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Česká společnost pro hypertenzi

Česká společnost pro aterosklerózu

Caramlo a Tezefort obsahují  
účinné látky ze skupiny sartanů,  

což jsou látky, které  
mají srovnatelnou účinnost  

a KV protektivitu jako inhibitory ACE1,  
ale méně nežádoucích účinků.2

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVCÍCH
Caramlo 8 mg/5 mg tablety, Caramlo 16 mg/10 mg tablety

Léčivá látka: Candesartanum cilexetilum 8 mg nebo 16 mg  a amlodipinum (ve formě amlodipini besilas) 5 mg nebo 10 mg v jedné tabletě. Indikace: Substituční léčba dospělých s esenciální hypertenzí, jejichž krevní tlak je dostatečně kontrolován amlodipinem  
a kandesartanem podávaným současně ve stejné dávce. Dávkování: Pacienti by měli užívat sílu odpovídající jejich předchozí léčbě. Max. denní dávka kandesartan-cilexetilu je 32 mg a max. denní dávka amlodipinu je 10 mg. U pacientů se středně těžkou poruchou 
funkce ledvin se doporučuje sledovat hladiny draslíku a kreatininu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na účinné látky, dihydropyridinové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku. Závažná hypotenze. Šok, včetně kardiogenního šoku. Obstrukce výtokového traktu 
levé komory srdeční. Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním IM. 2. a 3. trimestr těhotenství. Závažná porucha funkce jater a/nebo cholestáza. Současné užívání s přípravky obsahujícími aliskirenu u pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce 
ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností, od 75 let a pacienti s poruchou funkce ledvin by měli být pod dohledem: kontrola funkce ledvin. U pacientů s poruchou funkce jater je třeba zvýšené 
opatrnosti, jak při zahájení léčby, tak při zvyšování dávky. U starších pacientů by se mělo dávkování zvyšovat s opatrností. Amlodipin není dialyzovatelný. Pokud je kandesartan podáván hypertenzním pacientům s poruchou funkce ledvin, doporučuje se pravidelný 
monitoring hladin draslíku a kreatininu v séru. Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, sartanů nebo aliskirenu se nedoporučuje. Inhibitory ACE a sartany nemají být používány současně u pacientů s diabetickou nefropatií. Během anestezie  
a chirurgického výkonu se u pacientů užívajících AIIRA může kvůli blokádě systému RAAS objevit hypotenze. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů trpících hemodynamicky závažnou stenózou aortální či dvojcípé chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií. 
Pacienti s primárním hyperaldosteronismem nebudou obecně reagovat na antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí RAAS. Monitorování hladin draslíku by mělo být prováděno podle potřeby. U pacientů se srdeční nedostatečností léčených kandesartanem se 
může vyskytnout hyperkalemie. Přípravek obsahuje laktosu. Interakce: Amlodipin: Souběžné užívání se silnými či středně silnými inhibitory CYP3A4 může vést k významnému nárůstu expozice amlodipinem. Během souběžné léčby, zejména silnými induktory CYP3A4,  
a po ní, monitorovat krevní tlak a případně zvážit úpravu dávky. Nedoporučuje se podávání amlodipinu s grapefruitem a grapefruitovou šťávou. U pacientů náchylných k maligní hypertermii nebo léčených pro maligní hypertermii se doporučuje vyhnout se současnému 
užívání blokátorů kalciového kanálu. Antihypertenzní účinek amlodipinu je aditivní k účinku ostatních léčivých přípravků s antihypertenzními účinky. Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. U pacientů užívajících 
amlodipin je limitní dávka simvastatinu 20 mg denně. Kandesartan: Duální blokáda systému RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, sartanů nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků. Nedoporučuje se současně užívat kandesartan  
a lithium. Při podávání s NSAID je nutno opatrnosti, zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být adekvátně hydratováni. Je třeba zvážit kontroly funkce ledvin po zahájení takové kombinované terapie a též v pravidelných intervalech během ní. Souběžné podávání 
diuretik šetřících draslík, draslíku, solných náhražek obsahujících draslík anebo jiných léčivých přípravků, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru, může vést k vzestupu sérového draslíku. Těhotenství a kojení: Nedoporučuje se užívat v průběhu 1. trimestru těhotenství. 
Kontraindikován během 2. a 3. trimestru těhotenství. Užívání se během kojení nedoporučuje. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Mírný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud pacient užívající Caramlo trpí závratí, bolestí 
hlavy, pociťuje únavu nebo nevolnost, může mít narušenou schopnost reakce. Zvýšená opatrnost se doporučuje zejména na začátku léčby. Nežádoucí účinky: Amlodipin: Nespavost, změny nálad (včetně úzkosti), deprese, ospalost, závratě, bolesti hlavy (především 
na začátku léčby), třes, porucha chuti, synkopa, hypoestezie, parestezie, porucha zraku (včetně diplopie), tinitus, bušení srdce, arytmie (včetně bradykardie, komorové tachykardie a síňové fibrilace), zrudnutí, hypotenze, dušnost, kašel, rhinitida, bolest břicha, nauzea, 
zvracení, dyspepsie, změna pravidelnosti vyměšování (včetně průjmu a zácpy), zvracení, sucho v ústech, alopecie, purpura, změna barvy kůže, zvýšené pocení, svědění, vyrážka, exantém, kopřivka, otoky kotníků, bolesti kloubů, svalů, svalové křeče, bolesti zad, poruchy 
močení, nykturie, zvýšená frekvence močení, impotence, gynekomastie, otoky, únava, bolesti na hrudi, astenie, bolest, malátnost, nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti. Kandesartan: Infekce dýchacích cest, závrať/motání hlavy, bolesti hlavy. Předávkování: Krátce po 
požití lze vyvolat zvracení nebo provést výplach žaludku, popř. podat aktivní uhlí, symptomatická léčba. Druh obalu a velikost balení: PVC/PE/PVDC//Al blistry, 28 nebo 98 tablet. Podmínky uchovávání: Uchovávat při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. Registrační číslo: 58/246/14-C, 58/247/14-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika. Datum poslední revize textu: 17. 1. 2019. Výdej: Přípravek je vázán 
na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Tezefort 80 mg/5 mg tablety, Tezefort 80 mg/10 mg tablety, Tezefort 40 mg/5 mg tablety

Léčivá látka: Telmisartanum 80 mg a amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) nebo telmisartanum 80 mg a amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) nebo telmisartanum 40 mg a amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) v 1 tabletě. Indikace: 
Substituční léčba u dospělých pacientů s esenciální hypertenzí, jejichž krevní tlak je odpovídajícím způsobem kontrolován kombinací amlodipinu a telmisartanu podávanými současně ve stejných dávkách. Dávkování: Pacienti mají užívat stejnou sílu léku jako v jejich 
předchozí léčbě. Doporučená dávka je jedna tableta denně. Maximální doporučená dávka je 80 mg/10 mg. U pacientů s poruchou funkce jater nemá dávka telmisartanu překročit 40 mg/den. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky, na deriváty dihydropyridinu 
nebo na kteroukoli pomocnou látku v přípravku. 2. a 3. trimestr těhotenství. Obstrukce žlučovodů. Těžká porucha funkce jater. Závažná hypotenze. Šok (včetně kardiogenního šoku). Obstrukce výtokové části levé komory (např. vysoký stupeň aortální stenózy). 
Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Současné užívání s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: 
Pacientům s oboustrannou stenózou renálních arterií nebo se stenózou arterie zásobující jedinou funkční ledvinu, kteří jsou léčeni přípravky ovlivňujícími renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS), hrozí zvýšené riziko závažné hypotenze a renální insuficience.  
U pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří užívají telmisartan, se doporučuje pravidelné sledování sérových hladin draslíku a kreatininu. Objem a/nebo snížení koncentrace sodíku se mají před podáním telmisartanu korigovat. Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného 
užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II (sartanů) nebo aliskirenu se nedoporučuje, je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků. Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obvykle nereagují na antihypertenziva působící mechanismem 
inhibice RAAS. Je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se stenózou aortální nebo mitrální chlopně nebo u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. U diabetických pacientů léčených inzulinem nebo antidiabetiky se může při léčbě telmisartanem objevit 
hypoglykemie. Podávání léčivých přípravků, které ovlivňují RAAS, může vést k hyperkalemii. Přípravek obsahuje sorbitol. Nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickým poškozením srdce kardiomyopatií nebo s ischemickým kardiovaskulárním onemocněním 
vyvolat infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. Pacienti se srdečním selháním mají být léčeni s opatrností kvůli riziku budoucích kardiovaskulárních příhod a mortality. Interakce: Telmisartan: Při zahájení léčby, při úpravách dávky a při ukončení léčby je nutno 
monitorovat hladinu digoxinu, aby se udržela v terapeutickém rozmezí. Riziko hyperkalemie se může zvýšit v případě kombinované léčby s dalšími léčivými přípravky, které mohou rovněž vyvolat hyperkalemii. Reverzibilní zvýšení koncentrací lithia v séru a jeho toxicita 
byly hlášeny při současném podávání lithia spolu s ACEi a sartany. NSAID mohou snižovat antihypertenzní účinek sartanů. Vysoké dávky diuretik (furosemid a hydrochlorothiazid) mohou vést k volumové depleci a k riziku hypotenze. Účinek na snížení krevního tlaku může 
být zvýšen současným podáním dalších antihypertenziv nebo baklofenu, amifostinu. Ortostatická hypotenze může být zhoršena alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Systémové podání kortikosteroidů sníží antihypertenzivní účinek. Amlodipin: Současné 
podávání se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteáz, azolová antimykotika, makrolidová antibiotika jako erythromycin nebo klaritromycin, verapamil nebo diltiazem) může významně zvyšovat expozici amlodipinu vedoucí k zvýšenému riziku 
hypotenze. Současné podávání induktorů CYP3A4 (např. rifampicinu, třezalky tečkované) může měnit plazmatické koncentrace amlodipinu (monitorovat TK, zvážit úpravu dávky). Současné podávání grapefruitu nebo grapefruitové šťávy není doporučováno. Vzhledem 
k riziku hyperkalemie je doporučeno vyhnout se kombinaci s blokátory kalciových kanálů u pacientů s podezřením na maligní hypertermii a při léčbě maligní hypertermie. Účinky na snížení krevního tlaku zesilují účinky na snížení krevního tlaku dalších léčivých přípravků 
s antihypertenzními vlastnostmi. Existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Pozornost má být věnována monitorování hladin cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledvin. Při souběžném použití inhibitorů mTOR může amlodipin zvýšit expozici inhibitorům mTOR. 
Dávka simvastatinu má být omezena na 20 mg denně. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek není doporučen v průběhu 1. trimestru těhotenství a je kontraindikován v průběhu 2. a 3. trimestru. Podávání přípravku během kojení se nedoporučuje. Účinky na 
schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, schopnost reakce může být zpomalena. Nežádoucí účinky: Telmisartan: Infekce močových cest včetně zánětů močového měchýře, infekce horních cest 
dýchacích včetně faryngitidy a sinusitidy, anemie, hyperkalemie, insomnie, deprese, synkopa, závrať, bradykardie, hypotenze, ortostatická hypotenze, dyspnoe, kašel, bolest břicha, průjem, dyspepsie, nadýmání, zvracení, pruritus, hyperhidróza, vyrážka, bolest zad, svalové 
křeče, bolesti svalů, porucha funkce ledvin včetně akutního selhání, bolest na hrudi, astenie, zvýšení kreatininu v krvi. Amlodipin: Insomnie, změny nálad (včetně úzkosti), deprese, somnolence, závrať, bolest hlavy (zejména při zahájení léčby), třes, dysgeuzie, synkopa, 
hypestezie, parestezie, poruchy zraku (včetně diplopie), tinitus, palpitace, arytmie, návaly, hypotenze, dyspnoe, kašel, rinitida, bolest břicha, nauzea, dyspepsie, poruchy vyprazdňování (včetně průjmu a zácpy), zvracení, sucho v ústech, alopecie, purpura, změna barvy 
kůže, hyperhidróza, svědění, vyrážka, exantémy, urtikarie, otoky kotníků, svalové křeče, artralgie, myalgie, bolest zad, poruchy močení, nykturie, zvýšená frekvence močení, impotence, gynekomastie, otoky, únava, astenie, bolest na hrudi, bolest, malátnost, zvýšení tělesné 
hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti. Předávkování: Pacient musí být pečlivě monitorován a je nutná symptomatická a podpůrná léčba. Postup závisí na době od požití a na závažnosti příznaků. Navrhovaná opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo výplach žaludku. 
Aktivní uhlí může být užitečné při léčbě předávkování telmisartanem i amlodipinem. Je třeba často sledovat sérové elektrolyty a kreatinin. Pokud se objeví hypotenze, pacient musí být umístěn do polohy vleže naznak s elevací končetin a rychle je třeba podat náhradu 
solí a objemu. Vazokonstriktor může být užitečný pro obnovení cévního tonu a krevního tlaku za předpokladu, že jeho užití není kontraindikováno. Nitrožilní podání kalcium-glukonátu může být přínosem při snaze zvrátit účinek blokády kalciového kanálu. Je 
nepravděpodobné, že by telmisartan a amlodipin byly odstraňovány hemodialýzou. Uchovávání: Při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 28 a 90 tablet. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Registrační čísla: Tezefort 80 mg/5 mg: 58/410/15-C, Tezefort 80 mg/10 mg: 58/411/15-C, Tezefort 40 mg/5 mg: 58/809/16-C. Datum revize textu: 10. 12. 2018. Výdej je vázán na lékařský 
předpis. Přípravky Tezefort 80 mg/5 mg tablety a Tezefort 80 mg/10 mg tablety v balení po 28 tabletách jsou částečně hrazeny, v balení po 90 tabletách jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přípravek Tezefort 40 mg/5 mg tablety je plně hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravků se seznamte s úplnou informací o přípravcích, které obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
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Editorial

Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové,

je před Vámi prvé letošní číslo časopisu Hypertenze & kar-
diovaskulární prevence, společného projektu České společ
nosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu. 

Co jsme pro Vás přichystali zajímavého? 
Stručně shrnujeme výsledky rozsáhlé mezinárodní studie 
DECLARE s SGLT2 inhibitorem dapagliflozinem u diabe
tes mellitus 2. typu, které potvrdily příznivý efekt gliflozi
nů na snížení rizika progrese srdečního a renálního selhá
ní. Spolu s předchozími mortalitními studiemi (EMPAREG 
OUTCOME a  CANVAS) máme tak již dostatek evidence 
o příznivém působení SGLT2 inhibitorů u diabetiků na ri
ziko vzniku či zhoršení srdečního selhání, což by se mohlo 
promítnout i do nových doporučení. V kontextu klinických 
účinků gliflozinů uvádíme rovněž výsledky metaanalýzy 
antihypertenzního efektu SGLT2 inhibitorů u  diabetické 
populace. Data z randomizovaných studií ukazují význam
ný pokles 24h systolického i diastolického TK v porovná
ní s  placebem. To je důležité pozorování s  přihlédnutím 
k velmi častému výskytu hypertenze u pacientů s diabetes  
mellitus 2. typu. 
Analyzujeme také problematiku hypertenze a reprodukce, 
neboť hypertenze se vyskytuje u 8–9 % žen v reprodukčním 
věku a jen 50 % z nich je medikamentózně léčeno. Z těchto 
dat vyplývá důležitost prenatálního poradenství. 
Shrnujeme rovněž výsledky projektu HYPERcontrol. Tento 
průřezový průzkum mapování úspěšnosti dosahování cílo
vých hodnot krevního tlaku u více než 3 300 hypertoniků 
(HYPERcontrol) prokázal lepší kontrolu hypertenze u žen 
a u osob mladšího věku. 
 Stručně zmiňujeme rovněž problém noncompliance a uvá
díme některé možnosti řešení této bohužel časté klinické 
situace. Jakkoli jsou tyto praktické návody časově náročné, 
jistě mohou být klinicky nesmírně užitečné. 
Všímáme si rovněž problematiky antiagregační terapeu
tické strategie u   ICHS a  uvádíme stručnou aktualizaci 
doporučení ESC zaměřenou na duální protidestičkovou 
léčbu nemocných s  ischemickou chorobou srdeční. Studie  

PEGASUSTIMI 54 ukázala, že tikagrelor v  dávce 60 mg 
dvakrát denně, u  nemocných po překonaném infarktu 
myokardu (v období do 2 let od akutního koronárního syn
dromu), může být přínosný ve snížení počtu ischemických 
událostí. 
Zajímavé jsou i  výsledky subanalýzy studie FOURIER  
zaměřené na kardiovaskulární a  končetinové příhody  
u  pacientů s  ischemickou chorobou dolních končetin.  
Výsledky dokládají příznivý účinek evolocumabu na pokles 
kardiovaskulárních i končetinových příhod, který koreluje 
s dosažením nízkých hladin LDL. 
Přinášíme i  přehlednou práci na téma játra a ateroskleróza. 
Steatóza je velmi častá klinická situace spojená s porucha
mi lipidového metabolismu. Přítomnost steatózy či dalších 
stadií jaterního postižení by proto měla vést i k podrobnější 
analýze lipidového spektra a dalších rizikových faktorů kar
diovaskulárních onemocnění.
Tradičně uvádíme i některé zprávy a aktuality z České spo
lečnosti pro hypertenzi či České společnosti pro ateroskle
rózu. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem autorům za velmi 
dobrou spolupráci a agentuře TARGETMD za rychlé a fle
xibilní zpracování textů. 

Jménem redakční rady přeji příjemné chvíle strávené nad 
stránkami našeho časopisu a  budeme se těšit na setkání 
s Vámi na nadcházející výroční konferenci ČSH v Mikulově 
(3.–5. října 2019)  či konferenci ČSAT v Plzni (5.–7. prosince 
2019).

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
III. interní klinika, Centrum pro hypertenzi VFN 

a 1. LF UK Praha
předseda České společnosti pro hypertenzi

šéfredaktor časopisu Hypertenze & kardiovaskulární prevence
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SGLT-2 – glifloziny po studii DECLARE 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.1,3,4, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC2,3, 
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC2,3

1Interní kardiologická klinika FN Brno  
2I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny Brno
3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
4ICRC Brno

 
Úvod
S prodlužujícím se věkem narůstá prevalence chronického 
srdečního selhání. Podle nedávného stanoviska Evropské 
kardiologické společnosti je prevalence chronického 
srdečního selhání v  dospělé populaci 11,8 %, což je asi 
pětinásobek dříve udávaných hodnot a  podílí se na 

Souhrn:
Diabetes mellitus 2. typu a srdeční selhání jsou velmi častá společná onemocnění a jejich výskyt roste s věkem. SGLT2 – 
glifloziny znamenají nový přístup k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Rozsáhlý program má dapagliflozin, kdy metaanalýzy 
menších studií ukázaly velmi pozitivní výsledky na snížení kardiovaskulárních příhod. V listopadu 2018 na Americkém 
kardiologickém kongrese byly prezentovány výsledky studie DECLARE – dapagliflozin versus placebo u  nemocných 
s diabetem mellitem 2. typu.
Studie zařadila 17 160 nemocných s diabetem mellitem 2. typu, kteří byli randomizováni na léčbu placebem nebo dapa
gliflozinem v dávce 10 mg/den. Průměrný věk nemocných byl 63,8±6,8 let, průměrná doba trvání diabetu 11,8±7,8 let, 
průměrný glykovaný hemoglobin 8,3 %±1,2 %. 6 971 (40,6 %) nemocných mělo potvrzené kardiovaskulární onemocnění 
a 10 189 (59,4 %) mělo vícečetné rizikové faktory.
V  primárním bezpečnostním cíli dapagliflozin prokázal noninferioritu. Ve dvou účinnostních cílech měl dapagliflozin 
menší výskyt MACE (8,8 % dapagliflozin a 9,4 % placebo, p=0,17) a prokázal nižší výskyt hospitalizací pro srdeční selhání 
a kardiovaskulární mortalitu (4,9 % vs 5,8 %, p=0,005. Renální cíl byl 4,3 % vs. 5,6 % a úmrtí z jakékoliv příčiny 6,2 % vs. 
6,6 % – vše ve prospěch dapagliflozinu.
Je velmi pravděpodobné, že výsledky studie DECLARE povedou ke změně guidelines, kdy SGLT2 mohou získat indikaci 
pro srdeční selhání a diabetes mellitus Ia,A, neboť jsou již minimálně 2 velké ukončené mortalitní studie – EMPAREG 
OUTCOME a DECLARE.
Klíčová slova: dapagliflozin – DECLARE – diabetes mellitus – srdeční selhání – mortalita

Summary:
Diabetes mellitus type 2 and heart failure a frequently common diseases especially in elderly peoples. SGLT2 – gliflozins 
are a new possibility of diabetes mellitus type 2 treatment.  Dapagliflozin has a large clinical programme and data from 
smaller studies have shown a decrease in cardiovascular endpoints in a metaanalysis. DECLARE is an international clinical 
trial with dapagliflozin and the final results were presented at congress of American Heart Association (AHA) in November 
2018.
The study included 17  160 patients with  diabetes mellitus type 2, who were randomised on placebo or dapagliflozin  
10 mg/daily. Mean age was 63,8±6,8 years, mean duration of diabetes 11,8±7,8 years, mean glycated haemoglobin  
8,3 %±1,2 %. 6 971 (40,6 %) were patients with confirmed cardiovascular disease (CVD) 10 189 (59,4 %) were patients 
with multiple risc factors (MRF).
In the primary safety outcome analysis dapagliflozin met the prespecified criterion for noninferiority to placebo with 
respect to MACE (8,8 % dapagliflozin vs 9,4 % placebo, p=0,17) In the primary efficacy outcome dapagliflozin did result 
in a  lower rate of cardiovascular deaths or hospitalisation for heart failure (4,9 % vs 5,8 %). A  renal event occured in  
4,3 % in the dapagliflozin group and in 5,6 % in the pacebo group and death from any cause occured in 6,2 % and 6,6 % – all 
benefitial for dapagliflozin.
It is expected, that these data will change the guidelines for SGLT2 in the treatment of diabetes mellitus and hear failure 
to Ia,A, because there are two mortality studies EMPAREG OUTCOME nad DECLARE.
Key words: dapagliflozin – DECLARE – diabetes mellitus – heart failure – mortality 

to pravděpodobně zavedení pojmu srdeční selhání se 
zachovanou ejekční frakcí (12). Následkem zvyšující 
se proporce obezity v  populaci stoupá rovněž i  výskyt 
diabetes mellitus. Koexistence srdečního selhání s nízkou 
či zachovanou ejekční frakcí a diabetes mellitus je poměrně 
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Studie s HFrEF Prevalence T2DM Studie s HFpEF Prevalence T2DM

PARADIGM-HF 35 % I-Preserve 27 %

SHIFT 30 % PEP-CHF 21 %

EchoCRT 41 % DIG-PEF 29 %

HF-Action 32 % CHARM preserved 28 %

SENIORS 26 % TOPCAT 33 %

MERIT HF 25 %

CHARM added 29 %

Tabulka 1: Výskyt diabetes mellitus u nemocných se srdečním selháním v klinických studiích

Srdeční selhání ve velkých klinických studiích s diabetes mellitus 2. typu

Studie Lék Srovnávající lék Výsledek

DPP4 inhibitory

SAVOR TIMI 53 Saxagliptin Placebo Zvýšení hospitalizací pro srdeční selhání

EXAMINE Alogliptin Placebo Statisticky nesignifikantní zvýšení hospitalizací 
pro srdeční selhání

TECOS Sitagliptin Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

CARMELINA Linagliptin Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

CGLP-1 inhibitory

ELIXA Lixisenatid Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

LEADER Liraglutid Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

SUSTAIN-6 Semaglutide Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

EXSCEL Exenatide Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

HARMONY Albiglutid Placebo Žádný efekt na hospitalizace pro srdeční selhání

SGLT-2 inhibitory

EMPA-REG OUTCOME Empagliflozin Placebo Snížení hospitalizací pro srdeční selhání

CANVAS Canagliflozin Placebo Snížení hospitalizací pro srdeční selhání

DECLARE Dapagliflozin Placebo Snížení hospitalizací pro srdeční selhání

Tabulka 2: Vliv perorálních antidiabetik na srdeční selhání v klinických studiích

vysoká. Výskyt diabetes mellitus 2. typu u  nemocných 
se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí se dle 
islandské studie pohybovala kolem 12 %, již na začátku  
21. století a tento výskyt rapidně narostl s definicí srdečního 
selhání se zachovalou ejekční frakcí. V klinických studiích 
byl výskyt diabetes mellitus u  nemocných se srdečním 
selháním ještě vyšší – viz Tabulka 1 (12).
Ve studiích s akutním srdečním selháním byl výskyt diabetes 
mellitus ještě vyšší, např. ve studii TRUEAHF 39 %, ve studii 
ASCENDHF 42,6 % či ve studii RELAXAHF 47 %. Možná 
je toto způsobeno i tím, že studie s akutním srdečním sel
háním jsou posledních 5 let, zatímco studie s chronickým 
srdečním selháním jsou výjimkou studie PARADIGMHF 
z konce minulého století.
V  roce 2018 byly publikovány dva významné dokumenty 
Evropské kardiologické společnosti, týkající se léčby 
diabetes mellitus 2. typu u  kardiaků resp. u  nemocných 
se srdečním selháním a diabetem (8, 12) a o  těchto dvou 
dokumentech jsme informovali již na podzim 2018 (14). 
Nová perorální antidiabetika měla na srdeční selhání vliv 
negativní, neutrální i pozitivní – viz Tabulka 2.
Glifloziny (SGLT2 inhibitory) přinesly do léčby diabetes 
mellitus převratný mechanismus účinku, dlouho se totiž 
vůbec nevěřilo, že by bylo možné snižovat hladinu cukru 
v  krvi cestou vylučování cukru močí. SGLT2 inhibitory, 
neboli glifloziny mají za sebou zajímavou historii. V  roce 
1835 Petersen izoloval florizin z  kůry jabloně, který 

byl používán především jako antimalarikum. Co se týče 
diabetu, naopak převládalo mínění, že by mohly glifloziny 
diabetes způsobovat, protože se v moči nemocných nalézal 
cukr, což mělo být známkou hyperglykémie.
Glifloziny jsou molekuly, které umí zablokovat účinek 
klíčového SGLT2. Praktickým důsledkem je vyloučení až 70 g  
glukózy močí za den, což představuje množství energie 
získané přibližně jedním hlavním jídlem (9).  Při léčbě se 
pak kromě glykémie snižuje i hmotnost pacienta a mnohdy 
i krevní tlak.
Nežádoucí účinky gliflozinů jsou předmětem diskuzí 
a  především velkých klinických studií. Jde především 
o  riziko močových a  urogenitálních infekcí. Z  dalších 
pozorovaných vedlejších účinků je prozatím nejasný vztah 
k  amputacím dolních končetin, který byl pozorován ale 
pouze ve studii CANVAS.
Studie EMPAREG OUTCOME byla prezentována na 
podzim 2015 a okamžitě vyvolala nadšení, ale i řadu diskuzí 
(6, 22). Dlouhodobé multicentrické randomizované dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo více 
než 7 000 pacientů s diabetem mellitem 2. typu s vysokým 
kardiovaskulárním rizikem. Medián doby sledování 
činil 3,1 roku. Empagliflozin v  kombinaci se standardní 
terapií snížil výskyt úmrtí v  důsledku kardiovaskulárních 
onemocnění a výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo  
nefatální cévní mozkové příhody o  14 %. Během terapie  
došlo ke snížení mortality na kardiovaskulární choroby 
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o  38 %. Užívání empagliflozinu také vedlo ke snížení 
celkové mortality o  32 % a  k  redukci  hospitalizací pro 
srdeční selhání o 35 %. Celkový bezpečnostní profil léku byl 
v souladu s předchozími studiemi. 
V roce 2017 byly publikovány výsledky programu CANVAS 
s  canagliflozinem, který zahrnul 10  142 nemocných 
s diabetes mellitus a vysokým kardiovaskulárním rizikem 
(8). Primární cíl (úmrtí z  kardiovaskulárních příčin, 
nefatální infarkt myokardu a  nefatální CMP) byly na 
placebu 31,5 a na aktivní léčba 26,9 na 1000 pacientských 
let (p < 0,001 pro noninferioritu, p = 0,02 pro superioritu). 
Canagliflozin zvýšil riziko amputací dolních končetin 6,3 vs 
3,4 na 1000 pacientských let.
Na začátku roku 2018 byla publikována vstupní 
charakteristika nemocných zařazených do DECLARE 
(Dapagliflozin Effect on CardiovascuLAR Events – DECLARE
TIMI 58) s  dapagliflozinem oproti placebu u  nemocných 
s  prokázaným kardiovaskulárním onemocněním a/nebo 
vysokým kardiovaskulárním rizikem (11, 15, 21). 

