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předkládáme Vám druhé letošní číslo časopisu Hypertenze 
a  kardiovaskulární prevence, produkt spolupráce České 
společnosti pro hypertenzi (ČSH) a České společnosti pro 
aterosklerózu s vydavatelstvím TARGET-MD.

Tak jako v  minulosti, i  nyní přinášíme pestrou paletu 
témat, zohledňující multidisciplinární charakter tak častých 
onemocnění, jakými arteriální hypertenze a ateroskleróza 
nepochybně jsou. Kardiovaskulární prevence je navíc stále 
aktuálnější téma, přesahující oblasti interny i kardiologie. 
Diabetes mellitus, který již dávno není jen metabolickým 
onemocněním, je toho příkladem. V  tomto kontextu 
přinášíme výsledky studií u osob s diabetes mellitus 2. typu 
a vyšším kardiovaskulárním rizikem (CANVAS, CVD-Real) 
jakož i  komentář ke KV působení gliflozinů. Z  výsledku 
těchto projektů vyplývá výhodnost komplexního působení 
gliflozinů na glykemický profil, BMI, krevní tlak a tedy KV 
riziko obecně.

Vyjímám z obsahu některé další zajímavosti, které jsme pro 
vás připravili. 

Uvádíme prakticky důležité stanovisko výboru České 
společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro 
diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2016. Jedná se o text 
sumarizující nejdůležitější změny od předcházejících EAS/
ESC guidelines z roku 2011 a od Stanoviska ČSAT z roku 
2013.

Komentujeme výsledky metaanalýzy srovnávající 
antihypertenzní účinnost nízkých dávek antihypertenziv 
oproti monoterapii. Výsledky této metaanalýzy favorizují 
větší klinické využití nižších dávek antihypertenziv ve 
dvojkombinaci (fixní kombinaci) oproti standardní léčbě 
monoterapií. Dvojkombinace nízkých dávek by měla být 
preferována proti monoterapii standardní dávkou vzhledem 
ke srovnatelné účinnosti a nižšímu výskytu nežádoucích 
účinků.

Přinášíme i  výsledky rozsáhlého registru (CLARIFY) 
nemocných se stabilní ischemickou chorobou srdeční 
a arteriální hypertenzí. Zdá se, že u těchto osob existuje 
skutečně J křivka, neboť při přílišném snížení systolického 
TK pod 120 mm Hg a diastolického TK pod 70 mm Hg stoupá 

počet kardiovaskulárních příhod (kompozitní endpoint 
v této studii byl tvořen KV mortalitou, infarkty myokardu 
a cévními mozkovými příhodami).

Uvádíme i  některé další užitečné přehledové články, 
v podrobnostech odkazuji na vlastní texty. 

 Od vydání posledních doporučení České společnosti pro 
hypertenzi uplynulo již 5 let. Za tuto dobu došlo k určitému 
posunu názorů na diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze. 
ČSH tedy v  současné době připravuje nová doporučení 
diagnostiky a léčby hypertenze, která by měla být tradičně 
předložena k  veřejné oponentuře na Výroční konferenci 
v Mikulově. V plánu je poté vydání těchto nových doporučení 
v podobě samostatného suplementa tohoto časopisu. 

 Nadále přinášíme aktuality z České společnosti pro hyper-
tenzi (ČSH) a České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT). 
Uvádíme výsledek tradiční soutěže o  nejlepší publikace 
mladých členů ČSH. 

V aktualitách ze života obou společností zmiňujeme polo-
kulaté výročí narození dlouholetého člena výboru ČSH 
a  našeho předního nefrologa prof. V. Monharta. Navíc 
zmiňujeme i významné životní jubileum prof. J. Fodora  
a vzpomínku na doc. Mayera staršího.

Děkuji jménem redakční rady všem přispívajícím autorům 
za spolupráci. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené nad 
stránkami našeho časopisu a budeme se těšit na setkání 
s Vámi na akcích pořádaných nebo spolupořádaných ČSH 
či ČSAT – těmi hlavními jsou tradičně Výroční konference 
ČSH v Mikulově (XXXIV. konference České společnosti pro 
hypertenzi a  XXVI. konference pracovní skupiny Preventivní 
kardiologie ČKS ve spolupráci s Českou asociací srdečního 
selhání ČKS, 4.–7. října 2017) a 21. kongres o ateroskleróze 
v Olomouci (7.–9. prosince 2017).

 
 prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze 
 VFN v Praze a 1. LF UK 

Předseda České společnosti pro hypertenzi
Šéfredaktor časopisu Hypertenze & kardiovaskulární prevence
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Komentáře ke klinickým studiím

Studie CVD-REAL Nordic 

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

Inhibitory sodium-glukozového ko-
-tranportéru-2 (SGLT2) tvoří novou 
moderní třídu perorálních antidiabe-
tických léků, které jsou svými komplex-
ními účinky výhodné v léčbě pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu. Dřívější vel-
ké studie s empagliflozinem a canagli-
flozinem prokázaly snížení kardiovas-
kulární morbidity a  mortality (1,2). 
Kromě kardioprotektivity podávání 
obou SGLT2 inhibitorů vedlo i k příz-
nivému ovlivnění progrese albuminurie 
a renálního selhání. 

V  letošním čísle časopisu Lancet 
diabetes-endocrinology (3) byly pu bli-
kovány výsledky zajímavé rozsáhlé 
skandinávské studie CVD Real Nordic 
(Cardiovascular mortality and morbidity 
in patients with type 2 diabetes following 
initiation of sodium-glucose co-transpor-
ter-2 inhibitors versus other glucose-lo-
wering drugs: a multinational observa-
tional analysis). Pojdme se podívat na 
základní design a výsledky této studie 
blíže.

Základním cílem této studie bylo 
porovnat kardiovaskulární morbiditu 
a  mortalitu u  nemocných s  diabetes 
mellitus 2. typu s nově zahájenou léč-
bou SGLT2 inhibitory oproti nově za-
hájené jiné antidiabetické terapii. Data 
byla získávána na základě preskripce 
v  registrech skandinávských zemí 
(Dánsko, Norsko a Švédsko) v průběhu 
let 2012-2015. Ke každému pacientovi 
léčenému SGLT2 byli nalezeni tři jiní 
pacienti odpovídajícího klinického sta-
vu užívající nově jinou antidiabetickou 
léčbu tak aby obě skupiny byly dobře 
vybalancované. Za tímto účelem byla 
použita metoda propensity score. 

 Sledované kardiovaskulární para-
metry tvořila kardiovaskulární morta-
lita, hlavní kardiovaskulární příhody 
(kardiovaskulární mortalita, infarkt 

myokardu a ischemická nebo hemor-
hagická cévní mozková příhoda), hos-
pitalizace pro srdeční selhání, nefatál-
ní infarkt myokardu, nefatální cévní 
mozková příhoda a fibrilace síní. Autoři 
studie rovněž sledovali výskyt závažné 
hypoglykemie. 

Do studie byl zahrnut ohromující 
počet nemocných: ve skupině SGLT2 se 
jednalo o 22 830 osob a ve druhé skupi-
ně užívající jinou antidiabetickou léčbu 
68 490 pacientů! Drtivá většina ne-
mocných byla léčena dapagliflozinen, 

menšina jinými glofloziny (5 % empa-
gliflozinem, 1 % canagliflozinem). Obě 
skupiny byly dobře vybalancovány 
s podobnou klinickou charakteristikou. 
Průměrný věk činil 61 let a průměrná 
doba sledování byla 0,9 (SD 4,1) ro-
ků. Podrobná klinická charakteristika 
obou skupin na začátku studie je uve-
dena v tab. 1.

Hlavní výsledky 
Podávání SGLT2 inhibitorů bylo 

ve srovnání s  jinou antidiabetickou 

Obr. 1: Léčba dapagliflozinem ve srovnání s terapií DPP4 inhibitory 
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Komentáře ke klinickým studiím

SGLT2 inhibitory 
(n = 22 830)

Jiné léky snižující 
hladinu glukózy

(n = 68 490)

Standard. 
rozdíl*

Věk (roky) 61,2 (10,9) 61,2 (12,4) 0,001

Ženy 9278 (40,6%) 27 084 (39,5%) 0,018

Muži 13 552 (59,4%) 41 406 (60,5%) 0,018

Doba od prvního podání 
léku snižujícího hladinu 
glukózy (roky)

7,3 (4,1) 7,6 (4,1) 0,073

Kardiovaskulární 
onemocnění 5681 (24,9%) 17 005 (24,8%) 0,001

   Infarkt myokardu 1725 (7,6%) 5299 (7,7%) 0,006

   CMP 1520 (6,7%) 4548 (6,6%) 0,001

   Nestabilní angina 876 (3,8%) 2620 (3,8%) 0,000

   Srdeční selhání 1152 (5,0%) 3394 (5,0%) 0,003

   Fibrilace síní 1599 (7,0%) 4734 (6,9%) 0,003

Chronické onemocnění 
ledvin 269 (1,2%) 743 (1,1%) 0,007

Mikrovaskulární 
komplikace 5648 (24,7%) 16 722 (24,4%) 0,006

Rakovina 1479 (6,5%) 4274 (6,2%) 0,008

Metformin 16 935 (74,2%) 53 006 (77,4%) 0,061

Sulfonylurea 6044 (26,5%) 18 623 (27,2%) 0,013

DPP-4 inhibitory 4398 (19,3%) 12 566 (18,3%) 0,019

GLP-1 agonisté 3888 (17,0%) 10 105 (14,8%) 0,050

Thiazolidindionys 343 (1,5%) 948 (1,4%) 0,008

Insulin 6822 (29,9%) 20 634 (30,1%) 0,004

   Krátkodobě působící 2452 (10,7%) 7257 (10,6%) 0,004

   Středně dlouho 
   působící 3143 (13,8%) 9345 (13,6%) 0,003

   Premixovaný 1630 (7,1%) 4809 (7,0%) 0,004

   Dlouhodobě působící 2585 (11,3%) 7650 (11,2%) 0,004

Nízké dávky aspirinu 8244 (36,1%) 24 848 (36,3%) 0,003

Statiny 15 384 (67,4%) 46 809 (68,3%) 0,017

Antihypertenzivní 
léčba 17 342 (76,0%) 51 847 (75,7%) 0,005

Diuretika 3187 (14,0%) 9302 (13,6%) 0,009

Antagonisté 
aldosteronu 1087 (4,8%) 3203 (4,7%) 0,003

Warfarin 1172 (5,1%) 3474 (5,1%) 0,002

P2Y12 antagonisté 1139 (5,0%) 3402 (5,0%) 0,001

Tabulka 1. Základní klinická charakteristika osob  ve studii CVD-REAL Nordic

*Standardní rozdíl větší než 0,1 se považuje za statisticky významný 

léčbou spojeno s nižším rizikem kar-
diovaskulární mortality (HR 0,53;  
95% CI 0,40-0,71), nižším rizikem 
hlavních kardiovaskulárních příhod 
(HR 0,78; CI 0,69-0,87) a menším rizi-
kem hospitalizace pro srdeční selhání 
(HR 0,70; CI 0,61-0,81). Rovněž cel-
ková mortalita byla markantně nižší 
u pacientů léčených SGLT2 inhibitory 
(HR 0,51; CI 0,45-0,58) (Tab. 2). Ne-
byly shledány signifikantní rozdíly ve 
výskytu nefatálního IM, nefatální CMP 
či výskytu fibrilace síní. 

Léčba SGLT2 inhibitory vedla ve 
srovnání s jinou antidiabetickou léčbou 
i k nižšímu riziku závažných hypoglyke-
mií (HR 0,76; CI 0,65-0,90) (Tab. 2).

Podobných výsledků bylo ve studii 
CVD-REAL Nordic dosaženo i při srov-
nání nově zahájené léčby dapagliflozi-
nem oproti nově započaté terapii DPP4 
inhibitory (4). Léčba dapagliflozinem 
vedla ve srovnání s terapií DPP4 inhi-
bitory k významně nižšímu riziku kar-
diovaskulárních příhod, hospitalizace 
pro srdeční selhání a  i k nižší celkové 
mortalitě: 0,79 (95% CI 0,67-0,94),  
0,62 (0,50-0,77), a 0,44 (0.33-0.60) 
(Obr. 1).

Byl pozorován i zřejmý trend k niž-
šímu výskytu infarktu myokardu, (0,91 
[0,72-1,16]), k CMP (0,79 [0,61-1,03]) 
a ke KV mortalitě (0,76 [0,53-1,08]). 
Tyto rozdíly však nedosáhly statistické 
významnosti. Výskyt fibrilace síní a zá-
važné hypoglykemie byl srovnatelný 
v obou skupinách (4). 

Závěr
Nově zahájená léčba SGLT2 inhibi-

tory (v 94 % se jednalo o dapagliflozin) 
vedla ve studii CVD-REAL Nordic oproti 
nově zahájené jiné antidiabetické tera-
pii jinými třídami léků k přesvědčivému 
klinickému benefitu. Byla zaznamenána 
nejen významně nižší kardiovaskulární, 
ale i celková mortalita. Terapie SGLT2 
inhibitory vedla i k nižšímu výskytu KV 
příhod, hospitalizace pro srdeční selhá-
ní a i k nižšímu riziku vzniku závažných 
hypoglykemií. Podobných výsledků by-
lo dosaženo i v hlavní studii CVD-REAL 
provedené u více než 300 000 pacientů, 
kde byly podávány kromě dapagliflozi-
nu (u 42 % osob) ve větší míře i další 
představitelé této skupiny (canagliflo-
zin u 52 % a empagliflozin u 5 %) (5). 
Výsledky studie CVD-REAL Nordic jsou 

tak podobné dříve provedeným studiím 
s jinými glifloziny – EMPAREG-OUT-
COME (empagliflozin) (1) a CANVAS 
(canagliflozin) (2). Těchto  přesvědči-
vých výsledků bylo ve studii CVD-REAL 
Nordic dosaženo navzdory nižšímu KV 
riziku na počátku sledování. Přes zřejmé 
metodologické rozdíly v designu studie 
(observační analýza vs. randomizova-
ná intervenční studie) výsledky studie 

CVD-REAL Nordic podporují významné 
účinky gliflozinů jako třídy na snížení 
kardiovaskulárního rizika u nemocných 
s diabetes mellitus 2. typu. 

Nově zahájená léčba dapagliflozi-
nem vedla ve srovnání s nově započa-
tou terapií DPP4i i k významně nižší-
mu riziku KV příhod, celkové mortality 
a nižší výskytu hospitalizací pro srdeč-
ní selhání. 
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Komentáře ke klinickým studiím

SGLT2 inhibitory Jiné léky snižující 
hladinu glukózy

Vážený průměr pro 
relativní riziko – HR 
(95% CI; hodnota p)

Hodnota p 
pro heterogenitu 

mezi zeměmi

Počet 
příhod (n)

Počet 
příhod 
na 100 

pacientů 
a rok

Počet 
příhod (n)

Počet 
příhod 
na 100 

pacientů 
a rok

Kardiovaskulární 
mortalita 56 0,27 340 0,53 0,53 

(0,40–0,71; p < 0,0001) 0,076

Závažná 
kardiovaskulární 
příhoda*

339 1,64 1349 2,12 0,78 
(0,69–0,87; p < 0,0001) 0,099

Nefatální infarkt 
myokardu 161 0,78 574 0,90 0,87 

(0,73–1,03; p = 0,112) 0,105

Nefatální CMP 
(ischemická nebo 
haemorhagická)

144 0,70 514 0,80 0,86 (0,72–1,04; 
p = 0,113) 0,965

Hospitalizace pro 
srdeční selhání † 224 0,98 984 1,40 0,70 

(0,61–0,81; p < 0,0001) 0,428

Úmrtí z jakékoli 
příčiny 289 1,05 1768 2,09 0,51 

(0,45–0,58; p < 0,0001) 0,002

Fibrilace síní 328 1,44 1063 1,51 0,95 
(0,84–1,08; p = 0,456) 0,274

Závažná 
hypoglykémie 181 0,79 736 1,05 0,76 

(0,65–0,90; p = 0,001) 0,056

Tabulka 2. Hlavní výsledky studie CVD –REAL Nordic

* Definováno jako úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
† Definováno jako ambulantní nebo hospitalizovaný pacient s primární diagnózou srdečního selhání.
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Studie CANVAS: kardiovaskulární a renální efekty 
canagliflozinu

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP(Edin)
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn 
   Regulační lékové úřady v USA (FDA) 
a  Evropě (EMA) již několik let poža
dují u  každého nového antidiabetika 
průkaz kardiovaskulární (KV) bezpeč
nosti. K  prokázání KV bezpečnosti 
slouží dlouhodobé randomizované kli
nické studie, ve kterých jsou antidia
betika podávána spolu se standardní 
léčbou a  srovnávána s  placebem také 
přidávaným ke standardní léčbě. 
V posledních několika letech byly zve
řejněny výsledky takto zaměřených 
studií u  celé řady moderních anti
diabetik. Pro kardiovaskulární bez
pečnost DPP4 inhibitorů (gliptinů) 
svědčí výsledky 3 studií (TECOS se si
tagliptinem, EXAMINE s alogliptinem 
a  s  výjimkou rizika srdečního selhá
ní i  SAVORTIMI se saxagliptinem), 
v  příštím roce budou pravděpodobně 
zveřejněny výsledky studie CARME
LINA s  linagliptinem. Poslední u  nás 
požívaný gliptin – vildagliptin – data 
z cílené KV studie nemá a tato studie 
ani není plánovaná, takže o  jeho KV 
bezpečnosti můžeme pouze spekulo
vat (není např. prodáván v  USA). Ve 
skupině GLP1 agonistů známe vý
sledky studie ELIXA s  lixisenatidem 
(prokázaná KV bezpečnost), LEADER 
s liraglutidem (prokázaná KV bezpeč
nost a redukce KV rizika včetně mor
tality) a SUSTAIN6 se semaglutidem 
(KV bezpečnost a  snížené riziko KV 
příhod, ale nikoliv mortality), který 
však u  nás není registrován. Nejno
vější třída antidiabetik, SGLT2 inhi
bitory neboli glifloziny, už také má 
také zástupce s  prokázanou KV bez
pečností a mohutnou redukcí KV rizi
ka včetně KV a celkové mortality, jde 
o   empagliflozin (studie EMPAREG 
Outcome). Na letošním kongresu 
Americké diabetické asociace (ADA) 
pak byly zveřejněny výsledky kardio
vaskulární studie dalšího antidiabeti
ka ze třídy gliflozinů – canagliflozinu 
(studie CANVAS). 

