choroba

7. periférne arteriálne ochorenie a cievna mozgová príhoda

8. pľúcna hypertenzia

9. perikardiálne komplikácie

upravené podľa ESC Position Paper 2016



Typy antracyklínovej kardiotoxicity

1. akútna - vzniká v priebehu 24 hodín od podania, prejavuje sa

najmä supraventrikulárnou arytmiou, menej často perikarditídou

alebo myokarditídou alebo akútnym srdcovým zlyhávaním ĽK, ide

obyčajne o reverzibilné poškodenie

2. chronická - ktorej výsledkom je kardiomyopatia, vzniká v priebehu

1 roku po ukončení liečby

3. neskorá - roky aj desaťročia po aplikovaní liečby, prejavuje sa

ako srdcové zlyhávanie, arytmia, kardiomyopatia

upravené podľa ESC Position Paper 2016



Podľa rizikovosti jednotlivých cytostatík
z hľadiska kardiotoxicity ich môžeme rozdeliť 
do skupín: 

• s vysokým rizikom – rizikové skóre 3:

- antracyklíny, cysklofosfamid, ifosfamid, 
clofarabin, herceptin

• so stredným rizikom – rizikové skóre 2:

– docetaxel, pertuzumab, sunitinib, sorafinib

• s nízkym rizikom – rizikové skóre 1:

- bevacizumab, dasatinib, imatinib, lapatinib

• raritný výskyt – rizikové skóre 0:

– napr. etoposid, rituximab, talidomid



Rizikové faktory kardiotoxicity:

1. kumulatívna dávka

2. ženské pohlavie

3. vek nad 65 rokov alebo deti do 18 rokov

4. renálna insuficiencia

5. súčasná alebo predošlá rádioterapia na oblasť srdca

6. súčasná chemoterapia - alkylačné alebo antimikrotubulárne látky,
imunoterapia a target terapia( cyklofofamid, paclitaxel alebo trastuzumab)

7. preexistujúce faktory- kardiálne ochorenie, arteriálna hypertenzia, genetické
faktory

upravené podľa ESC Position Paper 2016



Pacienti, ktorí majú jeden a viac rizikových 
faktorov by mali byť dôsledne monitorovaní 

alebo by sa malo zvážiť podanie inej 
chemoterapie. 



U týchto pacientov je nutná veľmi striktná 
kontrola rizikových faktorov a profylaktické 

podávanie kardioprotektívnej liečby.



Diagnostika kardiotoxicity:

1. elektokardiogram – všetci pacienti pred a počas liečby,
zisťujeme prítomnosť kľudovej tachykardie, zmeny ST-T,
predĺženie QT intervalu, arytmie

2. echokardiografické vyšetrenie – 2D, 3D, doppler,
vyšetrujeme pred, počas a po skončení liečby, zisťujeme
prítomnosť dysfunkcie myokardu. Myokardiálnu dysfunkciu
zapríčinenú onkologickou liečbou (CTRCD) definujeme ako
pokles EF ĽK o 10% ak bola EF ĽK pred liečbou v norme alebo
na hornej hranici normy.

3. Magnetická rezonancia – je užitočná pre záchyt fibrózy

4. Kardiálne biomarkery- troponín, najmä vysokosenzitívny
troponín, sa ukazuje podľa najnovších údajov ako prediktor
budúcej ĽK dysfunkcie. U pacientov, u ktorých stúpla
hodnota vysokosenzitívneho troponínu počas liečby
antracyklínmi alebo trastuzumabom by sa mala začať
kardioprotektívna liečba ACE. Veľkým prínosom pri detekcii
vysoko rizikových pacientov je aj stanovenie B. typu
natriuretického peptidu (BNP) a NT- pro BNP.



U pacientov, ktorí majú nízke bazálne riziko 
ale je u nich podávaná vysoká kumulatívna 

dávka antracyklínov -250-300mg/m2 
doxorubicinu alebo ekvivalentná dávka 
iných  antracyklínov,  má byť zvážené 

profylaktické podávanie kardioprotektívnej
liečby.



Napriek tomu štandardné podávanie  
kardioprotektívnej liečby u všetkých 

pacientov sa neodporúča.



Najlepšia liečebná stratégia by mala byť 
výsledkom tímovej spolupráce onkológa 

a kardiológa.



KAZUISTIKA

69 – ročná onkologická pacientka s dg. CA mammae

 r. 2002 operácia CA mammae (mastektómia, extirpácia LU axily),

následne rádioterapia a chemoterapia

 dispenzarizácia na onkologickej ambulancii, pravidelné kontroly

onkomarkerov

 r. 2014 dispenzarizácia na kardiologickej ambulancii



 09/2014 – prvovyšetrenie na kardiologickej ambulancii (odoslaná zo 

spádu) 

pre  zhoršujúcu sa kliniku  tlakových bolestí na hrudníku, námahovú

dýchavicu, palpitácie

 10/2014 objednanie na hospitalizáciu na kardiologické odd. za účelom 

KG vyšetrenia



Hospitalizácia na Kardiologickom oddelení

 10/2014 realizovaná KG transradiálne s nálezom svalového mostíka pred RIP do 50%,

v RIA v strede spomalenie kontrastnej látky t.č. na konzervatívny postup (možný spolupodiel

mikrovaskulárnej AP)

 echokardiograficky nedilatovaná ĽK so zachovanou EF ĽK 63% bez porúch kinetiky, 

ao.regurgitácia II-III.st. – nález na chlopňovom aparáte ponechaný na konzervatívny postup

 kardio-pulmonálne kompenzovaná prepustená do ambulantnej starostlivosti

 objednaná o pol roka na kardiologickú kontrolu s EHOKG vyšetrením



Kardiologická dispenzarizácia

 03/2015 – kardiologická kontrola po hospitalizácii   
subj.: stenokardie neudáva, dýcha sa jej dobre
obj.:   ECHO KG bez zmeny od hospitalizácie, ekg sin rytmus fr. 60/min., 
odporučenie kardiológa  th.: bisoprolol, perindopril , nitrendipin

susp. recidíva onko ochorenia, v pláne chemoterapia

kontrola + ECHOKG o 3 mesiace  



Kardiologická dispenzarizácia

06/2015 kardiologická kontrola
subj.: stenokardie neudáva, občas palpitácie, celková slabosť
obj.: ECHO KG bez zmeny, chemoterapia – capecitabin