Studie DECLARE
Na americkém kardiologickém kongresu 10.–12. listopadu 
2018 v Chicagu byly prezentovány výsledky studie DECLARE 
s dapagliflozinem u nemocných s diabetes mellitus v primární 
či sekundární prevenci ischemické choroby srdeční (15, 21). 
Studie DECLARE zařadila 17  160 nemocných s  diabetes 
mellitus 2. typu, kteří byli randomizováni na léčbu placebem 
nebo dapagliflozinem v dávce 10 mg/den (5, 6). Průměrný věk 
nemocných byl 63,8±6,8 let, průměrná doba trvání diabetu 
11,8±7,8 let, průměrný glykovaný hemoglobin 8,3 %±1,2 %.  
6 971 (40,6 %) nemocných mělo potvrzené kardiovaskulární 
onemocnění (tzv. CVD skupina = cardiovascular disease 
group) a 10 189 (59,4 %) mělo více četné rizikové faktory 
(tzv. MRF skupina = multiple risc factor group). Pacienti 
s  kardiovaskulárním onemocněním byli častěji muži  
(72,1 % vs. 56,1 %) a měli podobnou délku trvání diabetes 
mellitus (12,0 vs. 11,7 let) (11, 15).
Ve skupině s  kardiovaskulárním onemocněním byl 
častěji podáván metformin a  sulfonylurea než ve skupině 
s rizikovými faktory a byl zde také častěji podáván inzulin 
(44,2 % vs. 36,4 %). Často byla podávána antihypertenziva, 
vysoké bylo především podávání betablokátorů v  CVD 
skupině oproti MRF skupině (66,6 % vs. 32,3 %). V CVD 
skupině bylo taktéž více antiagregační a  antikoagulační 
terapie (aspirin 71,1 % vs. 39,1 %, clopidogrel 24,7 % vs. 
1,5 %, warfarin 6,1 % vs. 3,5 %).
Předchozí infarkt myokardu, angioplastika nebo bypass byl 
hlášen u 20,9 %, 21,3 % a 9,8 % z celé populace a u skupiny 

CVD u  51,4 %, 52,4 % a  24,1 %. Překvapivě minimální 
rozdíly mezi oběma skupinami byla v  hodnotách krevního 
tlaku a lipidů. Creatinová clearance (CrCl < 60 ml/min podle 
Cocrofta Goulta) byla vylučovacím kritériem, průměrná eGFR 
podle MDRD kalkulace byla 86,1±21,8 ml/min/1,73 m2.
Výsledky studie DECLARE současně s  prezentací na 
kongresu American Heart Association (AHA) v  Chicagu 
v  listopadu 2018 a  současně publikovaný v  časopise New 
England Journal of Medicine.
Během runin periody bylo zařazeno 25  698 nemocných, 
ze kterých 17  160 splnilo vstupní kritéria, z  toho 6  971  
(40,6 %) mělo potvrzené kardiovaskulární onemocnění 
a  10  189 (59,4 %) mělo více rizikových faktorů. Celkem  
3  962 nemocných ukončilo studii předčasně na dapa
gliflozinu 1 811 z  8 574 (21,1 %), na placebu 2  151 
z  8  569 (25,1 %) a  celková doba sledování dosáhla  
69 547 pacientských let.
Dapagliflozin měl pozitivní efekt na různé kardiovaskulární 
rizikové faktory: pacienti na dapagliflozinu měli nižší 
glykovaný hemoglobin (Obr. 1), během studie navíc 9,5 % 
nemocných na dapagliflozinu dostalo GLP1 léčbu a 11,4 % na 
placebu. Otevřenou léčbu SGLT2 dostalo na dapagliflozinu  
3,4 %, zatímco na placebu 6,1 %. Nemocní na dapagliflozinu 
měli nižší hmotnost o  1,8 kg, nižší systolický krevní tlak  
o  2,7 mm Hg a  nižší diastolický krevní tlak o  0,7 mm Hg 
(Obr. 2).
Dapagliflozin splnil předdefinované kritérium pro 
noninferioritu pro MACE (velké kardiovaskulární příhody, 
kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu a  ischemická 
cévní mozková příhoda) (8,8 % vs. 9,4 %, p < 0,001 pro non 
inferioritu) (Obr. 3). Dapagliflozin vedl k nižšímu výskytu 
kardiovaskulárních úmrtí a hospitalizaci pro srdeční selhání  
(4,9 % vs. 5,8 %, p = 0,005) (Obr. 4). Což byla jasná superio
rita pro dapagliflozin. Tento cíl byl splněn především 
dík menšímu počtu hospitalizací pro srdeční selhání 
a tento výsledek byl podobný u nemocných s prokázaným 
kardiovaskulárním úmrtím (7,8 % vs. 9,3 %) a s vícečetnými 
rizikovými faktory (2,8 % vs. 3,4 %), kdy samozřejmě 
u  nemocných s  vícečetnými rizikovými faktory byl tento 
výskyt téměř 3x nižší než u  nemocných s  prokázaným 
kardiovaskulárním onemocněním. U nemocných s prokáza
ným kardiovaskulárním onemocněním byl MACE 13,9 %  
vs. 15,3 %, zatímco u  nemocných pouze s  rizikovými 
faktory se nelišil 5,3 % vs. 5,2 %.
Renální kompozitní cíl byl 4,3 % na dapagliflozinu a 5,6 % 
na placebu (p < 0,01), úmrtí byla statisticky nevýznamně 
nižší na dapagliflozinu 6,2 % vs. 6,6 % (Obr. 5, 6).
Během celé studie došlo k  3  724 (43,4 %) nežádoucím 

Obr. 1: Pokles glykovaného hemoglobinu Obr. 2: Pokles systolického krevního tlaku
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účinkům u nemocných léčených dapagliflozinem a u 3 871  
(45,2 %) nemocných na placebu, z čehož jako závažné bylo 
hlášeno 2 925 (34,1 %) na dapagliflozinu a 3 100 (36,2 %) 
na placebu. Hypoglykémií bylo méně na aktivní léčbě:  
58 (0,7 %) dapagliflozin, 83 (1,0 %), placebo (p = 0,02), 
naopak ketoacidoz na aktivní léčbě 27 (0,3 %) resp. 12  
(0,1 %) (p = 0,02). Tento výskyt byl ale celkově tak nízký, že 
z něj nelze dělat větší závěry. Zhoršení renálních funkcí bylo 
častější na placebu, urogenitální infekce na dapagliflozinu. 
Fournierova gangréna (polymikrobiální infekce mužského 
genitálu byla v  1 případě na dapagliflozinu a  v  5 na 
placebu. Výskyt rakoviny močového měchýře byl v 0,3 % na 
dapagliflozinu a v 0,5 % na placebu (p = 0,02).

Diskuze
Dapagliflozin je vysoce selektivní inhibitor SGLT2, který 
snižuje hyperglykémii potenciaci glykosurie. Účinkuje 
tedy nezávisle na funkci βbuněk a doplňuje mechanismy 
účinku antidiabetik závislé na inzulinu s  minimálním 
rizikem hypoglykémie. Dapagliflozin je nové, perspektivní 
antidiabetikum s komplexním působením a malým rizikem 
nežádoucích účinků, jež nepochybně významně zvýší 
kvalitu antidiabetické léčby.
Základní hypotéza studie DECLARE je, že zlepšení 
metabolických parametrů a  to jak snížení glykémie, 
tak snížení tlaku a  hmotnosti povede ke zlepšení 
(snížení) kardiovaskulárních cílů a  to jak u  populace s  již 
známým kardiovaskulárním onemocněním (CVD), tak 
u  populace s  „pouze“ rizikovými faktory (MRF) (13, 16). 
Proto bylo zařazeno 59,4 % pacientů bez prokázaného 

kardiovaskulárního onemocnění, což odlišuje tuto studii od 
předchozích. Studie EMPAREG zařadila pouze nemocné 
s  prokázaným kardiovaskulárním onemocnění a  program 
CANVAS měl 3 486 (34,4 %) s pouze vícečetnými rizikovými 
faktory, ale bez prokázaného kardiovaskulárního 
onemocnění (3, 6, 7, 10).
Délka sledování ve studii EMPAREG byla 3,1 let,  
v  pro   gramu CANVAS 2,4 let (18, 22). Studie DECLARE 
zahrnula 17 000 nemocných, kteří byli sledování 4,2 let, 
1  500 nemocných mělo MACE a  900 zemřelo nebo mělo 
hospitalizaci pro srdeční selhání. Jde tedy o  největší 
a nejdelší studii s SGLT2 doposud provedenou. Studie navíc 
zahrnula 10  000 nemocných pouze s  rizikovými faktory 
a bez prokázaného kardiovaskulárního onemocnění, čímž 
posouvá celou tuto lékovou skupinu do zcela nové roviny.
Na základě dosavadních klinických studií současná dopo
ručení pro léčbu diabetes mellitus  doporučují SGLT2 
do léčby nemocných s  diabetes mellitus a  prokázaným 
kardiovaskulárním onemocněním (1, 2, 4). Tato nová 
data posouvají SGLT2 i  do oblasti nemocných bez 
kardiovaskulárního onemocnění, ale s  vícečetnými 
rizikovými faktory. Tomuto se věnují dva komentáře 
publikované v  Lancetu současně se studií DECLARE, 
které upozorňují, že u  nemocných s  prokázaným 
kardiovaskulárním onemocněním je prokázáno snížení 
kardiovaskulárních příhod, zatímco u  nemocných 
s vícečetnými rizikovými faktory je prokázána nefroprotekce 
a snížení hospitalizací pro srdeční selhání (21, 22). 
Autoři studie DECLARE pak přidávají v  lednu 2019 
metaanalýzu v  Lancetu ze studií ukončených do 24. září 

Obr. 3: Primární cíl: MACE – mortalita, hospitalizace pro srdeční selhání, 
infarkt myokardu, cévní mozková příhoda Obr. 4: Primární cíl: mortalita a hospitalizace pro srdeční selhání

Obr. 5: Sekundární cíl: renální kompozitní cíl Obr. 6: Sekundární cíl: celková mortalita
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2018 u  nemocných s  diabetes mellitus 2. typu. Analyzovali 
34 322 nemocných (60,2 % s prokázaným aterosklerotickým 
onemocněním), z  nichž 3  342 mělo kardiovaskulární 
příhodu, 2  028 kardiovaskulární úmrtí nebo hospitalizaci 
pro srdeční selhání, 766 renální kompozitní cíl. SGLT2 
snížily primární kompozitní cíl o 11 % (p = 0,0014) s efektem 
pozorovatelným pouze v  sekundární prevenci. SGLT2 
snížily riziko kardiovaskulárního úmrtí a  hospitalizací na  
srdeční selhání o  23 % (p < 0,0001) stejně u  nemocných 
s  i  bez kardiovaskulárního onemocnění a/nebo s  i  bez  
srdečního selhání. SGLT2 snižovaly progresi renální 
insuficience o  45 % (p < 0,0001) u  nemocných s  i  bez 
kardiovaskulárního onemocnění. Závěrem udávají, že SGLT2 
mají „moderate efekt“ (významný účinek) na kardiovaskulární 
příhody u  nemocných s  sekundární prevenci a  významný 
efekt na renální funkce a  hospitalizace pro srdeční selhání 
u  nemocných s  i  bez kardiovaskulárního onemocnění, tedy 
v primární i sekundární prevenci (18, 20, 21, 22).
Ve svých závěrech pak nastiňují i  budoucnost klinického 
výzkumu v  této oblasti a  to, že SGLT2 mají důkaz na 
prospěšnost u nemocných se srdečním selháním a diabetes 
mellitus a  do budoucna je třeba zjistit, zda budou účinné 
i u nemocných se srdečním selháním bez diabetes mellitus.

Závěr
Studie DECLARE prokázala, že dapagliflozin je 
noninferiorní v  ovlivnění MACE (velké kardiovaskulární 
příhody, kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu 

a  ischemická cévní mozková příhoda). Dapagliflozin vedl 
k nižšímu výskytu kardiovaskulárních úmrtí a hospitalizaci 
pro srdeční selhání. Tento cíl byl splněn především dík 
menšímu počtu hospitalizací pro srdeční selhání a  tento 
výsledek byl podobný u  nemocných s  prokázaným 
kardiovaskulárním úmrtím i  s  vícečetnými rizikovými 
faktory. U  nemocných léčených dapagliflozinem byl 
menší výskyt hypoglykémií a  menší výskyt zhoršení 
renálních funkcí. Na základě výsledků EMPAREG 
OUTCOME, CANVAS a  DECLARE může v  budoucích 
guidelines pro léčbu diabetes mellitus u  nemocných se  
srdečním onemocněním očekávat pro SGLT2 indikaci 
Ia,A  – tedy jsou vždy indikovány a  je to podpořeno  
2 velkými mortalitními studiemi. V  březnu 2019 byly 
výsledky studie DECLARE zaneseny i  do amerických 
(AHA/ACC) guidelines pro léčbu nemocných s  diabetes 
mellitus 2. typu v  primární prevenci, tedy bez prokázané 
ICHS, ale s vícečetnými rizikovými faktory. Základem je zde 
stále modifikace životního stylu a metformin a  jeli potřeba 
druhý lék do kombinace, pak je doporučen SGLT2 s cílem 
snížení hospitalizací pro kardiovaskulární příhody (3). 
Další nezanedbatelnou oblastí je, zda budou SGLT2 
inhibitory příznivě ovlivňovat průběh srdečního selhání 
i u nemocných bez diabetes mellitus a na toto téma probíhají 
minimálně tři velké klinické studie, a  to EMPEROR 
PRESERVED a  REDUCED s  empagliflozinem a  DAPAHF 
s dapagliflozinem. Výsledky těchto studií můžeme očekávat 
již na konci letošního roku.
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Úvod
HYPERcontrol je průřezový průzkum, který je organizován 
společností Servier za účelem hodnocení úspěšnosti v léčbě 
arteriální hypertenze u ambulantních pacientů. Arteriální 
hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardio
vaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění a má stou
pající prevalenci. V  případě neadekvátní či nedostatečné 
léčby hrozí četné komplikace, které mohou trvale poškodit 
zdraví pacienta či způsobit smrt. Odhaduje se, že přibližně 
40 % pacientů o své hypertenzi ani neví. Z ostatních 60 % 
diagnostikovaných a léčených hypertoniků dosáhne dopo
ručovaných hodnot krevního tlaku jen asi 30 %. Mezi další 
rizikové faktory kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních 
onemocnění patří např. kouření, obezita, diabetes mellitus, 
dyslipidémie a  další. Spojením vícero negativních faktorů 
výrazně narůstá riziko pro pacienta. Úprava krevního tlaku 
do požadovaných hodnot tedy významně snižuje koronární 
a cévní mozkovou morbiditu a mortalitu1,2.
Cílem projektu je získání dat o současné situaci léčby hyper
toniků u praktických lékařů v České republice, dosažených 
hodnot krevního tlaku při terapii a monitorování výskytu 
dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění 
v populaci. Tato data jsou v dnešní době stále nedostatečná. 
Aktuální a přehledné údaje by tak mohly pomoci při dalším 
vedení léčby arteriální hypertenze a dalších rizikových fak
torů. 

HYPERcontrol
Průřezový průzkum mapování úspěšnosti dosahování 
cílových hodnot krevního tlaku u hypertoniků 
se systolickým tlakem krve ≥ 145 mm Hg
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Souhrn: 
Cíle projektu: Získání dat o  současné situaci léčby hypertenze v  České republice, dosahovaných hodnotách krevního 
tlaku a výskytu dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v populaci.
Metodologie: Průzkumu se zúčastnilo 3 365 léčených hypertoniků se systolickým tlakem krve (STK) ≥ 145 mm Hg pro
střednictvím svých praktických lékařů z celé České republiky. Sběr dat probíhal formou dotazníků při návštěvách lékaře. 
Průměrný věk respondenta byl 63,5±12,5 roků. V souboru mírně převažovali muži (54,6 %).
Výsledky: Většina pacientů (60 %) spadala do skupiny s hypertenzí I. stupně, II. stupeň byl zastoupen necelou třetinou 
pacientů (30 %), nejméně zastoupena byla skupina s hypertenzí III. stupně (7 %). Byl pozorován vyšší diastolický krevní tlak 
(DTK) u mužů vůči ženám. K nárůstu hodnot systolického krevního tlaku (STK) dle výzkumu přispíval stoupající věk, u DTK 
docházelo k poklesu. Z hlediska komorbidit byl pozorován pokles DTK u pacientů s diabetem vůči pacientům bez tohoto one
mocnění. Obezita (BMI > 30) přispívala ke zvýšeným hodnotám STK i DTK. U kuřáků bylo pozorováno signifikantní zvýšení 
DTK. Z hlediska užívání antihypertenzní léčby bylo pouze 12,5 % pacientů na monoterapii, více než 3 monokomponentní 
léky užívalo 18 %. Fixní kombinaci mělo v terapii zavedeno 54 % pacientů. Nejčastěji byly předepisovány ACE inhibitory, poté 
diuretika a na třetím místě blokátory kalciových kanálů, následovány sartany a betablokátory. Pacienti s fixní kombinací uží
vali méně tablet na kontrolu hypertenze (2,0 vs. 2,4 tablet) a dosahovali taktéž lepších výsledků při kontrole krevního tlaku.
Závěry: Dosavadní kontrola hladin krevního tlaku u hypertoniků v ČR je stále nedostatečná. S korekcí jsou na tom lépe 
ženy a nekuřáci. Pacienti s hodnotami BMI v oblasti obezity mají hůře korigované hodnoty STK i DTK. U diabetiků byl 
pozorován nižší DTK než u pacientů bez tohoto onemocnění. Lepší kontroly krevního tlaku dosahovali pacienti s fixní 
kombinací antihypertenziv v medikaci, nejspíše z důvodu zlepšené adherence.
Klíčová slova: HYPERcontrol, arteriální hypertenze, fixní kombinace, adherence

Metodika a charakteristika souboru
Průzkumu se zúčastnilo prostřednictvím svých praktických 
lékařů 3365 hypertoniků. Sběr dat proběhl formou dotaz
níku, a  to od začátku května do první poloviny července 
roku 2018. Každý oslovený praktický lékař mohl zařadit 
10 pacientů s již léčenou hypertenzí a systolickým krevním 
tlakem nad 145 mm Hg. V souboru mírně převažovali muži 
(54,6 %). Průměrný věk účastníků byl 63,5±12,5 let. Výška 
respondentů se pohybovala průměrem 171±9,8 cm, váha 
89,4±18,5 kg. Z hlediska BMI se pacienti pohybovali větši
nou v kategorii nadváhy až obezity, BMI 30,5±5,5.

Výsledky
Z  hlediska sledovaných komorbidit bylo v  celém souboru 
27 % diabetiků a 86,7 % pacientů mělo záznam o přítom
nosti či nepřítomnosti bílkoviny v moči. Z těchto pacientů 
mělo 4,5 % zjištěnou albuminurií, z nichž převážná většina 
81,7 % trpěla zároveň diabetem mellitem. Z  pohledu ná
vyků bylo v souboru dotazovaných 25,5 % kuřáků a 13 % 
bývalých kuřáků, zbytek nekuřáků.
Po zhodnocení dat byli pacienti rozděleni do jednotlivých 
sku pin dle závažnosti hypertenze. I přes ambulantní léčbu 
do sku pi  ny s hypertenzí 1. stupně. (STK 140–159 mm Hg)  
patřilo 60 % pacientů, hypertenzi 2. stupně  
(STK 160–179 mm Hg) mělo 30 % pacientů a  konečně 
hypertoniků 3. stupně (STK nad 180 mm Hg) bylo 7 %.  
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V souboru byla i 3 % pacientů, kteří dosahovali STK niž
šího než 140 mm Hg, čímž nesplňovali vstupní kritéria 
a byli tedy špatně zařazeni (Obr. 1). Rozdělení mužů i žen 
v jednotlivých skupinách podle závažnosti hypertenze bylo 
obdobné.

Mezi pohlavími byly pozorovány rozdíly v DTK. Z průzku
mu vyplývá, že muži měli průměrně vyšší diastolický tlak 
než ženy (90,4 vs. 88,6 mm Hg). Oproti tomu v hodnotách 
STK nebyl pozorován významný rozdíl.
Při zohlednění závislosti výše krevního tlaku na věku lze 
pozorovat nárůst systolického tlaku se zvyšujícím se vě
kem, avšak u tlaku diastolického tomu bylo naopak. Společ
ným trendem však byl nárůst stupně hypertenze ve vyšších 
věkových kategoriích.
Po přehlédnutí jednotlivých tříd antihypertenziv, který
mi byli pacienti v souboru léčeni, se na pomyslném stupni 
nejvyšším ve více než jedné třetině případů umístily ACEi 
(nejčastěji perindopril), následovány diuretiky (z nichž pře
važoval indapamid 14 %, dále hydrochlorothiazid 10,5 %, 
amilorid 3,6 %, chlortalidon 0,9 %). Třetí příčku obsadili 
antagonisté vápníkových kanálů (s  převahou amlodipinu, 
verapamil pouhých 0,9 %), čtvrté místo zastávají sartany 
(nejčastěji telmisartan) následovány betablokátory (Tabul-
ka 1).
Z pacientů léčených monoterapií (12,5 % z celého souboru) 
patřilo dle výše krevního tlaku zhruba 60 % do 1. stupně 
hypertenze, 29 % do 2. stupně hypertenze a 7 % do 3. stup
ně hypertenze. Zbylé 3 % tvoří nesprávně zařazení pacienti 
s STK nižším než 140 mm Hg.

Antihypertenzivum Zastoupení v medikaci

ACE inhibitory 33,9 %

Diuretika 29 %

Antagonisté vápníkových kanálů 25,5 %

Sartany 8 %

Beta-blokátory 1,5 %

Tabulka 1: Rozložení skupin antihypertenziv v souboru pacientů
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Obr. 1: Rozdělení respondentů dle stupně hypertenze

Dále byla studie zaměřena na hypertoniky léčené 3 a více 
antihypertenzivy. 18 % hypertoniků užívalo 3 a více mono
komponentních léků. Z těchto pacientů spadá do skupiny 
s  1. stupněm hypertenze 53 %, do 2. stupně hypertenze 
spadá 34 % pacientů a do 3. stupně 10 % pacientů. I zde 
zbylé 3 % zastupují nesprávně zařazení pacienti.
Přibližně 54 % hypertoniků užívalo fixní kombinaci anti
hypertenziv. Tito pacienti užívali v průměru 2,0 tablety na 
vysoký krevní tlak. Ve skupině s volnou kombinací antihy
pertenziv to bylo v průměru 2,4 tablety, což je statisticky 
signifikantně významný rozdíl mezi jednotlivými skupina
mi. Při srovnání těchto 2 skupin pacientů stran kontroly 
krevního tlaku byli uživatelé s  fixní kombinací častěji ve 
skupině hypertenze 1. stupně (tj. do STK 159 mm Hg), 
ve srovnání s pacienty volnou kombinaci antihypertenziv  
(Tabulka 2). V  jednotlivých věkových skupinách nebyl vý
znamný rozdíl v počtu pacientů užívajících fixní kombinaci.
Závislost mezi počtem užívaných antihypertenziv a  STK 
byla z  výsledků průzkumu přímo úměrná, závislost mezi 
DTK a počtem antihypertenziv byla naopak nepřímo úměr
ná (Obr. 2, 3).
Taktéž závislost mezi počtem všech užívaných léků (nejen 
antihypertenziv) a hodnotami krevního tlaku byla obdob
ná. Čím vyšší měl pacient STK, tím více medikamentů uží
val. U DTK tomu bylo naopak.
Dnes již nedoporučovanou kombinaci přípravků ACEi + sartan 
užívalo 1,6 % pacientů.

Pacienti 1. stupeň HT 2. stupeň HT 3. stupeň HT Korig. HT Celkem

Fixní kombinace 1 112 (61,27 %) 541 (29,81 %) 104 (5,73 %) 58 (3,20 %) 1 815

Volná kombinace    887 (57,90 %) 466 (30,42 %) 122 (7,96 %) 57 (3,72 %) 1 532

Tabulka 2: Srovnání pacientů dle fixní kombinace a stupně hypertenze

Obr. 2: Závislost STK na počtu užívaných tablet antihypertenziv

Obr. 3: Závislost DTK na počtu užívaných tablet antihypertenziv
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Přehledy, stanoviska a praktické návody

Při zohlednění obecných doporučení léčby hypertenze, by 
při užívání 3 různých účinných látek jedna z nich měla být 
diuretikum1,2. Toto doporučení bylo splněno v 68 % přípa
dů (Obr. 4).
Dále bylo pozorováno, že s  věkem rostl počet pacientů 
léčených diuretiky. U  hypertoniků do 40 let byl podíl di
uretik v  medikaci 9 %, ve věku mezi 50–59 lety už byl  
16 % a v nejstarší skupině 70–80 let a výše 25 %, respektive  
24,5 % (Obr. 5).
U pacientů s diabetem mellitem je častěji pozorován výskyt 
hypertenze1. Hodnota STK dle výzkumu významně ovliv
něna nebyla, hodnota DTK byla v této studii u pacientů bez 
diabetu zvýšená oproti pacientům s  tímto onemocněním 
(90±10 vs 88±10 mm Hg). 
Průměrný systolický tlak diabetika byl 157±13 mm Hg, 
diastolický 88±10 mm Hg. Pouze 25 % pacientů s  diabe
tem mělo STK pod 150 mm Hg. U diastolického tlaku byly 
výsledky o něco příznivější, pod 90 mm Hg se dostala celá 
polovina pacientů. 
Diuretika jako antihypertenzivum užívalo 25 % diabetiků. 
Z těchto pacientů měla zhruba ¼ v medikaci metabolicky 
vhodnější indapamid, kdežto ¾ užívaly hydrochlorothiazid.
Rovněž bylo zajímavé srovnání pacientů s počínajícím po
škozením ledvin, manifestující se albuminurií. Tito pacien
ti měli nižší DTK (88±10 vs 90±10 mm Hg), u STK změny 
nebyly pozorovány.
U  kuřáků lze taktéž zaznamenat vyšší výskyt hypertenze. 
Možná trochu překvapivě nebyl pozorován rozdíl v hodno
tách STK. U DTK je však situace jiná. Kuřáci měli významně 

vyšší diastolický tlak oproti nekuřákům (91,75 vs 88,96 mm 
Hg) a dokonce i bývalým kuřákům (91,75 vs 89,02 mm Hg).
Závislost BMI a krevního tlaku vykazovala přímou úměru 
mezi těmito hodnotami (Obr. 6, 7). Jak již bylo zmíněno, 
průměrné BMI hypertonika z tohoto průzkumu spadalo do 
pásma obezity (více než 30 kg/m2). 

Diskuse
V  porovnání s  průřezovým průzkumem EPIcont
rol z  roku 2016, který se taktéž zabýval úspěšností 
dosahování cílových hodnot krevního tlaku, jsou výsledky 
obdobné, krevní tlak u hypertoniků není stále dostatečně 
kontrolován. Oproti minulé studii lze však pozorovat 
mírný nárůst užívání fixních kombinací (48 vs. 54 %)3, což 
je pozitivní známkou v  postupné korekci krevního tlaku 
u hypertoniků. Fixní kombinace antihypertenziv u pacien
tů mnohdy zlepšují odpověď na terapii, vykazují větší účin
nost a lepší snášenlivost4. Do výhod lze zahrnout i snížení 
nákladů na terapii.
U  pacientů s  albuminurií výrazně převyšovali diabetici, 
což by o  etiologii přítomnosti albuminu v  moči s  velkou 
pravděpodobností mohlo vypovídat jakožto o  incipientní 
diabetické nefropatii. 
Výsledek pouhé čtvrtiny diabetiků využívající jako diure
tikum metabolicky výhodnější indapamid je faktem k  za
myšlení ohledně léčby hypertenze u diabetiků. V terapii je 
vhodné na komorbidity myslet a eventuálně upravit tera
pii, aby nedocházelo k dekompenzaci jiného onemocnění či 
komplikacím při podávání různých skupin léčiv.