Canagliflozin
   Canagliflozin je perorálně podávaný 
inhibitor transportéru SGLT2, který 
ve vyšší dávce (300 mg) částečně in
hibuje také transportér SGLT1. Jeho 
účinky se tak mimo ledvin částečně 
projevují i ve střevě (1), kde je SGLT1 
zastoupen nejvíce. Počáteční terapeu
tickou dávku 100 mg denně lze při 
toleranci a  zachované funkci ledvin 
(eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2) zvýšit 
na 300 mg denně (2). Canagliflozin 
snižoval ve studiích v  monoterapii 
a v kombinaci s ostatními antidiabeti
ky HbA1C také hmotnost a krevní tlak 
(1). Z nežádoucích účinků byly ve vyšší 
míře pozorovány především genitální 
infekce (u žen i u mužů) a častější mo
čení (1). V  nedávné době se však ob
jevily také nové bezpečnostní signály. 
Jedná se o zvýšené riziko zlomenin (3) 
a amputací dolních končetin (4), kvůli 
kterým vydala FDA varování. Program 
studií CANVAS přinesl velmi cenné 
údaje nejen o KV bezpečnosti canagli
flozonu, ale právě i  o  těchto nových 
bezpečnostních signálech.

Program studií CANVAS
   Kardiovaskulární bezpečnost ca
nagliflozinu nebyla (jak bylo dosud 
pravidlem) posuzována na základě 
jedné studie, ale rovnou ze dvou stu
dií – CANVAS a  CANVASR. Původ
ně však byla plánována pouze studie 
CANVAS, která měla být dvoufázová 
(5). V první fázi měla studie potvrdit 
potenciál kardioprotektivity canagli
flozinu na základě efektu na hlavní 
kardiovaskulární biomarkery a  dále 
poskytnout iniciální bezpečnostní 
KV data pro žádost o  schválení léči
va. V druhé fázi pak měl být otevřen 
nábor dalších pacientů s cílem proká
zání KV protektivity canagliflozinu. 
Základní podmínkou druhé fáze však 
bylo, aby nebyla zveřejněna průběžná 
(interim) analýza KV dat z první fáze 
studie CANVAS. V první fázi bylo zařa
zeno 4330 pacientů, kteří byli rando
mizováni do skupiny s placebem nebo 

canagliflozinem 100 mg nebo 300 mg. 
Během přípravy dat ze studií s canagli
flozinem k podání žádosti o schválení 
bylo však zjištěno podezření na nežá
doucí vliv canagliflozinu na hodnoty 
LDLcholesterolu a proto bylo rozhod
nuto o odslepení KV dat z probíhající 
studie CANVAS s  cílem poskytnout 
regulačním úřadům co nejvíce infor
mací (5). Zveřejněním těchto KV dat 
v průběžné analýze však došlo k bez
precendentními narušení integrity 
studie CANVAS, čímž byla porušena 
základní podmínka uskutečnění dru
hé fáze této studie. Studie CANVAS 
tedy pokračovala bez uskutečnění 
druhé fáze a na základě dohody s FDA 
byla zahájena studie CANVASR, kte
rá byla z hlediska populace a procedur 
velmi podobná studii CANVAS. To 
bylo základní podmínkou toho, aby 
bylo možné hodnotit KV bezpečnosti 
canagliflozinu za použití souhrnných 
dat z těchto dvou studií (5).

Charakteristika populace 
v programu CANVAS
   Celkový počet pacientů v obou stu
diích byl 10142, přičemž 4330 pacien
tů bylo zařazeno ve studii CANVAS 
a  5812 ve studii CANVASR. Studii 
dokončilo 96 % pacientů a  u  99,6 % 
byl znám vitální status na konci stu
die. Průměrná doba sledování byla 
188 týdnů, tedy cca 3,6 roku (6). Byli 
zařazeni pacienti převážně s již existu
jícím KV onemocněním (65 %), u čás
ti pacientů (cca 35%) byly přítomné 
minimálně 2 KV rizikové faktory bez 
známého KV onemocnění. Z  dalších 
charakteristik je třeba zmínit věk  
63 let, trvání diabetu 14 let a převažu
jící zastoupení kavkazské rasy (téměř 
80%). Canagliflozin nebo placebo byly 
přidávány ke standardní léčbě, kte
ré dominoval metformin (více než ¾ 
pacientů) následovaný inzulínem (cca 
polovina pacientů), sulfonylureou (cca  
44 %) a  DPP4 inhibitory (cca 12 %). 
Z KV medikace dostávali pacienti nej
více inhibitory RAAS (v  80 %), dále 
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pak statiny (75 %), antitrombotika 
(73 %), beta blokátory (52 %) a diure
tika (44%). Průměrné hodnoty HbA1C, 
krevního tlaku a  dalších ukazatelů 
jsou uvedeny v tabulce 1.
   Ve studii CANVAS dostávali pacienti 
buď placebo nebo canagliflozin v dáv
ce 100 mg nebo 300 mg, ve studii  
CANVASR pak dostávali placebo 
nebo canagliflozin v  dávce 100 mg 
s možností navýšení až na 300 mg. 

Výsledky programu CANVAS
   Pacienti léčení canagliflozinem měli 
v  průběhu studie lepší kompenzaci 
diabetu. Na konci studie byl rozdíl 
HbA1C proti placebu 0,58 % (v absolut
ních hodnotách podle NGSP, obrázek 
1). Současně došlo k  poklesu tělesné 
hmotnosti v průměru o 1,6 kg a také 
k poklesu systolického i diastolického 
krevního tlaku (6).
   Kardiovaskulární bezpečnost canagli
flozinu byla stejně jako v ostatních stu
diích hodnocena na základě složené
ho kardiovaskulárního cíle 3PMACE 
(skládajícího se z KV smrti, nefatálního 
IM a nefatální CMP). Canagliflozin pro
kázal KV bezpečnost a  snížení rizika  
3PMACE o  14 % (HR: 0,86; 95% CI: 
0,75–0,97; p = 0,0158) – obr. 2.
   U canagliflozinu však nedošlo k vý
znamnému snížení žádné ze složek 
3PMACE, tedy nebyla významně 
ovlivněna KV mortalita (HR: 0,87; 
95% CI: 0,72–1,06), nefatální infarkt 
myokardu (HR: 0,85, 95% CI: 0,69–
1,05, p = 0,24) ani nefatální cévní 
mozkové příhody (HR: 0,90; 95% CI: 
0,71–1,15). Zároveň nebylo pozorová
no významné snížení 3PMACE samo
statně ve studii CANVAS ani ve studii 
CANVASR. Statistické významnosti 
3PMACE v  programu CANVAS tedy 
nebylo dosaženo díky převažující vý

významně ovlivněna (HR: 0,87; 95% 
CI: 0,74–1,01). Do jisté míry by tyto 
rozdíly proti empagliflozinu, který ve 
studii EMPAREG Outcome (8) sní
žil významně jak KV mortalitu (HR: 
0,62; 95% CI: 0,49–0,77), tak i  cel
kovou mortalitu (HR: 0,68; 95% CI: 
0,57–0,82) mohlo vysvětlit rozdílné 
KV riziko studovaných populací. Ve 
studii EMPAREG Outcome byli zařa
zení pouze pacienti s manifestním KV 
onemocněním, zatímco v  programu 
CANVAS to byla pouze část pacientů 
(65%) s  velmi vysokým KV rizikem. 
Analýza podskupin pa cientů s přítom
ným KV onemocněním a bez něho (8) 
však ukázala, že KV a celková morta
lita nebyla v  programu CANVAS vý
znamně ovlivněna ani u jedné z obou 
skupin (obrázek 3).
Vzhledem k tomu, že nebyla prokázá

Canagliflozin
(n = 5795)

Placebo
(n = 4347)

HbA1c (%) 8,2 8,2

BMI (kg/m2) 31,9 32,0

Systolický TK (mm Hg) 136 137

Diastolický TK (mm Hg) 78 78

Celkový cholesterol (mmol/l) 4,4 4,4

HDL cholesterol (mmol/l) 1,2 1,2

LDL cholesterol (mmol/l) 2,3 2,3

Triglyceridy (mmol/l) 2,0 2,0

Tabulka 1. Charakteristika populace pacientů v programu studií CANVAS (podle 6).

Obr. 1: Glykovaný hemoglobin v průběhu programu CANVAS 
(upraveno podle 6)

Obr. 2: Primární složení kardiovaskulární cíl (3P-MACE) v programu CANVAS 
(upraveno podle 6).

znamné redukci některého z  jednot
livých komponentů, ale díky souhrn
nému počtu příhod a celkového počtu 
léčených pacientů v  obou studiích 
programu CANVAS. Celková mor
talita nebyla léčbou canagliflozinem 
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na superiorita pro první sekundární 
cíl – celkovou mortalitu (p = 0,24), 
bylo dle statistického plánu ukonče
no testování dalších cílů na statistic
kou významnost. Jednalo se o  rizi
ko hospitalizace pro srdeční selhání 
(HR: 0,67; 95% CI: 0,52–0,87) a dále 
o renální cíle. Hodnocena byla změna 
albumi nurie, progrese a regrese albu
minurie a  složený renální cíl (pokles 
eGFR o více než 40 % vůči výchozí hod
notě, riziko rozvoje terminálního stá
dia postižení ledvin a smrt následkem 
onemocnění ledvin). Pacienti v  pro
gramu CANVAS byli z pohledu renál
ních funkcí nízce rizikovou populací, 
průměrná odhadovaná glomerulární 
fil trace u  nich byla 77 ml/min/1,73 
m² ve skupině léčené canagliflozinem 
a  76 ml/min/1,73 m² u  placeba. Vět
šina pacientů (70 %) měla normoalbu
minurii a  jen 78 % mělo makroalbu
minurii. U pacientů randomizovaných 
do aktivní větve s  canagliflozinem 
došlo ke snížení progrese albuminurie 
(HR: 0,73; 95% CI: 0,67–0,79), zvý
šení regrese albuminurie (HR: 1,70; 
95% CI: 1,51–1,91) a  ke snížení rizi
ka dosažení složeného renálního cíle  
(HR: 0,60; 95% CI: 0,47–0,77).

Bezpečnost canagliflozinu  
v programu CANVAS
   Kromě informací o KV bezpečnosti 
poskytují dlouhodobé KV zaměřené 
studie také velmi cenné informace 
o  celkové bezpečnosti jednotlivých 
molekul na velkém vzorku pacientů. 
Program CANVAS jednak potvrdil již 
známý bezpečnostní profil canagliflo
zinu, především zvýšený výskyt geni
tálních infekcí a  také zvýšené riziko 
zlomenin, kvůli kterému vydala FDA 
varování již v roce 2015 (3). Současně 
ale také odhalil nové bezpečností rizi
ko – tím je dvojnásobné zvýšení rizika 
amputací (obrázek 4) (HR: 1,97; 95% 
CI: 1,41–2,75), které vedlo FDA v létě 
2017 k potvrzení původního varování 
a zároveň k vydání nařízení upozornit 
na tuto komplikaci také v příbalovém 
letáku canagliflozinu pomocí „boxed 
warning“ (4). Celkem došlo k 187 am
putacím, což přepočteno na 1000 pa
cientů za rok znamená v absolutních 
číslech 6,3 amputací u  canagliflozinu 
a  3,4 amputací u  placeba. Zvýšeny 
byly nízké amputace (amputace prs
tů a transmetatarzální amputace, HR 
1,97; 95%CI 1,412,75) i  vysoké am

putace (v kotníku, pod kolenem a nad 
kolenem, HR 2,03; 95% CI 1,083,82), 
přičemž u  71 % pacientů se jednalo 
o nízké amputace (6).
  S  canagliflozinem je na rozdíl od 
ostatních gliflozinů spojeno již dříve 
zmíněné vyšší riziko zlomenin. Rizi
ko fraktur v  programu CANVAS bylo 
u  canagliflozinu ve srovnání s  place
bem významně zvýšené o  26 % (HR: 
1,26; 95% CI: 1,04–1,52) především 
díky datům ze studie CANVAS, kde 
došlo k  většině zlomenin v  rámci ce
lého programu (350 z celkového počtu 
496 zlomenin), což představuje u paci
entů randomizovaných na canagliflo
zin riziko vyšší o 55 % (HR: 1,55; 95% 
CI: 1,21–1,97). Ve studii CANVASR 
byl výskyt zlomenin u  canagliflozinu 
srovnatelný s  placebem (HR: 0,86; 
95% CI: 0,62–119). Výskyt diabetické 
ketoacidózy byl v programu CANVAS 
velmi nízký, srovnatelný s placebem.

Obr. 3: Ovlivnění KV a celkové mortality u pacientů s KV onemocněním a bez něho 
(upraveno podle 7).

Obr. 4: Amputace dolních končetin v programu CANVAS 
(upraveno podle 7).

Pro klinickou praxi
  Pacienti s  diabetem 2. typu mají 
vyšší kardiovaskulární riziko, které 
se projevuje především předčasnou 
kardiovaskulární mortalitou. KV bez
pečnost antidiabetik je proto jedním 
ze základních atributů, na které musí 
být v klinické praxi kladen důraz. Ca
nagliflozin prokázal kardiovaskulární 
bezpečnost v programu CANVAS. Na 
rozdíl od empagliflozinu, kde bylo 
popsáno snížení rizika KV kompli
kací a  velmi významné snížení KV 
i  celkové mortality, však canagliflo
zin mortalitu významně neovlivnil. 
Mimo potvrzení již známého bezpeč
nostního profilu bylo nově při léčbě 
canagliflozinem v programu CANVAS 
popsáno dvojnásobně zvýšené riziko 
amputací na dolních končetinách ve 
srovnání s  placebem. Canagliflozin 
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příznivě ovlivňuje kompenzaci diabe
tu a někte ré kardiovaskulární rizikové 
faktory (hmotnost, krevní tlak), je kar
diovaskulárně bezpečný a u rizikových 
pa cientů snižuje riziko kardiovasku

lárních příhod. Významně však neo
vlivnil kardiovaskulární ani celkovou 
mortalitu a je spojen s vyšším rizikem 
amputací, což je nutné zohlednit při 
volbě léčby. V  současné době máme 

ve skupině gliflozinů molekulu s  lep
ším bezpečnostním profilem a  s  daty 
naznačujícími významnější redukci 
kardiovaskulárního rizika včetně mor
tality.
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Renesance renální denervace  u arteriální hypertenze?
Výsledky studie SPYRAL HTN-OFF MED s  renální denervací u  neléčené hypertenze:  
(Catheter-based renal denervation in patients with uncontrolled hypertension in the absence 
of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED): a randomised, sham-controlled, 
proof-of-concept trial)

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

Postavení renální denervace v léčbě 
arteriální hypertenze je předmětem 
kontroverzí a metaanalýza randomi-
zovaných klinických studií, na které se 
podílelo i naše centrum neprokázala 
přesvědčivý benefit této metody (1).

Na recentním evropském kardio-
logickém kongresu v  Barceloně byly 
v sekci hot-lines prezentovány výsled-
ky studie SPYRAL HTN-OFF MED. Stu-
die současně byla publikována v pres-
tižním časopise Lancet (2). Pojďme se 
stručně podívat na výsledky. 

Studie SPYRAL-HTN-OFF MED je 
randomizovaným mezinárodním, mul-
ticentrickým jednoduše zaslepeným 
projektem charakteru „sham control“. 

Do studie byli zařazeni pacienti 
s mírnou až středně těžkou arteriální 
hypertenzí bez antihypertenzní tera-
pie, anebo jim tato léčba byla vysaze-
na v odstupu před zahájením studie. 
Vstupní kritéria u osob mezi 20-80 lety 
tvořil kromě klinického TK i průměrný 
24h systolický TK ≥ 140 mm Hg a pod 
170 mm Hg. Pacienti podstoupili renál-
ní angiografii a byli randomizováni na 
větev s renální denervací (RDN) a větev 
bez ní (tzv. sham-control). Primárním 
cílem byly změny 24h TK po 3 měsících 
sledování. 

 Základní charakteristika souboru je 
sumarizována v tab. 1.

Novinkou této studie bylo použití 
multielektrodového katetru Simplici-
ty Spyral. Jedná se o sofistikovanější 
přístup díky přítomným čtyřem elek-
trodám v  jednom katetru, uloženým 
cirkulárně tak, aby radiofrekvenční 
energie pokryla všechny kvadranty 
stěny renální tepny. Radiofrekvenční 
energie byla ve srovnání s předchozí-
mi hlavními studiemi aplikována i na 
větve renální tepny s diametrem mezi 
3-8 mm. 