EKG sin.rytmus fr.  60/min

odporučenie kardiológa th.: bisoprolol, perindopril, nitrendipin

je možné pokračovať v chemoterapii, kontrola + ECHOKG o 6 mesiacov 



Kardiologická dispenzarizácia

 kardiologická kontrola            január a  júl 2016, subj. aj obj. bez zmeny 
 !!! február 2017 mts 3.4. rebro vľavo, pleural. mts, mts infiltr. ľavej crus bránice, mts LU 
pod m. pector major vľavo
 subj.: stenokardie neudáva, občas palpitácie, celková slabosť
obj.:  ECHO KG bez zmeny, chemoterapia – bondornat, navelbin

EKG sin.rytmus fr. 60/min

odporučenie kardiológa th.: bisoprolol, perindopril,nitrendipin

je možné pokračovať v chemoterapii, kontrola + ECHOKG o 6 mesiacov 



Kardiologická dispenzarizácia
 09/2017  subj. aj obj. vyš. bez zmeny, t.č. užíva p.o. CHT - Navelbin

 09/2018  subj. máva sklon k hypotenzii, celková slabosť  a pocity  chvenia,  stenokardie neudáva, dýcha 

sa jej dobre, do liečby pridávame alprazolam ako anxiolytikum, z kardiálneho hľadiska môže pokračovať v 

CHT

 09/2019 stenokardie neudáva, dýcha sa jej dobre, synkopa nebola,  04/2020 subj. udáva palpitácie

väčšinou po chemoterapii

 05/2020 v spáde EKG Holter zachytený paroxyzmus FAP, ojed. KES, SVES - do liečby pridaný 

apixaban v redukovanej dávke á  2,5 mg 2x1 tbl., bisoprolol, perindopril, amlodipin, atorvastatin, 

alprazolam – echokg: ĽK ľahko dilatovaná  EDD 60 mm, EFĽK- 70% Teicholz, v kľude  bez ložiskovej 

asynergie, aortálna chlopňa incipientne degeneratívne zmeny  bez stenózy s regurgitáciou II+.st., 

mitrálna chlopňa bez stenózy s regurgitáciou I.st, dutina ĽP dilatovaná  45x40mm, trikuspidálna chlopňa s 

hemodynamicky ľahkou regurgitáciou, s PAP 45 mmHg

 07/2020 subj. palpitácie menej časté

 08/2021 subj. pretrváva slabosť, máva aj tlakové bolesti na hrudníku, opakované pocity na odpadnutie  -

v terapii znížená dávka bisoprololu – nasledujúca kontrola 10/2021



Kardiologická dispenzarizácia

 10/2021 a 01/2022 
- subj. pretrváva slabosť, v kľude bez dýchavice, máva občas výstupy TK
- St.p. po prekonaní Covid 19 v novembri 2021
 od 10/2021 permanentná FAP s fr. komôr 85/min., pacientka stále užíva CHT
 05/2022 
- subj. pretrváva celková slabosť, v kľude bez dýchavice
- ECHOKG ĽK hraničnej veľkosti EDD -60 mm, IVS 10 mm, kinetika modifikovaná FA, EF ĽK-
50-55%, aort. chlopňa 3-cípa, bez stenózy, s hemodynamicky stredne významnou regurgitáciou
II.+st., vena contracta 4-5 mm,  ĽP dilatovaná  -54x44mm, mitrálna chlopňa bez stenózy, s 
regurgitáciou do II.st., trikuspidálna chlopňa s regurgitáciou do II.st., s PAP odhadom 40-45 
mmHg
 7. september 2022
- subj. pretrváva celková slabosť, opuchy DK, početné petechie predkolení, v kľude bez 
dýchavice, pri fyzickej záťaži sa zadýcha, stenokardie neudáva
- obj. ECHOKG stacionárny nález popisovaný veľký fluidothorax v ľahu cca 11 cm vľavo,
EKG s fibriláciou predsiení 85/min,  pacientku liečime ambulantne do liečby pridaný furosemid á 
40mg ½ tbl., kontrola s ECHOKG o 3 týždne



Kardiologická dispenzarizácia

27.9.2022 – plánovaná kontrola  po 3 týždňoch 
- subj. sa pacientka cíti lepšie, lepšie toleruje aj fyzickú záťaž,
- usg kontrola pleurálneho výpotku: došlo k regresii  výpotku pleury - vsede -

vpravo bez významnejšieho výpotku, v ľavej pleure výpotok cca 8 cm
Pokračujeme v liečbe furosemid 20mg denne 



Záver

Kardiotoxicita ako problém onkologickej liečby tu bude aj v budúcnosti napriek 
tomu, že sa jej v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť. Jej výskyt 
neklesol ani so zavedeným moderných liečebných modalít. Úzkou spoluprácou 
medzi onkológom a kardiológom môžeme riziko kardiotoxicity zmenšiť na 
najmenšiu možnú mieru.



Ďakujem za pozornosť.