 

Graf 4: Podíl pacientů užívajících diuretika při léčbě alespoň třemi antihypertenzivy. 
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Závěr
Z  výsledků průzkumu HYPERcontrol vyplývají cenné po
znatky ohledně dosavadní kontroly hladin krevního tlaku 
u hypertoniků v ČR. Nejlépe se korekce krevního tlaku daří 
u  žen, pacientů spadajících do nižších věkových kategorií 
a  nekuřáků. Nadále zůstává faktem, že současný vliv ko
morbidit jako je obezita zhoršuje kontrolu krevního tlaku. 
U diabetu mellitu byly ve studii pozorovány signifikantní 
rozdíly v diastolickém krevním tlaku, který byl překvapivě 
u diabetiků nižší. 
Studie poukázala i  na časté nedodržování doporučených 
postupů při  předepisovaní antihypertenzní medikace. 
U téměř třetiny hypertoniků léčených třemi a více antihy

pertenzivy chybí v  kombinaci doporučované diuretikum. 
U diabetiků je indapamid jako metabolicky výhodnější diu
retikum předepisován pouze ve čtvrtině případů.
Za nedostatečnou korekcí krevního tlaku stojí mimo jiné 
i nízká adherence pacientů k terapii z důvodu polypragma
zie. Tento problém lze však vyřešit užitím fixních kombina
cí, které jsou uživatelsky přívětivější snížením počtu užíva
ných tablet za den. Pravděpodobně i díky tomu pacienti dle 
získaných výsledků dosahují s fixními kombinacemi lepších 
hodnot při korekci krevního tlaku. Užití fixní kombinace 
antihypertenziv se stává stále častější strategií při léčbě 
hypertenze.
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Subanalýza studie FOURIER zaměřená na kardiovaskulární 
a končetinové příhody u pacientů s ischemickou chorobou 
dolních končetin

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

Úvod
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) postihuje 
asi 10–20 % jedinců starších 60 let a vzhledem ke stárnu
tí populace v  rozvinutých zemích její prevalence narůstá 
(1, 2). ICHDK je většinou ukazatelem závažnějšího atero
sklerotického postižení se simultánním výskytem i  v  dal
ších částech cévního řečiště a  polyvaskulární charakter 
onemocnění představuje vyšší riziko kardiovaskulárních 
(KV) příhod, KV i celkové mortality (3). Nemocní s ICHDK 
mají 2–4krát větší pravděpodobnost úmrtí než jedinci bez 
ICHDK (4) a  jak ukazují data z REACH registru, roční in
cidence infarktu myokardu (IM), cévní mozkové příhody 
(CMP) nebo KV úmrtí u nich dosahuje 5–6 %. Navíc každý 
rok podstoupí okolo 1–2 % pacientů se symptomatickou 
ICHDK vysokou amputaci dolní končetiny (DK) (5). 
Existují důkazy, které dokládají význam hypolipidemické 
léčby na zlepšení prognózy těchto nemocných. Ve studii 
Heart Protection Study (HPS) vedla léčba simvastatinem 
u jedinců s ICHDK k 22% redukci hlavních KV příhod (KV 
úmrtí, nefatálních IM, CMP a  revaskularizací) a  k  16% 
reduk ci končetinových příhod (vysokých amputací DK, 
nekoronárních revaskularizací, korekcí aneurysmat a úmr
tí v  souvislosti s  ICHDK) (6). Také data z  některých re
gistrů potvrzují význam léčby pomocí statinů. Informace  
z REACH registru ukazují, že statiny u nemocných s ICHDK 
signifikantně snižují riziko zhoršení symptomů (klaudika
cí), počty periferních revaskularizací i  amputací DK (5). 
Data z CRITISCH registru dokládají, že léčba statiny u je
dinců s kritickou ischémií DK prodlužuje dobu do provedení 

amputace (7), a také nedávno publikovaná velká observační 
studie (155 000 jedinců s ICHDK) zjistila pozitivní vliv po
dávání statinů na redukci rizika amputace DK i na pokles 
mortality. Přičemž intenzivní léčba statiny byla účinnější 
než jejich středně či nízko dávkované podávání (8).
Nabízí se tedy otázka, zda po přidání inhibitoru proprotein 
konvertázy subtilisin kexin typu 9 (PCSK9) bude další re
dukce LDLcholesterolu (LDLc) spojena s větším poklesem 
výskytu KV či končetinových příhod. Na ni se pokusila od
povědět jedna ze subanalýz studie FOURIER.

Design, metodologie studie         
Do studie FOURIER bylo zařazeno celkem 27 564 jedinců 
se stabilním aterosklerotickým onemocněním, kteří byli  
léčeni statinem (v  dávce odpovídající alespoň 20 mg  
atorvastatinu, či ekvivalentní dávkou jiného statinu) a měli 
hladinu LDLc ≥ 1,8 mmol/l anebo nonHDLcholesterolu 
≥ 2,6 mmol/l (9). Testován byl účinek PCSK9inhibitoru – 
evolocumabu, podávaného v dávce 140 mg subkutánně dva
krát za měsíc, nebo 420 mg jednou měsíčně vůči placebu. 
Během sledování byl v aktivně léčené skupině zaznamenán 
signifikantní pokles (o 15 %) výskytu primárního KV end
pointu (skládajícího se z KV úmrtí, nefatálního IM, CMP, 
hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris a  koronární 
revaskularizace) i  pokles (o  20 %) sekundárního KV end
pointu (sestávajícího z KV úmrtí, nefatálního IM a CMP). 
Průměrný medián sledování účastníků studie byl 2,2 roku. 
Ve srovnání s  placebem klesla hladina LDLc v  průměru  
o 59 % a pokles byl dlouhodobě stabilní. Tato studie tedy 

Abstrakt: 
Studie FOURIER ukázala, že přidání evolocumabu ke stávající léčbě statiny vede u nemocných se stabilním aterosklerotickým 
onemocněním nejen k dalšímu podstatnému snížení hladin LDLcholesterolu, ale také k významné redukci kardiovasku
lárních příhod. Subanalýza zaměřená na pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin potvrzuje jejich významné kar
diovaskulární riziko a dokládá účinek evolocumabu na pokles kardiovaskulárních i končetinových příhod, který koreluje 
s dosažením nízkých hladin LDLcholesterolu. 
Klíčová slova: FOURIER; ischemická choroba dolních končetin; evolocumab; LDLcholesterol; dyslipidemie

Abstract: 
The FOURIER trial revealed that evolocumab added to the current statins treatment in patients with stable atherosclerotic 
disease led not only to a further substantial reduction in LDLcholesterol levels, but also to a significant reduction in car
diovascular events. Subanalysis focused on patients with peripheral arterial disease confirmed their high cardiovascular 
risk and illustrated the effect of evolocumab on both reducing cardiovascular events and major limb adverse events that 
correlated with LDL cholesterol reduction.
Key words: FOURIER; peripheral artery disease, evolocumab; LDLcholesterol; dyslipidemia



16 HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence

Komentáře ke klinickým studiím

jednoznačně prokázala efekt léčby evolocumabem na sníže
ní KV rizika u nemocných v sekundární prevenci, přičemž 
toto snížení korelovalo s dosaženou redukcí LDLc (10).         
Autoři subanalýzy zaměřené na pacienty s ICHDK testova
li následující hypotézy: 1. Pacienti s ICHDK jsou ve větším 
riziku KV příhod než ostatní jedinci v sekundární prevenci;  
2. Konzistentní snížení KV rizika při podávání evolocuma
bu u nich povede k většímu poklesu absolutního rizika hlav
ních nežádoucích KV příhod (MACE = úmrtí z  KV příčin, 
nefatálního IM a  CMP); 3. Redukce LDLc evolocumabem 
bude spojena s redukcí hlavních nežádoucích končetinových 
příhod (MALE = akutní končetinové ischemie, urgentní pe
riferní revaskularizace a vysoké amputace DK) (11).      

Hlavní výsledky
Z  výše uvedeného celkového počtu účastníků studie  
FOURIER (n = 27 564) mělo 3 642 (13,2 %) jedinců ICHDK. 
Většina z nich (2 137 = 59 %, vs 1 505 = 41 %) měla také 
anamnézu předchozího IM, či CMP. Pokud porovnáme 
účastníky v placebové větvi, tak během sledování měli je
dinci s  ICHDK ve srovnání s  ostatními významně vyšší 
výskyt jak primárního (16,8 % vs 12,1 %) tak sekundární
ho (13,0 % vs 7,6 %) KV endpointu. Vyšší výskyt MACE 
oproti ostatním měli jedinci s ICHDK a zároveň s předcho
zí anamnézou IM, či CMP (tzn. nemocní s  polyvaskulár

ním onemocněním – 14,9 % vs 10,3 %). Očekávaně byly 
u pacien tů s ICHDK častěji zaznamenány MALE (2,4 % vs 
0,2 %). Tyto výsledky tedy potvrzují KV rizikovost popu
lace nemocných s  ICHDK, zejména pokud jsou přítomné 
známky postižení i dalších částí cévního řečiště.  
Podávání evolocumabu vedlo jak u osob s ICHDK, tak bez 
ICHDK k podobnému snížení relativního rizika primární
ho i sekundárního KV endpointu. Avšak vzhledem k větší
mu absolutnímu riziku KV příhod u  jedinců s  ICHDK byl 
u obou endpointů zaznamenán větší pokles absolutního ri
zika právě u těchto nemocných (viz Obr. 1a, b). Pro dosažení 
stejného terapeutického efektu můžeme tedy v této skupi
ně léčit podstatně menší počet pacientů (NNT = number 
needed to treat).
V  celém souboru evolocumab redukoval výskyt hlavních 
končetinových příhod – MALE o 42 % (viz Obr. 2) a snížení 
relativního rizika bylo konzistentní bez ohledu na přítom
nost ICHDK. Nicméně, je  pochopitelné, že vzhledem k vět
šímu výskytu MALE u pacientů s ICHDK, byl větší pokles 
absolutního rizika končetinových příhod zaznamenán opět 
u  této skupiny nemocných. Podobně jako redukce MACE 
(10) bylo snížení MALE signifikantně asociováno s pokle
sem hladin LDLc (viz Obr. 3), a to bez ohledu na přítom
nost či nepřítomnost ICHDK. Léčba evolocumabem byla 
velmi dobře tolerována.      
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Obr. 1a: Primární kardiovaskulární endpointy u nemocných 
                 s a bez ischemické choroby dolních končetin [11]

Obr. 1b: Sekundární kardiovaskulární endpointy u nemocných 
                  s a bez ischemické choroby dolních končetin [11]
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Obr. 3: Závislost mezi dosaženým poklesem LDL-cholesterolu 
                a výskytem hlavních nežádoucích končetinových příhod (MALE) [11]
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Závěry 
Subanalýza studie FOURIER potvrdila, že nemocní 
s ICHDK mají vysoké riziko pro vznik hlavních KV i kon
četinových příhod. Zejména to platí pro jedince s polyvas
kulárním postižením. Přidání evolocumabu ke stávající sta
tinové terapii vedlo nejen k významné redukci MACE, ale 
také významnému poklesu končetinových příhod (MALE), 
který signifikantně koreloval s  poklesem hladin LDLc. 
Tato terapie byla v redukci KV rizika nemocných s ICHDK 
účinná bez ohledu, zda měli či neměli jiné KV postižení.  

Vliv hypolipidemické léčby na výskyt KV příhod  
u jedinců s ICHDK
Dyslipidemie patří mezi hlavní rizikové faktory ICHDK, 
i když na rozdíl od ICHS se tento kauzální vztah nejeví tak 
dominantní. Podle některých autorů se spolu s hypertenzí 
řadí, až za významnější rizikové faktory jakými jsou věk, 
kouření a diabetes (12, 13). Na rozdíl od ICHS existuje také 
relativně méně důkazů o příznivém ovlivnění výskytu KV 
a zejména končetinových příhod u těchto nemocných po
mocí hypolipidemické léčby. Výše byly uvedeny některé 
výsledky studie HPS a  data z  několika registrů pacientů 
s ICHDK (5, 6, 7, 8). Nelze také nezmínit výsledky subana
lýzy studie FIELD, podle které diabetici léčení fenofibrátem 
měli signifikantně nižší počet netraumatických amputací 
DK (14). Bylo to ovšem dáno především významným sníže
ním nízkých amputací, a jelikož nedošlo k signifikantní re
dukci vysokých amputací a amputací u nemocných s mak
rovaskulárním postižením, dává se tento efekt spíše do 
souvislosti s pozitivním ovlivněním diabetické neuropatie 
a poklesem počtu neuropatických ulcerací (15).       
Význam předložené subanalýzy studie FOURIER zaměřené 
na KV a  končetinové příhody u  pacientů s  ICHDK spočí

vá v několika aspektech. Jednak potvrdila rizikovost této 
populace z hlediska výskytu MACE a je tedy nutné využít 
všech terapeutických možností včetně intenzivní hypolipi
demické léčby, aby bylo dosaženo adekvátního poklesu je
jich KV rizika (16). Dále ukázala, že přidání evolocumabu je 
spojeno nejen s redukcí MACE, ale také MALE a že tato re
dukce souvisí s poklesem hladin LDLc. To ukazuje na mož
ná větší podíl dyslipidémie na etiopatogenezi ICHDK, než 
jí byl doposud přisuzován (17). A na rozdíl od některých ji
ných terapeutických přístupů, které jsou z hlediska redukce 
KV i končetinových příhod také účinné, avšak přináší rizi
ko některých nežádoucích účinků (zejména krvácení při in
tenzivní antitrombotické léčbě), byla léčba evolocumabem 
bezpečná, s minimem nežádoucích účinků (11). 
Limitací prezentovaných závěrů je samozřejmě to, že se jed
ná o skupinovou subanalýzu studie, která nebyla primárně 
cílená na nemocné s  ICHDK, a  tak relativně menší počet 
těchto jedinců může mít vliv na statistickou významnost 
některých výsledků (11). Někteří také namítají, že riziko 
MACE i MALE je u pacientů s ICHDK heterogenní a mělo by 
se více stratifikovat, např. pomocí různých klasifikačních 
systémů odrážející subjektivní potíže nemocných, přítom
nost ischémie, ulcerace, či infekce (18). S tím autoři souhla
sí a konstatují vhodnost provedení dalších prospektivních 
studií a větších analýz u těchto pacientů (19). Uvidíme, jaké 
výsledky přinese současně probíhající studie s  alirocuma
bem, která je primárně zaměřená na regresi aterosklerotic
kých plátů u  jedinců s ICHDK (20). Určitě bude zajímavé, 
zda očekávaná nová evropská doporučení pro léčbu dyslipi
démie promítnout výsledky studií s PCSK9 inhibitory i do 
terapeutických postupů pro tyto nemocné.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOL, 00098892).
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Hypertenze u žen v reprodukčním věku
Prevalence hypertenze u  žen v  reprodukčním věku je vý
razně nižší než u  stejně starých mužů. Americká popu
lační studie NHANES nalezla hypertenzi u  žen ve věku  
20–44 let v 8 % (1) s výraznou závislostí na hodnotě BMI. 
V námi provedeném zatím posledním průřezovém šetření 
studie Czech postMONICA v  letech 2015–2018 jsme na
lezli hypertenzi u žen ve věku 25–44 let v 9,2 % (Obr. 1). 
Zhruba 50 % žen s hypertenzí v reprodukčním věku je me
dikamentózně léčeno. Z tohoto důvodu má velký význam 
prenatální poradenství. 

Prenatální poradenství
Inhibitory ACE, blokátory AT1 receptorů a přímé inhibitory 
reninu jsou přísně kontraindikovány v  těhotenství a  ne
měly by být předepisovány ženám v  reprodukčním věku 
bez spolehlivé antikoncepce. Betablokátory mohou navo
dit bradykardii, růstovou retardaci a  hypoglykémii plodu.  
Hodnoty krevního tlaku navíc betablokátory snižují méně 
než blokátory kalciových kanálů. Nejpříznivější údaje jsou 
k dispozici pro labetolol (blokující alfa i betareceptory), za
tímco atenolol by neměl být podáván vůbec (byla prokázá
na jeho fetototoxicita) (2).
U žen s hypertenzí v reprodukčním věku je třeba vyloučit 
sekundární hypertenzi, relativně častá může být u mladých 
žen stenóza renální tepny na podkladě fibromuskulární 
dysplazie (3).  
Ženy s  preexistující hypertenzí, které otěhotní, mají vý
znamně vyšší riziko rozvoje naroubované preeklampsie, 
nutnosti provedení císařského řezu, předčasného poro
du (do 37. týdne těhotenství), nízké porodní hmotnosti  
(< 2 500 gramů), nutnosti hospitalizace novorozence na jed
notce intenzivní péče i případného perinatálního úmrtí (4).

Hypertenze a reprodukce
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze 
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN v Praze

Prevence preeklampsie
Vzhledem k tomu, že preeklampsie je obávanou komplikací 
hypertenze v těhotenství, je u všech žen s vysokým rizikem 
rozvoje preeklampsie doporučeno podávání nízké dávky 
kyseliny acetylsalicylové (100–150 mg), nejpozději od  
12. týdne těhotenství do 36.–37. týdne těhotenství (5,2). 
Vysoké riziko rozvoje preeklampsie je přítomno při násle
dujících onemocněních:

•	 hypertenze v předchozím těhotenství
•	 chronické renální onemocnění
•	 autoimunní onemocnění (např. systémový lupus  

erythematodes nebo antifosfolipidový syndrom)
•	 diabetes mellitus 1. nebo 2. typu
•	 hypertenze před těhotenstvím

Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové je doporučena i u žen 
se středním rizikem rozvoje preeklampsie, které mají > 1 
rizikový faktor:

•	 první těhotenství
•	 věk ≥ 40 let
•	 interval od předchozího těhotenství > 10 let
•	 BMI ≥ 35 kg/m2

•	 výskyt preeklampsie v rodině
•	 mnohočetné těhotenství

Na základě výsledků multicentrické, paralelně uspořádané, 
otevřené, randomizované, kontrolované studie v 6 univer
zitních a ve 32 neuniverzitních nemocnicích v Nizozemí je 
ženám s gestační hypertenzí nebo mírnou preeklampsíí do
poručeno vyvolat porod v 37. týdnu těhotenství. Tato stra
tegie je spojena s lepšími výsledky než vyčkávání na spon
tánní porod a protahování těhotenství za 37. týden (6). 

Perorální antikoncepce
Většina perorálních antikoncepčních přípravků je spojena 
s mírným zvýšením krevního tlaku u většiny žen a s  roz
vojem jasné hypertenze u  cca 5 %. Za vzestup tlaku jsou 
zodpovědné estrogeny i  progesteron, ale přesný mecha
nismus není znám. Riziko kardiovaskulárních komplikací 
u žen užívajících perorální antikoncepci je obzvláště vysoké 
pokud kouří a jsou starší 35 let. Moderní antikoncepční pří
pravky s obsahem estrogenu < 30 µg a obsahem progeste
ronu < l mg jsou z hlediska rizika hypertenze považovány 
za bezpečnější. 
V  epidemiologické studii provedené v  r. 1994 v  Anglii 
u  3  545 žen byly nalezeny významně vyšší hodnoty sy
stolického i diastolického krevního tlaku u žen užívajících 
perorální antikoncepci (po adjustaci na věk) (7). Americká 
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Obr. 1: Prevalence hypertenze u žen v reprodukčním věku v České 
republice, Czech post-MONICA, 2015–2018.

(roky)

2,9 3,3
7,9

18,1



21HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence

Přehledy, stanoviska a praktické návody

Nurses Health Study nalezla vyšší riziko rozvoje hyperten
ze pouze u žen, které užívaly antikoncepci. Po vysazení an
tikoncepce bylo riziko rozvoje hypertenze stejné jako u žen, 
které perorální antikoncepci nikdy neužívaly (8). Rozum
nou alternativu tak mohou představovat perorální antikon
cepční přípravky obsahující pouze progesteron (9).
Perorální antikoncepce by neměla být předepisována ku
řačkám starším 35 let a ženám trpícím migrénami by měla 
být předepisována s opatrností (10). 

Riziko hypertenze a asistovaná reprodukce
V rozvinutých zemích se v současné době rodí 2–8 % dětí, 
které byly počaty metodou asistované reprodukce. Celkem 
se předpokládá, že více než 6 milionů dětí na celém svě
tě bylo počato různými metodami asistované reprodukce 
(11). Dřívější studie neukazovaly zjevný nárůst rizika hy
pertenze u žen, které byly podrobeny asistované reproduk
ci (12). Další retrospektivní analýza předpokládala, že nej
pravděpodobnějším vysvětlením zvýšeného rizika gestační 
hypertenze nebo preeklampsie u matek, které byly oplod
něny metodou asistované reprodukce, jsou mnohočetná 
těhotenství (13). 
Metaanalýza 66 dlouhodobých studií zahrnujících více než 
7 miliónů těhotenství, z  nichž více než 200  000 bylo dů
sledkem asistované reprodukce, jasně ukázala významný 
nárůst rizika hypertenze u těhotenství asistovanou repro
dukcí (14). 
Nedávno publikovaná studie u dětí, které byly počaty po
mocí asistované reprodukce, ukázala, že tyto děti mají ve 
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srovnání se stejně starými kontrolními osobami zhoršenou 
endoteliální funkci, vyšší tuhost tepen a vyšší tloušťku in
timymedie. V dalším sledování po 5 letech se ukázalo, že 
tito jedinci (průměrný věk 16,5 ± 2,3 roku) mají významně 
vyšší hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku 
při 24hod. monitoraci tlaku a některé z nich již splňují de
finici hypertenze (15).

Závěry
Hypertenze se vyskytuje u 8–9 % žen v reprodukčním věku, 
zhruba 50 % z nich je medikamentózně léčeno, proto je dů
ležité prenatální poradenství.
Ženy s preexistující hypertenzí mají horší prognózu včetně 
vysokého rizika rozvoje preeklamsie. 
U žen s vysokým a středně vysokým rizikem rozvoje pre
eklampsie je indikováno podávání nízké dávky kyseliny 
acetylsalicylové.
Většina perorální antikonceptiv je spojena s  mírným vze
stupem krevního tlaku. Pokud se rozvine hypertenze, je 
většinou mírná a  krevní tlak se obvykle po vysazení per
orální antikoncepce normalizuje.
Ženy, které otěhotněly pomocí metod asistované reprodukce, 
mají vyšší riziko rozvoje hypertenze v těhotenství.
Metody asistované reprodukce navozují předčasné stárnutí 
cév, které přetrvává u adolescentů bez přítomnosti klasic
kých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.
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Úvod 
Dotaz radiu Jerevan: „Mohl by člověk létat i bez pomoci pří
strojů?“ Odpověď: „Nahoru ne“. Bez pomoci přístrojů mo
hou létat vzhůru ptáci, ale k tomu potřebují ohromné množ
ství energie; především při letech na dlouhou vzdálenost. 
Většina stěhovavých ptáků s  dalekými cíli tento problém 
řeší hromaděním tuků v játrech. Hromadění tuku v játrech 
u  homo sapiens vede bohužel k  létání do zcela odlišných 
a zcela nechtěných destinací, a to většinou prostřednictvím 
akutní koronární nebo mozkové příhody. Těmto letům lze 
přitom poměrně účinně bránit. I  přes ohromné pokroky 
v  této oblasti, jsou zde stále možnosti dalšího zlepšování 
osudu našich pacientů, a to opět v oblasti jaterních buněk. 
Pokud u pacienta s dyslipidémií v současnosti objevíme mír
ně vyšší jaterní testy, většina z nás to v zásadě správně po
soudí jako jaterní steatózu. Ti méně informovaní z nás se 
začnou obávat podávání statinů či jiných zcela indikovaných 
hypolipidemik z nepotvrzené obavy možného závažnějšího 
postižení jater. Ti informovaní a pečlivější doplní sonogra
fii jater a  následně s  uspokojením konstatují, že i  dle so
nografických kritérií je jaterní steatóza skutečně přítomna 
a potvrzena. Ti nejlepší z nás dále zdůrazní omezení alko
holu a dietní opatření. V zásadě však většina z nás takové 
pacienty dále léčí dle zavedených postupů zaměřených pře
devším na korekci dyslipidémie včetně farmakologických 
postupů. Nález mírně vyšších jaterních testů tento postup 
neovlivní a  problematika jater sonografickým potvrzením 
steatózy pro nás končí. Vzhledem k narůstajícím znalostem 
v současnosti by tím možná mělo vše pro lipidology či kar
diology touto chvílí začít. Naopak hepatologové soustředění 
na problematiku jater by měli u pacientů sledovaných pro 
jaterní steatózu či fibrózu pojmout podezření i na poruchu 
lipidového a glycidového metabolismu a  jejich možné kar
diovaskulární následky. Této problematice bychom se chtěli 
v následujících odstavcích věnovat.  

O játrech a ateroskleróze
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn: 
Přítomnost smíšené dyslipidémie a mírně vyšších jaterních testů je většinou správně posouzena jako přítomnost jaterní 
steatózy; přístup k prevenci aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (aKVO) tento nález však zásadně nezmě
ní. Nicméně přítomnost steatózy či vyšších stádií jaterního postižení není rizikovým faktorem pouze cirhózy a jaterní
ho selhání, ale především aKVO. Vzhledem k narůstajícím znalostem se možná přístupy k těmto nálezům budou měnit 
a přítomnost jaterní steatózy bude brána jako další významný rizikový faktor aKVO. To by znamenalo věnovat pozornost 
i zlepšení celkového stavu jaterních buněk kromě již ověřených cest, vedoucích také přes tyto buňky, tedy množení a recy
klaci LDL receptorů. K dosažení tohoto cíle je zřejmě zcela zásadní omezení jednoduchých sacharidů, především fruktózy, 
a  redukce viscerálního tuku dostatečnou pohybovou aktivitou, v  extrémních případech má dobré výsledky bariatrická 
chirurgie. Možnosti farmakologické terapie jsou intenzivně zkoumány. Mezi nadějné léky patří hypolipemika, antidiabe
tika, případně některá hepatoprotektiva. Vzhledem k uvedenému i z pohledu hepatologa soustředěného na problematiku 
jater by přítomnost steatózy či dalších stadií jaterního postižení měla vzbudit zájem i o lipidové spektrum a další rizikové 
faktory aKVO.
Klíčová slova: jaterní metabolismus – aterosklerotické změny – lipidový metabolismus – terapie

Jak játra tvoří aterosklerózu 
Játra stojí v centru všeho metabolického dění včetně látko
vé výměny lipidů. Pokud látková výměna lipidů na úrovni 
jaterní buňky neprobíhá správně, začínají problémy, kte
ré mohou mít za následek závažná onemocnění. Na první 
místo se řadí kardiovaskulární příhody a teprve daleko za 
nimi se umísťuje těžší postižení jaterního parenchymu. 
Z pohledu látkové výměny lipidů a jejich vlivu na další one
mocnění je jedním z nejdůležitějších faktorů metabolismus 
mastných kyselin. Podívámeli se zjednodušeně na hlavní 
buňky hospodařící s  mastnými kyselinami, tedy tukovou 
tkáň, příčně pruhované svaly a  jaterní buňky, vypadá je
jich činnost následovně. Tukové buňky mastné kyseliny 
skladují nebo uvolňují, ale neoxidují („nespalují“). Buňky 
příčně pruhované svaloviny mastné kyseliny oxidují, ale 
neukládají ani neuvolňují. Jaterní buňky umí mastné ky
seliny oxidovat, skladovat i  uvolňovat. Naprosto klíčovou 
otázkou je, jak jaterní buňka pozná, co má zrovna dělat 
a v jaké míře. Klíčovou a zřejmě správnou odpovědí je, že to 
pozná dle přísunu substrátu a to nejen mastných kyselin, 
ale i  jednoduchých sacharidů – glukózy a  fruktózy. Pokud 
tyto přicházejí do jaterní buňky v  nadměrném množství, 
není je schopna jaterní buňka optimálně zpracovat. Jedním 
z  hlavních negativních faktorů v  tomto procesu je právě 
fruktóza, která zvyšuje lipogenezi mnohem účinněji nežli 
glukóza; navíc fruktóza nestimuluje uvolňování inzulínu. 
Klasickým příkladem nadměrného přísunu zmíněných 
substrátů je nevhodná dieta obsahující nadměrné množství 
fruktózy, například ve sladkých nápojích. Kromě toho, po
stupně zmnožená viscerální tuková tkáň vzdoruje antilipo
lytickým účinkům inzulínu, který není schopen dostatečně 
tlumit hormon senzitivní lipázu. Tento stav má za následek 
nadměrné uvolňování volných mastných kyselin především 
do portální krve, v jejíž cestě stojí právě jaterní buňka. Ta je 
schopna s nadměrným přísunem mastných kyselin a jedno
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duchých cukrů naložit třemi zmíněnými způsoby – oxidací 
mastných kyselin, jejich ukládáním ve formě triglyceridů 
a jejich uvolňováním tuků ve formě triglyceridů v lipopro
teinech či ve formě volných mastných kyselin. Nadměrná 
oxidace mastných kyselin, nadměrná lipogeneze z glukózy 
a fruktózy a zvýšené hromadění tuku, konkrétně triglyce
ridů jaterní buňce příliš neprospívá, a vede zřejmě k jejímu 
postupnému poškození, zjednodušeně řečeno hromaděním 
kapiček tuku uvnitř buňky (1). Tyto procesy jsou doménou 
především hepatologů. Nicméně důvod, proč by jaterní 
buňka měla více zajímat i  lipidology a kardiology, je třetí 
způsob nakládání s  tuky, a  to jejich uvolňování do cirku
lace ve formě lipoproteinů o  velmi nízké hustotě, VLDL 
částic (very low density lipoproteins), prekursorů atero
genních LDL částic, jejichž doporučené bezpečné hladiny se 
v  současnosti blíží nule a  jsou považovány za toxický od
pad látkové výměny lipidů. Čím jsou VLDL částice bohatší 
na triglyceridy, tím jsou LDL částice z nich vzniklé menší, 
snadněji oxidovatelné a více schopné vyvolat aterosklero
tický proces. Právě volné mastné kyseliny, glukóza a  pře
devším fruktóza přicházející portální krví přímo z  trávicí 
trubice mají zřejmě zásadní vliv na produkci a uvolňování 
těchto částic. Lipoproteiny (chylomikrony) z trávicí trubi
ce sice játra zpočátku obcházejí přes lymfatický systém, ale 
následně se do jater vrací ve formě remnantních lipopro
teinů; jsou zřejmě integrovány do jaterní buňky přes LRP 
receptor (LDL receptor related protein), který je v  těsné 
blízkosti LDL receptoru, hlavního odstraňovače LDL částic 
z  cirkulace. Kromě zvýšeného přísunu glukózy, fruktózy  
a  mastných kyselin jsou jaterní buňky vystaveny i  prozá
nětlivým faktorům (například cytokinům) původem pře
vážně z centrální tukové tkáně, které mohou jaterní buňky 
opět poškozovat či je stimulovat k produkci dalších zánět
livých faktorů, opět poškozujících cévní stěnu. Při těchto 
neblahých událostech hraje velmi důležitou roli i  vrozená 
či získaná kondice jaterní buňky samotné (1). Je již dobře 
znám vrozený nedostatek či úplná absence LDL receptorů 
a jejich velmi vážné následky u familiární hypercholestero
lémie. Nicméně zda další změny jaterní buňky mimo LDL 
receptor a s ním spřízněné struktury mohou mít následky 
podobné, nevíme jistě. Jedním z  nepřímých podpůrných 
důkazů pro tuto teorii je v úvodu zmíněná mírná elevace 
jaterních enzymů, která mimo obec hepatologů nebudí pří
liš velkou paniku. Jednou z hlavních oblastí výzkumu v ob
lasti aterosklerózy se však stává jaterní postižení nazývané 
nealkoholická jaterní steatóza a nealkoholická jaterní stea
tohepatitida (NAFLD/NASH: nonalcoholic fatty liver di
sease, nonalcoholic steatohepatitis). Specifickou oblastí je 
navíc i výzkum izoforem jaterního enzymu gama glutamyl 
transpeptidázy (GGT), které by mohly mít přímý destabili
zující účinek na již přítomné aterosklerotické pláty (2); je 
důležité dodat, že toto jsou zatím převážně zajímavé teorie. 