* Tyto příhody se vyskytly více než 3 měsíce před randomizací
** Data pro 37 z 38 pacientů ve skupině s renální denervací, jelikož údaje o 24hod  
monitorování ambulantního krevního tlaku nebyly u jednoho pacienta k dispozici

Tabulka 1. Základní charakteristika pacientů zařazených do studie SPYRAL HTN-OFF MED

Skupina pacientů renální 
denervace (n = 38)

Falešná kontrolní 
skupina (n=42)

Věk (roky) 55,8 (10,1) 52,8 (11,5)

Muži 26 (68,4) 31 (73,8)

BMI (kg/m2) 29,8 (5,1) 30,2 (5,1)

Rasa

  Bílá 10 (26,3%) 10 (23,8%)

  Afroamerická 5 (13,2%) 5 (11,9%)

  Asijská 3 (7,9%) 3 (7,1%)

  Nereportovatelné podle    
  místních zákonů 
  a předpisů

20 (52,6%) 24 (57,1%)

Diabetes (všichni 2. typu) 1 (2,6%) 3 (7,1%)

Kuřák 4 (10,5%) 10 (23,8%)

Obstrukční spánková 
apnoe 3 (7,9%) 3 (7,1%)

Onemocnění periferních 
tepen 1 (2,6%) 0 (0,0%)

Ischemická choroba 
srdeční 0 (0,0%) 2 (4,8%)

CMP a tranzitorní 
ischemická ataka 1 (2,6%) 0 (0,0%)

Infarkt myokardu 
nebo akutní koronární 
syndrom*

0 (0,0%) 1 (2,4%)

Klinický systolický TK 
(mm Hg) 162,0 (7,6) 161,4 (6,4)

Klinický diastolický TK 
(mm Hg) 99,9 (6,8) 101,5 (7,5)

24h systolický TK 
(mm Hg) 153,4 (9,0)** 151,6 (7,4)

24h diastolický TK 
(mm Hg) 99,1 (7,7)** 98,7 (8,2)

Klinická tepová frekvence 
(min-1) 71,1 (11,0) 73,4 (9,8)

24h tepová frekvence 
(min-1) 72,3 (10,9)** 75,5 (11,5)
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Obr. 1: 24hodinový a klinický krevní tlak po 3 měsících sledování

 Komentáře ke klinickým studiím

Hlavní výsledky jsou sumarizovány 
na obr. 1. Do studie byl zařazen rela-
tivně menší počet nemocných – celkem 
80, z  toho 38 bylo denervovaných,  
42 tvořilo kontrolní skupinu bez prove-
dené renální denervace. Klinický i 24h 
krevní tlak se v  denervované skupi-
ně významně snížil po 3 měsících ve 
srovnání s bazálními hodnotami: 24h 
STK – 5,5 mm Hg (95% CI; 9,1-2,0;  
p = 0,0031), 24h DTK -4,8 mm Hg 
(=7,0-2,6; p ≤ 0,0001), klinický STK 
-10,0 mm Hg (-15,1-4,9; p = 0,0004) 
a klinický DTK -5,3 mm Hg (7,8-2,6;  
p ≤ 0,0001). Nebyly pozorovány opro-
ti těmto výsledkům významné změny 

krevního tlaku v  kontrolní skupině 
osob bez provedené renální denervace 
(obr. 1). 

Provedená renální denervace vedla 
k významnému poklesu krevního tla-
ku i ve srovnání s kontrolní skupinou: 
24h STK -5,0 mm Hg (95%CI -9,9 = 0,2;  
p = 0,0414), 24h DTK -4,4 mm Hg  
(-7,2 -1,6; p = 0,0024), klinický STK 
-7,7 mm Hg (-14 -1,5; p = 0,0155), 
klinický DTK -4,9 mm Hg (-8,5 -1,4;  
p = 0,0077). Výsledky zůstaly podobné 
i po adjustaci na vstupní charakteristi-
ky. V žádné z obou skupin nebyly za-
znamenány žádné závažné nežádoucí 
účinky.

1. Fadl Elmula FE1, Jin Y, Yang WY, Thijs L, Lu 
YC, Larstorp AC, Persu A, Sapoval M, Rosa 
J, Widimský P, Jacobs L, Renkin J, Petrák O, 
Chatellier G, Shimada K, Widimský J, Kario 
K, Azizi M, Kjeldsen SE, Staessen JA; Euro-
pean Network Coordinating Research On 
Renal Denervation (ENCOReD) Consortium. 
Meta-analysis of randomized controlled 
trials of renal denervation in treatment-
-resistant hypertension. Blood Pressure, 
2015;24(5):263-741/The Lancet Published 
online August 28, 2017 http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(17)32281-X.

Závěr
Studie SPYRAL-HTN-OFF prokáza-

la významné snížení krevního tlaku po 
provedené renální denervaci pomocí 
katetru Simplicity Spyral u neléčených 
osob s mírnou až středně těžkou arte-
riální hypertenzí. Zdá se tak, že použi-
tí agresivnějšího přístupu s technicky 
vylepšeným katetrem je perspektivní 
v léčbě mírné až středně těžké hyper-
tenze. Výsledky této studie bude však 
pochopitelně vhodné ověřit i na větším 
souboru nemocných v delším časovém 
horizontu.
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Další důkaz pro existenci J křivky pro krevní tlak
Analýza z registru CLARIFY

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod 
Optimální hodnoty cílového krevní-

ho tlaku u nemocných s arteriální hy-
pertenzí jsou stále předmětem četných 
diskuzí. Existence J křivky vychází 
z logického předpokladu, že příliš sní-
žený krevní tlak zejména diastolický 
povede k zhoršení perfúze věnčitých 
tepen zejména u pacientů s již přítom-
nou koronární lézí a alterovanou auto-
regulací koronárního průtoku. Koncem 
loňského roku byla v Lancetu publiko-
vána rozsáhlá mezinárodní observační 

studie vycházející z registru CLARIFY 
s  cílem zjistit, jaké jsou optimální 
hodnoty krevního tlaku ve vztahu ke 
kardiovaskulárním komplikacím u pa-
cientů s ischemickou chorobou srdeční. 

Metodologie 
CLARIFY je prospektivní longitudi-

nální registr pro pacienty se stabilní is-
chemickou chorobou srdeční zahrnující 
více než 32 000 nemocných. Do toho-
to registru přispívají lékaři z 45 zemí 
světa (vyjma USA). Zjiště ná data slouží 

pouze k sledování těchto nemocných. 
Systém na základě zjiš tě ných informací 
nevysílá žádnou zpětnou vazbu ovliv-
ňující management te rapie konkrétní-
ho pacienta a hodnocená da ta tak lépe 
odráží tzv. reálnou praxi. Nemocní jsou 
sledováni od zařazení 1x ročně po do-
bu 5 let. Sledovanými parametry jsou 
klinický stav včetně měření krevního 
tlaku, výšky, váhy, základní laboratorní 
vyšetření (lipido gram, renální funkce, 
glykovaný hemo globin), terapie a sa-
mozřejmě všechna zhoršení stavu, 

Obr. 1: Adjustované Hazard Ratio (HR) primárního cíle

HR 
(95% CI)

Poměr rizik (95% CI) Poměr rizik (95% CI)

p
hodnota 

Výsledky podle hodnot krevního tlaku
(počet příhod / počet pacientů
ve skupině) %

Úmrtí z KV příčin, infarkt myokardu nebo CMP
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 323/2687 (12,0)
 120–129 mm Hg 490/6938 (7,1)
 130–139 mm Hg 584/7578 (7,7)
 140–149 mm Hg 386/3577 (10,8)
 ≥150 mm Hg 316/1859 (17,0)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 50/214 (23,4)
 60–69 mm Hg 351/2833 (12,4)
 70–79 mm Hg 813/10 802 (7,5)
 80–89 mm Hg 684/7667 (8,9)
 ≥90 mm Hg 201/1123 (17,9)

 1,56 (1,36–1,81) <0,0001
 1,00 (–)
 1,08 (0,95–1,21) 0,2368
 1,51 (1,32–1,73) <0,0001
 2,48 (2,14–2,87) <0,0001

 2,01 (1,50–2,70) <0,0001
 1,41 (1,24–1,61) <0,0001
 1,00 (–)
 1,41 (1,27–1,57) <0,0001
 3,72 (3,15–4,38) <0,0001

10, 5 2 4

vyšší rizikonižší riziko

A

Úmrtí z jakékoli příčiny
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 330/2693 (12,3)
 120–129 mm Hg 479/6987 (6,9)
 130–139 mm Hg 526/7611 (6,9)
 140–149 mm Hg 312/3555 (8,8)
 ≥150 mm Hg 239/1793 (13,3)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 53/210 (25,2)
 60–69 mm Hg 365/2842 (12,8)
 70–79 mm Hg 759/10 891 (7,0)
 80–89 mm Hg 574/7633 (7,5)
 ≥90 mm Hg 135/1063 (12,7)

 1,60 (1,38–1,84) <0,0001
 1,00 (–)
 0,98 (0,87–1,11) 0,7701
 1,22 (1,05–1,40) 0,0081
 1,86 (1,59–2,18) <0,0001
 
 2,13 (1,60–2,83) <0,0001
 1,48 (1,30–1,68) <0,0001
 1,00 (–)
 1,37 (1,22–1,53) <0,0001
 3,19 (2,63–3,87) <0,0001

10,5 2 4

vyšší rizikonižší riziko

B

Úmrtí z kardiovaskulárních příčin
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 227/2693 (8,4)
 120–129 mm Hg 271/6992 (3,9)
 130–139 mm Hg 322/7606 (4,2)
 140–149 mm Hg 217/3555 (6,1)
 ≥150 mm Hg 171/1793 (9,5)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 34/210 (16,2)
 60–69 mm Hg 223/2842 (7,8)
 70–79 mm Hg 475/10 895 (4,4)
 80–89 mm Hg 373/7630 (4,9)
 ≥90 mm Hg 103/1062 (9,7)

 1,83 (1,53–2,19) <0,0001
 1,00 (–)
 1,07 (0,91–1,25) 0,4463
 1,50 (1,25–1,80) <0,0001
 2,35 (1,93–2,86) <0,0001

 2,06 (1,44–2,96) <0,0001
 1,44 (1,22–1,70) <0,0001
 1,00 (–)
 1,42 (1,24–1,63) <0,0001
 3,81 (3,04–4,77) <0,0001

C

 Infarkt myokardu (fatální nebo nefatální)
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 115/2688 (4,3)
 120–129 mm Hg 191/6956 (2,7)
 130–139 mm Hg 240/7600 (3,2)
 140–149 mm Hg 149/3559 (4,2)
 ≥150 mm Hg 131/1836 (7,1)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 19/211 (9,0)
 60–69 mm Hg 129/2835 (4,6)
 70–79 mm Hg 311/10 836 (2,9)
 80–89 mm Hg 280/7654 (3,7)
 ≥90 mm Hg 87/1103 (7,9)

 1,48 (1,17–1,87) 0,0010
 1,00 (–)
 1,18 (0,97–1,43) 0,0925
 1,60 (1,29–1,99) <0,0001
 2,92 (2,32–3,67) <0,0001

 2,38 (1,48–3,83) 0,0003
 1,43 (1,16–1,76) 0,0009
 1,00 (–)
 1,44 (1,22–1,70) <0,0001
 3,68 (2,86–4,73) <0,0001

D

CMP (fatální nebo nefatální)
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 53/2692 (2,0)
 120–129 mm Hg 130/6978 (1,9)
 130–139 mm Hg 155/7589 (2,0)
 140–149 mm Hg 103/3564 (2,9)
 ≥150 mm Hg 84/1816 (4,6)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 8/213 (3,8)
 60–69 mm Hg 77/2842 (2,7)
 70–79 mm Hg 207/10 857 (1,9)
 80–89 mm Hg 178/7646 (2,3)
 ≥90 mm Hg 55/1081 (5,1)

 1,06 (0,77–1,46) 0,7257
 1,00 (–)
 1,06 (0,84–1,34) 0,6134
 1,51 (1,16–1,97) 0,0020
 2,57 (1,94–3,41) <0,0001

 1,31 (0,64–2,69) 0,4614
 1,23 (0,94–1,61) 0,1244
 1,00 (–)
 1,46 (1,18–1,79) 0,0004
 4,33 (3,15–5,94) <0,0001

E

Hospitalizace pro srdeční selhání
Systolický krevní tlak
 <120 mm Hg 187/2559 (7,3)
 120–129 mm Hg 325/6784 (4,8)
 130–139 mm Hg 328/7339 (4,5)
 140–149 mm Hg 257/3473 (7,4)
 ≥150 mm Hg 208/1756 (11,8)
Diastolický krevní tlak
 <60 mm Hg 25/206 (12,1)
 60–69 mm Hg 167/2721 (6,1)
 70–79 mm Hg 430/10 559 (4,1)
 80–89 mm Hg 463/7347 (6,3)
 ≥90 mm Hg 220/1078 (20,4)

 1,39 (1,16–1,67) 0,0004
 1,00 (–)
 0,88 (0,75–1,03) 0,1026
 1,42 (1,20–1,68) <0,0001
 2,36 (1,98–2,83) <0,0001
 
 2,36 (1,55–3,58) <0,0001
 1,55 (1,29–1,86) <0,0001
 1,00 (–)
 1,38 (1,21–1,59) <0,0001
 4,58 (3,83–5,48) <0,0001

F

HR 
(95% CI)

p
hodnota 

Výsledky podle hodnot krevního tlaku
(počet příhod / počet pacientů
ve skupině) %
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rehospitaliza ce a úmrtí ze všech příčin. 
Stabilní ische mická choroba srdeční 
byla defi nována splněním nejméně 
jednoho z následujících kritérií: 

- Prodělaný infarkt myokardu více 
než 3 měsíce před zařazením 

-  Angiografický průkaz nejméně 
50% stenózy věnčité tepny

-  Námahová angina pectoris s  prů-
kazem ischemie myokardu (zátě-
žová ergometrie nebo jiné rele-
vantní zátěžové vyšetření)

-  Založení aortokoronárního by-
passu či provedení perkutánní 
koronár ní intervence před více než 
3 měsíci

Do této analýzy bylo zařazeno cel-
kem 22 672 pacientů se stabilní ICHS 
a  současně léčenou arteriální hy-
pertenzí z  období listopadu 2009 až 
června 2010. Pacienti byli sledováni 
od za řa zení po dobu 5 let. Klinický 
krevní tlak byl měřen dle standardů 
v rámci každé vizity a výsledný krevní 
tlak použitý do studie a  dalších ana-
lýz byl průměrem všech zjištěných 
hodnot během sledování. Pacienti 
byli rozděleni dle dosažených hod-
not systolického resp. diastolického 
krevního tlaku vždy do pěti skupin. 
Hodnocení pro systolický resp. dia-
stolický tlak bylo provedeno odděleně. 
Za referenční byla zvolena skupina se 
systolickým tlakem v  rozmezí 120-
129 mm Hg resp. diastolickým 70-79  
mm Hg. Primární sledovaný cíl byl 
slo žený – souhrn úmrtí z  kardiovas-
kulárních příčin, infarkt myokardu 
nebo cévní mozková příhoda. Jako 
sekundár ní cíl bylo samostatné zhod-
nocení celkové mortality, úmrtí z KV 
příčin, infarkt myokardu, CMP a pro-
grese srdečního selhání vyžadující 
hos pi talizaci. K statistickému hodno-
cení byl použit Coxův model proporci-
onálního rizika k analýze vztahu mezi 
krevním tlakem a kardiovaskulárními 
endpointy. 

Výsledky
Průměrný věk pacientů ve studii 

byl 65 let, přičemž 75 % tvořili mu-
ži a 67 % běloši. Průměrný krevní tlak 

ne moc  ných ve studii byl 133,7/78,2 
mm Hg s minimálním kolísáním bě-
hem 5letého sledování (méně než 2 mm 
Hg). Primárního složeného cíle bylo po  
5 le tech dosaženo u  2101 pacientů  
(9,3 %).  Po pětiletém mediánu sledování 
byl patrný statisticky významný vzestup 
rizika kardiovaskulární příhody u pacien-
tů s krevním tlakem nad 140 mm Hg sy-
stolického resp. 80 mm Hg diastolického 
tlaku. Na druhou stranu pokles systolic-
kého krevního tlaku pod 120 mm Hg byl 
spojený se zvýšeným rizikem primárního 
sledovaného cíle (adjustované riziko HR 
1,56, 95% CI(1,36-1,81)). Obdobně pro 
diastolický krevní tlak byl pokles pod 
70 mm Hg spojen se zvýšeným rizikem 
primárního cíle (adjustované HR 1,41 
(1,24-1,61) pro tlak 60-69 mm Hg a 2,01 
(1,5-2,7) pro diastolický tlak nižší než 60 
mm Hg). Podrobné výsledky včetně se-
parátních analýz sekundárních cílů jsou 
na obrázku 1. 

1. Vidal-Petiot E. et al. – Cardiovascular event 
rates and mortality according to achieved 
systolic and diastolic blood pressure in 

Závěr 
Výsledky této studie provedené na 

rozsáhlém mezinárodním souboru 
v registru CLARIFY podporují existenci 
J-křivky pro krevní tlak u pacientů se 
stabilní chronickou ischemickou cho-
robou srdeční a arteriální hypertenzí 
(Obr. 2). Pokles krevního tlaku pod 
120/70 mm Hg je spojen se signifi-
kantně vyšším nárůstem rizika úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin, infarktu 
myokardu a/nebo CMP, což platí ne-
jen pro souhrn těchto stavů v  rámci 
složeného primárního cíle, ale i  pro 
každý parametr samostatně a také pro 
hospitalizace pro srdeční selhání. Po-
drobnější analýza dokonce potvrzuje, 
že s věkem se J křivka pro systolický 
tlak posouvá více doprava a u osob nad  
75 let tak ve shodě s platnými doporu-
čeními je vhodné považovat jako cílový 
krevní tlak hodnoty systolického tlaku 
pod 150 mm Hg.