Klinická a epidemiologická data
Zmíněné postižení jaterních buněk, které není způsobeno 
větším příjmem alkoholu (nicméně toto je založeno pře
vážně na anamnestických datech) či nějakým specifickým 
patologickým procesem, bylo původně považováno za vý
znamný rizikový faktor především pro těžší jaterní posti
žení – fibrózu a cirhózu. V posledních letech však narůstají 
důkazy o  tom, že je také úzce spjato s  aterosklerotickým 
vaskulárním onemocněním a mohlo by být nezávislým ri

zikovým faktorem nejen pro kardiovaskulární, ale i celko
vou morbiditu a  mortalitu (3, 4). Příkladem je například 
rozsáhlá studie NHANES (National Health and Nutrition 
Examination Survey) (5). Problém je, že spolehlivá diagnó
za NAFLD/NASH je obtížné stanovitelná bez jaterní bio
psie. Jedna z definic v naší literatuře charakterizuje NAFLD 
jako jaterní steatózou vznikající u osob bez významné kon
zumace alkoholu (méně než 20 g etanolu denně) NASH je 
definována jako progredientní forma NAFLD, kde steatózu 
komplikují metabolické změny hepatocytů, zánět, fibróza, 
případně cirhóza a hepatocelulární karcinom (6). Nicméně 
nověji publikované práce navrhující její úpravu – především 
v oblasti příjmu alkoholu „doporučené“ dávky alkoholu stá
le klesají a jsou nyní již pod 14 g/d (7). 
Další parametry k  definici tohoto jaterního onemocnění 
jsou vyjádřeny poměrně složitými matematickými vzorci, 
například FLI (fatty liver index) a dalšími (8, 9). 
Pro odhad pokročilejšího jaterního postižení se často po
užívá další a  ne zcela triviální vzorec, NFS (Nonalcoholic 
Fatty Liver Disease Fibrosis SCORE). NFS se vypočítává 
také poměrně složitým vzorcem, ale z poměrně snadno do
stupných parametrů: NFS = 1,675 + 0,037 x věk (roky) + 
0,094 x body mass index (kg/m2) + 1,13 x (vyšší lačná gly
kemie/diabetes mellitus [ano=1, ne=0]) + 0,99 (AST/ALT) 
– 0,013 x trombocyty (x109/L) – 0,66 x albumin (g/dL).  
Riziková hodnota je uváděna nad 0,67 či nad 0,8 (bezpeč
ná pod 0,150) (10). NFS bylo původně vyvinuto pro odhad 
přechodu steatózy v jaterní cirhózu, nicméně například ve 
zmíněné prospektivní studii NHANES byla nalezena sou
vislost s celkovou a především kardiovaskulární mortalitou 
(5). Další možností je stanovování specifických laborator
ních, biochemických ukazatelů, například fragmentu cyto
keratinu18 a dalších (11). Dle použitých definic se výskyt 
NAFLD mírně liší; nicméně v oblastech severní polokoule 
včetně našich území je jeho výskyt doslova masivní, dosa
hující 20–30 %. 

Jak zjistit přítomnost NAFLD/NASH v „nehepatologické“ 
ambulanci?
Narůstají tedy důkazy o  tom, že abnormální jaterní testy 
mohou signalizovat především budoucí kardiovaskulární 
problémy a  původní zájem o  NAFLD a  NASH se přesou
vá z  oblasti rizika cirhózy jater do oblasti kardiovasku
lárních onemocnění aterosklerotického původu. Proto 
je vhodné vědět, jak zjišťovat tento typ jaterní poruchy/
onemocnění v  našich převážně nehepatologicky založe
ných ambulancích. Výše uvedené vzorce FLI a  NFS jsou 
jistě zajímavé, ale všechny požadované parametry ne
jsou vždy známy. Řada z  nás není také i  přes dostupnost 
elektronických zařízení nakloněna provádět u  takového 
množství pacientů při každé kontrole sofistikované vý
počty, jejichž přínos pro klinické použití stále nebyl defi
nitivně ověřen. Velmi spolehlivý odhad z  hlediska praxe 
je snadno a  rychle zjistitelný obvod pasu u  mužů větší 
než 102 cm, u  žen než 88 cm (přísnější kritéria uvádějí  
94 cm u  mužů a  80 cm u  žen). Další, již laboratorní, ná
povědou je hladina triglyceridů vyšší než 1,7 mmol/l a gly
kémie vyšší než 5,6 mmol/l. Třetím parametrem je mírné 
zvýšení jaterních testů: ALT, AST a  GGT, většinou nepře
sahující trojnásobek referenčních hodnot v nepřítomnosti 
klinicky zřejmého jaterního postižení (obstrukce žlučových 
cest, …). Přílišné lpění na definici „nealkoholického“ posti
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žení jater nemusí být díky nespolehlivosti těchto dat vždy 
přínosem. Jak zmíněno, z hlediska příjmu alkoholu se nyní 
hovoří o daleko nižších denních dávkách (7). 

Pokud máme podezření na jaterní steatózu u pacienta 
s dyslipidémií, jak a zda bychom měli upravit léčbu? 
Na prvním místě jsou vždy režimová opatření, kdy bez ohle
du na původní název diskutovaného onemocnění je vhodné 
přesvědčit danou osobu/daného pacienta, aby skutečně zce
la skončil s alkoholem a se slazenými nápoji, jako zdrojem 
fruktózy. I když nemáme z tohoto pohledu data založená na 
tvrdých důkazech z rozsáhlých randomizovaných, případně 
mendeliánských studií, jistě režimovými opatřeními nevy
stavujeme pacienty příliš velkému riziku, Máme i výraznou 
nápovědu ze subanalýz studie PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea), kdy dodržování středomořské diety 
vedlo k  významnému poklesu kardiovaskulárních příhod 
u populace Španělů, z nichž přibližně třetina byla obézních, 
více než třetina kouřila, a více než třetina byla léčena sta
tiny a antihypertenzívy. Z následných subanalýz vyplynul 
i příznivý efekt této diety na prozánětlivé a metabolické pa
rametry spojené s postižením jater (12, 13).
Na zcela opačném konci spektra léčebných metod je bariat
rická chirurgie, která je velice úspěšná u morbidně obézních 
pacientů indikovaných k této léčbě, nicméně u osob s pouze 
zvýšeným obvodem pasu, triglyceridy a jaterními testy je její 
použití otazné, jistě nejenom z hlediska ekonomického.
Běžným standardem léčby onemocnění spojených s prevencí 
a léčbou aterosklerózy, ale i jaterních onemocnění, je farma
koterapie. Z hlediska ohromného překryvu jaterní steatózy 
s dyslipidémiemi a inzulinovou rezistencí se nabízejí na prv
ním místě léky, které tyto parametry korigují. Ideální by byl 
lék, který snižuje jak riziko aterosklerotických příhod, tak 
riziko progrese jaterní steatózy do závažnějších stádií. Ač
koli je studována řada skupin léků, na tuto otázku doposud 
jasnou odpověď nemáme. Jedno z  prvních míst zaujímají 
statiny. Ve studii GREACE (Greek Atorvastatin and Corona
ry Heart Disease Evaluation) u rizikové řecké populace byla 
léčba atorvastatinem velmi efektní při prevenci kardiovasku
lárních příhod zejména u pacientů s vyššími jaterními testy, 
kdy došlo i k jejich významnému poklesu během léčby (14). 
V  nedávno publikované subanalýze známé studie IMPRO-
VE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy 
International Trial) kombinace simvastatinu s  ezetimibem 
byla nejúčinnější v  prevenci klinických příhod u  pacientů 
s  akutním koronárním syndromem, kteří měli vyšší riziko 
jaterní fibrózy vyjádřené parametrem NFS diskutovaným 
výše (15). Další rozsáhlou oblastí intervence v  této oblasti 
jsou léky, které zvyšují citlivost k inzulínu. Prvním je metfor
min, nicméně řada doporučení na tento lék hledí s poměr
nou opatrností, příznivěji hledí na novější antidiabetika zvy
šující citlivost k  inzulínu, především glitazony. Třetí hlavní 
skupinou jsou léky používané specificky u jaterních onemoc
nění, ale skrývající naději i  pro redukci kardiovaskulárních 
příhod u jaterní steatózy. Na rozdíl od statinů a metforminu 
jsou většinou na vyšší cenové úrovni. I když zjevně nevedou 
k množení jaterních LDL receptorů či jejich zvýšené recykla
ci, byly by vhodným a logickým krokem k dalšímu zlepšení 
kondice jaterní buňky z hlediska prevence aterosklerotických 
změn. Z tohoto hlediska jsou zajímavé studie například s ur
sodeoxycholovou kyselinou, jejíž podávání by mohlo některé 
procesy aterosklerózy příznivě ovlivnit (16, 17). Další zají

mavé výsledky pocházejí z výzkumu žlučových kyselin (18). 
V zásadě prvním obecným přístupem v této oblasti je zabrá
nit či zvrátit hromadění tuku v jaterní buňce, druhým je mi
nimalizovat oxidační stres a zánět a třetím obecným přístu
pem je použití antiobezitik, případně modulátorů střevního 
mikrobiomu. Biologicky tento přístup vypadá zcela logicky, 
nicméně jasná klinická data pro použití těchto léků v  běž
né praxi zatím chybí a paušálně tyto léky jistě nelze dopo
ručovat k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Nejsou 
zatím dostupné studie s klinickými daty a  jsou hodnoceny 
pouze subklinické ukazatele jako jaterní testy, další specific
ké laboratorní ukazatele a  sonografické parametry u  men
šího počtu pacientů, dále magnetická rezonance, případně 
přímo bioptické ukazatele. V souhrnu řečeno, u těchto léků 
nejsou ani subklinické výsledky jednoznačné. Obecně je však 
tento přístup nadějný; jedná se zejména o velice ekonomic
ky prosazovaný přístup tzv. repurposing léků, kdy je až 60 % 
nákladů při „vývoji“ ušetřeno vzhledem k tomu, že není nut
né provádět testy bezpečnosti, tyto léky již tímto procesem 
prošly a je tedy možné se zaměřit výhradně na efekt daného 
léku na jiné onemocnění, než na které byl původně vyvinut 
(19, 20). Z tohoto pohledu je samozřejmě pozornost upírána 
zejména na již nepříliš drahé statiny a metformin. 
Zatím nejvíce ověřenou cestou, jak chránit naše tepny před 
aterosklerózou přes jaterní parenchym, zůstává množení 
LDL receptorů na jaterních buňkách, ale zároveň i  jejich 
ochrana před nadměrným přísunem mastných kyselin 
a  jednoduchých cukrů, především fruktózy. Zde tedy stá
le vládnou statiny, případně další hypolipidemika a dietní 
opatření s  omezením jednoduchých sacharidů společně 
s redukcí viscerální tuku, dietou a cvičením. Současný stav 
terapie jaterních a kardiovaskulárních onemocnění je shr
nut v Tabulce 1, upravené dle (19). Jako u velké části one
mocnění je jistě důležité i načasování intervence dané po
ruchy. Proto je pozornost zaměřena i na faktory jaterního 

Tabulka 1: Terapeutické možnosti nealkoholické jaderné steatózy, 
steatohepatitidy a kardiovaskulárních onemocnění a jejich úspěšnost
(Upraveno dle (19))

Kardiovaskulární 
onemocnění

Nealkoholická 
steatóza, 
steatohepatitida 

Dietní opatření (omezení 
jednoduchých cukrů 
+ alkoholu) + zvýšená 
fyzická aktivita 
+ bariatrická chirugie
(větší množství dat)

pravděpodobně 
pozitivní účinek

pravděpodobně 
pozitivní účinek

Statiny 
(větší množství dat)

vysoce pozitivní 
účinek

méně jistý 
pozitivní účinek

ACE inhibitory/sartany vysoce pozitivní 
účinek

nejistý klinický 
účinek

Metformin 
(větší množství dat)
Glucagon-like peptide-1 
agonisté, fibráty, ezetimib, 
omega 3 mastné kyseliny 

pravděpodobně 
pozitivní účinek

méně jistý 
pozitivní účinek

Thiazolidindiony, 
vitamin E, kyselina 
ursodeoxycholová

nejistý klinický 
účinek

méně jistý 
pozitivní účinek

Inhibitory apolipoproteinu 
CIII

nejistý klinický 
účinek

nejistý klinický 
účinek

N o v é / v y v í j e n é  l é k y 
Agonisté receptoru 
farnesoid X: kyselina 
obeticholová, ...)

nejistý klinický 
účinek

méně jistý 
pozitivní účinek/
nejistý klinický 
účinek
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postižení, a to i u obézních dětí, také výrazně přibývajících 
v našich populacích (21).
Na úplný závěr této podkapitoly je vhodné zmínit, že exis
tují zajímavá data, kdy obraz plátu v tepně či pouhé zmí
nění jeho přítomnosti může konkrétní pacienty/rizikové 
osoby stimulovat k lepší spolupráci (22). Možná i pohled na 
obraz tučných jater, či zdůraznění dalšího problému  vyš
ších jaterních testů by teoreticky mohl mít podobný účinek 
na postižené osoby a mohl by zlepšit jejich spolupráci.

Shrnutí 
Jaterní buňka plní mnoho metabolických funkcí, je proto 
spojena s většinou jejich poruch jako původce i  jako oběť. 
Jednou z populačně nejčastějších poruch v  této oblasti je 
jaterní steatóza, případně další stadia vývoje tohoto one
mocnění. Jejich hromadný výskyt vyplývá z  nezdravého 
životního stylu s  následkem centrální obezity, inzulínové 
rezistence a smíšené dyslipidémie; nejčastějším závažným 
následkem jaterní steatózy není cirhotické či jiné závažné 
postižení jater, ale aterosklerotické postižení tepenného 
systému. I  když v  současné době je nejúčinnější ovlivně
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tions and new insights. Science. 2011;332(6037):1519-23.

2. Ndrepepa G, Colleran R, Kastrati A. Gamma-glutamyl transferase 
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Acta. 2018;476:130-138. 
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H, Goodman Z. Nonalcoholic steatofibrosis independently predicts 
mortality in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatol Commun. 
2017;1(5):421-428.

5. Golabi P, Stepanova M, Pham HT, Cable R, Rafiq N, Bush H, Gogoll T, 
Younossi ZM. Non-alcoholic steatofibrosis (NASF) can independent-
ly predict mortality in patients with non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD). BMJ Open Gastroenterol.2018;5(1):e000198.
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8. Bedogni G, Kahn HS, Bellentani S, Tiribelli C. A simple index of lipid 
overaccumulation is a good marker of liver steatosis. BMC Gastroen-
terol. 2010;10:98. 

9. Bedogni G, Bellentani S, Miglioli L, Masutti F, Passalacqua M, Castigli-
one A,  Tiribelli C. The Fatty Liver Index: a simple and accurate predic-
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Adams LA, Kench J,  Therneau TM, Day CP.The NAFLD fibrosis score: 
a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NA-
FLD. Hepatology. 2007;45(4):846-54.

11. He L, Deng L, Zhang Q, Guo J, Zhou J, Song W, Yuan F. Diagnostic 
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Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed 
Res Int. 2017;9729107.

12. Papandreou C, Bullò M, Tinahones FJ, Martínez-González MÁ, Corella 
D, Fragkiadakis GA, López-Miranda J, Estruch R, Fitó M, Salas-Salvadó 
J. Serum metabolites in non-alcoholic fatty-liver disease develo-
pment or reversion; a  targeted metabolomic approach within the 
PREDIMED trial. Nutr Metab (Lond). 2017;14:58. 

ní dyslipidémií zprostředkováno právě přes jaterní buňku 
a její LDL receptory, do budoucnosti se nabízí možnost dal
šího příznivého ovlivnění v této oblasti. Nicméně hlavním 
klíčem ke zlepšení stavu jaterní buňky u konkrétního pa
cienta je v  současnosti pohled do jeho minulosti, tedy do 
nevhodných stravovacích a  pohybových návyků předchá
zejícím tomuto onemocnění a jejich náprava. To znamená 
pokusit se dělat z  našich pacientů se steatotickými játry 
z  hlediska pohybové aktivity alespoň částečně stěhovavé 
ptáky zmíněné na začátku tohoto článku.
Co se týká odborníků potýkajících se s  tímto fenoménem, 
mělo by v zásadě platit následující. Hepatolog, zabývající se 
vyššími jaterními testy, by měl pomyslet i na možnost kar
diovaskulární příhody a pokusit se pacienta ovlivnit i v tom
to směru – přinejmenším doporučit kontrolu krevních lipidů, 
glukózy a krevního tlaku. Opačně kardiolog, lipidolog, diabe
tolog by neměli odbýt mírné zvýšení jaterních testů pouhým 
konstatováním jaterní steatózy, ale měli by tyto pacienty po
važovat za více rizikové a pokusit se je ještě více stimulovat 
k disciplinovanějšímu přístupu k životnímu stylu a evidovat 
je pro případ budoucí ověřené léčby. 
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Použití omega-3 MK v léčbě dyslipidémií a ovlivnění 
KV rizika: update pro rok 2019

Vyšší příjem omega3 mastných kyselin (omega3 MK) 
z  přirozených zdrojů byl v  mnoha observačních studiích 
spojen s  poklesem rizika kardiovaskulárních onemocnění 
(KVO) (1), nicméně větší studie zaměřené na sekundární 
prevenci u vysoce rizikových pacientů měly nekonzistentní 
výsledky (2) a studií cílených na prevenci primární je mi
nimum. V roce 2002 bylo publikováno review, jehož autoři 
dospěli k  závěru, že každodenní konzumace ekvivalentu 
40–60 gramů ryb (obsahující 0,2–1,0 g omega3 MK) je 
spojena s téměř 50 % poklesem kardiovaskulární (KV) mor
tality (3). Pozitivní vliv pravidelného příjmu přirozených 
zdrojů omega3 MK na kardiovaskulární zdraví je zřejmý, 
ovšem suplementace samotných omega3 MK v  podobě 
potravinových doplňků je diskutabilní a zůstává mnoho let 
předmětem klinických studií.
Esencilání omega3 MK je kyselina alfalinolenová (ALA) 
získávaná z rostlinných zdrojů (len, vlašské ořechy, řepka, 
sója a jejich oleje) a metabolizovaná na kyselinu arachido
novou a dále na tzv. eikosanoidy, které plní v našem orga
nismu řadu nezbytných funkcí. ALA se maximálně z  5 % 
také metabolizuje na další nezbytné omega3 MK s dlou
hým řetězcem – kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a  do
kosahexaenovou (DHA), které jsou přibližně v poměru 2:3 
bohatě zastoupené v  rybím tuku (losos, makrela, pstruh) 
a  jejichž blahodárný vliv na prevenci aterotrombotických 
příhod byl opakovaně dokumentován. Endogenní syntéza 
těchto esenciálních MK je minimální, proto hraje příjem 
potravou zcela zásadní roli.
Pozitivní vliv EPA a  DHA na kardiovaskulární morbiditu 
a mortalitu byl pozorován v některých epidemiologických 
i  intervenčních studiích a  mlže být dán kombinací jejich 
rozličných efektů na rizikové faktory kardiovaskulárních 
onemocnění (viz. Tabulka 1).
Opakovaným problémem při zkoumání vlivu omega3 
MK na naše zdraví je používání různých zdrojů v různých  
studiích, což samozřejmě značně ovlivňuje srovnatelnost 

MUDr. Eva Tůmová, Ph.D., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn:
Omega3 mastné kyseliny jsou v kontextu kardiovaskulární prevence skloňovány již řadu let, během nichž byla publiko
vána data hovořící jednak pro jejich benefit ve smyslu poklesu kardiovaskulárního rizika při jejich suplementaci, jednak 
popírající jakýkoli pozitivní efekt užívání omega3 mastných kyselin ve formě potravinových doplňků. V současné době 
máme k dispozici účinnou farmakoterapii kladně ovlivňující individuální kardiovaskulární riziko našich pacientů, ovšem 
nezanedbatelné množství nemocných i  přes intenzivní preventivní léčbu prodělá kardiovaskulární příhodu. Proto sílí  
snaha najít další terapeutické možnosti, ze kterých by naši pacienti mohli v rámci kardiovaskulární prevence profitovat. 
Omega3 mastné kyseliny jsou, i přes opakované nejednoznačné výsledky, jednou z nadějí a na jejich vliv na kardiovasku
lární zdraví se zaměřují další a další průzkumy. Tento článek se věnuje výsledkům nových studií na tomto poli a rozebírá 
jejich přínos a možné využití v klinické praxi.
Klíčová slova: omega3 mastné kyseliny (EPA, DHA), kardiovaskulární prevence, kardiovaskulární onemocnění

jednotlivých výsledků. Z valné většiny hovoří ale výstupy 
těchto studií pro pozitivní vlivy omega3 MK, což doku
mentuje tabulka výše. Na druhou stranu, i významný efekt 
na kardiovaskulární rizikové faktory se nemusí nezbytně 
odrazit v klinickém výstupu, je tedy nezbytné znát vliv pří
jmu omega3 MK na samotnou incidenci kardiovaskulár
ních onemocnění či mortality.
Ze stejného důvodu je omezené hodnocení vlivu omega3 
MK v dostupných metaanalýzách – často dochází ke srov
návání studií s  rozdílným designem (některých bez kon
trolních skupin, nezaslepených), s  nepřesně definovanou 
dávkou a  typem omega3 MK. Není možné srovnávat vý
sledky studií poskytujících omega3 MK ve formě rybích 
pokrmů a ve formě potravinových doplňků, kdy je zřejmý 
rozdíl v  definici dávky a  složení omega3 MK. Zároveň je 
nutné brát v potaz konkrétní sledovanou populaci v určité 

Tabulka 1: Účinky EPA a DHA na rizikové faktory kardiovaskulárních 
příhod

EPA DHA

↓ sd-LDL - +

↑ HDL - +

↓ TG ++ ++

↓ krevního tlaku +/- +

↓ tepové frekvence - +

↓ zánětlivé odpovědi + +/-

↓ oxidačního stresu + +

↓ agregability trombocytů + ++

↓ aktivace trombocytů + -

↑ fibrinolýzy - -

↑ funkce endotelu - +

↑ glykemie + +/-

sd-LDL – malé denzní LDL částice; HDL – HDL částice; TG – triglyceridy
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studii a  uvědomit si, že výstup platí právě pro tyto typy 
osob.
Koncem roku 2018 byly prezentovány výsledky tří zajíma
vých projektů zkoumajících vliv omega3 MK na rozdílné 
populační skupiny – jednalo se o  studie VITAL, ASCEND 
a REDUCEIT.

VITAL (The Vitamin D and Omega-3 Trial)
Otázkou, zda suplementace omega3 MK poveden k reduk
ci KV rizika u běžné populace, se zabývala skupina vědců 
z USA (4). V rámci primární prevence podávali účastníkům 
randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené studie 
omega3 MK (v  dávce 1 g denně) či placebo (1 g olivové
ho oleje). Zařazeno bylo celkem 25 871 osob – muži starší  
50 let a ženy starší 55 let, kteří byli sledováni po dobu prů
měrně 5,3 let.
Omega3 MK byly podávány ve formě kapsle rybího oleje, 
který obsahoval 840 mg omega3 MK, z čehož 460 mg tvo
řila EPA a 380 mg DHA – jedná se o dávku doporučovanou 
AHA pro kardioprotekci (5), která se ukázala jako význam
ný benefit v sekundární prevenci KVO (6). Primárním cílem 
byly velké KV příhody (kompozit akutního infarktu myo
kardu, cévní mozkové příhody či smrti z KV příčin).
Po dobu trvání studie se velká KV příhoda vyskytla u 386 
účastníků ve větvi užívající aktivní léčbu a u 419 osob na 
placebu (HR 0,92; 95 % CI, 0,80–1,06; p = 0,24), invazivní 
nádorové onemocnění bylo diagnostikováno u 820 jedinců 
ve skupině léčené omega3MK a u 797 osob na placebu (HR 
1,03; 95 % CI, 0,93–1,13; p = 0,56). Ani v žádném ze sekun
dárních cílů nezaznamenali autoři studie pozitivní efekt 
omega3 MK na incidenci KV či nádorových onemocnění, 
došlo pouze k malého poklesu incidence akutního infarktu 
myokardu (HR 0,72; 95 % CI, 0,59–0,90). Při analýze úmrtí 
z jakýchkoli příčin bylo HR 1,02 (95 % CI, 0,90–1,15). Záro
veň u jedinců užívajících omega3 MK autoři nezjistili vyšší 
riziko krvácení nebo jiných vážných nežádoucích účinků.
Tato rozsáhlá studie nepotvrdila výhody preventivního 
užívání potravinových doplňků s  obsahem omega3 MK 
ve smyslu poklesu KV rizika, ani rizika rozvoje nádorové
ho onemocnění. Analýza sice naznačila trend klesajícího 
rizika akutního infarktu myokardu mezi osobami užíva
jícími omega3 MK, ovšem riziko úmrtí na KV příhodu či 
iktus bylo v obou skupinách prakticky stejné. Podrobnější 
zhodnocení výsledků po vyřazení prvních dvou let sledo
vání ukazovalo nesignifikantně vyšší riziko výskytu nádo
rového onemocnění u  jedinců na omega3 suplementace, 
incidence úmrtí na nádorová onemocnění byla ovšem bez 
rozdílu. Výsledky byly také analyzovány z hlediska různých 
podskupin, přičemž osoby konzumující menší množství 
rybích pokrmů a černošská populace vykazovala výraznější 
benefit doplňků s obsahem omega3 MK.

ASCEND (A Study of Cardiovascular Events in Diabetes)
Celkem 15 480 diabetiků (1. i 2. typu) starších 40 let bez 
anamnézy KV onemocnění bylo ve studii ASCEND (7) ran
domizováno k léčbě omega3 MK (1 g kapsli s 840 mg směsi 
MK – 460 mg EPA a  380 mg DHA) či placeba (1 g olivo
vého oleje) denně. Primárním cílem byla první KV příhoda 
(nefatální infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, TIA, 
nebo úmrtí z vaskulárních příčin vyjma potvrzené intrakra
niální krvácení), sekundárním cílem potom první závažná 
KV příhoda nebo jakákoli arteriální revaskularizace.

Pacienti byli sledováni v průměru 7,4 let, během nichž au
toři zaznamenali vážnou vaskulární příhodu u 689 (8,9 %) 
ze skupiny užívající omega3 MK a u 712 (9,2 %) osob na 
placebu (RR, 0,97; 95 % CI, 0,87–1,08; p = 0,55), sekun
dární cíl se vyskytl u 882 (11,4 %) jedinců léčených ome
ga3 MK a  887 (11,5 %) subjektů, jimž bylo podáváno 
placebo (RR, 1,00; 95 % CI, 0,91–1,09). V průběhu trvání 
studie zemřelo 752 (9,7 %) osob užívajících omega3 MK  
a  788 (10,2 %) pacientů z  placebové větve (RR, 0,95;  
95 % CI, 0,86–1,05). Mezi sledovanými skupinami nebyl 
zaznamenán žádný rozdíl v incidenci závažných KV příhod.
U  diabetiků v  primární kardiovaskulární prevenci nebyl 
touto studií potvrzen efekt užívání omega3 MK na pokles 
rizika vážných KV příhod. Byl sice pozorovaný trend pokle
su úmrtí z KV příčin ve větvi suplementované omega3 MK 
(RR kleslo o 18 %), ovšem pokud tuto nelze vysvětlit kle
sající incidencí koronárních či cerebrovaskulárních příhod 
(a nedošlo tedy k naplnění primárního cíle), je toto pozo
rování pouze „hypotézu generující“. Výsledky této studie 
tedy nepodporují preventivní podávání omega3 MK u dia
betiků.

REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with 
Icosapent Ethyl – Intervention Trial)
Autoři této studie (8) vycházeli z  faktu, že vysoce purifi
kovaná EPA snižuje hladinu triglyceridů a pokusili se zjis
tit efekt jejího užívání na výskyt ischemických KV příhod 
v  rizikové populaci. Tito nemocní vykazují dle výsledků 
mnoha studií vysoké riziko incidence KV příhod i přes často 
intenzivní hypolipidemickou léčbu (9).
Do této multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené 
a placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 8 179 
pacientů v sekundární KV prevenci (70,7 %), případně v pre
venci primární s přítomností jednoho významného rizikové
ho faktoru (60 % studijní populace tvořili diabetici). Všichni 
účastníci studie již užívali hypolipidemickou léčbu statinem 
s  relativně uspokojivými hladinami LDLchole sterolu 
(1,06–2,59 mmol/l; medián 1,94 mmol/l), ovšem nedosta
tečně kontrolovanými triglyceridy (koncentrace 1,52–5,63 
mmol/l; medián 2,44 mmol/l). Pacienti byli randomizová
ni k podávání 2 g ethyl esteru EPA (EEPA, vysoce purifi
kovaný derivát s  lepší biologickou dostupností) 2x denně 
(celková dávka tedy činila 4 g denně) či placeba (minerální 
olej). Sledován byl kompozitní cíl daný úmrtím z kardiovas
kulárních příčin, nefatálním infarktem myokardu či cévní 
mozkovou příhodou, koronární revaskularizací a nestabilní 
anginou pectoris. Mezi sekundární cíle patřilo úmrtí z kar
diovaskulárních příčin.
Během sledování zařazených osob po průměrnou dobu  
4,9 let došlo k  výskytu primárního cíle u  17,2 % pacien
tů ve větvi léčené EPA a u 22,0 % osob ve větvi na place
bu (HR, 0,75; 95 % CI, 0,68–0,83; p < 0,001), sekundární 
cíl byl v těchto skupinách zaznamenán u 11,2 % a 14,8 % 
osob (HR, 0,74; 95 % CI, 0,65–0,83; p < 0,001). Mezi je
dinci užívajícími EPA byla tedy zjištěna signifikantně niž
ší incidence KV ischemických příhod, včetně nižšího rizi
ka úmrtí z KV příčin (4,3 % vs. 5,2 %; HR, 0,80; 95 % CI, 
0,66–0,98; p = 0,03). Poměrně větší počet pacientů na EPA 
byl v průběhu studie hospitalizován pro fibrilaci či flutter 
síní (3,1 % vs. 2,1 %, p = 0,004), ve větvi léčená EPA bylo 
také zaznamenaný trend ke zvýšenému riziku vážných 
krvácivých komplikací (2,7 % vs. 2,1 %, p = 0,06).
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Závěry této studie hovoří jasně pro efekt užívání vyšších 
dávek vysoce purifikované varianty EPA u rizikových paci
entů s hypertriglyceridémií navzdory hypolipidemické léč
bě statiny ve smyslu snížení rizika ischemických KV příhod 
včetně úmrtí z KV příčin – relativní riziko primárního sle
dovaného cíle kleslo o 25 % (viz. Obr. 1), riziko sekundární
ho cíle o 26 %, přičemž dle provedené analýzy nebyl efekt 
suplementace EPA zprostředkovaný vlivem na metabolis
mus triglyceridů.
Studie REDUCEIT přinesla další důkaz benefitu podávání 
omega3 MK na KV zdraví. Byl použit nový derivát ome
ga3 MK s vyšším biologickým účinkem na rozdíl od většiny 
předchozích studií, kdy byla podávána směs omega3 MK 
EPA a DHA v různých poměrech, dávka této formy EPA byla 
navíc ve studii REDUCEIT významně navýšena (více než 
dvojnásobně). Dle podrobnějších analýz efektu EPA v této 
studii šlo pravděpodobně především o antiaterogenní vliv 
(tedy jakýsi efekt přímo na cévní úrovni), který zapříčinil 
pokles incidence KV onemocnění. Samotná změna lipido
gramu totiž nevysvětluje dostatečně klinický výstup  po
kles nonHDLcholesterolu u  jedinců užívajících EPA byl 

Tabulka 2: Srovnání vybraných parametrů studie VITAL, ASCEND, REDUCE-IT

Studie Počet osob Věk (průměr) Trvání v letech 
(průměr) Intervence Placebo Diabetes 

mellitus (%) Statiny (%) Primární cíl 
(%)

VITAL 25 871 67,1 5,3
460 mg EPA 

+ 380 mg 
DHA

1 g olivový 
olej 13,7 % 37,5 % -8 % (ns)

ASCEND 15 480 63,3 7,4
460 mg EPA 

+ 380 mg 
DHA

1 g olivový 
olej 100 % 75 % -3 % (ns)

REDUCE-IT 8 179 64 4,9 4 g E-EPA 4 g minerální 
olej 60 % 70,7 % -25 %

EPA – eikosapentaenová kyselina; DHA – dokosahexaenová kyselina; E-EPA – ethyl esteru kyselina eikosapentaenové; 
ns – statisticky nevýznamný rozdíl

v průměru o 0,36 mmol/l, což by mělo být následováno sní
žením KV příhod nanejvýš o 8 %, studie ovšem prokázala 
více než trojnásobně vyšší redukci rizika.
Po srovnání posledních dat hodnotících vliv suplementace 
omega3 MK v  rámci KV prevence nelze vyslovit jedno
značné doporučení či formulovat jasný závěr. V  současné 
době jistě nejsou dostatečné důkazy podporující rutin
ní podávání těchto potravinových doplňků s  myšlenkou 
poskytnutí benefitu na KV zdraví našich pacientů. 
Doporučení amerických odborných společností z  roku 
2016 jdou prakticky ruku v  ruce s  výsledky nové studie 
REDUCEIT, jelikož uvádějí, že suplementace doplňky 
s omega3 MK je bezpečné a mělo by být zváženo v dávce 
34 g denně u pacientů s významnou hypertriglyceridémií. 
Pokud bychom se měli skutečně opírat o  výsledky studie 
REDUCEIT, bylo by nezbytné suplementovat použitý 
specifický derivát omega3 MK ve vysoce purifikované 
formě (EEPA) – příznivý vliv podávání omega3 MK může 
být dán jen a pouze touto konkrétní látkou v určité jasně 
definované dávce. V tomto směru je jistě třeba vyčkat vý
sledků dalších studií, již během tohoto roku by měla být 

Obr. 1: Primární sledovaný cíl ve studii REDUCE-IT (8)
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ukončena další rozsáhlá studie STRENGHT zkoumající 
nový přípravek „epanova“. Jde o  směs hydrolyzovaných 
omega3 MK, které nevyžadují další hydrolýzu ve střevě, 
čímž stoupá jejich biologická dostupnost. Populaci zařa
zenou do této končící studie tvoří více než 13 000 paci
entů ve velmi vysokém KV riziku s  hypertriglyceridémií  
(Tg 2,0–5,6 mmol/l). Závěry tohoto projektu nám jistě 
napoví, jakým způsobem se bude ubírat další strategie 
na poli preventivního podávání potravinových doplňků 
s omega3 MK či jejich purifikovanými deriváty.
Omega3 MK mají v našem organismu řadu funkcí a krom 
jiného se účastní procesů, které hrají roli při vzniku a roz
voji aterosklerotických lézí. Dosavadní výsledky klinických 

1. Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular dise-
ase: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J 
Am Coll Cardiol 2011;58: 2047-67.

2. Rizos EC, Elisaf MS. Does supplementation with omega-3 PUFAs add 
to the prevention of cardiovascular disease? Curr Cardiol Rep 2017; 
19(6): 47. 

3. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, 
omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002; 
106: 2747-57.

4. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al. VITAL Research Group. Marine n-3 
Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N 
Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):23-32. doi: 10.1056/NEJMoa1811403. 
Epub 2018 Nov 10.

5. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, 
omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002; 
106: 2747-57.

studií a  jejich metaanalýz zaměřených na podávání ome
ga3 MK v  rámci KV prevence poskytly nekonzistentní 
výsledky, jakkoli v populacích s velmi vysokým KV rizikem 
byl prokázán pozitivní efekt suplementace vysokých dávek 
omega3 MK. Podle posledních studií se zdají být slibné 
upravené, purifikované formy jednotlivých omega3 MK 
u specifických skupin pacientů. V současné době je ovšem 
velice málo klinických důkazů nezbytných k modifikaci do
poručených léčebných postupů a rutinní podávání potravi
nových doplňků omega3 MK se nedoporučuje, jakkoli lze 
zvážit u vysoce rizikových pacientů s hypertriglyceridémií.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.
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Sodíkoglukózový kotransportér 2 (SGLT2) zprostředková
vá příjem glukózy v časném proximálním tubulu ledvin a je 
zodpovědný za většinu (80–90 %) reabsorpce glukózy na 
úrovni glomerulu. Zbývajících 10–20 % se pak reabsorbuje 
pomocí SGLT1. U pacientů s diabetes mellitus, inhibitory 
SGLT2 snižují glykémii zvýšením glykosurie. V  současné 
době máme k dispozici 3 inhibitory SGLT2: canagliflozin, 
dapagliflozin a empagliflozin. Z nich má nejvyšší selektivi
tu pro SGLT2 empagliflozin. 
Ve studii EMPAREG OUTCOME empagliflozin snižoval 
celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetes 
mellitus 2. typu v  porovnání s  placebem. Tento pozitivní 
efekt byl způsoben především příznivými účinky na srdeč
ní selhání. To ukazuje, že empagliflozin musí mít i jiný než 
pouze hypoglykemizující účinek. Jeden z nejčastěji uvádě
ných neglukózových účinků inhibitorů SGLT2 je snížení 
krevního tlaku (TK). Nedávná metaanalýza 27 randomizo
vaných kontrolovaných studií dospěla k závěru, že u paci
entů s diabetes mellitus 2. typu, inhibitory SGLT2 snižují 
systolický TK o 4 mm Hg (95 % CI, 4,4 až 3,5) a diastolický 
TK o 1,6 mm Hg (95 % CI, 1,9 až 1,3). Přesné mechanis
my, jak inhibitory SGLT2 snižují TK nebyly zatím zcela 
objasněny. Nicméně předpokládá se, že inhibice reabsorpce 
glukózy a sodíku v proximálním tubulu vede k osmotické 
diuréze a tím ke snížení TK. Další studie také ukázaly, že 
inhibitory SGLT2 zlepšují výsledky 24hodinového am
bulantního monitorování TK (24h ABPM). Důležité je, že  
24h ABPM je lepším prediktorem kardiovaskulárního rizika 
a mortality, než hodnota TK naměřena v ambulanci lékaře. 
Navíc 24h ABPM může identifikovat pacienty s maskova
nou hypertenzí, která je spojena se zvýšeným kardiovas
kulárním rizikem a je častější u pacientů s diabetes melli
tus. Účelem této metaanalýzy bylo zjistit efekt inhibitorů  
SGLT2 na 24h ABPM.

Výsledky
Výběr studií a charakteristiky
Do analýzy bylo vybráno 6 randomizovaných, dvojitě za
slepených, placebem kontrolovaných studií. Z těchto studií  
3 studie hodnotily efekt dapagliflozinu (n = 952),  

Efekt inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru-2 
na výsledek 24hodinového monitorování krevního tlaku: 
systematický přehled a metaanalýza

William L. Baker, PharmD; Leo F. Buckley, PharmD; Michael S. Kelly, PharmD;  
John D. Bucheit, PharmD; Eric D. Parod, PharmD; Roy Brown, MLIS;  
Salvatore Carbone, MS; Antonio Abbate, MD, PhD; Dave L. Dixon, PharmD

Komentář: MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Centrum pro hypertenzi III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

1 hodnotila efekt empagliflozinu (n = 823), 1 canagliflozinu 
(n = 169) a 1 hodnotila efekt ertugliflozinu (n = 154). Data 
o  změnách krevního tlaku jsou v  Tabulce 1 na následující 
straně.

Kvantitativní analýza dat 24h TK
Data ze 6 randomizovaných studií ukázala, že použití  
SGLT2 inhibitorů bylo spojeno se statisticky signifi
kantním snížením 24h systolického TK (o  3,76 mm Hg)  
v  porovnání s  placebem. Střední rozdíly u  canagliflozi
nu, dapagliflozinu, empagliflozinu a  ertugliflozinu byly  
4,65 mm Hg, 3,73 mm Hg, 3,70 mm Hg a  3,65 mm 
Hg. Nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl mezi 
jednotlivými SGLT2 inhibitory. Jen 4 ze 6 studií uváděly 
data na 24h diastolický TK, který SGLT2 inhibitory také 
statisticky signifikantně snižovaly (o 1,83 mm Hg). Střední 
rozdíly u canagliflozinu, dapagliflozinu, empagliflozinu a er
tugliflozinu byly 2,41 mm Hg, 1,18 mm Hg, 1,51 mm Hg  
a 2,70 mm Hg. Rozdíl mezi jednotlivými preparáty dosa
hoval statistické významnosti.

Denní TK
Analýza 5 studií, které zaznamenaly denní hodnoty systo
lického tlaku, ukázala, že použití SGLT2 inhibitorů je aso
ciována se signifikantní redukcí hodnot oproti placebu 
(o 4,34 mm Hg). Střední rozdíly u canagliflozinu, dapagli
flozinu, empagliflozinu a ertugliflozinu byly 5,43 mm Hg, 
4,31 mm Hg, 4,14 mm Hg a 4,37 mm Hg. Nebyl zazna
menán žádný signifikantní rozdíl mezi jednotlivými SGLT2 
inhibitory. Jenom 3 studie uváděly data pro denní hodno
ty diastolického TK, ale žádná s dapagliflozinem. Užívání 
SGLT2 inhibitorů bylo spojeno se statisticky signifikantním 
snížením denního diastolického TK oproti placebu  
(o  2,09 mm Hg). Střední rozdíly u  canagliflozinu, 
empagliflozinu a  ertugliflozinu byly 2,58 mm Hg,  
1,69 mm Hg a  2,80 mm Hg. Rozdíl mezi jednotlivými  
inhibitory SGLT2 dosahoval statistické významnosti. 

Noční TK
Analýza 5 studií, které zaznamenaly hodnoty nočního 
TK, ukázala signifikantní snížení nočního TK v porovnání 
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Název studie
SGLT-2 
skupina

n

Změna 24h 
STK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Změna 24h 
DTK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Změna 
denního STK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Změna 
denního DTK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Změna 
nočního STK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Změna 
nočního DTK 
od základní 
hodnoty
(mm Hg)

Lambers-Heerspink
et al (2013)

DAPA 
10 mg/d

24 -5,6±11,62 NH -8,8±12,25 NH -1,9±12,5 NH

Placebo 25 -0,7±9,18 -0,8±9,31 -0,6±11,48

Amin et al (2015)

ERTU 
1 mg/d

39 -2,97±4,62 -1,9±3,03 -2,9±4,78 -2,1±3,19 -2,6±5,89 -1,6±4,3

ERTU 
5 mg/d

38 -4±4,87 -2,3±3,15 -3,6±5,35 -1,9±3,46 -3,6±6,45 -2,6±4,72

ERTU 
25 mg/d

39 -3,69±4,62 -1,5±3,03 -4,2±4,64 -1,7±3,19 -2,4±6,05 -0,9±4,46

Placebo 38 0,1±4,4 0,8±3,30 0,8±5,19 0,9±3,3 -0,4±6,29 0,9±4,40

Tikkanen
 et al (2015)

EMPA 
10 mg/d

276 -2,99±8,86 -1,1±4,96 -3,4±9,55 -1,28±5,41 -2,22±10,2 -0,8±6,21

EMPA 
25 mg/d

276 -3,59±9,3 -1,32±4,96 -4,12±9,55 -1,58±5,35 -2,47±11,1 -0,75±6,32

Placebo 271 0,42±8,25 0,3±5,06 0,38±8,74 0,26±5,36 0,51±10,22 0,36±6,8

Townsend 
et al (2016)

CANA 
100 mg/d

57 -4,78±8,33 -2,18±4,87 -5,05±8,66 -2,39±5,41 -4,33±11,5 -1,73±6,48

CANA 
300 mg/d

56 -7,31±11,4 -3,27±6,46 -7,36±11,7 -3,23±6,56 -6,98±12,9 -3,42±8,06

Placebo 56 -1,26±9,86 -0,26±5,35 -0,65±9,87 -0,2±5,26 -3,49±12,5 -0,98±7,75

Weber et al (2016)
DAPA 
10 mg/d

187 -11,3±21,9 -7,56±13,9 NH NH NH NH

Placebo 186 -6,88±21,5 -5,57±13,7

Weber et al (2016)
DAPA 
10 mg/d

267 -9,62±20,1 -6,15±13,7 -10±20,43 NH -8,8±22,88 NH

Placebo 263 -6,73±20,1 -5,53±13,8 -6,9±20,69 -6,5±23,17

Tabulka 1: Data o změnách krevního tlaku

CANA – canagliflozin; DAPA – dapagliflozin; DTK – diastolický krevní tlak; EMPA – empagliflozin; ERTU – ertugliflozin; NH – nenahlášené; 
STK – systolický krevní tlak

s  placebem (o  2,61 mm Hg). Střední rozdíly u  canagliflo
zinu, dapa gliflozinu, empagliflozinu a  ertugliflozinu byly  
2,11 mm Hg, 2,05 mm Hg, 2,85 mm Hg a 2,46 mm Hg. 
Nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi jednotlivými 
SGLT2 inhibitory. 3 studie zaznamenaly hodnoty noč
ního diastolického TK, ale opět nebyla nalezena žádná 
studie s  dapagliflozinem. Užívání SGLT2 inhibitorů bylo 
spojeno se statisticky signifikantním snížením nočního 
diastolického TK oproti placebu (o  1,49 mm Hg). Střední 
rozdíly u  canagliflozinu, empagliflozinu a  ertugliflozinu 
byly 1,54 mm Hg, 1,14 mm Hg a  2,49 mm Hg. Rozdíl 
mezi jednotlivými inhibitory SGLT2 dosahoval statistické 
významnosti. 

Diskuze
Tato metaanalýza zahrnující 2098 pacientů ukázala, že 
SGLT2 inhibitory signifikantně snižují hodnoty 24h sy
stolického (o 3,76 mm Hg) i diastolického (o 1,83 mm Hg) 
tlaku. Tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky již dříve pub
likované metaanalýzy, která byla změřená na hodnoty krev
ního tlaku měřeného v ambulanci.  Navíc tato metaanalýza 
ukázala, že SGLT2 inhibitory signifikantně snižují denní 
systolický i diastolický tlak a méně výrazně, ale také signi
fikantně i noční systolický a diastolický TK. Efekt SGLT2 
inhibitorů na 24 h ABPM byly konzistentní napříč různý

mi dávkami léků. Protože se nedá provést přímé porovnání 
mezi jednotlivými léky, snížení krevního tlaku pozorované 
u SGLT2 inhibitorů musíme považovat za skupinový efekt 
těchto léků. Přesný mechanismus, jakým SGLT2 inhibitory 
snižují krevní tlak, není zatím plně známý, ale pravděpo
dobně se jedná o  multifaktoriální mechanismus. SGLT2 
inhibitory zmenšují cirkulující objem díky svému natriu
retickému a osmotickému diuretickému efektu. Vzhledem 
k  chronickému kalorickému deficitu (vylučování glukózy 
močí) mohou SGLT2 inhibitory vyvolat redukci hmotnos
ti, ale co je důležitější, zlepšují složení těla redukcí tukové 
hmoty při jen malých změnách v netukových tkáních. Bylo 
již prokázáno, že redukce tukové hmoty vede ke snížení 
TK, což by naznačovalo další možný mechanismus snížení 
TK pomocí SGLT2 inhibitorů. Terapie SGLT2 inhibitory 
také zlepšuje arteriální poddajnost, která je spojena se sní
žením krevního tlaku. SGLT2 inhibitory také snižují akti
vitu sympatického nervového systému a nejspíš i systému  
reninangiotensinaldosteron zvýšením dodávky sodíku 
do macula densa a tím mohou snižovat krevní tlak. V této 
metaanalýze se zdá, že snížení krevního tlaku pomocí  
SGLT2 inhibitorů přetrvává 24h s  větším poklesem TK 
během dne a  menším poklesem během noci. Můžeme 
to částečně připsat tomu, že osmotická diuréza stoupá 
pravděpodobně víc přes den při vyšším kalorickém příjmu 
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a příjmu tekutin. Snížená produkce moči v noci může také 
vysvětlovat nižší efekt na noční hodnoty TK.  Efekt SGLT2 
inhibitorů na snížení krevního tlaku může být i nezávislý 
na diuréze a rozdíl v denním a nočním snižování TK může 
souviset se sympatickou aktivitou. Z  jiných antidiabetik 
vykazovaly efekt na snižování krevního tlaku jen sitagliptin, 
dulaglutid a rosiglitazon, ale i přes příznivý efekt na hod
noty TK ani jeden z  léků nezlepšoval kardiovaskulární 
výsledky. Tato analýza ukázala, že SGLT2 inhibitory jsou 
jedinou třídou antidiabetik se skupinovým efektem na re
dukci krevního tlaku. Studie EMPAREG OUTCOMES byla 
první studií, která ukázala, že antihyperglykemická terapie 
signifikantně snižuje kardiovaskulární mortalitu, celkovou 
mortalitu a počet hospitalizací kvůli srdečnímu selhání. 
Limitací této analýzy je, že studiové protokoly na měření 24h 
TK se mezi jednotlivými studiemi lišily a lišily se i výchozí hod

noty TK. Je přítomna i další různorodost studovaných popula
cí jako je přítomnost nebo absence hypertenze jako diagnózy, 
doba trvání antidiabetické a antihypertenzní terapie. 

Závěr
Tato metaanalýza ukazuje, že SGLT2 inhibitory signifi
kantně snižují TK, a to jak celkový za 24 hodin, tak i denní 
a noční TK. Lineární vztah mezi hodnotami TK při 24h mo
nitorování a  rizikem kardiovaskulárních příhod zejména 
u pacientů s diabetes mellitus naznačuje, že příznivé účinky 
inhibitorů SGLT2 na TK mohou přispívat alespoň částečně 
ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika. Tato meta
analýza zdůrazňuje také potřebu monitorování TK při léčbě 
SGLT2 inhibitory a  opatrnost je nutná hlavně u  jedinců 
se sklonem k hypotenzi anebo u pacientů, kteří již užívají  
diuretickou léčbu. 
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Úvod
Pro internistu, angiologa, možná i  některého kardiologa, 
jistě však pro praktického lékaře, se stává v poslední době 
antitrombotická léčba kardiaků velmi komplikovaná, až ne
přehledná. Řídíme se doporučenými postupy, jak postupo
vat po prodělaném infarktu myokardu (myokardiální revas
kularizaci), nicméně tito nemocní s často polyvaskulárním 
postižením podstupují i další revaskularizace a řada z nich 
má navíc fibrilaci síní vyžadující též léčbu antikoagulační.  
Doporučení, jak optimálně postupovat, které protides
tičkové léky (antiagregancia) kombinovat a  jak dlouho je 
podávat, jsou předmětem mnoha evropských dokumentů 
(například jsou obsažena v řadě doporučení Evropské kar
diologické společnosti: Acute Myocardial Infarction in pati
ents presenting with STsegment elevation, Focused upda
te in Dual Antiplatelet Therapy, Peripheral Arterial Disease 
– diagnosis and management, Guidelines on Myocardial 
Revascularization). Situace se stává ještě složitější, proto
že do hry vstupují i antitrombotika, podávaná v kombinaci 
s léky protidestičkovými, a sice v nových dávkách (například 
přímá perorální antikoagulancia, konkrétně rivaroxaban). 
Podobně častěji užíváme léky mezi antitrombotika 
nepatřící, ale mající významný antiagregační efekt (např. 
cilostazol). 

Co říkají dosud platná evropská „Doporučení pro léčbu 
akutního infarktu myokardu” z roku 2017? 
Dle těchto doporučení pro antitrombotickou léčbu po akutním 
infarktu myokardu platí zejména:

- je indikována léčba nízkou dávkou acetylsalicylové kyseli
ny – ASA (síla důkazů IA),

- duální léčba: ASA v kombinaci s ticagrelorem nebo prasu
grelem (případně klopidogrelem, pokud tikagrelor nebo 
prasugrel nejsou dostupné nebo kontraindikované) je 
doporučena na 12 měsíců po perkutánní koronární inter
venci (PCI), pokud není excesívně vysoké riziko krvácení 
(IA),

- současná medikace inhibitory protonové pumpy je indi
kována u nemocných s vysokým rizikem krvácení do gas
trointestinálního traktu (IB),

- u nemocných indikovaných k orální antikoagulační léčbě 
je tato přidávána k léčbě protidestičkové (IC)

Doporučení slabší „váhy“ (IIa B-C) říkají, že v případě vysoké
ho rizika krvácení je možno léčbu P2Y12 ukončit po 6 měsí
cích, a že v případě nutné „triple“ terapie je možno dobu této 
léčby krátit na 1–6 měsíců a také že duální protidestičková 
léčba má být zvažována na 12 měsíců i u nemocných, kteří 

Tikagrelor v prolongaci protidestičkové medikace 
u nemocných po infarktu myokardu
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v  akutní fázi nebyli léčeni PCI (v  České republice však 
prakticky všichni nemocní s  poznaným infarktem jsou 
intervenováni).
A  již v  roce 2017 obsahuje toto doporučení i  výroky, že 
u  nemocných s  vysokým rizikem ischemických příhod, 
kteří dobře prvý rok tolerují duální protidestičkovou léč
bu, má být zváženo její pokračování – v podobě kombinace 
tikagrelor 2 x 60 mg denně plus ASA, na dobu dalších 2 let 
(IIbB). Také je zde uvedeno, že nemocní s nízkým rizikem 
krvácení, kteří jsou léčeni ASA a klopidogrelem, mohou na
víc dostat rivaroxaban v dávce 2,5 mg 2x denně, a že pra
sugrel nebo tikagrelor by neměly být součástí tzv. triple 
terapie (1).