LITERATURA
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Obr. 2: J-křivka ukazující vztah kardiovaskulárního primárního cíle a průměrného systolického 
(horní graf ) a diastolického (dolní graf ) klinického tlaku 

patients with stable coronary artery dise-
ase: an international cohort study, Lancet 
2016; 388: 2142–52.
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Edoxaban – nový xaban na scéně

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.1, prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.2

1II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
2Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha

Úvod
Již více než pět let není warfarin 

v České republice jediným perorálním 
antikoagulanciem, přišly jak přímé 
inhibitory trombinu – gatrany, tak 
přímé inhibitory faktoru Xa – xabany. 
Souhrnně označujeme obě skupiny 
jako tzv. NOAC (non-vitamin K orální 
antikoagulancia) či lépe přímá orální 
antikoagulancia se zkratkou DOAC 
(Direct Oral Anti Coagulants). V po-
sledních letech léky z  této skupiny 
jednak rozšiřují své indikace a navíc, 
jako je tomu v případě edoxabanu, se 
objevují nové molekuly. Klasické an-
tikoagulans warfarin, jehož limitací 
je především úzké terapeutické okno 
a riziko řady interakcí, je tak postupně 
ve schválených indikacích nahrazová-
no těmito novými léky. 

Hlavní přednosti NOAC jsou zná-
my: fixované dávky bez nutnosti 
monitorace, dobrá účinnost, tj. non-
inferiorita (a ojediněle i superiorita) 
ve studiích porovnávajících je s war-
farinem a větší bezpečnost, zejména 
co se týká snížení rizika nitrolebních 
krvácení. Díky tomu jsou v  dnešní 
době NOAC zavedenými a  prefero-
vanými léky jak v  indikaci nevalvu-
lární fibrilace síní (ESC Guidelines, 
AHA Guidelines), tak v léčbě žilního 
trombembolismu (ACCP Guidelines). 
Vzhledem k ekonomické náročnosti je 
však jejich presripce regulována plátci 
zdravotního pojištění.

Nově se v  rukou lékařů v  České 

republice objevuje i  edoxaban, další 
z rodiny „xabanů“. Ty selektivně anta-
gonizují v koagulační kaskádě přímo 
faktor Xa. Přípravek byl vyvinut far-
maceutickou firmou Daiichi Sankyo. 
Na základě studií 3. fáze klinického 
hodnocení (ENGAGE AF-TIMI 48  
a HOKUSAI-VTE) byl edoxaban schvá-
len k zavedení do praxe v těchto 2 zá-
kladních indikacích, tedy v  prevenci 
iktu a  systémové embolizace u  ne-
valvulární fibrilace síní a v léčbě žilní 
trombózy a plicní embolie. 

Farmakologické vlastnosti 
edoxabanu

Edoxaban je přímým inhibitorem 
faktoru Xa. Nástup účinku se objevuje 
do jedné hodiny, maximální působení 
je patrné po 1 až 2 hodinách od užití, 
poločas plazmatické eliminace je 10 až 
14 hodin. Vylučován je jak střevem, 
tak renálně (á 50 %). Díky eliminaci 
prostou glomerulární filtrací je nutná 
redukce dávky u pokročilé renální in-
suficience. Další farmakologické vlast-
nosti shrnuje tabulka 1. (1)

základní/redukované dávkování 60 mg/30 mg 1x denně

proléčivo není nutná bioaktivace, aktivní je mateřská 
látka

poločas plasmatické eliminace 10–14 hod.

doba do dosažení max. koncentrace 1–2 hod.

vylučování
vyrovnaná eliminace hepatální i renální 
(renální eliminace z 35–50 %)

dávkování při renální insuficienci

při GF < 15 ml/min. nepodávat
při GF 15–50 ml/min. snížení dávky 
na polovinu (30 mg 1x denně)
při GF ≥ 50 ml/min 60 mg 1x denně 
(základní dávka)

monitorace
rutinně není nutná, ev. pomocí stanovení 
anti –Xa (chromogenně)

lékové interakce

zvýšení koncentrace (při zvýšení 
dostupnosti) při současném podávání 
inhibitorů efluxní pumpy P-gp: itrakonazol, 
ketokonazol, klaritromycin, erytromycin 
a dronedaron

snížení koncentrace (při snížení dostupnosti) 
při souč. podávání induktorů P-gp: 
karbamazepin, fenytoin, rifampicin, 
fenobarbital a třezalka tečkovaná

Tabulka 1. Základní farmakologické vlastnosti edoxabanu

Souhrn 
Edoxaban patří do skupiny přímých orálních antikoagulancií a přichází v současnosti již jako čtvrtý v řadě. Stejně jako 

ostatní disponuje výhodami této skupiny: rychlým nástupem účinku, fixním antikoagulačním efektem v doporučených 
dávkách, který nemusí být rutinně monitorován. Edoxaban je schválen pro užití na základě výsledků registračních studií 
ENGAGE AF-TIMI 48 a HOKUSAI-VTE v prevenci iktu u nemocných s fibrilací síní nevalvulární etiologie a pro léčbu žilní 
trombembolické nemoci. 

Doporučenou denní dávkou v obou indikacích je 60 mg jedenkrát denně; ke snížení na 30 mg přistupujeme v případě 
snížení clearence kreatininu (15–50 ml/min.) nebo při tělesné hmotnosti pod 60 kg nebo při současném podávání silných 
inhibitorů glykoproteinu P. 

Klíčová slova: edoxaban – prevence iktu – fibrilace síní – akutní žilní trombóza – plicní embolie
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Účinnost edoxabanu v prevenci 
iktů u nevalvulární fibrilace síní

Díky zavádění NOAC se zásadně 
změnilo vnímání nejběžnější arytmie 
u dospělých – fibrilace síní, a sice jako 
vážného stavu, který 4–5x zvyšuje ri-
ziko vzniku iktu. Antikoagulační léčba 
je v dnešní době indikována u všech 
se skóre CHA2DS2-VASc rovnajícím  
se 1 a vyšším. 

Byly provedeny celkem 4 studie, 
které se zabývaly srovnáním edoxaba-
nu s warfarinem v prevenci iktů u ne-
mocných s nevalvulární fibrilací síní. 

Ve studiích 2. fáze byly zpočátku po-
rovnávány dávky 30 a 60 mg 1x nebo 
2x denně oproti warfarinu. Studie Wei-
tze (2) s 1 146 účastníky, sledovanými 
ale jen po dobu 3 měsíců, ukázala, že 
dávkování 1x denně bylo stejně účinné 
a bezpečné ve srovnání s warfarinem. 
Následně Chung (3) a Yamashita (4) 
také dokázali, že edoxaban jedenkrát 
denně je noninferiorní proti warfarinu 
v dávkách 30, 45 a 60 mg. 

Klíčovou studií pro registraci edoxa-
banu v dané indikaci však byla megastu-
die ENGAGE-AF TIMI 48, ve které bylo 
21 105 nemocných randomizováno k léč-
bě 30 nebo 60 mg edoxabanu a porovná-
no s větví na warfarinu (největší studie 
u NOAC, s nejdelší dobou sledování). 
Studie zahrnula nemocné se středním až 
vyšším rizikem iktu (CHADS2 ≥ 2, prů-
měr ve studii činil 2,8). Výsledky studie 
jsou uvedeny v tabulce 2. (5)

Účinnost edoxabanu v léčbě 
žilního trombembolismu 

Největší studií léčby žilní trombózy 
(ŽT) a plicní embolie (PE) v rámci po-
suzování účinnosti NOAC je studie HO-
KUSAI–VTE s edoxabanem (6), výsledky 
studie jsou uvedeny v tabulce 3. V ko-
hortě studijních pacientů bylo sledová-
no celkem 8 292 nemocných, z toho 3 
319 zařazených na bázi diagnózy plicní 
embolie. Studie porovnávala přínos léč-
by edoxabanem po minimální 5denní 
aplikaci nízkomolekulárního heparinu 
proti konvenční léčbě, spočívající v po-
dání LMWH/warfarin. Sledován byl ze-
jména výskyt rekurence TEN. Iniciální 
fáze medikace heparinem (LMWH ne-
bo heparinem nefrakcionovaným) byla 
otevřená, medián podávání parenterál-
ního antikaogulancia byl 7 dnů. 

Primární parametrem účinnosti 
byla rekurence složeného ukazatele: 
rekurence žilní trombembolie (TEN) 
a  souvisejícího úmrtí. Nemocní byli 
léčeni minimálně 3 měsíce a  maxi-
málně 12 měsíců, po celý rok bylo lé-
čeno poměrně vysoké procento – 40% 
všech nemocných. Edoxaban se ukázal 
být non-inferiorním proti standard-
ní léčbě (hazard ratio pro edoxaban 
vs warfarin 0,89; 95% CI; 0,70–1,13;  
p = 0,001 pro noninferioritu), přičemž 
edoxaban byl bezpečnější (primárním 
bezpečnostním ukazatelem bylo velké 
nebo klinicky významné krvácení, HR 
pro edoxaban vs warfarin 0,81; 95% CI; 
0,71–0,94; p = 0,004 pro superioritu). 
Obdobná data byla získána pro sledo-
vání klinicky významných krvácení 
a výskytu jakéhokoliv krvácení.  

Zajímavé je, že do studie mohli být 
zařazeni i nemocní s  průkazem dys-
funkce pravé komory, tedy s tzv. inter-
mediate – risk PE. U těchto nemocných 
s hladinou NT–proBNP vyšší 500 pg/
ml (přibližně šlo o 28 % ze všech s PE, 
tedy 454 nemocných randomizova-
ných k edoxabanu a 484 k warfarinu), 
byl primární ukazatel účinnosti redu-
kován z 6,2 % ve warfarinové větvi na 
3,3 % v edoxabanové (HR 0,52; 95% 
CI, 0,28–0,98).

Do studie bylo zařazeno i 771 ne-
mocných s aktivním nádorovým pro-
cesem nebo pozitivitou anamnézy 
v tomto smyslu; nyní předběžně dobré 
výsledky z této studie jsou ověřovány 

Během doby sledování (medián  
2,8 roku) byl primární cíl (iktus nebo 
systémová embolizace) ve skupině lé-
čené warfarinem zaznamenán celkově 
u 232 nemocných, zatímco ve skupině 
vyšší dávky edoxabanu (60 mg) bylo 
182 příhod, u nemocných s nižší dáv-
kou (30 mg) bylo 253 příhod. 

Sekundární ukazatele účinnosti 
ukázaly, že vyšší dávka edoxabanu má 
nižší roční četnost úmrtí z kardiovas-
kulárních příčin než warfarin (viz tab. 
2) a obdobná data byla doložena i pro 
celkovou mortalitu. Bezpečnost edo-
xabanu se prokázala signifikantním 
snížením velkých krvácení ve srovnání 
s warfarinem, stejně tak bylo u warfari-
nu více intrakraniálních krvácení a také 
součtu velkých a klinicky relevantních 
krvácení. Současně monitoring účin-
nosti warfarinu (TTR – Time in Target 
Range) vykazoval ve studii velmi sluš-
ný počet stanovení v  terapeu tickém 
rozmezí, a sice šlo o 68,4 %. Tedy úro-
veň antikoagulační léčby warfarinem 
byla velmi dobrá.

Lze shrnout, že výsledky této stu-
die ukázaly, že obě dávky edoxaba-
nu (30 i 60 mg) byly non-inferiorní 
k warfarinu ve smyslu prevence iktu 
a  systémové embolie. Pro léčbu ne-
valvulární fibrilace síní byla násled-
ně registrována jako základní dávka  
60 mg jedenkrát denně, pro nemocné 
s vysokým rizikem krvácení pak dávka 
30 mg jedenkrát denně.

Ukazatele Edoxaban 30 mg Edoxaban 60 mg Warfarin

iktus a systémová embolizace 1,61 % (p = 0,005) 1,18 % (p = 0,001) 1,50 %

krvácení 1,61 % 2,75 % 3,43 %

intrakraniální krvácení 0,26 % (p = 0,001) 0,39 % (p = 0,001) 0,85 %

kardiovaskulární úmrtí 2,71 % (p = 0,008) 2,74 % (p = 0,013) 3,17 %

Tabulka 2. Výsledky registrační studie ENGAGE-AF TIMI 48

Ukazatele účinnosti a bezpečnosti Snížení rizika RR (95% CI)

první nefatální či fatální 
tromboembolická příhoda (TEN) 0,89 (0,70–1,13)

úmrtí během léčebného období srovnatelný výskyt 3,2 % vs 3,1 %,
hodnota CI neudána

velké krvácení 0,84 (0,59–1,21)

velké krvácení či klinicky relevantní krvácení 0,81 (0,71–0,94)

Tabulka 3. Výsledky registrační studie HOKUSAI–VTE
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ve speciálně koncipované studii  
HOKUSAI–VTE cancer. 

Redukovaná dávka edoxabanu  
(30 mg), podávaná u 17 % léčených, se 
ukázala být účinnou (potvrzení non-
-inferiority) i bezpečnou (potvrzení su-
periority), a to u nemocných s renální 
nedostatečností a nízkou hmotností. 
K  rekurenci příhody došlo u  3 % na 
edoxabanu a 4,2 % na warfarinu (HR 
0,73; 95% CI, 0,42–1,26).

Závěr
Co lze o edoxabanu říci v závěru? 

Jaké jsou jeho hlavní charakteristiky 
a poznatky ze studií?
- Edoxaban má nízké riziko interakcí s ji-

nými léky: velmi malé množství (<4 
%) je metabolizováno izoenzymy 
CYP, což vede k tomu, že komedikace 
silnými inhibitory CYP 3A4 a P-gly-
koproteinu (dronedaron, azolová 
antimykotika - itrakonazol, keto-
konazol, posakonazol, vorikonazol) 

není kontraindikací jeho podání, 
pouze je nutné redukovat dávku na 
30 mg denně. Obdobně je tomu při 
kombinaci se silnými induktory P-gp 
a CYP3A4 (rifampicin, karbamaze-
pin, fenytoin, třezalka). Zde je nutno 
počítat s mírným snížením účinku.

- Edoxaban je dávkován jedenkrát  
denně (zejména výhodné u starších 
osob s  velkým množstvím jiných 
léků, případně u osob zapomínají-
cích brát večerní dávku). Ve studii 
ENGAFE AF-TIMI 48 bylo více než  
8 000 osob starších 75 let (dokonce 
3 591 pacientů bylo starších 80 let), 
a obě dávky byly u této subpopula-
ce noninferiorní a spojeny s nižším 
výskytem velkého krvácení a intra-
cerebrální hemoragie. 

- Otazný je klinický dopad léčby edoxa-
banem u zjištěného trendu k poklesu 
účinnosti (na základě post-hoc analý-
zy z ENGAGE AF-TIMI 48) u těch, kte-
ří mají clearence kratininu nad 95 ml/

min (tedy normální renální funkce). 
Evropská lékařská agentura (EMA), 
na rozdíl od FDA, nevyslovila zákaz 
užívání edoxabanu při fyziologické 
clearenci kreatininu. Tato otázka 
musí být ale dále řešena. 

- Hlavní předností edoxabanu při volbě 
optimální léčby žilní trombózy a plicní 
embolie je existence průkazu účin-
nosti i  u  nemocných s  dysfunkcí 
pravé komory, tedy těžších nemoc-
ných, kde riziko rekurence u edoxa-
banu bylo přesvědčivě nižší – 3,3 %  
proti warfarinu – 6,2 %. Nicméně 
samozřejmě tento výsledek může 
být ovlivněn povinností „předléčby“ 
nízkomolekulárním nebo nefrakcio-
novaným heparinem.

Edoxaban na základě několika rando-
mizovaných klinických studií se jeví ja-
ko další bezpečná a účinná alternativa 
warfarinu.

Článek s podporou Progres Q38/LF1.
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Mají doplňky stravy (nutriceuticals) svoje místo 
v ovlivnění dyslipidemií? Přípravek ArmoLipid Plus  

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.1,2 
1Centrum preventivní kardiologie LF v Plzni UK 
2II. interní klinika LF v Plzni UK a FN Plzeň 

Úvod  
Snížení LDL (low density lipopro-

tein) cholesterolu (C) je jeden ze zá-
kladních postupů, jak snížit celkové 
kardiovaskulární riziko pacientům 
v primární nebo sekundární prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění (KVO) 
na podkladě aterosklerózy. Lékem číslo 
jedna jsou statiny, které blokují synté-
zu cholesterolu v buňkách, a tím sni-
žují nejen plazmatickou koncentraci 
celkového a LDL-C, ale i výskyt fatál-
ních a nefatálních KV-příhod i celko-
vou mortalitu [1]. Problém nastává, 
pokud pacient netoleruje potřebnou 
dávku statinu k  dosažení cílových 
hodnot LDL-C. V této situaci se může 
indikovat kombinační léčba statinem 
v kombinaci s ezetimibem, která dále 
sníží koncentraci LDL-C i KV-riziko, 
jak prokázala studie IMPROVE IT (IM-
Proved Reduction of Outcomes: Vyto-
rin Efficacy International Trial) [2]. Při 
částečné intoleranci statinů můžeme 
indikovat statiny pouze několikrát, 
nebo dokonce 1krát týdně v kombinaci 
s ezetimibem. Při úplné intoleranci sta-
tinů jsou k dispozici kromě ezetimibu 
fibráty, resp. fenofibrát, který je však 
účinnější na snížení triglyceridů (TG) 
a zvýšení HDL-C a méně je účinný ve 
snížení LDL-C. U kombinace ezetimi-
bu s fibrátem neexistují zatím důkazy 
o kardioprotektivitě. Léčba inhibitory 
PCSK9 (proprotein konvertáza subti-
lizin/kexin typu 9) je velmi účinná ve 

snížení LDL-C a ovlivňuje i další atero-
genní lipidové složky a dle studie FOU-
RIER (Further cardiovascular OUt-
comes Research with PCSK9 Inhibition 
in subjects with Elevated Risk) snižuje 
i výskyt KVO, ale zatím není k dispozici 
jejich úhrada zdravotními pojišťovna-
mi [3]. V této situaci se pacienti často 
ptají, jakými jinými prostředky lze sní-
žit aterogenní cholesterol.  