Dodržujeme principy antiagregační léčby u  nemoc-
ných po překonaném infarktu myokardu v  souladu 
s „ESC Guidelines”?
Nemocným obvykle podáváme 1 rok duální protidestič
kovou léčbu. V naprosté většině případů ji ale realizujeme 
méně účinnou kombinací ASA s  klopidogrelem, resp. tito 
nemocní odcházejí z nemocnic po infarktu myokardu právě 
s touto duální léčbou „druhé řady“. Tikagrelor a prasugrel 
nejsou rutinní součástí dvojkombinace především z důvo
du nutnosti iniciální platby za tyto léky. Proč lékaři nena
bídnou nemocnému tuto výhodnější léčbu? Důvodem je 
především obava z odmítnutí počáteční „finanční investi
ce“ do léků nové generace. Je sice pravdou, že opravdu část 
nemocných odmítá významný počáteční doplatek, nicméně 
pokud se pacient o této možnosti ani nedozví, nemůže se 
svobodně rozhodnout. Pokud by byl nemocný informován, 
že se jedná o doplatek započitatelný, který mu bude po vy
čerpání „ochranného limitu“ vrácen, pak by se daleko čas
těji pro účinnější léčbu rozhodl. Přitom zmíněná „investice“ 
není velká, „ochranný limit“ je ve věku nad 65 let 1 000 Kč, 
resp. nad 70 let jen 500 Kč, u ostatních dospělých jde o limit 
5 000 Kč. Zaplacená částka nad tuto hodnotu má být ze zá
kona automaticky plátci péče nemocnému vrácena. Pokud 
tedy a priori předpokládáme odmítnutí, jedná se o pochy
bení, neboť platná doporučení nerespektujeme. Tikagrelor 
ani prasugrel ve skutečnosti nedostupnými léčivy nejsou. 
Druhým problémem, který omezuje dostupnost tikagre
loru či prasugrelu, je finanční limit na předepsaná léčiva 
v rámci specializovaných ambulancí. Tedy jak vzrostou ná
klady při preskripci tikagreloru či prasugrelu proti užití klo
pidogrelu?  Zde je situace méně přehledná, jsou stanoveny 
dvě úrovně – základní, kdy je hrazeno jen 94 Kč na měsíční 
léčbu tikagrelorem (přípravkem Brilique) a zbytek pacient 
doplácí a druhá vyšší úhrada, kdy je hrazena prakticky plná 
cena. Při základní úhradě jsou náklady pro preskribujícího 
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lékaře nízké, při užití druhé (vyšší) úhradě je započtena do 
nákladů plná cena. Tedy při volbě základní úhrady by lékaři 
náklady neměly vzrůst.    
Pokud zmiňujeme průkazně optimální účinnost antitrom
botické medikace – podáním kombinované duální proti
destičkové medikace v 1. roce po IM, případně i následně, 
nesmíme ztratit náhled na optimální bezpečnost – tedy za
bezpečení účinné léčby a nezvýšení jejího rizika (zejména 
nezvýšení rizika hemoragických komplikací).
To platí během prvého roku léčby, ale při úvaze o prolongaci 
kombinované antitrombotické medikace pak dvojnásobně. 
Rutinně (často nadbytečně) podáváme z důvodů prevence 
krvácení do gastrointestinálního traktu inhibitory proto
nové pumpy (PPI). Ve světle posledních dat není jisté, zda 
je tento postup sám o sobě správný, zda PPI nezvyšují mor
talitu a zda neztrácíme část účinnosti u některých podáva
ných antitrombotik.  

Stanovení rizika trombózy v koronárním řečišti a rizi-
ka krvácení u individuálního nemocného s ICHS
Ještě před několika lety jsme byli zastánci tzv. triple tera
pie, u nemocných s fibrilací síní nebo jinou indikací k an
tikoagulační medikaci, kteří podstupují buď plánovaný 
revaskularizační výkon, nebo prodělali akutní koronární 
syndrom. Jak lze optimálně kvantifikovat riziko krvácení 
daného pacienta?
V rámci indikace antikoagulační léčby u nemocných s fibri
lací síní máme k dispozici CHA2DS2 VASc skóre a HASBLED 
skóre, oba tyto systémy se vžily a jsou běžně i součástí dia
gnóz ve zprávách. Co ale použít ke stanovení rizika krvá
cení u  nemocných s  ICHS, zejména po akutní koronární 
příhodě? Užíváme některý ze skórovacích systémů k  jeho 
posouzení – např. PRECISEDAPT? Tento skórovací systém 
zahrnuje tyto parametry: věk, hodnotu hemoglobinu, leu
kocytů, clearance kreatininu. Je navíc dostupný i  jako in
ternetová aplikace, dokonce i pro chytré telefony. Výsledná 
určená hodnota tohoto skóre, jeli nad 25 (ze škály 0–100) 
nám říká, že bychom měli duální léčbu vést spíš krátkodobě 
(3–6 měsíců) než standardně (12 měsíců) a nepomýšlet na 
prolongovanou medikaci. Naopak nízké skóre by mohlo při
nést prospěch nemocným s vysokým rizikem recidivy a ma
lým rizikem krvácení. Systém vyšel ze studie vyhodnocení 
dat 14 963 nemocných po koronárním stentingu, kteří byli 
léčeni ASA a klopidogrelem a neměli indikaci k orální an
tikoagulační léčbě (z 8 multicentrických randomizovaných 
klinických studií). Byly identifikovány prediktory krvácení 
(TIMI klasifikace velkých a  malých krvácení) a  vytvořeno 
na základě nich numerické skóre rizika krvácení. Prediktiv
ní hodnota pak byla verifikována u nemocných po PCI ze 
studií PLATO a BernPCI registru. Nové skóre bylo určeno 
u nemocných randomizovaných k různé délce trvání duál
ní léčby s určením efektu na krvácení a vznik ischémie, jak 
u nemocných na dlouhodobé (12–24 měsíců), tak na krát
kodobé léčbě (3–6 měsíců) (2). 
Samozřejmě je optimální současně vyhodnotit ischemické 
riziko – zejména riziko trombózy ve stentu nebo nativní 
tepně, například systémem DAPT. Skóre DAPT je kombi
nací stanovení ischemického a  hemoragického rizika. Je 
ve škále od 2 (vysoké riziko krvácení, nízké riziko isché
mie) po +10 (vysoké riziko ischémie, nízké riziko krváce
ní). Zahrnuje 11 faktorů: věk, kongestivní srdeční selhá
ní/nízká ejekční frakce levé komory, stenting venózního 

bypassu, infarkt myokardu v  začátku, předchozí IM nebo 
PCI, diabetes, velikost stentu < 3 mm, kouření, arteriální 
hypertenze, periferní nemoc tepen, renální insuficience. 
Skóre bylo vytvořeno na základě dat 11  648 nemocných 
ze studie DAPT a bylo externě validováno 8 136 nemocný
mi zařazenými do studie PROTECT (PatientRelated Out
come with Endeavor vc Cypher Stenting). Za významné 
klinické rizikové faktory krvácení se považuje předchozí 
krvácení, přítomnost anémie, trombocytopenie a  krvá
civé diatézy; za prediktor ischémie pak zejména choroba 
více tepen, delší stenty a bifurkační stenty. Užití skórování 
vede ke snížení nežádoucích událostí při prolongované 
kombinované medikaci. Naopak ti, kteří mají skóre ≥ 2, by 
měli z prodloužené léčby spíše profitovat (3).

Nová možnost prolongované antiagregační medikace 
po registraci tikagreloru 60 mg 
Dosud jsme neměli k  dispozici tikagrelor v  dávce 60 mg 
dvakrát denně, nicméně figuruje v doporučeních pro léčbu 
akutního IM již v roce 2017.  Od března 2019 je v ČR tato 
síla tikagreloru Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
registrována. SÚKL zařadil Brilique 60 mg do skupiny lé
čiv k  terapii a  profylaxi trombembolických onemocnění 
(v kombinaci s ASA), pro tyto nemocné:

- nemocní, kteří nejsou déle než 2 roky od akutní koronár
ní příhody 

- jde přitom o  nemocné s  vysokým rizikem aterotrombo
tických příhod (splňují alespoň 1 z  těchto kritérií – jde 
o diabetika na farmakoterapii, ve věku nad 65 let, s více
četným postižením koronárních tepen, jde již o 2. infarkt 
myokardu, je přítomna chronická renální nedostatečnost 
s clearance kreatininu pod 60 ml/min.)

Tato léčba nemá přesáhnout 3 roky celkově.

Tikagrelor patří mezi cyklopentyltriazolopyrimidiny. Je 
perorálním, přímým, selektivním a  reverzibilním antago
nistou receptoru P2Y12, který brání aktivaci a agregaci trom
bocytů závislé na P2Y12 a zprostředkované ADP. Tento pří
pravek v dávce 90 mg dvakrát denně je registrován již déle 
v prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním 
koronárním syndromem (tj. nestabilní anginou pectoris, in
farktem myokardu bez elevace ST segmentu nebo infarktem 
myokardu s elevací ST segmentu), jak u pacientů léčených 
medikamentózně, tak u těch, kteří byli ošetřeni perkutánní 
koronární intervenci nebo jsou po koronárním arteriálním 
bypassu, až po dobu 12 měsíců, do kombinace s ASA. 
Klinická evidence o účinnosti tikagreloru 60 mg dvakrát den
ně vychází ze studie PEGASUS TIMI54 (Prevention of Car
diovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using 
Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin
Thrombolysis in Myocardial Infarction 54) trial). Jednalo se 
o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolo
vanou, rozsáhlou multicentrickou (v 31 zemích) studii. 
Pacienti vhodní pro zařazení do studie měli v anamnéze IM, 
prodělaný během posledních 1–3 let, byli nad 50 let věku 
a měli nejméně 1 znak vysokého rizika recidivy ischemické 
příhody: věk ≥ 65 let, léčený diabetes mellitus, šlo již o dru
hý IM, trpěli chronickou renální dysfunkcí (charakterizova
nou clearance kreatininu ˂ 60 ml/min) nebo měli vícečetné 
onemocnění koronárních tepen. 
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Mezi vylučovací kritéria patřila zejména plánovaná nut
ná léčba antikoagulační (nebo jiná antitrombotická), dále 
porucha srážlivosti, anamnéza ischemické CMP nebo in
trakraniálního krvácení, mozkový nádor, intrakraniální 
vaskulární anomálie, gastrointestinální krvácení v posled
ních 6 měsících nebo velký chirurgický výkon během 30 dní 
před zařazením do studie. Vhodní pacienti byli randomizo
váni v poměru 1:1:1 do tří skupin: 

1. Tikagrelor 90 mg dvakrát denně (+ASA) 
2. Tikagrelor 60 mg dvakrát denně (+ASA) 
3. Placebo (+ASA)

Dávka ASA byla ve všech skupinách 75–150 mg/den. 
Celkem bylo randomizováno 21 162 pacientů, průměrného 
věku 65 let. Většina nemocných měla hypertenzi (78 %), 
hypercholesterolémii (77 %), diabetes (32 %). Z  pohledu 
kardiovaskulárního systému bylo vícečetné onemocnění 
koronárních tepen přítomno u 60 % pacientů, 83 % zařa
zených podstoupilo PCI a  17 % prodělalo již před studií 
předchozí IM. Při vstupu do studie užívalo více než 90 % 
pacientů statin, více jak 80 % betablokátor a stejný podíl 
buď ACEI nebo ARB. Medián sledování ve studii byl 33 mě
síců (28–37 měsíců). 
Výsledkem studie bylo, že obě dávky tikagreloru snížily výskyt 
primárního cílového parametru (kompozit KV úmrtí, IM nebo 
iktu) oproti placebu během 3 let:
Primární kompozitní parametr se vyskytl u  7,85 % na  
tikagreloru 2x 90 mg; 7,77 % na tikagreloru 2x 60 mg 
a 9,04 na placebu (HR 0,80; 95 % CI 0,70–0,91; p = 0,001). 
HR pro tikagrelor 60 vs. placebo bylo 0,84 (95 % CI 0,74–0,95; 
p =0,004).   
V  sekundárních a  dalších analýzách byl prokázán signifi
kantní přínos tikagreloru 60 mg oproti placebu v řadě sle
dovaných parametrů, např. 

- v úmrtí z důvodu koronární příhody IM nebo CMP (HR 
0,83; 95 % CI 0,73–0,94; p =0,003), 

- v úmrtí z důvodu koronární choroby nebo IM (HR 0,84; 
95 % CI 0,73–0,96; p = 0,01), 

- KV úmrtí nebo IM (HR 0,85; 95 % CI 0,74–0,96;  
p = 0,01), 

- výskyt nového IM (HR 0,84; 95 % CI 0,72–0,98; p = 0,03), 
- jakákoliv CMP (HR 0,74; 95 % CI 0,57–0,98; p = 0,03). 

Co se týká krvácení: tzv. „velké“ krvácení (dle definice TIMI) 

se vyskytlo častěji ve skupinách léčených tikagrelorem 
– v průběhu tří let ve 2,6 % (u tikagreloru 90 mg), 2,3 % 
u (tikagreloru 60 mg) a v 1,06 % (u placebové skupiny). Po
měr rizik (HR) dosáhl 2,32 (95 % CI 1,68–3,21; p ˂ 0,001). 
Stejně tak výskyt TIMI malého krvácení, krvácení s potře
bou transfuze a  krvácení s  nutností ukončení léčby bylo 
častější ve skupinách léčených tikagrelorem oproti placebu. 
Dušnost byla během 3 let studie zaznamenána u 15,84 % 
léčených (tikagrelor 60 mg) vs. 6,38 % (placebo); p ˂ 0,001. 
Nejčastěji se však jednalo o mírnou dušnost (58,1 %) nebo 
středně závažnou dušnost (36,9 %). Pouze u 4,55 % léče
ných tikagrelorem 60 mg a 0,79 % na placebu vedla dušnost 
k ukončení léčby (p ˂ 0,001). 
Ve studii však nebyl zaznamenán rozdíl mezi skupinami 
tikagreloru 60 mg a  placeba v  parametru fatálního nebo 
nefatálního intrakraniálního krvácení nebo hemoragické 
CMP. Ve skupině tikagreloru 60 mg nebyl rovněž zazname
nán vyšší podíl úmrtí z důvodu nežádoucích účinků.  

Závěr
Studie PEGASUSTIMI 54 ukázala, že tikagrelor v  dávce  
60 mg dvakrát denně, u  nemocných po překonaném 
infarktu myokardu (v  období do 2 let od akutního koro
nárního syndromu), může být přínosný ve  snížení počtu 
ischemických událostí. Takováto léčba je opodstatněná na 
základě stanovení rizika ischémie a rizika krvácení u kon
krétního pacienta, kde převažuje významně riziko ische
mické příhody při nízkém riziku krvácení. Dle studie na 
každých 1  000 léčených nemocných prolongovaným po
dáváním tikagreloru 60 mg v kombinaci s ASA zabráníme  
4 ischemickým příhodám za cenu 3 velkých krvácení 
ročně. Musíme tedy věnovat větší pozornost určení ri
zik. Pomoci nám mohou skórovací systémy, které mohou 
tyto parametry zpřesnit. Jde o výše zmíněné DAPT skóre  
a  PRECISEDAPT skóre. Duální protidestičková léčba 
se dle DAPT zdá být prospěšnou, pokud je skóre ≥ 2 (jde 
o nízké riziko krvácení a současně vysoké riziko ischémie),  
u  PRECISEDAPT pokud je hodnota nižší 25. Celkově je 
rozhodnutí na zkrácení nebo prodloužení antitrombotic
ké léčby u  nemocných s  ICHS na úzké dohodě intervenč
ního kardiologa a kardiologa dále nemocného sledujícího.  
Ambulantní kardiolog je ve finále zodpovědný za dlouho
dobou léčbu, ale neobejde se bez iniciálního doporučení 
intervenčního kardiologa, který zná koronární anatomii, 
aspekty revaskularizačního výkonu, typy stentu a případné 
komplikace.

1. ESC Guidelines: https://www.escardio.org/Guidelines
2. Costa F, van Klaveren D, James S, et al. Derivation and validation of the 

predicting bleeding complications in patients undergoing stent im-
plantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE DAPT) 
score: a  pooled analysis of individual-patient datasets from clinical 
trials. Lancet. 2017;389(10073):1025–34.
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Význam adherence v léčbě esenciální arteriální hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie  3. LF UK, Praha

Úvod
V léčbě hypertenze jsou v souladu s doporučeními odbor
ných společností v 1. linii využívány mezi jinými látky in
hibující systém RAAS, tedy inhibitory ACE nebo sartany. 
Zvýšená aktivita RAAS přitom nesouvisí pouze s  rizikem 
hypertenze a  jejích následných komplikací (zejm. srdeční 
selhání, cévní mozková příhoda a  selhání ledvin), ale též 
sekundárně s diabetem, obezitou a metabolickým syndro
mem.
Na úspěšné zavádění inhibitorů ACE do klinické praxe na 
přelomu 70. a  80. let (kaptopril schválen FDA v  r. 1981) 
navázaly v  90. letech neméně úspěšné sartany (losartan 
schválen FDA v  r. 1995). Z  hlediska mechanismu účinku 
si jsou obě lékové skupiny velmi podobné a srovnatelná je 
i  míra, kterou je dosahováno poklesu krevního tlaku, byť 
bychom na první pohled mohli očekávat vyšší působení 
sartanů, neboť blokují účinky veškerého angiotensinu I, tj. 
tvořeného nejenom prostřednictvím angiotenzinkonvertu
jícího enzymu, ale i  minoritně prostřednictvím catepsinu 
G či tkáňového aktivátoru plasminogenu. Nicméně enzym 
ACE nepůsobí pouze přeměnu angiotensinu I  na angio
tensin II, ale rovněž zabraňuje biodegradaci vazodilatačně 
působícího bradykininu na inaktivní peptidy. Vazodilatač
ní účinky bradykininu jsou přitom dány jeho stimulačním 
působením na endotel, jehož buňky uvolňují oxid dusnatý 
(NO).
Jakkoliv v  léčbě tohoto onemocnění nejsou v  první linii 
k  dispozici pouze uvedené lékové skupiny potlačující ak
tivitu RAAS, a  stejně tak i  antihypertenziva druhé linie, 
s monoterapií si vystačíme bohužel pouze u  jedné třetiny 
nemocných. Na vině často nedostatečné kompenzace vyso
ké hodnoty krevního tlaku je přitom nezřídka nedostateč
ná compliance nemocných.

Compliance, adherence, perzistence
Výrazem compliance obvykle rozumíme souhrnné označe
ní pro adherenci a perzistenci. Adherence de facto vystihuje 
rozsah shody pacientova chování (užívání léčiv, dodržová
ní režimových opatření) s  radami zdravotníka, nebo s  lé
čebnými standardy. Úzce s ní souvisí i perzistence, kterou 
naopak rozumíme dobu od začátku do konce léčby (nebo 
doby sledování) v terapii chronických onemocnění, kde je 
žádoucí pokračovat v terapii roky, nebo dokonce celoživot
ně. K hodnocení nonadherence je nejčastěji využíván tzv. 
Moriskiho dotazník.
Ze strany nemocného může mít nízká míra complian
ce, tedy spolupráce s  lékařem, řadu příčin. Jde především 
o  obavu z  nežádoucích účinků. Z  dalších důvodů uveďme 
zapomínání, obecně nechuť užívat jakákoliv léčiva (je to 
nepřirozené), nulová přítomnost symptomů onemocnění, 
smutná nálada až deprese, omezení/zásah do běžných den
ních aktivit, obava z možné interakce s alkoholem, obava ze 

závislosti a v neposlední řadě to mohou být i doplatky (1). 
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje celkem  
5 rozměrů adherence:
•	 sociální a  ekonomické faktory (věk, pohlaví, etnikum, 

socioekonomické zázemí, dosažené vzdělání),
•	 faktory na straně nemocného (zdravotní gramotnost, 

nedostatek informací, zapomínání, strach ze závislosti),
•	 faktory spojené s medikací (nežádoucí účinky, cena léku),
•	 přítomnost komorbidit (deprese, psychóza),
•	 faktory dané zdravotním systémem (dostupnost léčivé

ho přípravku, cena léku/výše úhrady).

Důsledkem neadekvátní spolupráce je zvýšené riziko z ne
léčení, tj. zhoršení klinického stavu, rebound fenomén 
v případě náhlého vysazení léčby. Neukázněnost nemocné
ho ve smyslu pravidelnosti užívání může na straně druhé 
vést i ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků či lékových 
interakcí (pacient užije dvě dávky naráz namísto dvou od
dělených), případně i  riziko předávkování. S  již uvedenou 
zvýšenou morbiditou jde ruku v ruce i častější potřeba hos
pitalizace (2), klesající kvalita života a rostoucí náklady na 
léčbu (3). 

Jak a proč se snažit stimulovat compliance
Dosažení co možná nejvyšší míry spolupráce nemocného 
je klíčové nejenom v léčbě hypertenze, ale i celé řady chro
nicky probíhajících onemocnění bez výrazné symptomato
logie, jako jsou dyslipidémie, diabetes mellitus, depresivní 
porucha aj. – Obr. 1 (4). Cest, jak ji zvýšit, sice není mnoho, 
ale velký důraz je kladen na podporu v důvěru ošetřujícího 
lékaře a důslednou edukaci nemocného ve smyslu objasně
ní rizik spojených s nedostatečnou léčbou a stejně tak rizik 
případných nežádoucích účinků. Na úrovni farmakoterapie 
je třeba volit takové léčivo, které bude pacientem co mož
ná nejlépe snášeno. Z mnoha studií napříč obory vyplývá, 
že příznivý vliv má podávání léčiva v co možná nejdelších  
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časových intervalech, pročež jsou ostatně dnes často prefe
rovány přípravky s  pozvolným uvolňováním ze zažívacího 
traktu, což mimo jiné eliminuje i následné fluktuace plaz
matických hladin účinné látky, a tedy i riziko nežádoucích 
účinků vzniklých na podkladě vysoké koncentrace léčiva. 
Zejména v kardiologii ke zvýšení adherence (až o 20 %) vý
znamně přispívá využití fixních kombinací, a to dokonce již 
v 1. linii, hovořímeli např. o hypertenzi.
Souhrnem uveďme, že je třeba se přiklánět k takovým pří
pravkům, které nemocnému budou při užívání poskytovat 
určitý komfort ‒ jednoduchá manipulace, snadné polyká
ní, příjemná/neutrální chuť či zápach, nízká četnost dávek, 
minimální nežádoucí účinky, spolehlivý účinek, nízký/nu
lový doplatek. Velmi významnou roli však sehrává důsledná 
edukace nemocného ve smyslu potřeby pravidelného užívá
ní a přiznání i potenciálních rizik vedlejších účinků s pří
padným současným navrhnutím jejich možného řešení.

Compliance a volba antihypertenziva
Jak již bylo shora uvedeno, nedostatečná míra adherence 
k předepsané antihypertenzní léčbě a doporučeným neme

dikamentózním opatřením se promítá do vyššího rizika ne
dostatečné kontroly onemocnění (5). 
Sartany oproti inhibitorům ACE disponují příznivějším 
bezpečnostním profilem (nižší výskyt suchého kašle), od 
kterého lze usuzovat i na vyšší adherenci. K častěji uvádě
ným nežádoucím účinkům lze jistě přiřadit hyperkalémii 
(důsledek sníženého uvolňování aldosteronu), hypotenzi 
a ortostatickou hypotenzi (zejm. v iniciálních fázích léčby). 
Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují nejrůznější 
ostatní NÚ (např. únava, vertigo, hyperbilirubinémie, akut
ní selhání ledvin a mnohé další), svojí četností se však řadí 
k méně častým.
Zmiňovaný příznivý bezpečnostní profil a  vztah k  adhe
renci byl jasně demonstrován v  populační italské studii 
s kohortou hypertoniků (n=445 356) ve věku 40‒80 let od 
autorského kolektivu Corrao et al. Ten adherenci k  sarta
nům uvádí dokonce jako nejlepší ve srovnání i s ostatními 
základními třídami antihypertenziv ‒ oproti inhibitorům 
ACE byla vyšší při užívání sartanů (HR: 0,92; 95 % CI: 
0,90‒0,94) a  naopak výrazně nižší např. u  betablokáto
rů (HR: 1,64; 95 % CI: 1,62‒1,67) – Obr. 2 (6). Obdobně 
vysoká adherence k různým skupinám základních antihy
pertenziv je patrná i  ve vztahu k  riziku hospitalizace pro 
srdeční selhání – Obr. 3 (7).

Závěr
Zlepšení noncompliance lze podpořit následujícími body:
•	 edukovat nemocného a  volit odpovídající způsob  

komunikace,
•	 s nemocným sdílet léčebný záměr,
•	 léčbu vnímat v multidisciplinárním kontextu,
•	 motivovat nemocného k domácímu měření TK,
•	 nabízet účinnou, bezpečnou, dobře snášenou a  cenově 

přijatelnou léčbu.

V kontextu výše uvedeného je zjevné, že pro dosažení opti
málních výsledků v léčbě obecně, hypertenzi nevyjímaje, je 
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Obr. 2: Porovnání compliance u jednotlivých skupin antihypertenzív (6)

diuretika Velmi nízká Ref.
 Nízká nebo střední 0,96 (0,68–1,35)
 Vysoká 0,44 (0,22–0,88)
                   P-trend 0,042
ACEI Velmi nízká Ref.
 Nízká nebo střední 0,98 (0,73–1,35)
 Vysoká 0,70 (0,48–1,00)
                   P-trend 0,049
sartany Velmi nízká Ref.
 Nízká nebo střední 0,73 (0,49–1,09)
 Vysoká 0,59 (0,38–0,91)
                   P-trend 0,016
β-blokátory Velmi nízká Ref.
 Nízká nebo střední 0,83 (0,54–1,28)
 Vysoká 0,80 (0,34–1,85)
                   P-trend 0,375
BKK Velmi nízká Ref.
 Nízká nebo střední 1,33 (0,86–2,06)
 Vysoká 0,88 (0,54–1,45)
                   P-trend 0,976

Riziko výskytu (95 % CI)

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Obr. 3: Adherence k antihypertenzivům ve vztahu ke snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání (7)

Skupina 
antihypertenziv

Adherence 
k antihypertenzní léčbě
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nicméně nejdůležitější komunikace mezi lékařem a nemoc
ným. Od ní se odvíjí vzájemná důvěra a pacientova ochota 
plnit doporučení lékaře. Inovativní lékové formy, které jsou 
v posledních letech do klinické praxe zaváděny mají poten

ciál tuto spolupráci ještě výrazně podpořit a vylepšit, což se 
v  konečném důsledku promítne nejenom ve spokojenosti 
nemocného, ale i ve snížené pravděpodobnosti hospitaliza
ce, redukci nákladů apod.
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Úvod
Volba antidiabetika je ovlivněna mnoha faktory a neexistu
je obecný návod, jaký lék u jakého pacienta volit. Doporuče
né postupy pro léčbu diabetu ukazují cestu, jakým směrem 
by se péče o pacienty s diabetem měla ubírat v každodenní 
klinické praxi s cílem prodloužit pacientům kvalitní život. 
V současnosti platná doporučení ADA a EASD jdou cestou 
prioritizace určitých lékových skupin v závislosti na charak
teristikách pacienta a poprvé také preferují jednotlivé mo
lekuly na základě medicíny založené na důkazech (1). Volba 
antidiabetika u pacienta, kterému již nestačí samotný met
formin, se nově řídí především přítomností kardiovaskulár
ního či renálního onemocnění, a pokud jsou tyto komorbi
dity u pacienta vyloučeny, přicházejí na řadu priority jako 
je minimalizace rizika hypoglykemie, potřeba snížit hmot
nost, případně důraz na nízkou cenu léku. V tomto článku 
je diskutováno, proč by právě gliflozin měl být lékem, o kte
rém má smysl při nedostačené kompenzaci u pacienta velmi 
vážně uvažovat.   
 
Gliflozin jako antidiabetikum
Potřeba bezpečně snížit hyperglykemii je základním atri
butem léčby diabetu. Mechanismus účinku gliflozinů se 
zásadně liší od mechanismu účinku ostatních antidiabe
tik, protože blokováním reabsorpce glukózy v  ledvinách 
je nezávislý na sekreci inzulinu. Kromě účinného snížení 
glykovaného hemoglobinu se jedná také o snížení tělesné 
hmotnosti a  dále snížení krevního tlaku. Gliflozin je vý
hodné použít u pacientů, u kterých chceme dosáhnout re
dukce hmotnosti, a díky na inzulinu nezávislém mechani
smu účinku i u pacientů, kde chceme minimalizovat riziko 
hypoglykemií. 

Gliflozin jako kardioprotektivní lék
Kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik je již několik let 
jedním ze základních požadavků regulačních autorit a žád
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né nové antidiabetikum se bez prokázané kardiovaskulár
ní bezpečnosti neobejde. Proto také aktuální doporučení 
ADA/EASD kladou důraz na používání kardiovaskulárně 
bezpečných léků a u vybraných skupin pacientů upřednost
ňují používání antidiabetik s prokázaným kardiovaskulár
ním benefitem (1). Nejinak je tomu i v případě národních 
doporučení pro léčbu diabetu 2. typu. 
Volba gliflozinu jako kardioprotektivního antidiabetika je 
zcela opodstatněná a v doporučeních ADA/EASD jasně uve
dená. Při pohledu na výsledky kardiovaskulárních studií 
všech tří gliflozinů (Tabulka 1), které již mají tyto studie do
končené, je zřejmé, že pozitivní efekt na riziko hospitalizace 
pro srdeční selhání (2, 4, 6) je u všech gliflozinů srovnatelný 
a benefit je neoddiskutovatelný. Výsledky jednotlivých gli
flozinů se ale liší, pokud se zaměříme na ostatní sledované 
cíle. U empagliflozinu a canagliflozinu došlo k vý znamnému 
snížení primárního složeného cíle 3PMACE (2, 4), u dapa
gliflozinu tento ukazatel nebyl významně redukován (6). 
Snížení mortality (kardiovaskulární nebo celkové) bylo 
pozorováno pouze při podávání empagliflozinu (2), niko
liv u canagliflozinu nebo dapagliflozinu (4, 6). U všech gli
flozinů (empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin) bylo 
významně sníženo riziko složeného cíle – KV úmrtí nebo 
hospitalizace pro srdeční selhání. U  canagliflozinu a  da
pagliflozinu však došlo ke snížení tohoto kombinovaného 
cíle pouze díky snížení rizika hospitalizace pro srdeční se
lhání, KV mortalita nebyla snížena (8). 
Jak je z Tabulky 1 patrné, jednotlivé studie se lišily jednak slo
žením pacientské populace a pak také délkou sledování. Ve 
studii s empagliflozinem byli pouze pacienti s KV onemocně
ním (2), u canagliflozinu byly zahrnuty cca 2/3 pacientů s KV 
onemocněním a 1/3 s KV rizikovými faktory (4) a ve studii 
s dapagliflozinem pak tvořili pacienti s KV onemocněním cca 
40 % a s KV rizikovými faktory cca 60 % studované populace 
(6). Relevantnější srovnání nabízí komparace populace pa
cientů s KV onemocněním. 
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V  populaci pacientů s  již manifestním KV onemocněním 
je opět jasně zřejmý benefit všech tří gliflozinů na riziko 
hospitalizace pro srdeční selhání, avšak i v  této subpopu
laci není významný benefit dapagliflozinu na složení cíl 
3PMACE a  ani benefit canagliflozinu a  dapagliflozinu na 
KV a  celkovou mortalitu, který je výrazně signifikantní 
u empagliflozinu. Složený cíl KV úmrtí nebo hospitalizace 
pro srdeční selhání je významně snížen u všech gliflozinů, 
ale i zde je to u canagliflozinu a dapagliflozinu pouze díky 
redukci rizika hospitalizace pro srdeční selhání bez snížení 
rizika KV úmrtí (7, 8).

Gliflozin jako renoprotektivní lék
V  rámci kardiovaskulární bezpečnosti gliflozinů byl hod
nocen i vliv gliflozinů na renální parametry. Je známo, že 
glifloziny by se neměly podávat u pacientů s odhadovanou 
glomerulární filtrací (eGFR) pod 45 ml/min/1,73 m2. Důvo
dem je nižší glykemická účinnost gliflozinů, která vyplývá 
z mechanismu účinku. Když přišly glifloziny na trh, asi má
lokdo očekával, že by právě tyto léky mohly mít významný 
renální benefit. Dnes již máme mnoho důkazů, že glifloziny 
významně zlepšují renální funkce díky obnovení tubulo
glomerulární zpětné vazby.
Ve všech výše zmíněných kardiovaskulárních studiích došlo 
při podávání gliflozinů k významnému snížení progrese al
buminurie a k významné redukci složeného renálního cíle 
(2, 3, 4, 6) (Tabulka 3). Podávání gliflozinů (data dostupná 
pro empagliflozin a canagliflozin) vedlo k dlouhodobé sta
bilizaci renálních funkcí (eGFR) ve srovnání se standardní 
léčbou (9).  

Nedávno publikované výsledky studie CREDENCE s cana
gliflozinem, která hodnotila renální cíle u pacientů s diabe
tem 2. typu a nefropatií, potvrdily již známá data o význam
né redukci renálních příhod. Zároveň byl hodnocen i efekt 
na riziko hospitalizace pro srdeční selhání a KV a celkové 
mortality a i zde byla potvrzena již dříve publikovaná data. 
Canagliflozin snížil riziko hospitalizace pro srdeční selhání, 
ale významně neovlivnil KV ani celkovou mortalitu (5). Ri
ziko amputací při podávání canagliflozinu bylo v této studii 
numericky vyšší, avšak nesignifikantně. Jak autoři uvádějí, 
stále nejsou známy důvody zvýšeného rizika amputací při 
léčbě canagliflozinem, které bylo pozorováno ve studiích 
programu CANVAS (5). Je tedy třeba opatrnosti a důsled
ného sledování stavu dolních končetin při každé kontrole. 

Glifloziny v reálné praxi
V poslední době se objevují další podpůrná data pro časné 
používání gliflozinů, a  to tzv. data z  reálné praxe. Je tře
ba je brát jako doplněk randomizovaných klinických studií 
a posuzovat je vždy v kontextu výsledků randomizovaných 
studií. Ke gliflozinům již máme několik takovýchto analýz 
z reálné praxe, které do jisté míry podporují výsledky z kli
nických studií. Použití gliflozinů v reálné praxi u méně kar
diovaskulárně rizikových pacientů ukazuje také významné 
snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání, které bylo 
u všech gliflozinů pozorováno v klinických studiích. Tento 
benefit se tedy zdá být generalizovatelný na širokou popu
laci diabetiků 2. typu. S opatrností je však třeba přistupo
vat ke generalizaci mortalitního benefitu, který byl v  kli
nických studiích prokázán pouze u empagliflozinu a který 

Tabulka 1: Kardiovaskulární výsledky studií s glifloziny

Empaglifozin Canagliflozin Dapagliflozin

Počet pacientů 7 020 10 142 17 160

Populace KV onemocnění KV onemocnění/rizikové faktory KV onemocnění/rizikové faktory

Délka sledování (medián, roky) 3,1 2,4 4,2

MACE 0,86
(0,74–0,99)

0,86
(0,75–0,97)

0,93
(0,84–1,03)

KV úmrtí 0,62
(0,49–0,77)

0,87
(0,72–1,06)

0,98
(0,82–1,17)

Celková mortalita 0,68
(0,57–0,82)

0,87
(0,74–1,01)

0,93
(0,82–1,04)

Hospitalizace pro srdeční 
selhání

0,65
(0,50–0,85)

0,67
(0,47–0,77)

0,73
(0,61–0,88)

KV úmrtí nebo hospitalizace 
pro srdeční selhání

0,66
(0,55–0,79)

0,78
(0,67–0,91)

0,83
(0,73–0,95)

Tabulka 2: Kardiovaskulární výsledky studií s glifloziny (subpopulace s KV onemocněním)

Empaglifozin Canagliflozin Dapagliflozin

Počet pacientů 7 020 6 656 6 974

Populace KV onemocnění KV onemocnění/rizikové faktory KV onemocnění/rizikové faktory

Délka sledování (medián, roky) 3,1 2,4 4,2

MACE 0,86
(0,74–0,99)

0,82
(0,72–0,95)

0,90
(0,79–1,02)

KV úmrtí 0,62
(0,49–0,77)

0,86
(0,70–1,06)

0,94
(0,82–1,17)

Celková mortalita 0,68
(0,57–0,82)

0,89
(0,74–1,07)

0,92
(0,79–1,08)

Hospitalizace pro srdeční 
selhání

0,65
(0,50–0,85)

0,68
(0,51–0,90)

0,78
(0,63–0,97)

KV úmrtí nebo hospitalizace 
pro srdeční selhání

0,66
(0,55–0,79)

0,77
(0,65–0,92)

0,83
(0,71–0,98)
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v některých analýzách z reálné praxe byl přisuzován i ostat
ním gliflozinům, u kterých to však klinické studie nepotvr
dily. Nejnovější analýza z reálné praxe, která porovnává vliv 
empagliflozinu ve srovnání s  DPP4 inhibitory u  pacientů 
s  diabetem 2 typu, kteří jsou převážně bez manifestního 
KV onemocnění, ukázala významné snížení rizika hospita
lizace pro srdeční selhání (10). Reálná praxe tedy některé 
benefity gliflozinů potvrdila i na širší populaci pacientů, je 
však třeba ji hodnotit v kontextu medicíny založené na dů
kazech, tedy spolu s výsledky randomizovaných studií.

Závěr
Glifloziny (inhibitory SGLT2) prokázaly jako antidiabetika 
významnou účinnost na snížení glykemie, ale také hmot
nosti a krevního tlaku u pacientů s diabetem 2. typu. Plat
ná doporučení pro léčbu diabetu 2. typu staví do centra pa
cienta a kladou si za hlavní cíl prodloužení kvalitního života 
pacientů. Na tomto konceptu je postaven i algoritmus léč
by, který akcentuje úpravu životního stylu a podávání met
forminu jako základních kamenů léčby a zároveň jasně spe
cifikuje terapeutické kroky při nedostatečnosti režimových 

opatření a vyčerpání možností terapie metforminem. Jeli
kož je KV mortalita stále nejčastější příčinou úmrtí diabe
tiků 2. typu, je klíčovým krokem v terapii diabetiků 2. typu 
zhodnocení KV zdraví a následné volby kardioprotektivní 
antidiabetické terapie. Volba gliflozinu k  metforminu je 
praktickou a  jednoduchou léčbou, která kromě kardiopro
tektivity splňuje i požadavek na minimální riziko hypogly
kemií a snížení hmotnosti. Glifloziny prokázaly i významný 
renální benefit, který tak dále podporuje jejich časné zařa
zení do terapie pacientů s diabetem 2. typu.
V rámci skupiny gliflozinů má empagliflozin výhodu v pro
kázaném významném snížení mortality (kardiovaskulární 
i celkové). Ostatní glifloziny (canagliflozin a dapagliflozin) 
tento benefit neprokázaly. 
Z  výše popsaného je tedy zjevné, proč doporučení  
ADA/EASD preferují v rámci volby gliflozinu právě em
pagliflozin. Pokud tedy stojíte před rozhodnutím, jaký 
gliflozin přidat k  metforminu u  nedostatečně kom
penzovaného pacienta, můžete se opřít o  důkazy em
pagliflozinu a  také o  celosvětově uznávaná doporučení  
ADA/EASD.
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Tabulka 3: Renální složený cíl z kardiovaskulárních studií gliflozinů

Empaglifozin Canagliflozin Dapagliflozin

Počet pacientů 7 020 10 142 17 160

Populace KV onemocnění KV onemocnění/rizikové faktory KV onemocnění/rizikové faktory

Délka sledování (medián, roky) 3,1 2,4 4,2

Složený renální cíl# 0,54
(0,40–0,75)

0,60
(0,47–0,77)

0,53
(0,43–0,66)

Progrese albuminurie* 0,62
(0,54–0,72)

0,73
(0,67–0,79) ––––

# empagliflozin – zdvojení sérového kreatininu s poklesem eGFR pod 45 ml/min/1,73m2, zahájení náhrady funkce ledvin nebo smrt následkem 
onemocnění ledvin; 
canagliflozin – 40% pokles eGFR, zahájení náhrady funkce ledvin nebo smrt následkem onemocnění ledvin; dapagliflozin – minimálně 40% pokles 
eGFR pod 60 ml/min/1,73m2, terminální stádium onemocnění ledvin nebo smrt následkem onemocnění ledvin 
* empagliflozin – progrese do makroalbuminurie; kanagliflozin – progrese albuminurie
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Lercanidipin: příznivé farmakologické vlastnosti jako 
předpoklad terapeutické účinnosti, bezpečnosti 
a vysoké compliance nemocných

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie  3. LF UK, Praha

Farmakologická výbava: předpoklad nejenom 
účinnosti... 
Lercanidipin analogicky jako ostatní zástupci lékové 
skupiny blo kátorů kalciových kanálů Ltypu přítomných 
v srdci, cévách či mozku zabraňuje transmembranóznímu 
influxu kalcia do nitra hladkých svalových buněk, čímž 
je dosaženo vazorelaxace. Jeho pomalejší nástup účinku 
a  déletrvající účinek je vysvětlován vytvořením určitého 
depa uvnitř fosfolipidové dvojvrstvy buněčné membrány 
v  blízkosti cílových iontových kanálů, ze kterého se 
pozvolna uvolňuje.
Oproti jiným zástupcům této lékové skupiny je lercanidipin 
vy soce selektivní pro hladké svalové buňky cév ve 
srovnání s  hladkou svalovinou jiných orgánů (např. až 
177krát vyšší afinita k  buňkám hladké svaloviny aorty 
než v  močovém měchýři a  8,5krát vyš ší oproti buňkám 
tlustého střeva). Vysoká selektivita lercanidipi nu k cílovým 
strukturám se projevuje i  v  jeho přímém porovnání 
s  dalšími dihydropyridinovými zástupci při užití poměru 
inhibičních koncentrací (IC50) pro 50% zmenšení kontrakce 
u  srdeční a  vasku lární svaloviny u  králíka: lercanidipin 
– 730, lacidipin – 193, amlodi pin – 95, felodipin – 6 
a nitrendipin – 3 nM. To je možné vysvětlit mj. právě jeho 
vysokou lipofilitou, která zaručuje zmíněnou deponaci 
uvnitř hydrofobní části buněčných membrán hladkých 
svalových buněk (1, 2). Lipofilita je rovněž příčinou nižší 
aktivace sympatiku, a tedy i scházející reflexní tachykardie 
(3), prakticky zanedbatelného negativně inotropního 
účinku (2) a  díky absenci ovliv nění aktivity draslíkových 
kanálů má i  velmi nízký proarytmo genní potenciál (4). 
Z  dalších jeho vlastností budiž uveden inhibiční vliv na 
migraci a  proliferaci hladkých svalových buněk arterií, 
tj. zpomaluje vznik či progresi aterosklerózy (5, 6). 
Vedle antihypertenzního účinku půso bí též inhibičně na 
inhibitor aktivátoru plasminogenu (PAI1), z  če hož lze 

usuzovat i  na jeho možný aditivní účinek při fibrinolýze 
(7). Velmi významné jsou rovněž účinky antianginózní. Ve 
vazopresi nem indukovaném modelu anginy pectoris jeho 
intravenózní aplikace v závislosti na velikosti podané dávky 
potlačoval indu kované deprese úseku ST. Naproti tomu 
amlodipin byl prakticky bez účinku. Obdobné výsledky se 
týkaly rovněž metacholinem indukovaného modelu anginy 
pectoris (8).
V  literatuře lze dohledat též řadu prací pojednávajících 
o jeho extrakardiálních účincích. Hovoří se např. o možné 
neuroprotekci ve smyslu snížení rizika vaskulární demence 
(9, 10) (event. i  jiných forem demence) či iktů (11), 
antioxidačních vlastnostech (přinej menším srovnatelné 
s  lacidipinem a  naopak dokonce výraznější v  porovnání 
s  amlodipinem, nimodipinem a  nifedipinem (12)), 
retinoprotekci (13) či snížení aktivity metaloproteináz 
MMP2 či MMP9, které hrají významnou roli v  alteraci 
cévní stěny u nemoc  ných s hypertenzí (14).
Stran farmakokinetiky připomeňme jeho kompletní 
vstřebání z GIT po perorálním podání, přičemž absorpce je 
výrazně facilito vána současnou konzumací stravy bohaté 
na tuky (15). Průměr né hodnoty Cmax  Slercanidipinu po 
jednorázovém podání 10 či 20 mg lercanidipinu lehkým až 
středně těžkým hypertonikům tedy byly 1,75 a  4,09 µg/l 
a  doba k  dosažení maximální plazmatické koncentrace 
(tmax) činila 2,3, respektive 3,3 hodiny. Odpovídající 
hodnoty AUC byly 4,55 a 16,36 µg∙h/l. Významně se váže 
na bíl koviny plazmy (> 98 %) a jeho distribuční objem ( VD) 
se pohybuje v rozmezí 2–2,5 l/kg. Po vstřebání lercanidipin 
podléhá velmi in tenzivní biotransformaci, a to již v rámci 
prvního průchodu játry – především prostřednictvím 
cytochromu P450 3A4. Vzniklé hlavní dva metabolity 
M4 a  M8 pravděpodobně nejsou farmakologicky účinné. 
Vylučován je ledvinami i  žlučí. Při jednorázovém podání  
10 či 20 mg nalačno zdravým dobrovolníkům nebo 

Souhrn:
Lercanidipin je zástupcem dihydropyridinových blokátorů vápníkových kanálů (CaI) s  relativně pomalým nástupem 
a dlouhým trváním účinku. V dávkách 10 a 20 mg je v léčbě esenciální hypertenze u osob starších 18 let využíván již od roku 
1997, kdy byl do klinického užívání zařazen v Itálii a v roce 2002 jej schválila Evropská léková agentura EMA pod původním 
označením Zanidip (Recordati Industria Chimica e Farmaceutica). V České republice je tento originální přípravek registrován 
pod obchodním názvem Lerpin. Účinnost lercanidipinu je ověřena řadou klinických studií, přičemž k nejvýznamnějším 
bezpochyby patří ELYPSE, LEAD, DIAL, ZAFRA, TOLERANCE a další. Terapeutický přínos je navíc podtržen i příznivým 
bezpečnostním profilem vycházejícím ze základních farmakologických vlastností.
Klíčová slova: terapeutická účinnost, bezpečnost, compliance, lercanidipin, studie



47HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence

Lékové profily

hypertoni kům biologický poločas eliminace (t1/2) odpovídal 
2,8 a  4,4 hodiny (s  využitím senzitivnějších metod 
u hypertoniků či osob s angi nou pectoris pak 8, respektive 
10,5 hodiny). U  seniorů ani u  osob s  mírným jaterním 
nebo mírným až středně těžkým ledvinným selháním není 
kinetika lercanidipinu významněji ovlivněna a ne vyvstává 
potřeba úpravy velikosti dávky (16).

... ale též příznivého bezpečnostního profilu
Užívání dihydropyridinových blokátorů kalcia je většinou 
nemoc ných obvykle velmi dobře snášeno. Obvykle 
nevyvolávají orto statickou hypotenzi, nepodporují sklon 
k retenci sodíku a vody, neovlivňují negativně metabolismus 
lipidů ani glycidů, nevedou k  bronchokonstrikci, naopak 
příznivě ovlivňují regresi hypertrofie levé komory srdeční, 
průtok krve ledvinami a  periferním řečištěm. V  případě 
lercanidipinu jsou nežádoucí účinky (NÚ) obvykle uvá
děny jako klinicky nezávažné, a  to s  četností do 6,5 % 
(studie ELYP SE), přičemž nejčastější byla bolest hlavy  
(2,9 %), perimaleolární otoky (1,2 %), návaly horka (1,1 %) 
a palpitace (0,6 %). Předčasné přerušení léčby nepřekročilo 
1 % sledovaných osob (16).
Incidence NÚ ve studii LEAD byla nejnižší u hypertoniků 
léče ných lercanidipinem a  nifedipinem (p < 0,05 vs. 
felodipin). V  pří padě lercanidipinu byl zaznamenán 
dokonce nejnižší výskyt perimaleolárních otoků, a  sice 
u 5,5 % nemocných vs. 13 % (felo dipin) a 6,6 % (nifedipin) 
– Obr. 1 (17).
Z  klinického pohledu je zajímavé srovnání bezpečnosti 
oproti amlodipinu či nifedipinu GITS ve studii 
TOLERANCE (n = 650). Zde byla výrazně nižší incidence 
NÚ při volbě lercanidipinu ve srov nání s  oběma zbylými 
dihydropyridinovými zástupci CaI. Výskyt symptomů 
daných vazodilatací byl signifikantně vyšší u  nemoc ných 
léčených amlodipinem či nifedipinem GITS – 76,8 vs.  
60,8 % (p < 0,001). Nižší incidence nežádoucích účinků 
při léčbě lercani dipinem se promítá i  do výrazně vyššího 
setrvávání pacientů na léčebném režimu (perzistence), 

které bylo v případě lercanidipi nu 91,5 %, zatímco v případě 
amlodipinu či nifedipinu GITS pou ze 55,9 % (18) – Obr. 2.
Další srovnání bezpečnosti oproti amlodipinu 5 mg/
den nabízí multicentrická a  dvojitě zaslepená studie 
s 828 hy pertoniky starší mi 60 let, kteří jej užívali v dávce  
10 mg/den. Amlodipinem léčení pacienti měli významně 
vyšší výskyt otoků (19 vs. 9 %; p < 0,001), pro které i častěji 
předčasně vystoupili ze studie (8,5 vs. 2,1 %); v ostatních 
sledovaných parametrech však nebyl pozorován kli nicky 
významný rozdíl (19).
Oproti ostatním dihydropyridinům výrazně nižší výskyt 
perima leolárních otoků dobře dokumentuje 8týdenní 
studie (20), kde pacienti s  hypertenzí léčení různými 
dihydropyridiny (amlodipin, felodipin, nifedipin GITS 
či nitrendipin) a  současně s  výskytem to hoto NÚ byli 
převedeni na lercanidipin užívaný 4 týdny a  následně 
opět na původní přípravek. Užívání lercanidipinu bylo 
provázeno výrazným snížením výskytu nejen otoků kolem 
kotníků, ale též bolestí hlavy a návalů (20).
Výrazně nižší výskyt periferních otoků (RR: 0,44) ve srov
nání s  amlodipinem, nifedipinem či felodipinem doku
mentuje i me taanalýza randomizovaných klinických studií 
u nemocných s mír nou až středně těžkou hypertenzí (21).
Lepší tolerabilita lercanidipinu ve srovnání s  ostatními 
blokátory kalciových kanálů se promítá i  do compliance 
pacientů.

Závěr
Lercanidipin je dihydropyridinový blokátor kalciových 
kanálů vy značující se nejenom prokázanou terapeutickou 
účinností, která je srovnatelná s amlodipinem, ale současně 
i  velmi příznivým bez pečnostním profilem ve srovnání 
s  ostatními zástupci této lékové skupiny (11, 22, 23). 
V  monoterapii, případně v  kombinované tera pii proto 
nalézá uplatnění v  léčbě všech stupňů esenciální hyper
tenze u  dospělých s  doporučeným dávkováním 10 mg  
1× denně s možnou eskalací na 20 mg nejméně 15 minut 
před jídlem.
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selháním není kinetika lercanidipinu významněji ovlivněna a ne-
vyvstává potřeba úpravy velikosti dávky [16].

… ale též příznivého bezpečnostního profilu
Užívání dihydropyridinových blokátorů kalcia je většinou nemoc-
ných obvykle velmi dobře snášeno. Obvykle nevyvolávají orto-
statickou hypotenzi, nepodporují sklon k retenci sodíku a vody, 
neovlivňují negativně metabolismus lipidů ani glycidů, nevedou 
k bronchokonstrikci, naopak příznivě ovlivňují regresi hypertrofie 
levé komory srdeční, průtok krve ledvinami a periferním řečištěm. 
V případě lercanidipinu jsou nežádoucí účinky (NÚ) obvykle uvá-
děny jako klinicky nezávažné, a to s četností do 6,5 % (studie ELYP-
SE), přičemž nejčastější byla bolest hlavy (2,9 %), perimaleolární 
otoky (1,2 %), návaly horka (1,1 %) a palpitace (0,6 %). Předčasné 
přerušení léčby nepřekročilo 1 % sledovaných osob [16].

Incidence NÚ ve studii LEAD byla nejnižší u hypertoniků léče-
ných lercanidipinem a nifedipinem (p < 0,05 vs. felodipin). V pří-
padě lercanidipinu byl zaznamenán dokonce nejnižší výskyt 
perimaleolárních otoků, a sice u 5,5 % nemocných vs. 13 % (felo-
dipin) a 6,6 % (nifedipin) – obr. 1 [17].

Z klinického pohledu je zajímavé srovnání bezpečnosti oproti 
amlodipinu či nifedipinu GITS ve studii TOLERANCE (n = 650). Zde 
byla výrazně nižší incidence NÚ při volbě lercanidipinu ve srov-
nání s oběma zbylými dihydropyridinovými zástupci CaI. Výskyt 
symptomů daných vazodilatací byl signifikantně vyšší u nemoc-
ných léčených amlodipinem či nifedipinem GITS – 76,8 vs. 60,8 % 
(p < 0,001). Nižší incidence nežádoucích účinků při léčbě lercani-
dipinem se promítá i do výrazně vyššího setrvávání pacientů na 
léčebném režimu (perzistence), které bylo v případě lercanidipi-
nu 91,5 %, zatímco v případě amlodipinu či nifedipinu GITS pou-
ze 55,9 % [18] – obr. 2.

Další srovnání bezpečnosti oproti amlodipinu 5 mg/den nabízí 
multicentrická a dvojitě zaslepená studie s 828 hypertoniky starší-
mi 60 let, kteří jej užívali v dávce 10 mg/den. Amlodipinem léčení 
pacienti měli významně vyšší výskyt otoků (19 vs. 9 %; p < 0,001), 
pro které i častěji předčasně vystoupili ze studie (8,5 vs. 2,1 %); 
v ostatních sledovaných parametrech však nebyl pozorován kli-
nicky významný rozdíl [19].

Oproti ostatním dihydropyridinům výrazně nižší výskyt perima-
leolárních otoků dobře dokumentuje 8týdenní studie [20], kde 
pacienti s hypertenzí léčení různými dihydropyridiny (amlodipin, 
felodipin, nifedipin GITS či nitrendipin) a současně s výskytem to-
hoto NÚ byli převedeni na lercanidipin užívaný 4 týdny a následně 
opět na původní přípravek. Užívání lercanidipinu bylo provázeno 
výrazným snížením výskytu nejen otoků kolem kotníků, ale též 
bolestí hlavy a návalů [20].

Výrazně nižší výskyt periferních otoků (RR: 0,44) ve srovnání 
s amlodipinem, nifedipinem či felodipinem dokumentuje i me-
taanalýza randomizovaných klinických studií u nemocných s mír-
nou až středně těžkou hypertenzí [21].

Lepší tolerabilita lercanidipinu ve srovnání s ostatními blokátory 
kalciových kanálů se promítá i do compliance pacientů.

Závěr
Lercanidipin je dihydropyridinový blokátor kalciových kanálů vy-
značující se nejenom prokázanou terapeutickou účinností, která 
je srovnatelná s amlodipinem, ale současně i velmi příznivým bez-
pečnostním profilem ve srovnání s ostatními zástupci této lékové 
skupiny [11, 22, 23]. V monoterapii, případně v  kombinované tera-
pii proto nalézá uplatnění v léčbě všech stupňů esenciální hyper-
tenze u dospělých s doporučeným dávkováním 10 mg 1× denně 
s možnou eskalací na 20 mg nejméně 15 minut před jídlem.
Literatura na www.actamedicinae.cz/literatura
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Obrázek 1 Nežádoucí účinky a přerušení studie z důvodu jejich 
výskytu ve studii LEAD. Upraveno podle [17].
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Obrázek 2 Pacienti s metabolickým syndromem – perzistence 
na terapii. Upraveno podle [24].
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Obr. 1: Nežádoucí účinky a přerušení studie z důvodu jejich výskytu 
               ve studii LEAD. Upraveno podle (17).

Obr. 2: Pacienti s metabolickým syndromem – perzistence na terapii. 
               Upraveno podle (24).
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selháním není kinetika lercanidipinu významněji ovlivněna a ne-
vyvstává potřeba úpravy velikosti dávky [16].

… ale též příznivého bezpečnostního profilu
Užívání dihydropyridinových blokátorů kalcia je většinou nemoc-
ných obvykle velmi dobře snášeno. Obvykle nevyvolávají orto-
statickou hypotenzi, nepodporují sklon k retenci sodíku a vody, 
neovlivňují negativně metabolismus lipidů ani glycidů, nevedou 
k bronchokonstrikci, naopak příznivě ovlivňují regresi hypertrofie 
levé komory srdeční, průtok krve ledvinami a periferním řečištěm. 
V případě lercanidipinu jsou nežádoucí účinky (NÚ) obvykle uvá-
děny jako klinicky nezávažné, a to s četností do 6,5 % (studie ELYP-
SE), přičemž nejčastější byla bolest hlavy (2,9 %), perimaleolární 
otoky (1,2 %), návaly horka (1,1 %) a palpitace (0,6 %). Předčasné 
přerušení léčby nepřekročilo 1 % sledovaných osob [16].

Incidence NÚ ve studii LEAD byla nejnižší u hypertoniků léče-
ných lercanidipinem a nifedipinem (p < 0,05 vs. felodipin). V pří-
padě lercanidipinu byl zaznamenán dokonce nejnižší výskyt 
perimaleolárních otoků, a sice u 5,5 % nemocných vs. 13 % (felo-
dipin) a 6,6 % (nifedipin) – obr. 1 [17].