Nutriceuticals (doplňky stravy) 
doporučují i tvůrci odborných 
doporučení pro léčbu 
dyslipidemií  

Podle posledních Evropských dopo-
ručení pro léčbu dyslipidemií z r. 2016 
je v rámci změn životního stylu možno 
zařadit do diety tzv. „nutriceutials“, což 
je strava nebo její část, která má léčeb-
ný účinek na dyslipidemie, a tím pre-
ventivní účinek na KVO [4]. Tato defi-
nice odpovídá definici doplňku stravy 
(dříve potravinovému doplňku). 

Definice doplňku stravy ze zákona 
říká, že je to potravina, jejímž účelem je 
doplňovat běžnou stravu a která je kon-
centrovaným zdrojem vitaminů a mi-
nerálních látek nebo dalších látek s nu-
tričním nebo fyziologickým účinkem, 
obsažených v potravině samostatně ne-
bo v kombinaci, určená k přímé spotře-
bě v malých odměřených množstvích. 
Před uvedením doplňku stravy na trh 
musí výrobce podat oznámení na Mini-
sterstvo zdravotnictví. V notifikačním 

formuláři se uvede text označení (eti-
kety) a seznam zdravotních tvrzení po-
užívaných na obalu a v reklamě. Pouze 
v případě, že doplněk stravy obsahuje 
formy vitaminů a minerálů neuvedené 
ve vyhlášce č. 225/2008 Sb, výrobce 
nejprve požádá SZÚ o posouzení zdra-
votní nezávadnosti výrobku a způsobu 
jeho užívání (dávkování, vhodnost pro 
těhotné a kojící ženy, vhodnost pro dě-
ti atd). Účinnost přípravku a zajištění 
kvality nejsou při schvalování doplňků 
stravy posuzovány. Nicméně výrobce 
nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení 
o účinku přípravku. Deklarované účin-
ky musí být schopen kdykoliv doložit. 
Doplňky stravy musí splňovat veškeré 
platné normy kladené na potraviny. Je-
jich dodržování kontroluje Státní ze-
mědělská a potravinářská inspekce (sr. 
i SÚKL <http://www.sukl.cz/ leciva/
rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-
-pripravku?>). 

Jistě řada odborníků argumentuje, 
že pokud se dodržuje zdravá a doporu-
čovaná skladba stravy, není třeba dopl-
ňovat zdraví prospěšné látky, které na-
víc nemusejí působit tak, jako ve svém 
přírodním zdroji. Je to známo např. 
u substituce antioxidačních vitaminů. 
Pokud se tyto vitaminy podávaly v ta-
bletách, neměly kardioprotektivní úči-
nek, a dokonce se ukázal při jejich po-
užívání trend ke zvýšení kancerogenity 
[5]. Na druhé straně bylo opakovaně 
prokázáno, že zdraví prospěšné látky 

Souhrn  
Snížení LDL-cholesterolu (LDL-C) je základem léčby a prevence kardiovaskulárních onemocnění na podkladě ateroskle-

rózy. Kromě zdravého životního stylu je možné doporučit i doplňky stravy k ovlivnění aterogenních lipidů, např. ArmoLipid 
Plus. V článku jsou uvedeny výsledky některých klinických studií s tímto preparátem, který redukuje LDL-C o 15–32 % 
a snižuje glykemii. U pacientů s familiární kombinovanou hyperlipoproteinemií vedlo jeho užívání k poklesu malých denz-
ních LDL-částic a vzestupu velkých normodenzních méně aterogenních LDL-částic. Přípravek dokázal zlepšit endotelovou 
dysfunkci a snížit rychlost pulzové vlny. ArmoLipid plus je možno podávat v kombinaci s hypolipidemiky nebo i samostatně 
při dodržování zdravého životního stylu.
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(stopové prvky, vitaminy, antioxidan-
cia aj) jsou v současných rostlinných 
produktech ve stále menších koncen-
tracích, a  naopak výskyt toxických 
látek (insekticidy, dusičnany, ftaláty, 
bisfenoly aj) ve vyšších koncentracích, 
a to v důsledku nejrůznějších zeměděl-
ských a potravinářských technologií. 
Tato situace by tedy mohla opravňo-
vat substituci nedostatkových zdraví 
prospěšných látek. 

V poslední době se doplňky stravy 
mění. I když jde většinou o látky z rost-
linných produktů, více se podobají léči-
vým přípravkům jak svojí formou, tak 
i skladbou látek. Další změnou je, že 
vznikají klinické studie, ve kterých se 
testuje účinnosti i snášenlivost a bez-
pečnost těchto látek. Největším úspě-
chem u  doplňků stravy je provedení 
delší prospektivní studie kontrolované 
placebem. Takové studie byly provádě-
ny i u doplňku stravy ArmoLipid Plus.

Přípravek ArmoLipid Plus
Nedávno se na trhu objevil nový 

doplněk stravy ArmoLipid Plus, který 
má zajímavé složení; obsahuje látky 
obsažené v různých rostlinách, které 
ovlivňují lipidy, hladinu homocys-
teinu a látky, které působí antioxidač-
ně. Tento doplněk obsahuje červenou 
rýži, berberin, polikosanol, kyselinu 
listovou, koenzym Q10 a astaxanthin 
(tab.). Červená rýže vzniká fermentací 
neloupané rýže s kvasinkami Monas-
cus purpureus. Díky této fermentaci 
se do rýže inokuluje zmíněná kvasin-
ka, která produkuje monakoliny, lát-
ky, které působí podobně jako statiny. 
Monakolin K obsažený v červené rýži 
svojí chemickou strukturou vlastně od-
povídá známému lovastatinu. I když se 
jedná o přírodní látku, mechanizmus 
účinku je stejný jako u statinu, a mů-
že tedy vyvolat u  citlivých pacientů 

statiny. Tato vrozená dyslipidemie se 
vyskytuje u 1 % běžné populace a podílí 
se na vzniku 10 % aterosklerotických 
vaskulárních příhod [13]. Je charakte-
rizována vyšší koncentrací LDL-C a/
nebo zvýšenou koncentrací TG. Vyšší 
TG jsou asociovány s  výskytem ma-
lých denzních LDL-částic, které jsou 
více aterogenní než velké méně denz-
ní LDL-částice. Tento typ poruchy lipo-
proteinů se často vyskytuje u pacientů 
s  inzulinovou rezistencí (u  metabo-
lického syndromu, v prediabetu nebo 
u diabetiků 2. typu). Změnu LDL-částic 

poškození svalů, a proto byl do table-
ty přidán také koenzym Q-10, který 
by měl teoreticky bránit svalovému 
poškození (důkazy o těchto účincích 
jsou však nejednotné). Polikosanol je 
obsažen v cukrové třtině a také brání 
syntéze cholesterolu. Berberin je látka 
získaná z rostliny Berberines aristata 
a tlumí expresi enzymu PCSK9, zlep-
šuje inzulinovou senzitivitu a snižuje 
tvorbu VLDL (very low density lipopro-
tein) částic. Kyselina listová se získává 
z listové zeleniny a je známo, že snižuje 
hadinu homocysteinu. Astaxanthin se 
získává z ryb a mořských korýšů a brá-
ní oxidaci LDL-C. Logicky sestavené 
látky, které by měly ovlivnit především 
lipidový aterogenní profil.

Důkazy o bezpečnosti a účinnosti 
přípravku ArmoLipid Plus

Byly provedeny primárně preven-
tivní i sekundárně preventivní studie 
u pacientů s mírným, středním i vyso-
kým KV-rizikem. Byla prokázána dobrá 
účinnost složeného doplňku stravy Ar-
moLipidu plus. ArmoLipid plus snížil 
hladinu LDL-C u pacientů s hladinou 
LDL-C v rozmezí 150–175 mg/dl (3,9–
4,5 mmol/l) o 15–23 % [6–10] a o 32 % 
u pacientů s výchozím LDL-C nad 200 
mg/dl (nad 5,2 mmol/l) [11]. Metaa-
nalýza 14 radomizovaných kontrolních 
studií ukázala také významnou účin-
nost ArmoLipidu Plus na snížení cel-
kového, LDL-C, triglyceridů (TG) a na 
zvýšení HDL-C (p < 0,001), přičemž 
tento účinek nebyl závislý na výchozích 
hladinách daných lipidů ani na délce 
léčby. Významné snížení glykemie (p 
< 0,001) však bylo závislé na výchozí 
hodnotě i délce suplementace [12].

Velmi zajímavé výsledky ukázala 
malá klinická studie u pacientů s fa-
miliární kombinovanou hyperlipopro-
teinemií (FKH), kteří nechtěli užívat 

látka množství

berberin 500 mg

extrakt z červené rýže 200 mg
(dávka odpovídající 3 mg monacolinu K)

polikosanol 10 mg

kyselina listová 0,2 mg

koenzym Q-10 2 mg

astaxanthin 0,5 mg

Tabulka 1. Struktura 1 tablety přípravku Armolipid Plus
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Obr. 1: Změna skóre LDL-částic. U pacientů 
užívajících ArmoLipid plus došlo k významné-
mu poklesu skóre LDL-částic. Částice LDL lze 
rozdělit pomocí pohyblivosti částic v elektro-
foréze do 7 subfrakcí podle klesající velikosti 
a stoupající denzity; poměr ploch pod křivkou 
(AUC) mobility menších částic (tj. subfrakce 
3–7) k ploše pod křivkou mobility všech částic 
(1–7) vyjadřuje skóre v %. Upraveno dle [14]
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Obr. 2: Změna velikosti částic LDL. U pacientů 
užívajících Armolipid Plus došlo k významné-
mu zvětšení částic LDL. Ångstrom; 1 Å = 1,0 × 
10-10 m. Upraveno dle [14]
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ve prospěch větších méně aterogen-
ních částic dokážou z hypolipidemik 
zajistit spíše fibráty než statiny.

Pacienti s FKH (n = 30) byli rando-
mizováni k  potravinovému doplňku 
ArmoLipid Plus nebo k  placebu. Po-
travinový doplněk snížil po 8 týdnech 
užívání počet malých denzních LDL ve 
prospěch velkých LDL-částic, tj. snížil 
skóre LDL- -částic v % (graf 1) a vý-
znamně zvětšil LDL-částice měřené 
v angstromech (graf 2). Během 8 týdnů 
užívání ArmoLipidu plus nedošlo sice 
k  významným změnám koncentrací 
plazmatických lipidů, což autoři vy-
světlují malým počtem zařazených pa-
cientů a velkou spontánní variabilitou 
lipidů u této familiární dyslipidemie. 
Užívání ArmoLipidu Plus vedlo však 
k poklesu body mass indexu (BMI) z 26 
± 2,8 na 25,4 ± 2,9 kg/m² (p = 0,01) 
a ke hraničně významnému poklesu 
obvodu pasu (p = 0,051). V placebové 
větvi se nezměnil BMI ani obvod pasu. 
Významnější rozdíly byly mezi oběma 
větvemi – ArmoLipid Plus významně 
snížil BMI (p = 0,0004), obvod pasu  
(p = 0,026) a diastolický krevní tlak 
(p = 0,024) ve srovnání s placebovou 

větví [14]. Tato studie je první, která 
prokázala, že přípravek ArmoLipid 
Plus dokáže ovlivnit kvalitu LDL-částic 
u pacientů s FKH.

S tímto kombinovaným doplňkem 
stravy byly také provedeny studie, kte-
ré ukázaly účinek ArmoLipidu Plus na 
některé surogáty kardiovaskulárního 
rizika, např. na zlepšení dysfunkce en-
dotelu [15] nebo zpomalení rychlosti 
pulzové vlny [16]. I  když přípravek 
ArmoLipid Plus představuje doplněk 
stravy, měla by být zorganizována pro-
spektivní dlouhodobá studie, aby byla 
známá především dlouhodobá bezpeč-
nost, ale také předpokládaná účinnost 
na snížení výskytu kardiovaskulárních 
příhod.

Závěr
Přípravek ArmoLipid Plus předsta-

vuje alternativní pomocnou cestou, jak 
ovlivnit lipidový, eventuálně glukózový 
metabolizmus spolu s racionální stra-
vou a zdravým životním stylem. Indika-
ce je vhodná u pacientů netolerujících 
nebo odmítajících léčbu hypolipidemi-
ky, u pacientů s hraničními hodnota-
mi aterogenních lipidů nebo s nízkým 

nebo mírným celkovým KV-rizikem, 
u starých nemocných a nemocných se 
sarkopenií. Tento potravinový doplněk 
je možno podávat samostatně nebo jej 
kombinovat s hypolipidemiky.

K výhodám tohoto doplňku stravy 
patří přírodní zdroj jednotlivých lá-
tek a účinky na různé lipidové cesty. 
Nemalou roli hraje i psychika nemoc-
ných, kteří v současné době preferují 
přírodní látky před chemickými. Ten-
to doplněk stravy má klinické studie, 
které potvrzují jeho účinek na lipidové 
spektrum i jeho dobrou snášenlivost. 
Nevýhodou pro pacienta je skutečnost, 
že si musí ArmoLipid Plus uhradit sám, 
protože doplňky stravy nemohou být 
hrazeny z veřejného zdravotního po-
jištění. Další nevýhodou je, že doplněk 
stravy není testován jako léčivo, což 
může vést k přehlédnutí neočekáva-
ných a nežádoucích účinků i k nejisto-
tě, zda příslušná šarže doplňku stravy 
obsahuje předpokládanou koncentraci 
nebo množství látek, které mají dekla-
rované léčebné účinky.

Převzato z časopisu AtheroReview 
2017; 2 (2) se svolením reakční rady 
časopisu, vydavatele a autora článku
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Přehledy a stanoviska

Úvod
V srpnu 2016 byla publikována no-

vá verze doporučených postupů k dia-
gnostice a léčbě dyslipidemií autorů za-
stupujících Evropskou kardiologickou 
společnost (ESC) a Evropskou společ-
nost pro aterosklerózu (EAS) (1). Jed-
ná se o komplexní a rozsáhlý materiál, 
pozměněný pouze v některých bodech 
oproti předchozí verzi a to na základě 
nových poznatků v této oblasti. 

Výbor České společnosti pro atero-
sklerózu (ČSAT) zpracoval následující 
stanovisko jako souhrn nejdůležitěj-
ších a významných změn, které uvede-
ný dokument odlišují od předcházejí-
cích EAS/ESC guidelines z roku 2011 
a od Stanoviska ČSAT k těmto dopo-
ručeným postupům publikovaného 
v roce 2013 (2). Výbor ČSAT považuje 
doporučení ESC/EAS 2016 pro mana- 
gement dyslipidemií za vhodná i pro 
zdravotní péči v České republice. 

Stanovisko ČSAT komentuje vybra-
ná doporučení, která jsou dle našeho 
názoru nejdůležitější pro klinickou pra-
xi, případně doporučení kontroverzněj-
ší povahy. Stanovisko jistě nenahrazuje 
komentovaná doporučení a zájemcům 
o detailní znění doporučujeme k pro-
studování původní a kompletní text. 
Při srovnání současného a předchozího 

stanoviska ČSAT  z roku 2013 zůstá-
vají obecná pravidla hodnocení důkazů 
pro doporučení jednotlivých intervencí 
i použité formulace, které z nich vyplý-
vají (je doporučeno, má být zváženo, 
může být za určitých okolností zváže-
no, není doporučeno); současné Stano-
visko však komentuje důležité změny, 
zahrnující i tabulkové shrnutí novinek.

Stanovení kardiovaskulárního 
rizika

Nová doporučení zpřesňují hodno-
cení stavů spojených s velmi vysokým 
cévním rizikem na základě zobrazova-
cích metod. Doporučení explicitně uvá-
dějí, že za ekvivalent velmi vysokého 
rizika považujeme jednoznačný nález 
aterosklerotického plátu v koronárních 
či karotických tepnách a nikoli prosté 
rozšíření tloušťky intimomediálního 
komplexu. Nemocní s  diabetem bez 
dalších rizikových faktorů jsou klasi-
fikováni jako vysoce rizikoví, zatímco 
mladí diabetici 1. typu bez známek or-
gánového postižení mohou mít riziko 
středně zvýšené nebo dokonce nízké. 
Diabetici s  orgánovým poškozením 
nebo s  dalším hlavním rizikovým 
faktorem (kouření, významná hyper-
cholesterolemie nebo arteriální hy-
pertenze) zůstávají nadále v kategorii 

velmi vysokého rizika. Doporučení 
jednoznačně uvádějí, že osoby s  cel-
kovým cholesterolem nad 8 mmol/l 
nebo zvýšením krevního tlaku nad  
180/110 mm Hg patří do kategorie 
vysokého kardiovaskulárního (KV) ri-
zika i v případě, že nemají žádný další 
rizikový faktor. 

Mezi faktory zvyšující vypočtené 
KV riziko se nově dostává zejména 
fibrilace síní, hypertrofie levé komory 
srdeční, infekce virem HIV a její léčba 
a závažné psychiatrické komorbidity 
(rámeček 5 originálního dokumentu).

Kontroverzí částí nových do-
poručení je role HDL-cholesterolu  
(HDL-c) při určování KV rizika, která 
přes současné poznatky nebyla v po-
slední verzi přehodnocena. Zatímco 
lze souhlasit s faktem, že nízká hladi-
na HDL-c významně zvyšuje KV riziko, 
protektivní roli vysokých hladin HDL-c  
(> 1,8 mmol/l) nepodporují nálezy 
z posledních epidemiologických, gene-
tických ani intervenčních studií. Proto 
autoři tohoto Stanoviska doporučují 
nadále používat verzi tabulky SCORE 
s celkovým cholesterolem konstruova-
né pro českou populaci a nikoli tabul-
ky z evropských doporučení (tabulka  
7 originálního dokumentu). 

Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu 
k  doporučením  ESC/EAS pro diagnostiku a  léčbu 
dyslipidemií z roku 2016

M. Vrablík1, J. Piťha2, V. Bláha3, R. Cífková4, T. Freiberger5, P. Kraml6,  
H. Rosolová7, V. Soška8, T. Štulc1, Z. Urbanová9, H. Vaverková10

1 III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.; 2 Interní 

klinika, FN Motol, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM v Praze, 

vedoucí MUDr. Jan Piťha, CSc.; 3 III. interní gerontometabolická klinika LF UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 

přednosta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.; 4 Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTNsP v Praze, vedoucí 

centra prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.; 5 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ředitel doc. MUDr. 

Petr Němec, CSc., MBA., FETCS; 6 II. Interní klinika 3. LF a FNKV v Praze, přednosta prof. MUDr. Michal Kršek CSc.;  
7 II. interní klinika Fakultní nemocnice v Plzni a Karlovy Univerzity – Lékařské fakulty v Plzni, přednosta prof. MUDr. 

Jan Filipovský, CSc.; 8 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.,  

II. interní klinika lékařské fakulty MU Brno, přednosta prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; 9 Klinika dětského a dorostového 
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Ostatní zásady posuzování KV rizi-
ka se nemění ani nejsou považovány za 
kontroverzní. Dále tedy u asymptoma-
tických osob hodnotíme 10leté riziko 
fatální KV příhody pomocí tabulek 
SCORE, u mladších osob se doporuču-
je tabulka relativního rizika. V českých 
podmínkách využíváme národně speci-
fické tabulky konstruované na základě 
epidemiologických dat z  národních 
sledování. Kategorizace osob do čtyř 
základních rizikových kategorií také 
zůstává beze změny.

Tabulka 1. Změny kategorizace KV rizika

Velmi vysoké riziko mají nemocní 
s přítomností aterosklerotických plátů 
dokumentovaných zobrazovacími 
metodami. Rozšíření šíře komplexu 
intima-medie není považováno za 
průkaz subklinické aterosklerózy.

Nemocní s diabetem bez dalších 
rizikových faktorů mají vysoké KV 
riziko.

Mladí pacienti s diabetem 1. typu 
mohou mít KV riziko zvýšené jen 
středně.

Významné izolované zvýšení jednoho 
rizikového faktoru v praxi představuje 
hladina celkového cholesterolu nad  
8 mmo/l anebo krevní tlak nad  
180/110 mm Hg, tyto stavy pacienty 
kategorizují do skupiny vysokého 
kardiovaskulárního rizika.

Laboratorní vyšetření lipidů 
a lipoproteinů

Nově doporučení konstatují, že 
zvýšení hladiny triglyceridů je spoje-
no s nárůstem KV rizika a vyšetření 
triglyceridemie je indikováno k  jeho 
kvalitnějšímu posouzení. Tento po-
stup zdůvodňují nálezy posledních 
epidemiologických, genetických a in-
tervenčních studií. 

S  tím souvisí výpočet non-HDL 
-cholesterolu a stanovení koncentra-
ce apolipoproteinu B; tyto parametry 
nová evropská doporučení uvádějí jako 
velice vhodné právě u osob s hypertri-
glyceridemií. Kumulace důkazů o vý-
znamu cholesterolu neseného zejmé-
na tzv. remnantními lipoproteiny pro 
rozvoj aterosklerózy, jehož koncentrace 
reflektují parametry non-HDL-chole-
sterol a apoB přesněji než ostatní, je 
jistě dostatečná pro zařazení hodno-
cení těchto markerů rizika do klinické 

praxe. Považujeme ale za vhodné do-
plnit skutečnosti, že markerem zvýše-
ného kardiovaskulárního rizika jsou 
triglyceridy zvýšené do asi 10 mmol/l; 
koncentrace nad 10 mmol/l zvyšují ri-
ziko aktutní pankreatitidy, nikoliv ri-
ziko kardiovaskulární. Doporučené po-
stupy také zmiňují poměr koncentrací 
apolipoproteinu B/apolipoproteinu A1 
nebo poměr non-HDL-cholesterolu/
HDL-cholesterolu jako možné ukazate-
le rovnováhy mezi aterogenními a anti-
aterogenními lipoproteiny. Zatím pro 
jejich použití ale existuje méně důkazů 
a proto se autoři Stanoviska domnívají, 
že uvedené poměry své místo v běžné 
praxi nemají. 

Neuzavřeným tématem guidelines 
EAS/ESC zůstává přínos vyšetření 
lipidového spektra bez předchozího 
lačnění. Této otázce se však věnuje 
samostatný konsenzus evropských 
expertů, na který reagovali zástupci 
České společnosti pro aterosklerózu 
a České společnosti klinické biochemie 
společným dokumentem (3). Na zákla-
dě současných znalostí se domníváme, 
že pro klinickou praxi není přínosné 
zavádět vyšetření lipidů a lipoproteinů 
bez předchozího lačnění.

Obecná doporučení o  vhodnosti 
vyšetřování krevních lipidů a lipopro-
teinů zůstávají nezměněna. Pro určení 
míry kardiovaskulárního rizika pomocí 
SCORE zůstává hlavním parametrem 
hladina celkového cholesterolu. LDL-
-cholesterol je nadále hlavním léčeb-
ným cílem, determinantem rizikovosti 
i screeningovým parametrem. Zejména 
nízká hladina HDL-cholesterolu modi-
fikuje dále riziko a má být vyšetřena 
v rámci screeningu i před zahájením 
léčby. 

Také doporučení pro stanovení kon-
centrací lipoproteinu(a) /Lp(a)/ pone-
chávají nová guidelines beze změn (ne-
mocní s pozitivní rodinnou anamnézou 
předčasného KVO, s anamnézou zvý-
šení Lp(a) u pokrevních příbuzných, 
u  pacientů s  familiární hyperchole-
sterolemií, u osob s rekurentními KV 
příhodami při optimální léčbě a u osob 
s vysokým rizikem - SCORE 5–10 %). 
V souhlase s evropskými doporučení-
mi považujeme za účelné uvádět kon-
centrace Lp(a) místo starších jednotek  
mg/dl ev. g/l v  jednotkách nových 
nmol/l.

Tabulka 2. Změny v doporučení pro 
vyšetření sérových lipidů a lipoproteinů

Hladina triglyceridů nalačno má být 
vyšetřena k odhadu rizika i pro volbu 
léčebné strategie.

Výpočet non-HDL cholesterolu má 
být proveden především u osob 
s hypertriglyceridemií nad 2,0 mmol/l.

Vyšetření hladiny apolipoproteinu 
B (je-li k dispozici) je alternativou 
ke stanovení non-HDL cholesterolu; 
apo B je alternativním markerem 
rizika především u osob 
s hypertriglyceridemií.

Stanovení koncentrací lipidů 
a lipoproteinů ve vzorcích krve 
odebraných bez předchozího lačnění 
nepovažujeme aktuálně v našich 
podmínkách za vhodné.

Cílové hodnoty lipidů 
a lipoproteinů

Základním léčebným cílem zůstává 
i v poslední verzi doporučených postu-
pů LDL-cholesterol (LDL-c). Hlavní 
změnu představují nové doporučené 
cílové hodnoty u osob ve velmi vyso-
kém riziku. Ty mají nadále dosahovat 
koncentrace LDL-c pod 1,8 mmol/l. 
U osob v této kategorii rizika s hod-
notami LDL-c před léčbou v rozmezí  
1,8- 3,6 mmol/l se nově doporuču-
je snížení LDL-c o  50 %. Prakticky 
to znamená, že tito nemocní mají 
být léčeni k  hodnotám LDL-chole-
sterolu v  rozmezí 0,9-1,8 mmol/l. 
U osob s vysokým rizikem je základ-
ní cílovou hodnotou dosažení LDL-c  
< 2,6 mmol/l; u  osob s  hladinou  
LDL-c před léčbou 2,6-5,2 mmol/l usi-
lujeme také o minimálně 50% snížení, 
tedy dosažení hladin LDL-c v rozmezí 
1,3-2,6 mmol/l. Toto další snížení cílo-
vých hodnot zohledňuje skutečnost, že 
všechny dosavadní intervenční studie 
zaměřené na snižování LDL-c, ukázaly 
přímý vztah mezi dosaženou hladinou 
LDL-c a poklesem cévního rizika bez 
ohledu na vstupní koncentraci LDL-c 
(tedy princip „čím níže, tím lépe“). 

Další léčebné cíle se proti předcho-
zím doporučením neliší. V kategoriích 
středně a nízce rizikových osob zůstá-
vá doporučení pro LDL-c na hladině  
< 3,0 mmol/l. Sekundárním cílem 
zejména u  osob s  hypertriglyceride-
mií je non-HDL-cholesterol, jehož 
cílová hodnota je o 0,8 mmol/l vyšší 
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než doporučený cíl pro LDL-c v  da-
né rizikové kategorii. Podobně po-
užíváme i  sledování hodnoty apoB, 
jehož koncentrace u  velmi vysoce 
rizikových osob má být snížena pod 
0,8 g/l, v  kategorii vysokého rizi-
ka pod 1,0 g/l. Hladiny triglyceridů  
> 1,7 mmol/l a  koncentrace HDL-c  
< 1,0 mmol/l u mužů a < 1,2 mmol/l 
u žen jsou sice dále považovány za dů-
ležité modulátory rizika, ne však za 
léčebné cíle. Oba tyto parametry uspo-
kojivě zohledňuje cílová hodnota pro 
non-HDL-cholesterol.

Tabulka 3. Změny cílových hodnot

 U velmi vysoce rizikových má být 
hladina LDL-c snížena pod 1,8 mmol/. 
U osob s LDL-cholesterolemií před 
léčbou v rozmezí 1,8-3,6 mmol/l 
je léčebným cílem 50% pokles, tj. 
dosažení koncentrací LDL-c mezi  
0,9-1,8 mmol/l.

U vysoce rizikových má být hladina 
LDL-c snížena pod 2,6 mmol/. U osob 
s hladinou LDL-c před léčbou  
2,6-5,2 mmol/l je léčebným cílem 50% 
pokles, tj. dosažení koncentrací LDL-c 
mezi 1,3 -2,6 mmol/l.

Změny životního stylu v léčbě DLP 
(nefarmakologická opatření)

V  oddíle komentovaných doporu-
čených postupů ESC/EAS věnovaném 
režimových opatřením v léčbě DLP ne-
došlo k zásadním změnám proti před-
chozí verzi. Nefarmakologická opatření 
nadále představují základ léčby dysli-
pidemie i intervence KV rizika. Hlavní 
zásady se opět nemění. Optimalizace 
tělesné hmotnosti, nekuřáctví, dosta-
tečná pohybová aktivita jsou stále nej-
důležitějšími požadavky. Doporučení 
ke změně diety mají vycházet z regi-
onálních zvyklostí. Za nejdůležitější 
z  hlediska snížení LDL-cholesterolu 
a celkového cholesterolu  nadále pova-
žují autoři doporučených postupů eli-
minaci konzumace trans-mastných ky-
selin a snížení podílů nasycených tuků 
na méně než 7 % celkového energetic-
kého příjmu a jejich nahrazení nenasy-
cenými tuky. Pro snížení triglyceridů je 
rozhodující redukce nadměrné tělesné 
hmotnosti a konzumace alkoholu, pro 
zvýšení HDL-cholesterolu eliminace 
trans-mastných kyselin a zvýšení fy-
zické aktivity. Odlišností od předchozí 
verze doporučení je snížení horního 

limitu „povolené“ konzumace alkoho-
lu na 10 g denně u žen a 20 g denně 
u mužů. Tato změna vychází z posled-
ních výzkumů, které naznačily, že ab-
stinence od alkoholu je spojena s nej-
nižší morbiditou i mortalitou včetně 
kardiovaskulární. Komentovaná do-
poručení ESC/EAS z roku 2016 roze-
bírají i otázku tzv. funkčních potravin 
se zvláštním vlivem na hladiny krev-
ních lipoproteinů a možným příznivým 
efektem na KV riziko (např. polikosa-
nol, rostlinné steroly, omega-3 mastné 
kyseliny, berberine, extrakt z červené 
fermentované rýže a další). Uvedené 
funkční potraviny  hladiny sérových li-
pidů a lipoproteinů ovlivňují, ale chybí 
jednoznačné důkazy o jejich působení 
na snížení KV rizika.

Farmakoterapie DLP
Hlavní farmakoterapeutické postu-

py v léčbě DLP se nemění. Statiny na-
dále představují léčbu volby u osob se 
zvýšeným KV rizikem a zvýšenou kon-
centrací LDL-c či dalších aterogenních 
lipoproteinů. Doporučené postupy 
zdůrazňují nutnost individualizace léč-
by, titrace dávky k dosažení léčebných 
cílů a  vhodnost kombinace, není-li 
možné maximální tolerovanou dávkou 
statinu cílových hodnot dosáhnout. 
Velká pozornost je věnována nežádou-
cím účinkům, zejména svalovým a vli-
vu statinů na glukózovou homeostázu. 
Management   myopatie asociované se 
statiny je podrobně rozebrán v konsen-
zu odborníků ČSAT a Slovenské asoci-
ácie aterosklerózy publikovaný v roce 
2016, na který odkazujeme (4). Léčba 
statiny může vést k malému vzestupu 
glykemie, ale absolutní riziko rozvoje 
diabetu je pouze 0,2%. Zvýšené rizi-
ko diabetu se týká osob s rizikovými 
faktory pro rozvoj diabetu (nadváha, 
inzulinová rezistence).  Benefit léčby 
statiny (snížení kardiovaskulárního 
rizika) ale jednoznačně  převyšuje ta-
to rizika, která lze limitovat pečlivým 
monitorováním pacienta.  Uvedené 
možné nežádoucí efekty tedy nemění 
doporučení pro použití statinů platná 
z minulosti.

Sekvestranty žlučových kyselin 
(pryskyřice) své místo v  doporuče-
ných postupech mají nadále, přestože 
v klinické praxi v našich podmínkách 
se s nimi setkáváme velmi omezeně. 

Hlavní limit použití představuje gas-
trointestinální intolerance. Pryskyři-
ce mají však nadále své místo v léčbě 
zejména u osob se statinovou intole-
rancí či pacientů nedosahujících cí-
lových hodnot LDL-c při další léčbě. 
Nejvýhodnější (a nejlépe tolerované) 
jsou vysoce polymerní pryskyřice (co-
lesevelam), v ČR je aktuálně dostupný 
pouze cholestyramin.

Inhibitory vstřebávání cholesterolu 
reprezentované nadále jediným zá-
stupcem této třídy ezetimibem se od 
vydání předchozí verze doporučených 
postupů dočkaly nových důkazů (stu-
die IMPROVE-IT a  PRECISE-IVUS) 
a proto nově formulace doporučení zní, 
že ezetimib by měl být použit do kom-
binace jako druhá linie léčby u pacientů 
nedosahujících cílové hodnoty  LDL-c 
při maximální/maximálně tolerované 
dávce statinu. Doporučení rekapitulu-
jí příznivý bezpečnostní profil, jedno-
duchost léčby (uniformní dávkování, 
nezávislost na denní době či příjmu 
potravy) navíc v poslední době podpo-
řená dostupností fixních kombinací se 
statiny.

Inhibitory proprotein konvertázy 
subtilisin-kexin 9 (PCSK9i), monoklo-
nální protilátky specificky blokující in-
terakci tohoto proteinu s LDL-recepto-
rem, se v guidelines objevují poprvé. Na 
základě rychle přibývajících dat z klinic-
kých studií první dva zástupci této třídy 
léčiv (alirocumab a evolocoumab) byly 
lékovými agenturami schváleny v indi-
kaci léčby hypercholesterolemie. Dopo-
ručení ESC/EAS z roku 2016 definují tři 
hlavní skupiny potenciálních kandidátů 
pro PCSK9i: pacienti s familiární hyper-
cholesterolemií, pacienti ve velmi vy-
sokém KV riziku a pacienti netolerující 
statiny v dostatečné dávce samozřejmě 
za předpokladu, že nedosahují cílových 
hodnot při použití statinů případně 
v kombinaci s ezetimibem. ČSAT pub-
likovala v roce 2016 stanovisko výboru 
k použití PCSK9i v našich podmínkách, 
na které v detailu odkazujeme (5). V do-
bě přípravy tohoto dokumentu nebyla 
uzavřena jednání o  přiznání úhrady 
PCSK9i, což aktuálně představuje hlav-
ní bariéru jejich použití v klinické pra-
xi, neboť dokladů z klinického výzku-
mu o jejich vlivu na hladiny sérových 
lipidů i kardiovaskulární riziko máme 
dostatek (připomeňme studii FOURIER 
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hodnotící výskyt příhod a vliv evolocu-
mabu na KV riziko).

V dalším textu uvedeme v přehledu 
s využitím tabulek z textu doporučení 
ESC/EAS k managementu DLP z roku 
2016 hlavní principy farmakologic-
kých možností ovlivnění jednotlivých 
poruch metabolismu sérových lipidů 
a lipoproteinů. 