Z klinického pohledu je zajímavé srovnání bezpečnosti oproti 
amlodipinu či nifedipinu GITS ve studii TOLERANCE (n = 650). Zde 
byla výrazně nižší incidence NÚ při volbě lercanidipinu ve srov-
nání s oběma zbylými dihydropyridinovými zástupci CaI. Výskyt 
symptomů daných vazodilatací byl signifikantně vyšší u nemoc-
ných léčených amlodipinem či nifedipinem GITS – 76,8 vs. 60,8 % 
(p < 0,001). Nižší incidence nežádoucích účinků při léčbě lercani-
dipinem se promítá i do výrazně vyššího setrvávání pacientů na 
léčebném režimu (perzistence), které bylo v případě lercanidipi-
nu 91,5 %, zatímco v případě amlodipinu či nifedipinu GITS pou-
ze 55,9 % [18] – obr. 2.

Další srovnání bezpečnosti oproti amlodipinu 5 mg/den nabízí 
multicentrická a dvojitě zaslepená studie s 828 hypertoniky starší-
mi 60 let, kteří jej užívali v dávce 10 mg/den. Amlodipinem léčení 
pacienti měli významně vyšší výskyt otoků (19 vs. 9 %; p < 0,001), 
pro které i častěji předčasně vystoupili ze studie (8,5 vs. 2,1 %); 
v ostatních sledovaných parametrech však nebyl pozorován kli-
nicky významný rozdíl [19].

Oproti ostatním dihydropyridinům výrazně nižší výskyt perima-
leolárních otoků dobře dokumentuje 8týdenní studie [20], kde 
pacienti s hypertenzí léčení různými dihydropyridiny (amlodipin, 
felodipin, nifedipin GITS či nitrendipin) a současně s výskytem to-
hoto NÚ byli převedeni na lercanidipin užívaný 4 týdny a následně 
opět na původní přípravek. Užívání lercanidipinu bylo provázeno 
výrazným snížením výskytu nejen otoků kolem kotníků, ale též 
bolestí hlavy a návalů [20].

Výrazně nižší výskyt periferních otoků (RR: 0,44) ve srovnání 
s amlodipinem, nifedipinem či felodipinem dokumentuje i me-
taanalýza randomizovaných klinických studií u nemocných s mír-
nou až středně těžkou hypertenzí [21].

Lepší tolerabilita lercanidipinu ve srovnání s ostatními blokátory 
kalciových kanálů se promítá i do compliance pacientů.

Závěr
Lercanidipin je dihydropyridinový blokátor kalciových kanálů vy-
značující se nejenom prokázanou terapeutickou účinností, která 
je srovnatelná s amlodipinem, ale současně i velmi příznivým bez-
pečnostním profilem ve srovnání s ostatními zástupci této lékové 
skupiny [11, 22, 23]. V monoterapii, případně v  kombinované tera-
pii proto nalézá uplatnění v léčbě všech stupňů esenciální hyper-
tenze u dospělých s doporučeným dávkováním 10 mg 1× denně 
s možnou eskalací na 20 mg nejméně 15 minut před jídlem.
Literatura na www.actamedicinae.cz/literatura
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Obrázek 1 Nežádoucí účinky a přerušení studie z důvodu jejich 
výskytu ve studii LEAD. Upraveno podle [17].
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Obrázek 2 Pacienti s metabolickým syndromem – perzistence 
na terapii. Upraveno podle [24].
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Zprávy a aktuality z ČSH a ČSAT

Ve dnech 18.–20. října 2018 se konala již XXXV. konferen
ce České společnosti pro hypertenzi v  Českém Krumlově. 
Tradiční součástí byla i účast pracovní skupiny Preventiv
ní kardiologie ČKS (XXVII. konference) a  České asociace 
srdeč ního selhání.  

Stručné ohlédnutí za konferencí v Českém Krumlově

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Program konference, která se konala v  Městském divadle 
v Českém Krumlově, byl tradičně  rozložen do dvou pracov
ních dnů a sobotního půldne. Součástí celé akce byla i po
sterová sekce a sekce nelékařských pracovníků ve zdravot
nictví. 
S  ohledem na již delší časový odstup od konference zde 
uvádíme jen stručný přehled programu ve formě proběh
lých odborných bloků. Diskutovanou tématiku tvořily ná
sledující sekce: 
Měření krevního tlaku, Aktuality u  hypertenze, Sekundární 
hyper tenze I  a  II, Experimentální hypertenze, Hypertenze,  
ischemická choroba srdeční a  varia, Měření krevního tlaku –  
terapeutické aspekty, Hypertenze u dětí a blok Hot-lines. 
Součástí programu byl i páteční Slavnostní blok ČSH s pre
zentací cen ČSH (partnerem firma Servier, za jejíž dlou
holetou podporu děkujeme). Na prvých třech místech 

XXXV. konference České společnosti pro hypertenzi

Auditorium v Městském divadle v Českém Krumlově

Český Krumlov
18.–20. října 2018

www.gsymposion.cz

XXXV. KONFERENCE 
ČESKÉ SPOLEČNOSTI  
PRO HYPERTENZI

XXVII. KONFERENCE  
PRACOVNÍ SKUPINY 
PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS

BLOK ČESKÉ ASOCIACE  
SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS

se umístili a  cenu ČSH získali dr. P. Wohlfahrt (Praha),  
dr. M. Kamasová (Olomouc) a Bc. A. Sporková (Praha). 
Slavnostní blok dále obsahoval pohled na měření krevního 
tlaku od minulosti do současnosti (J. Filipovský), porov
nání českých a evropských doporučení diagnostiky a léčby 
hypertenze (J. Widimský) a přednášku zahraničního hosta 
(Brodova přednáška) dr. M. Růžičky z Kanady na téma rezi
stentní hypertenze. 
Na programu rovněž participovala i  Slovenská hyperten
ziologická společnost hodinovým blokem, což se již stalo 
tradicí. Neoddělitelnou součástí akce byl i blok Hot-Lines. 
Pracovní skupina Preventivní kardiologie stejně jako Česká 
asociace srdečního selhání ČKS byla reprezentována dvěma 
odbornými bloky. 
Součástí programu byla i  tři firemní sympozia, která byla 
zainkorporována do struktury programu (sympozia firem 
KRKA, Herbacos Recordati a Servier). 
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PŘEHLED SPONZORŮ A VYSTAVUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

ZLATÝ SPONZOR

ROZMÍSTĚNÍ FIREM
PRELATURA

ZASTŘEŠENÉ NÁDVOŘÍ - PRELATURA

MĚSTSKÉ DIVADLO

STŘÍBRNÍ SPONZOŘI

HLAVNÍ SPONZOŘI

VYSTAVOVATELÉ
AMGEN s.r.o.
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Závěrečné poznámky
Autorovi tohoto stručného ohlédnutí nepřísluší hodnotit 
celou akci, neb byl hlavním organizátorem odborného pro
gramu. Přesto se domnívám, že konferenci lze považovat 
za úspěšnou díky vysokému počtu účastníků (kolem 700) 
a atraktivitě řady sdělení, o čemž svědčila bohatá diskuze 
v rámci odborného programu. K úspěšnosti celé konference 
jistě významně přispěla i výborná spolupráce mezi Českou 
společností pro hypertenzi a pracovní skupinou Preventiv
ní kardiologie ČKS resp. Českou asociací srdečního selhá
ní.  K  vysokému počtu účastníků jistě mohl přispět kromě 

odborného programu i zvláštní půvab Českého Krumlova, 
kam se všichni rádi vracíme. 
Další konferenci ČSH, pracovní skupiny PK a České asociace 
srdečního selhání máme naplánovanou do Českého Krum
lova na podzim 2020 (1.–3. října). V letošním roce nás čeká 
výroční konference v Mikulově 3.–5. října 2019.
Rád bych na závěr poděkoval všem účastníkům této akce, 
pořádající agentuře Galen symposion za technické zajištění 
a rovněž všem našim partnerům, bez jejichž spolupráce si 
organizaci konference nelze představit. 

Informace k volbám do výboru společnosti 
na podzim 2019
Vážení členové České společnosti pro hypertenzi,

na podzim 2019 proběhnou opět po třech letech dvoukolovým systémem volby do výboru naší společnosti. Nově –  
ve  shodě se současným trendem – již nebudou korespondenční, ale budou probíhat přes internet. Přístupové jméno  
a heslo k volbám Vám odešle před začátkem hlasování nezávislý provozovatel hlasovacího systému na Vaši emailovou 
adresu. Aby bylo možno zajistit hladký průběh voleb, je tedy nutné, abyste aktualizovali svoje osobní údaje a především 
Vaši e-mailovou adresu, která je zadaná v našem systému. 
Aktualizaci můžete provést buď formou dotazníku na webových stránkách společnosti („Napište nám“) nebo prosím kon
taktujte sekretářku společnosti Ing. Marii Mentlíkovou (její kontaktní informace najdete na webových stránkách společ
nosti (http://www.hypertension.cz/kontakty.html). V případě chybějící či neplatné emailové adresy neobdržíte přístupo
vé údaje k volbám a  nebudete tedy moci hlasovat.

Děkujeme za pochopení.

doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
Centrum pro arteriální hypertenzi, II. interní klinika FN Plzeň
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Hezké adventní období roku 2018 tradičně patřilo 
nejvýznamnější odborné události České společnosti 
pro aterosklerózu, tentokrát již 22. kongresu o ate-
roskleróze. Pozvání k aktivní účasti přijali odborníci 
ze zahraničí i přednášející spolupracujících oborů. 

„Mnohokrát jsme slyšeli, že v takzvané digitální době nemu
síme za poznáním a informacemi cestovat, když vše můžeme 
sledovat pohodlně na obrazovce počítače, a kongresy se tak 
stanou minulostí. A přece nestaly a nestanou! Nic nenahradí 
osobní setkání, možnost diskutovat a ujasnit si názory, nebo 
se prostě jenom potkat s  kolegy, na které není tolik času 
v rychlém sledu událostí všedního dne,“ myslí si prof. MUDr. 
Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT a  dodává, že právě 
kongres o  ateroskleróze má každý rok ambici nabídnout 
svým účastníkům, kterých bývá pravidelně nejméně 400, 
právě takové prostředí pro sdílení poznatků a zkušeností. 
Kongres je ovšem pokaždé i místem, kde je slavnostně pře
dáno ocenění odborné společnosti za nejlepší publikovanou 
práci a  je vyhlášeno nejlepší pracoviště projektu MedPed. 
V  prvním zmíněném klání zvítězila Mgr. Barbora Vitve
rová (Farmaceutická fakulta Hradec Králové) na základě 
dlouhodobé precizní práce v oblasti experimentálního vý
zkumu endoglinu. MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D. (IKEM, 
Praha) se po delší době umístil na druhém místě s klinic
koepidemiologickou prací zaměřenou na známky cévního 
poškození na populační úrovni. Veronika Spurná obsadila 
třetí místo s  prací zabývající se adipokiny, onemocněním 
diabetes mellitus 2. typu a cévním poškozením. Ocenění za 
nejlepší pracoviště MedPed byla v roce 2018 udělena hned 
tři: regio nálnímu centru Interkrin s.r.o. v Ústí nad Labem 
(MUDr. Milena Budíková), OKBH Nemocnice Jablonec nad 
Nisou (MUDr. Alena Lubasová) a Interní klinice FN v Plzni 
(prof. Hana Rosolová a dr. B. Nussbaumerová).
Programový výbor kongresu se snaží každý rok překvapit 
něčím novým nebo atraktivním. Letos to byla především 
účast dvou zahraničních veličin: pozvání přijal prof. Børge 
G. Nordestgaard z University of Copenhagen a prof. Alber
to Zambon z DIMED University of Padua School of Medi
cine v  Itálii. Prof. Nordestgaard se více než 25 let věnuje 
problematice familiární hypercholesterolemie (FH) a  dal
ších dyslipidemií, vedl např. Copenhagen General Populati
on Study a patří mezi investigátory Copenhagen City Heart 
Study. Publikuje v nejprestižnějších odborných časopisech 
na světě. Prof. Zambon se věnuje péči o nemocné s předčas
nou manifestací aterosklerózy a výzkumně pak především 
patogenezi aterosklerózy resp. mechanismům progrese 
a regrese aterosklerotických plaků. 
Na kongresech o ateroskleróze jsou tradicí bloky jiných od
borných společností, jejichž sdělení prohlubují poznatky 

22. kongres o ateroskleróze v Olomouci, 6.–8. 12. 2018
Budoucnost lipidologie patří biotechnologiím

Mgr. Kristýna Čillíková

v kontextu mezioborové spolupráce. Letos to byla Společ
nost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a z pěti sdělení 
zmiňme např. dyslipidemie u dědičných metabolických po
ruch (P. Ješina), genetiku aterosklerózy (L. Tichý) a gene
tické poradenství pro negenetiky (V. Curtisová).
Odborný program v  Olomouci zpestřily Kongresové listy, 
plné zajímavých rozhovorů a anket, nebo online zábavný 
kvíz o  ceny testující znalosti účastníků o  výživě a  potra
vinách. Stejně jako loni ČSAT umožnila konání semináře 
pro pacienty ve spolupráci se spolkem Diagnóza FH. Na 
více než hodinovém setkání zazněla praktická přednáška 
nutriční terapeutky Věry Boháčové o tom, jak správně číst 
údaje o složení potravin v obchodech, následovaná praktic
kým tréninkem „nakupování“ pomocí tabletů zapůjčených 
společností Acer. 

Genetické poradenství – úvod pro negenetiky
Cílem genetického poradenství je odhalení etiologie one
mocnění, stanovení klinické prognózy a  genetické pro
gnózy reprodukce pacienta a  jeho rodinných příslušníků. 
Do poradny přicházejí jak pacienti se syndromickým po
stižením, tak pacienti s  již známou monogenní poruchou 
diagnostikovanou jiným lékařem než klinickým genetikem 
(např. cystická fibróza, polycystické onemocnění ledvin). 
Dalšími klienty poradny bývají pacienti s  možnou mono
genní poruchou, která ještě není odhalena a na niž upozor
ní časný nástup onemocnění, výskyt stejných symptomů 
u více rodinných příslušníků nebo závažnější průběh one
mocnění, než je běžné. Těmto faktorům se říká red flags, 
varovná znamení. 
Pokud mají ošetřující lékaři podezření na genetické one
mocnění, měli by pacienta odeslat na genetickou konzul
taci, tj. vystavit žádanku na pracoviště klinické genetiky 
a  ideálně označit důvod odeslání. Klinický genetik pracu
je s  laboratorními výsledky a  výsledky, které získal svým 
klinickým vyšetřením. Na základě svých zjištění vystaví 
zprávu z genetické konzultace, kterou odešle ošetřujícímu 
lékaři.
Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost zásadní revize výkonů 
odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky, navržená 
Společností lékařské genetiky a  genomiky ČLS JEP. Dů
vodem změn byla obsoletnost stávajících výkonů této od
bornosti, obsažených ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. Novela 
předmětné vyhlášky pro rok 2018 zcela zrušila původní 
kapitolu odb. 816 a nahradila ji kapitolou novou. Většina 
výkonů byla již zastaralá a neodrážela současnou diagnos
tickou praxi. V případě nových výkonů došlo ke značnému 
rozšíření indikačního spektra genetických vyšetření, kdy 
od původně zamýšleného využití výkonů k vyšetření lidské 
zárodečné DNA došlo k  rozvoji testování somatické DNA 
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v onkologii, včetně využívání těchto výkonů při diagnostice 
nehumánního genomu.
VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven a Společnost lékař
ské genetiky a genomiky se v rámci společných jednání do
hodly na vytvoření VZPvýkonů/balíčků pro vybrané dia
gnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a  pravidel 
pro jejich provádění.

Z výzkumných sdělení...
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. z IKEM, Praha, popsal vý
sledky analýzy tukové tkáně a diety 43 živých dárců ledvin. 
Ukázalo se, že spotřeba rostlinných tuků a častější příjem 
ryb a ořechů signifikantně snížily proporci proinflamačních 
makrofágů v tukové tkáni. 
„Můžeme říci, že složení mastných kyselin, fosfolipidů a bu
něčných membrán lidské tukové tkáně tvoří prostředí, které 
ovlivňuje polarizaci makrofágů. Proporce  proinflamačních, 
tedy proaterogenních makrofágů vzrůstá s  obsahem pal
mitátu a palmitooleátu a významně klesá s obsahem ome
ga3 mastných kyselin v  celulární membráně. Tato změna 
je ovlivněna složením diety,“ uvedl prof. Poledne a uzavřel, 
že vliv poměru nasycených a  omega3 nenasycených MK 
v  dietě může být důležitější v  nastavení proinflamačního 
stavu v organismu než vlastní vliv na koncentraci LDL cho
lesterolu. Výrazný pokles mortality na KV choroby, který je 
připisován snížené koncentraci LDL cholesterolu v popula
ci, může být tedy způsoben také tím, že zlepšenou dietou 
populace se výrazně snížil proinflamační stav v organismu.
MUDr. S. Čejková přednesla výsledky práce zaměřené na 
vliv viscerální tukové tkáně na adhezi monocytů k  endo
telu. „Zajímalo nás, zda produkty viscerální tukové tkáně 
ovlivňují adhezi monocytů k  endotelu jakožto iniciálního 
kroku jejich extravazace jak do tukové tkáně, tak i do ostat
ních tkání včetně aterosklerotického plátu,“ uvedla MUDr. 
Čejková. Očištěnou viscerální tukovou tkáň 30 osob autoři 
inkubovali v kultivačním médiu 24 hodin. Během této doby 
tuková tkáň uvolňovala různé produkty do kondiciovaných 
médií, použitých k ovlivňování různých endoteliálních bu
něk. V těchto buňkách byla sledována genová exprese vy
braných adhezních molekul a  dalších cytokinů důležitých 
v  aktivaci endotelu. Byla testována také in vitro adheze 
monocytů v endotelu. „Zaměřili jsme se na nejvíce prozá
nětlivé cytokiny, tedy interleukin 1beta, TNF alfa, NCP1 
a  další. Vztah mezi měrou adheze monocytů k  endotelu 
a  koncentrací uvedených cytokinů byl významně pozitiv
ní. Překvapivě i v případě interleukinu 10, který je typicky 
považován za protizánětlivý. V případě interleukinu 4 a 5 
a  CXCL5 vztah s  adhezí monocytů prokázán nebyl,“ kon
statovala MUDr. Čejková. Měření genové exprese ukázalo, 
že v důsledku působení kondiciovaných médií došlo k vý
znamnému zvýšení exprese všech sledovaných markerů, 
došlo k  významné expresi prozánětlivého interleukinu 6 
a naopak byl snížen protizánětlivý TGF beta. Shrnout vý
sledky lze tak, že kondiciovaná média z  viscerální tukové 
tkáně významně zvýšila míru adheze monocytů k endotelu 
a zvýšila významně i genovou expresi prozánětlivým smě
rem. Výsledky celkově potvrzují přímý vliv produktů visce
rální tukové tkáně na adhezi monocytů. 

ScreenPro FH i projekty ESC FH rostou
Cílem projektu ScreenPro FH je rozšířit systém diagnostiky 
a léčby FH, tak jak úspěšně funguje v českém projektu Med

ped, v podmínkách zemí střední, východní a  jižní Evropy, 
ale také v některých postsovětských zemích včetně Ruska. 
Ve většině z nich nefungovala žádná síť pracovišť zaměře
ných na léčbu FH, dnes je těchto center celkem už cca 220. 
ScreenPro FH má také registr, který ale není jednotný, ne
boť se skládá z databází jednotlivých zemí. Aktuálně registr 
zahrnuje přes 25 000 pacientů s  FH. Zemím je ze strany 
projektu nabízen především informační servis (webové 
stránky, přeložené dokumenty a edukační materiály apod.). 
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí projektu Screen
Pro FH, představil v Olomouci výsledky, kterých se jednot
livým zemím daří na poli léčby FH dosahovat. 
Např. celkový cholesterol se v zemích ScreenPro FH na za
čátku pohyboval kolem 8,8 mmol/l, postupně se ale snížil  
o  27 % na průměrných 6,4 mmol/l, LDLc ze 6,4 na  
4,2 mmol/l. Mezi zeměmi nicméně panují veliké rozdíly co 
do počtu pacientů vedených v databázích ev. co do léčeb
ných možností. 
Doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí českého pro
jektu MedPed, představil projekty Evropské společnosti pro 
aterosklerózu (EAS) zaměřené na FH. Připomněl, že řada 
zemí ScreenPro FH sdílí data také s projekty EAS, jde pře
devším o FHSC (FH Study Collaboration) a  registr hoFH. 
Cílem FHSC je shromáždit co nejvíce údajů o  tom, jak je 
FH diagnostikována a léčena v různých zemích světa. Údaje 
mají pomoci většímu poznání FH a mají být využitelné pro 
zlepšení klinické praxe. Projekt hlásí nárůst počtu pacien
tů v registrech, aktuálně je tam kolem 11 000 pacientů ze  
68 zemí. 

Lp(a): má jeho ovlivnění praktický smysl?
Lipoprotein (a) je nezávislý a kauzální rizikový faktor KV 
onemocnění, přičemž největší síla důkazů pochází z oblasti 
rizika infarktu myokardu (IM). Kodaňská City Heart Study 
poprvé prokázala, na kohortě skoro 9 000 mužů a žen sle
dovaných po dobu 10 let, z nichž významné množstvé pro
dělalo IM nebo jim byla diagnostikována ICHS, že s věkem 
i koncentrací Lp(a) stoupá riziko vzniku IM i ICHS. Adjus
tace na další rizikové faktory neměla na tyto výsledky vliv. 
Nejvyšší hodnoty Lp(a) zvyšují riziko v obecné populaci asi 
4x a  absolutní 10leté riziko (dle SCORE), pokud se přidá 
kouření a hypertenze, činí 20 % u žen a 35 % u mužů. Jak 
doplnil prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc. z Kliniky geronto
logické a metabolické FN v Hradci Králové doplnl, že podle 
analýzy studie FOURIER (2018) od koncentrace 50 nmol/l 
prudce stoupá riziko výskytu IM, revaskularizací, úmrtí na 
KV choroby. Koncentrace Lp(a) ovšem ovlivňují také vznik 
ICH dolních končetin, a  to o  cca 30 %. Nejslabší vztah je 
s rizikem cévních mozkových příhod (CMP), přesto litera
tura dokládá u uschemických CMP významnou korelaci se 
stoupající koncentrací Lp(a). Pro klinickou praxi je důleži
té, že i pacienti dobře léčení, u nichž ovšem zůstává vysoká 
hodnota Lp(a), mají stále zvýšené KV riziko. Lp(a) má totiž 
protrombotický a proinflamatorní účinky. 
Jak lze léčebně ovlivnit negativní působení Lp(a)? Podle 
prof. Blahy má změna životního stylu, zvýšení pohybové 
aktivity a  zdravá dieta jen omezený účinek. Niacin, který 
je při snižování Lp(a) efektivní, má nepříjemné nežádoucí 
účinky a další léky buď byly zastaveny ve vývoji nebo u nás 
nejsou dostupné. Na druhou stranu, ze studie JUPITER je 
známo, že statiny mírně zvyšují Lp(a) a data z metaanalýzy 
ukazují zvýšení koncentrací o cca 10 % u prakticky všech 
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statinů. Zda toto zvýšení hraje nějakou negativní roli, však 
ještě není objasněno. 
V současné době existují prakticky tři účinné léčebné strate
gie proti vysokým hodnotám Lp(a): inhibitory PCSK9, anti
sense terapie a aferéza. Studie FOURIER, která zahrnovala 
i  pacienty s  velmi vysokými hodnotami Lp(a), prokázala, 
že evolokumab snížil koncentrace Lp(a) o  cca 20 %, a  při 
součtu s pozitivním účinkem evolokumabu na koncentrace 
LDL cholesterolu bylo dosaženo snížení rizika mortality na 
KV onemocnění skutečně významného. Antisense terapie 
funguje uvnitř buňky. K dispozici je v této skupině mipo
mersen (ovšem jen v  USA pro osoby s  hoFH) a  ve vývoji 
jsou přípravky společnosti IONIS, které ve studiích snižují 
Lp(a) průměrně o více než 90 %, v závislosti na dávce. Li
poproteinová aferéza může být cíleně zaměřena na snížení 
Lp(a) a  dokáže významně snížit jeho hodnoty, ovšem jen 
přechodně. 

Zpráva o stavu výzkumu aterosklerózy i boje proti ní
Tento stručný souhrn si pro posluchače připravil prof. 
Vrablík. Uvedl, že nejvýznamnějším kauzálním rizikovým 
faktorem aterosklerózy je LDL cholesterol: „Působí celoži
votně a časový faktor je zde nesmírně důležitý. Brzy možná 
budeme prosazovat nové dogma – budeme se na LDL sna
žit působit mnohem dříve, než dosud. Některé nové klasifi
kační systémy dokonce uvádějí LDL cholesterol jako jediný 
kauzální rizikový faktor aterosklerózy a  všechny ostatní, 
velmi silné determinanty její progrese, řadí mezi takzvané 
exacerbátory. Bez dodávky cholesterolu klasická ateroskle
rotická cévní léze zkrátka nevznikne.“
Nové studie stlačily hodnoty LDLc hodně nízko, až pod  
0,5 mmol/l, zatím se zdá, že benefit pokračuje až té
měř k  nule, jak naznačovala data ze studie FOURIER  
a ODYSSEY Outcome. V roce 2019 vyjdou nová evropská 
doporučení pro léčbu DLP a zajím je oficiálně otázkou, zda 
změní cílové hodnoty LDL cholesterolu směrem níže. Po
dle prof. Vrablíka není nezbytné hodnoty měnit, protože 
současná doporučení jsou nastavena tak, aby se usilovalo 
o co nejnižší koncentrace LDLc, což může být u některých 
rizikových skupin i  pod 1 mmol/l. „Interakce mezi cévní 
stěnou a lipoproteiny je to, co bude důležité v ovlivnění cév
ního rizika pacientů,“ říká naopak a dodává: „Lipoproteiny 
v cévní stěně nám v zásadě nevadí, nám vadí ty, které jsou 

tam zadrženy interakcí s jednotlivými složkami cévní stěny. 
Takzvaná Lipid Retention Theory je dnes velmi diskutova
ná a možná jde o něco, co se stane terapeutickým cílem.“
Také je známo, že nejen LDLc, ale cholesterol jakoukoli 
lipoproteinovou částicí dodaný do subendoteliálního pro
storu může být nebezpečný a být zdrojem cholesterolu pro 
růst cévní léze  jsou to na triglyceridy bohaté částice a je
jich cholesterolový obsah, které hrají zásadní roli. Zajíma
vou otázkou je i to, zda HDL částice může být zdrojem cho
lesterolu pro růst aterosklerotické cévní léze. „Nevíme, ale 
pravděpodobně ano. V  roce 2018 přibyly důkazy svědčící 
pro to, že žít s velmi vysokou koncentrací HDL cholesterolu 
není výhodné, zejména pro ženy. HDL vyšší než 1,6 mmo
l/l byl ve studii spojen u  žen s  dvojnásobným rizikem ve 
srovnání s referenční skupinou, která se pohybovala mezi 
1,41,6 mmol/l,“ uvedl k tématu prof. Vrablík a připomněl, 
že prof. Nordestgaard, host 22. kongresu o  ateroskleró
ze, ve velké kodaňské studii před několika lety ukázal, že 
lidé umírají časněji a  častěji, majíli HDL cholesterol nad  
2,4 mmol/l bez ohledu na pohlaví. Pravděpodobně se tato 
korelace týká i mužů. 
Budoucnost lipidologie zcela jistě patří biotechnologiím 
– a  nebudou to jen monoklonální protilátky, ale také lát
ky, které umožňují intracelulární blokádu transkripce 
a translace a tedy zásah do produkce proteinů uvnitř buňky. 
Umlčování mRNA pomocí oligonukelotidů je koncept, kte
rý už probíhá ve třetí fázi klinického zkoušení, je také cílený 
na PCSK9 a její aktivitu. Známá je v této souvislosti studie 
ORION s inklisiranem, jehož efekty jsou významné a dlou
hodobé. Zajímavá je také TG – antisense terapie, která blo
kuje translaci proteinu apoC3, což je velmi potentní inhibi
tor aktivity lipoproteinové lipázy. Léčbou se daří dosahovat 
snížení TG až o 50 %. Podle prof. Vrablíka pronikavý efekt, 
u něhož je ale třeba ještě ověřit jeho vliv na cévní zdraví. 
Mimo hru stále nejsou ani vysoké dávky omega3 mastných 
kyselin. Studie REDUCEIT, která testovala vysoké dávky 
(4 g denně) EPA, prokázala významný benefit této inter
vence v  prevenci KV příhod (25% snížení MACE). Podle 
prof. Vrablíka nelze zapomínat na to, že ateroskleróza je 
také zánět. Ačkoli nebyl prokázán efekt blokátoru MABki
názy nebo nízkodávkovaného metotrexátu (studie CIRT), 
úspěch však v  roce 2017 slavil kanakinumab ve studii  
CANTOS.