Farmakoterapie
hypercholesterolemie

Základní volby farmakologické 
léčby k  ovlivnění hypercholesterole-
mie zůstávají neměnné. Nově přibývá 
možnost kombinace stávajících hypo-
lipidemik s  PCSK9i, jejichž indikaci 
má předcházet použití maximální/
maximálně tolerované dávky statinu 
v  kombinaci s  ezetimibem. Naopak 
z doporučení (i klinické praxe v celé 
Evropě) mizí kyselina nikotinová, kte-
rá není v Evropě v žádné lékové formě 
aktuálně dostupná.

Tabulka 4. Doporučení pro farmakoterapii 
hypercholesterolemie

Doporučení

Podávat statin s cílem dosažení cílové 
hodnoty až do nejvyšší doporučené 
dávky nebo nejvyšší tolerovatelné 
dávky.

 V případě intolerance statinů, má 
být zváženo podání ezetimibu nebo 
sekvestrantů žlučových kyselin nebo 
jejich kombinace.  

Pokud není dosaženo cílových 
hodnot, je třeba zvážit podávání 
kombinace statinu s ezetimibem.

Pokud není dosaženo cílových 
hodnot, lze zvážit podávání 
kombinace statinu se sekvestranty 
žlučových kyselin.

U pacientů s velmi vysokým rizikem 
a s perzistující vysokou hodnotou 
LDL-c i při léčbě maximální dávkou 
statinu s ezetimibem, nebo u pacientů 
s intolerancí statinu lze zvážit 
podávání inhibitoru PCSK9. 

 
Farmakoterapie
hypertriglyceridemie

Nadále rozlišujeme dvě hlavní kli-
nické indikace ke snižování hladin 
triglyceridů. U významné hypertrigly-
ceridemie s hladinami TG > 10 mmol/l 
je třeba snížením hladin omezit riziko 
akutní pankreatitidy. Přes nesporně 
nejvýznamnější roli diety při léčbě této 

metabolické poruchy, je léčivem první 
volby v této situaci fenofibrát, případ-
ně v kombinaci s vysokými dávkami  
(3-4 g denně) omega-3 mastných 
kyselin. 

Farmakologická léčba mírně a střed-
ně zvýšených hladin triglyceridů má 
být zvážena v kontextu vysokého a vel-
mi vysokého rizika. Lékem volby jsou 
statiny. V případě trvající elevace tri-
glyceridů nad hodnoty 2,3 mmol/l lze 
zvážit jejich kombinaci s fenofibrátem. 
Hypertriglyceridemii redukuje také po-
dávání PCSK9i.

Tabulka 5. Doporučení pro farmakoterapii 
hypertriglyceridemie

Doporučení

Farmakologická léčba by měla být 
zvážena u nemocných s vysokým 
rizikem s TG > 2,3 mmol/l.

U vysoce rizikových nemocných 
s hypertriglyceridemií lze jako lék 
první volby ke snížení rizika KVO zvolit 
statin. 

U vysoce rizikových nemocných  
s TG > 2,3 mmol/l i při léčbě statiny 
lze zvážit podávání fenofibrátu 
v kombinaci se statinem. 

Farmakoterapie nízkých hladin 
HDL-c

Farmakologické ovlivnění nízké 
hladiny HDL-c má pravděpodobně 
nejméně konsistentní doklady z  kli-
nického výzkumu a role léčivy navo-
zeného zvýšení HDL-c na modulaci 
KV rizika není jasná. Statiny a fibráty 
mají na koncentrace HDL-c přibližně 
stejný vliv (v dlouhodobých studiích). 
Nejmarkantnější vzestup HDL-chole-
sterolemie nastává v klinických studi-
ích při použití inhibitorů cholesteryl-
-ester transferujícího proteinu (CETP). 
Recentně uzavřená studie REVEAL 
s anacetrapibem dokumentovala příz-
nivý účinek přidání tohoto léčiva k te-
rapii pacientů po akutním koronárním 
syndromu: dodatečný přínos terapie 
byl relativně malý a část pozorovaného 
benefitu lze vysvětlit snížením LDL-c 
navozeném anacetrapibem. 

Tabulka 6.  Doporučení pro farmakoterapii 
nízké hladiny HDL-c

Doporučení

Statiny a fibráty zvyšují HDL-c ve 
stejné míře a tuto léčbu lze v případě 
nízkého HDL-c zvážit. 

Účinnost fibrátů na zvýšení HDL-c 
může být omezena u nemocných 
s diabetem 2. typu. 

Farmakoterapie smíšené
dyslipidemie

Lipoproteinový fenotyp charakte-
rizovaný elevací hladiny LDL-c, TG a/
nebo snížením koncentrace HDL-c je 
v našich podmínkách relativně častý 
- pravidelně provází stavy inzulínové 
rezistence a typicky tuto „aterogenní 
dyslipidemii“ nacházíme u  pacientů 
s diabetem 2. typu. Při vedení farma-
koterapie respektujeme výše uvedená 
doporučení a  používáme kombinace 
hypolipidemik; platí, že primárním 
cílem léčby je dosažení cílové hodnoty 
LDL-c.

Tabulka 7. Souhrn účinku lékových 
kombinací při léčbě smíšených dyslipidemií

Podávání kombinace statinu 
s fibrátem je možno zvážit, 
nejvhodnější (a nejvíce podpořený 
daty) je pro kombinační léčbu 
fenofibrát. Je třeba sledovat, zda 
nedochází k rozvoji svalových obtíží. 

Pokud nedochází k dostatečnému 
snížení TG podáváním statinů nebo 
fibrátů, lze pro další snížení TG zvážit 
podávání omega-3 mastných kyselin. 
Tyto kombinace jsou bezpečné 
a dobře snášené.  

Léčba DLP ve specifických 
skupinách pacientů

Oddíl doporučených postupů ESC/
EAS věnovaný vyjmenovaným popu-
lačním skupinám se v  poslední verzi 
z roku 2016 rozrostl. Přibyly skupiny 
pacientů s autoimunitními či psychi-
atrickými onemocněními, zvláště jsou 
rozebrány aspekty léčby u HIV pozitiv-
ních pacientů, velká pozornost je vě-
nována pacientům s extrakoronárním 
aterosklerotickým postižením. Pro pře-
hlednost a stručnost uvedeme v tomto 
Stanovisku pouze tabelovaná shrnutí 
k jednotlivým pacientským skupinám 
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se zaměřením na ty nové a odlišnosti od 
poslední verze doporučení z roku 2011.

Familiární dyslipidemie
Tento oddíl doporučených postupů 

pojednává o nejčastějších dobře defi-
novaných formách familiárních dys-
lipidemií. Největší prostor se dostává 
familiární hypercholesterolemii, jejíž 
diagnostika a vedení léčby shrnuje ta-
bulka 8.

Tabulka 8.  Doporučení pro vyhledávání 
a léčbu pacientů s heterozygotní formou 
familiární hypercholesterolemie

Doporučení

 Na FH bychom měli myslet u pacientů 
s ICHS vzniklou u mužů mladších  
55 let a žen mladších 60 let, u osob, 
u jejichž příbuzných se KVO 
manifestovalo předčasně, nebo 
u jejichž příbuzných se objevily 
šlachové xantomy, a u osob s velmi 
zvýšeným LDL-c (u dospělých  
> 5 mmol/l, u dětí > 4 mmol/l).  

Je doporučeno potvrdit diagnózu 
FH klinickými kritérii, a pokud je to 
možné, také DNA diagnostikou. 

Pokud je diagnostikován první případ 
v rodině, je doporučen kaskádový 
rodinný screening.  

Pacienti s FH by měli být léčeni vyšší 
dávkou statinu, často v kombinaci 
s ezetimibem.

Cílovými hodnotami pro léčbu by měl 
být LDL-c < 2,6 mmol/l a v přítomnosti 
KVO < 1,8 mmol/l. Pokud není možno 
dosáhnout cílových hodnot, je 
třeba snažit se o maximální snížení 
LDL-c pomocí vhodných lékových 
kombinací.      

Léčbu pomocí protilátek proti PCSK9 
je třeba zvážit u pacientů s FH a KVO, 
nebo jinými faktory, které představují 
velmi vysoké riziko KVO, jako jsou 
kardiovaskulární rizikové faktory, 
rodinná anamnéza, vysoký Lp(a), 
nebo intolerance statinů. 

U dětí je doporučeno vyšetřování 
od věku 5 let, nebo při suspektní 
homozygotní formě FH i dříve.  

 Děti s FH by měli být podrobně 
poučeny o nutnosti dodržovat 
vhodnou dietu a léčeny statiny od 
věku 8–10 let. Cílovými hodnotami 
pro léčbu dětí ve věku nad 10 let je 
LDL-c < 3,5 mmol/l .

Diagnostice a léčbě pacientů s fami-
liární hypercholesterolemií se věnují 
samostatné dokumenty pro dospělé 
i  dětské pacienty s  FH vypracované 
ČSAT (6,7). Familiární hyperchole-
sterolemie představuje také jedinou 
situaci, kdy v  dětském věku rutinně 
indikujeme hypolipidemickou farma-
koterapii. Ta by vždy měla být vedena 
zkušeným specialistou, v České repub-
lice je možné využít síť pediatrických 
pracovišť projektu MedPed (seznam na 
www.athero.cz). Centra projektu Med-
Ped slouží i ke konzultacím diagnostiky 
a léčby dospělých pacientů s familiární-
mi dyslipidemiemi.

Ženská populace
Pro léčbu DLP u  žen platí stejná 

pravidla jako u mužů. Nadále platí, že 
hormonální substituční terapie není 
indikována pro ovlivnění dyslipidemie 
v postmenopauzálním období.

Tabulka 9. Léčba dyslipidemie u žen

V primární prevenci ICHS je u žen 
s vysokým rizikem doporučena léčba 
statiny.

V sekundární prevenci ICHS jsou u žen 
doporučeny stejné indikace a cílové 
hodnoty jako u mužů.

Hypolipidemika by neměla být 
podávána ženám plánujícím 
těhotenství, během těhotenství 
a během kojení. Lze však zvážit 
podávání sekvestrantů žlučových 
kyselin, které se nevstřebávají 
z trávicího ústrojí.

Pacienti vyššího věku
Nejsou k dispozici nové údaje, kte-

ré by vedly k reformulaci doporučení 
z poslední verze. Proto principy vedení 
léčby zůstávají stejné včetně faktu, že 
pro intervenci DLP ve věkové kategorii 
nad 80 let máme jen omezené množ-
ství dokladů.
 

Tabulka 10. Doporučení pro léčbu 
dyslipidemií u starších osob

Doporučení

Léčba statiny je u starších nemocných 
se známým KVO doporučena stejně 
jako u mladších pacientů.

Tabulka 10. (pokračování) Doporučení 
pro léčbu dyslipidemií u starších osob

Doporučení

Jelikož jsou u starších osob 
častější komorbidity a změněná 
farmakokinetika léků, měla by být 
léčba hypolipidemiky zahajovaná 
v nižších dávkách a poté opatrně 
titrována k dosažení stejných cílových 
hodnot jako u mladších osob.  

Léčbu statiny je třeba zvážit u starších 
nemocných bez kardiovaskulárních 
onemocnění, zejména v přítomnosti 
hypertenze, kuřáctví nebo 
dyslipidemie. 

Pacienti s diabetes mellitus
Diabetici 1. i 2. typu mají zvýšené 

KV riziko i  proto je farmakologická 
léčba DLP zpravidla nezbytná. Je-
jí principy se nemění a  jsou shrnuty  
v tabulce 11.

Tabulka 11. Doporučení pro léčbu 
dyslipidemií u diabetiků

Doporučení

U všech diabetiků 1. typu 
s mikroalbuminurií a/nebo renálním 
onemocněním je doporučeno snížení 
LDL-c (alespoň o 50 %) pomocí statinů 
jako léků první volby nezávisle na 
vstupní koncentraci LDL-c.

Pro diabetiky 2. typu s KVO, nebo 
nefropatií a diabetiky bez KVO 
starších 40 let v přítomnosti alespoň 
jednoho jiného rizikového faktoru 
KVO, nebo s poškozením cílového 
orgánu je cílová hodnota LDL-c  
< 1,8 mmol/l a sekundárními cíli jsou 
non-HDL-c < 2,6 mmol/l a apoB  
< 0, 8 g/l.

Pro všechny ostatní diabetiky  
2. typu bez dalších rizikových faktorů, 
nebo poškození cílového orgánu je 
cílová hodnota LDL-c < 2,6 mmol/l 
a sekundárními cíli jsou non-HDL-c  
< 3,4 mmol/l  a apoB < 1,0 g/l.

 
Pacienti po akutním koronárním 
syndromu (AKS)

Nemocní po akutním koronárním 
syndromu jsou ohroženi jeho recidivou 
a mají velmi vysoké riziko aterotrom-
botické komplikace i v jiném povodí. 
Proto zasluhují maximální pozornost 
a intenzitu léčby dyslipidemie. Podrob-
ně situaci rozebírá a praktický přístup 
k  těmto pacientům shrnuje samo-
statný dokument ČSAT ve spolupráci 
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s  Pracovní skupinou akutní a  inter-
venční kardiologie ČKS z roku 2012 (8).

Tabulka 12. Doporučení pro 
hypolipidemickou léčbu u pacientů 
s akutními koronárními syndromy 
a podstupujícími perkutánní koronární 
intervence 

Doporučení

 U všech nemocných s AKS je nezávisle 
na vstupních hodnotách LDL-c 
doporučeno brzy po přijetí zahájit 
léčbu vysokými dávkami statinu, nebo 
v ní dále pokračovat, pokud nejsou 
kontraindikace nebo anamnéza 
intolerance. 

Pokud není u pacientů po 
AKS dosaženo maximálními 
tolerovatelnými dávkami statinu 
cílových hodnot LDL-c, měla by 
být zvážena léčba ezetimibem do 
kombinace se statiny.  

Pokud není dosaženo maximálními 
tolerovatelnými dávkami statinu  
a/nebo ezetimibu cílových 
hodnot LDL-c, lze zvážit léčbu 
inhibitory PCSK9 v kombinaci se 
statiny, nebo samostatně, nebo 
v kombinaci s ezetimibem u pacientů 
netolerujících statiny  
nebo s kontraindikacemi. 

 Koncentrace lipidů by měly být 
vyšetřeny znovu za 4-6 týdnů po 
AKS k ověření, zda bylo dosaženo 
cílových hodnot LDL-c < 1,8 mmol/l, 
nebo snížení alespoň o 50 %, pokud 
byla vstupní koncentrace LDL-c 
mezi 1,8 až 3,5 mmol/l, a zda se 
neobjevily nežádoucí účinky. Dávka 
hypolipidemik by měla být upravena 
dle výsledku. 

U pacientů před elektivní PCI, nebo 
s NSTE-AKS je třeba zvážit rutinní 
krátké předléčení nebo nasycení (při 
již zavedené léčbě) vysokými dávkami 
statinu.
PCI – perkutánní koronární intervence,  
NSTE - AKS – akutní koronární syndrom  
bez elevací ST úseku

Pacienti se srdečním selháním 
a chlopenními vadami

Neutrální výsledky klinických stu-
dií se statiny u pacientů se srdečním 
selháním či aortální stenózou vedla 
k doporučení nezahajovat farmakote-
rapii hypolipidemiky u těchto pacientů. 
Připomeňme však, že léčba statiny je 
u těchto skupin nemocných bezpečná 
a existuje-li nějaká další indikace pro 
jejich podání, má být léčba vedena se 
stejnými principy jako u ostatních osob.

Tabulka 13. Doporučení pro léčbu 
dyslipidemií u srdečního selhání nebo 
chlopenních vad

Doporučení

U nemocných se srdečním selháním 
léčba statiny není doporučena (ale ani 
není škodlivá), pokud pro ni není jiná 
indikace. 

V léčbě pacientů se srdečním 
selháním lze zvážit přidání omega-3 
nenasycených mastných kyselin 
v dávce 1 g/den k optimální léčbě.  

Hypolipidemická léčba není 
doporučena u pacientů aortální 
stenózou bez ICHS, pokud není pro 
tuto léčbu jiná indikace.

ICHS – ischemická choroba srdeční

 

Pacienti s autoimunitními
chorobami

Autoimunitní onemocnění (rev-
matoidní artritis, systémový lupus 
erytematodes, psoriáza) zejména 
s vystupňovanou zánětlivou aktivitou 
nepochybně zvyšují kardiovaskulár-
ní riziko. Heterogenita pacientských 
populací a absence velkých klinických 
studií v této oblasti nedovolují formu-
lovat specifická doporučení. Hypolipi-
demická farmakoterapie má být indi-
kována u těchto pacientů podle jejich 
aktuálního KV rizika. Samotná pří-
tomnost chronického autoimunitního 
onemocnění není indikací pro podání 
hypolipidemik.

Pacienti s chronickým 
onemocněním ledvin

Chronické renální postižení zvy-
šuje kardiovaskulární riziko a  může 
alterovat metabolismus sérových lipi-
dů. Intenzivní pátrání po přítomnosti 
renálního onemocnění je podmín-
kou správného stanovení KV rizika 
i volby léčebné strategie. Pacienti se 
středně závažným až závažným po-
klesem renálních funkcí jsou klasi-
fikováni jako vysoce nebo velmi vy-
soce cévně rizikoví a intervence DLP 
u  nich musí být vedena k  dosažení 
cílových hodnot LDL-cholesterolu  
(ev. non-HDL-cholesterolu).

Tabulka 14. Doporučení pro léčbu 
dyslipidemií u pacientů se středně těžkým 
nebo těžkým postižením renálních funkcí

Doporučení

 Pacienti s CKD stadia 3–5 musí být 
posuzování jako nemocní s vysokým 
nebo velmi vysokým KV rizikem. 

Léčba statiny, nebo kombinací 
statin/ezetimib je indikovaná u těch 
nemocných s CKD, kteří nejsou 
zařazeni v dialyzačním programu. 

U dialyzovaných pacientů bez KVO by 
léčba statiny neměla být zahajována. 

U nemocných léčených statiny, nebo 
kombinací statin/ezetimib již před 
zařazením do dialýzy by se mělo 
v léčbě pokračovat, zejména pokud 
tito nemocní mají KVO.

U dospělých pacientů po 
transplantaci ledviny lze zvážit léčbu 
statiny.

CKD – chronické renální onemocnění

Pacienti po orgánové
transplantaci

Nemocní po transplantačních výko-
nech mají zvýšené KV riziko v důsled-
ku primárního onemocnění i nezbytné 
léčby po transplantaci. Nutnost imuno-
supresivní a další konkomitantní medi-
kace činí vedení léčby DLP obtížnější. 
Přesto by měla být vyvíjena maximální 
snaha o dosažení uspokojivé kontroly 
lipidogramu s využitím hypolipidemic-
ké terapie.

Tabulka 15. Doporučení pro léčbu 
dyslipidemií u transplantovaných 
nemocných

Doporučení

U transplantovaných pacientů by 
měl být jako lék první volby zvážen 
statin. Léčbu je třeba zahájit nízkými 
dávkami a poté opatrně titrovat. 
Pozornost je třeba věnovat lékovým 
interakcím, zejména s cyklosporinem. 

U pacientů, kteří netolerují statiny, 
nebo mají stále významnou 
dyslipidemii a vysoké reziduální riziko 
i při maximální tolerované dávce 
statinu, lze zvážit alternativní nebo 
kombinovanou léčbu: ezetimib u těch 
pacientů, u kterých dominuje zvýšení 
LDL-c, nebo fibráty u těch, u kterých 
dominuje zvýšení TG a/nebo nižší 
koncentrace HDL-c.  
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Pacienti s nekoronární
aterosklerózou

Nemocní s aterosklerotickým posti-
žením periferních tepen (karotid, ab-
dominální aorty, končetinových tepen, 
renálních tepen) mají velmi vysoké KV 
riziko a proto management dyslipide-
mie u těchto pacientů musí být maxi-
málně intenzivní. Po postižení peri-
ferních tepen je třeba pátrat u všech 
pacientů s  velmi vysokým rizikem. 
Principy hypolipidemické intervence 
se neliší od ostatních skupin v této ka-
tegorii rizika, stejné jsou i léčebné cíle.

Management DLP a cévní 
mozková příhoda

Cévní mozkové příhody (CMP) mají 
různorodou etiologii a jenom přibliž-
ně jedna třetina ischemických iktů je 
aterotrombotické etiologie. I proto se 
mohou výsledky studií hodnotících vliv 
hypolipidemik na riziko CMP lišit. Je 
známo, že statiny snižují riziko první-
ho ischemického iktu (primární pre-
vence) i jeho recidivy. I proto poslední 
doporučení uvádějí statiny jako léčiva 
indikovaná v prevenci první CMP u vy-
soce a velmi vysoce rizikových pacien-
tů a u nemocných po ischemické CMP 
jiné než kardioembolizační etiologie. 
Stejná doporučení platí u pacientů po 
transitorní ischemické atace. Cílové 
hodnoty LDL-c se řídí příslušnou kate-
gorií KV rizika, u pacientů v sekundár-
ní prevenci tedy LDL-c < 1, 8 mmol/l 
a nižší než 50 % vstupní hodnoty.

Pacienti s pozitivitou HIV
Intervence dyslipidemie poutá v po-

slední době u HIV pozitivních pacientů 
stále více pozornosti. Důvodů je něko-
lik. Díky moderní léčbě HIV pozitivní 
pacienti přežívají podstatně déle a tak 
se u nich setkáváme častěji s KV kom-
plikacemi. Navíc protiinfekční léčba 
přináší řadu metabolických nežádou-
cích účinků (např. inzulínovou rezis-
tenci). Hypolipidemická léčba má na-
víc poměrně vysoké riziko nežádoucích 
lékových interakcí s antiretrovirovými 
léčivy (inhibitory proteáz). Doporuče-
ní uvádějí, že preferovanými statiny 
by měly být atorvastatin, fluvastatin 
a rosuvastatin (simva- a lovastatin mají 
s inhibitory proteáz silnou interakci) 
léčba má být vedena za předpokladu 
pečlivé monitorace pacienta. 

Pacienti s psychiatrickými
onemocněními

Nově se do výčtu specifických paci-
entských skupin dostávají také pacienti 
s psychiatrickými onemocněními. Gui-
delines si všímají několika důležitých 
aspektů: KV riziko těchto pacientů je 
často zvýšeno v důsledku vysoké pre-
valence rizikových faktorů (zejména 
kouření či abusu dalších návykových lá-
tek, nízké pohybové aktivitě, nevhod-
né dietě apod.), zvýšené míry stresu, 
metabolických nežádoucích účinku 
psychofarmakoterapie a v neposlední 
řadě v důsledku non-adherence k do-
poručením. V důsledku toho se KVO 
vyskytují u pacientů s psychiatrickou 
diagnózou přibližně o 10 let dříve než 
v běžné populaci. I proto je manage-
ment rizikových faktorů včetně hypo-
lipidemické farmakoterapie u těchto 
pacientů indikován.

Tabulka 16. Doporučení pro léčbu 
hyplipidemniky u pacientů  
s psychiatrickými onemocnněním

Doporučení

 Těžká psychiatrická onemocnění 
modifikují celkové KV riziko.  

 Postup ovlivnění kardiovaskulárního 
rizika u nemocných s psychiatrickými 
onemocněními se neliší od postupu 
u pacientů s vysokým a velmi 
vysokým KV rizikem. 

U pacientů s psychiatrickými 
onemocněními je třeba věnovat 
pozornost zejména adherenci 
k úpravám životního stylu 
a farmakologické léčbě.

Laboratorní monitorování 
pacientů léčených hypolipidemiky

Podobně jako v  předchozích ver-
zích doporučených postupů i  nyní 
musíme předeslat, že doporučení pro 

Tabulka 17. Doporučení pro monitoraci hladin lipidů a enzymů při léčbě hypolipidemiky

Monitorace hladin lipidů

Jak často vyšetřovat hladiny lipidů?
•  Před zahájením hypolipidemické léčby provést alespoň 2 měření v intervalu  

1–12 týdnů, s výjimkou stavů, kdy je doporučeno okamžité zahájení léčby  
(AKS a pacienti s velmi vysokým rizikem).

Jak často vyšetřovat lipidy po zahájení léčby hypolipidemiky?
•  8 (± 4) týdny po zahájení léčby.
•  8 (± 4) týdny po úpravě dávkování až do dosažení cílových hodnot.

Jak často vyšetřovat lipidy po dosažení cílových nebo optimálních hodnot?
•  Jednou ročně (pokud nejsou problémy s adherencí k léčbě, nebo jiné důvody pro 

častější kontroly). 

Monitorace jaterních a svalových enzymů

Jak často rutinně vyšetřovat jaterní testy (ALT) u pacientů užívajících 
hypolipidemika?
Před léčbou.
•  Jednou za 8–12 týdnů po zahájení léčby nebo zvýšení dávky.
•  Poté již rutinní vyšetřování ALT není během hypolipidemické léčby doporučeno.

Co dělat, když se zvýší jaterní testy u pacienta užívajícího hypolipidemika?
Když je ALT < 3× ULN:
•  Pokračovat v léčbě.
•  Zkontrolovat jaterní testy za 4-6 týdnů.
Když je ALT ≥ 3× ULN:
•  Vysadit hypolipidemika, nebo snížit jejich dávku a znovu zkontrolovat jaterní testy 

za 4-6 týdnů.
•  Opatrné opětovné nasazení hypolipidemika lze zvážit po normalizaci ALT. 
•  Pokud přetrvává zvýšení ALT, je třeba vyloučit jiné možné příčiny.

Jak často vyšetřovat CK u pacientů užívajících hypolipidemika?
Před léčbou:
•  Před zahájením léčby.
•  Pokud je vstupní CK ≥ 4× ULN, nezahajovat léčbu a znovu zkontrolovat.
Monitorace:
•  Rutinní monitorování CK není třeba
•  Vyšetřit CK, pokud se objeví svalové bolesti.
•  Myslet na možnost myopatie a zvýšení CK u rizikových nemocných jako jsou: senioři, 

pacienti se současnou léčbou vedoucí k lékovým interakcím, pacienti užívající více 
léků, pacienti s jaterním nebo renálním onemocněním nebo sportovci.
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monitoring pacientů během hypolipi-
demické léčby vychází z konsenzu ex-
pertů, neboť nemáme k dispozici stu-
die, které by posuzovaly různé vhodné 
strategie monitorace pacientů. Na 
druhé straně, tato sekce doporučení 
nedoznala podstatných změn a vychází 
z postupů osvědčených klinickou praxí.

Při nálezu zvýšené hodnoty CK  
a/nebo při výskytu myalgií je doporu-
čeno vždy aktivně pátrat po jiné etio-
logii těchto symptomů. Izolovaný vze-
stup CK bez myalgií většinou nemívá 
kauzální souvislost se statiny, častými 
příčinami bývá např. zvýšená svalo-
vá námaha, svalové poranění (včetně 
např. i. m. injekce), alkohol, virové 
a bakteriální infekty, endokrinopatie, 
chronické srdeční onemocnění, při-
dání jiné medikace (např. kortikoidy, 
antibiotika, antipsychotika, imuno-
supresiva a řada dalších). U některých 
osob může být asymptomatická trvalá 
(a kolísající) elevace CK bez zjistitelné 
příčiny. Některé z výše uvedených pří-
čin mohou vést také k myalgiím (virové 
infekty, alkohol, svalová námaha,…).

Tabulka 17. (pokračování) Doporučení pro monitoraci hladin lipidů a enzymů při léčbě 
hypolipidemiky

Monitorace jaterních a svalových enzymů

Co dělat, když se zvýší CK u pacienta užívajícího hypolipidemika?
Když je CK ≥ 4× ULN:
•  Pokud je CK > 10× ULN, je třeba přerušit léčbu, zkontrolovat renální funkce 

a monitorovat hladinu CK každé 2 týdny.
•  Pokud je CK < 10× ULN a nemocný je asymptomatický, je možno pokračovat 

v podávání hypolipidemik při monitoraci hladin CK. 
•  Pokud je CK < 10× ULN a nemocný má obtíže, je třeba přerušit léčbu 

a monitorovat CK do její normalizace. Po normalizaci CK je možno zkusit nasadit 
nižší dávku statinu. 

•  Zvážit možnost přechodného zvýšení CK z jiných důvodů jako např. cvičení.
•  Zvážit možnost myopatie, pokud přetrvává elevace CK.
•  Zvážit podávání kombinované léčby nebo jiného léku po poklesu CK.
Když je CK < 4× ULN:
•  Pokud nejsou svalové obtíže, pokračovat v léčbě statinem (nemocný by měl být 

poučen, aby ihned oznámil příp. obtíže; je třeba zkontrolovat CK). 
•  Pokud jsou svalové bolesti, monitorovat pravidelně příznaky a hodnoty CK.
•  Pokud přetrvávají myalgie, přerušit léčbu statinem a obtíže znovu zhodnotit za  

6 týdnů. Znovu přehodnotit indikaci k léčbě statinem. 
•  Zvážit znovunasazení stejného, nebo jiného statinu.
•  Zvážit podávání nižší dávky statinu, nebo podávání obden, nebo jednou/dvakrát 

týdně, nebo podávání kombinované léčby.

AKS – akutní koronární syndrom, ALT – alaninaminotransferáza, CK – kreatinkináza, ULN – horní limit 
referenčního rozmezí
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Souhrn
Aktivace systémů sympatiku (SNS) a renin angiotenzinu (RAS) hraje v kardiovaskulární fyziologii zásadní roli. V akut-
ních stavech hemodynamicky stabilizuje organizmus, ale v chronických situacích např. u hypertenze, ischemické choroby  
srdeční (ICHS) či srdečního selhání je dlouhodobě zvýšená aktivace škodlivá. Vede k remodelaci hladkého svalstva v cévách, 
poškození myokardu a renálních funkcí a z toho vyplývajících komplikací. Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adheren-
ci/compliance pacientů k léčbě a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. V případě ischemické choroby  
srdeční, případně srdečního selhání i hypertenze, která může být spojena s těmito komorbiditami je doporučena kombinace 
inhibitorů ACE s betablokátory. Fixní kombinace ACE inhibitoru (perindopril) a betablokátoru (bisoprolol) nejen společně 
snižuje výše uvedené kardiovaskulární poškození, ale také výrazně zvyšuje adherenci nemocného k léčbě.

Klíčová slova: sympatický nervový systém, renin-angiotenzinový systém, srdeční selhání, hypertenze, ischemická choroba 
srdeční, inhibitory ACE, betablokátory

Sympatický nervový systém (SNS) 
i systém renin angiotenzin aldosteron 
(RAAS) se podílí na udržení homeostá-
zy organismu. Sympatikus připravuje 
jedince na akci, tedy na boj s nepřítelem 
nebo na únik před predátorem. Zvýše-
ný tonus sympatiku je vyvolán fyzickou 
zátěží či emocemi (pozitivními, jako je 
radost, zájem, vzrušení, ale i negativ-
ními, jako strach, vztek, změna okolní 
teploty). Sympatikus navozuje změny v 
organismu, které zvyšují pravděpodob-
nost přežití − zvyšuje krevní tlak, srdeč-
ní frekvenci, dostupnost energetických 
substrátů, adrenalin, přísun kyslíku do 
životně důležitých orgánů, srážlivost 
krve (pro minimalizaci krevních ztráty 
v případě zranění), rozšiřuje zorničky a 
zlepšuje periferní vidění. Chronické pů-
sobení sympatiku má ovšem nežádoucí 
kardiovaskulární a metabolické důsledky, 
které podporují rozvoj komplikací (1, 2). 

V případě aktivace RAAS dochází k 
retenci sodíku, vazokonstrikci a zvýšení 
krevního tlaku s následným udržením cir-
kulace a zachování homeostázy. Při dlou-
hodobém působení patologického stavu 
vede hyperaktivace RAAS k reakci mala-
daptační, tj. konkrétně k vývoji hyper-
tenze, k retenci tekutin, k protrombotic-
kému stavu, k degenerativním změnám 
v cirkulačním systému (včetně fibrózy a 
aterogeneze), k poškození glomerulu s 

proteinurií a deterioraci renálních funk-
cí a k řadě dalších změn. Jinak řečeno, 
„příroda chrání akutně ohrožené, nikoli 
však chronicky nemocné“. Proto je u řady 
kardiovaskulárních (KV), metabolických 
či renálních onemocnění, která jsou spo-
jena s chronickou aktivací RAAS, nutno 
potlačit aktivitu tohoto systému či zame-
zit dopadu dlouhodobé stimulace (3). 

Betablokátory
Betablokátory mají řadu výhod v 

léčbě hypertenze s komplikacemi či ko-
morbiditami. Pokles krevního tlaku vy-
volaný betablokátory je prakticky stejný 
vleže i vstoje a také při tělesné námaze 
je krevní tlak nižší nežli před léčbou. 
Betablokátory nevedou k ortostatické 
hypotenzi. Navíc vedou ke snížení zátě-
že srdce při stresu a jsou schopny bránit 
emočně indukovanému zvýšení tepové 
frekvence i krevního tlaku (5). 

Antianginozní účinek beta blokátorů 
je především v potlačení sympatoadre-
nergní aktivity, čímž dojde ke snížení 
tepové frekvence i srdeční stažlivosti. K 
jejich účinku přispívá i současné snížení 
krevního tlaku. Při antianginózní terapii 
beta blokátory je využíván i jejich antia-
rytmický efekt. Mezi tepovou frekvencí 
a antianginozním efektem je úzká ko-
relace, nejlépe hodnotitelná vzestupem 
tepové frekvence při zátěži (4, 5).

Betablokátory v sekundární preven-
ci po infarktu myokardu jsou zkoumány 
již několik desítek let. Při podrobnějším 
rozboru preventivních studií po infarktu 
myokardu zjistíme, že nejvíce z léčby be-
ta blokátory budou mít užitek nemocní 
starší 60 let, se sníženou funkcí levé ko-
mory, trpící komorovými extrasystolami 
a arytmiemi. Dle nových poznatků u ne-
mocných s akutním koronárním syndro-
mem po intervenční léčbě a normální 
funkcí levé komory jsou v této indikaci 
zpochybňovány (6).

U chronického srdečního selhání se 
projevuje dlouhodobý příznivý biolo-
gický efekt betablokátorů, který má ve 
svém závěru pozitivní účinky. Snížená 
tepová frekvence zlepšuje plnění levé 
komory v diastole, dochází ke snížení 
plnících tlaků levé komory, zvýšení te-
pového výdeje a ejekční frakce a rovněž 
ke snížení objemů levé komory a k příz-
nivému ovlivnění remodelace (7).

.
Inhibitory ACE

Hlavní farmakologický účinek inhi-
bitorů ACE je snížení systémové cévní 
rezistence, úprava remodelace cév a 
myokardu, snížení intraglomerulární-
ho tlaku. Indikace podávání inhibitorů 
ACE jsou: hypertenze, srdeční selhání, 
ischemická choroba srdeční, včetně 
stavů po infarktu myokardu, prevence 
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Obr. 2: Post-hoc analýza studii EUROPA

Kombinace s prokázanou kardioprotektivitou u pacientů s ICHS hypertenzí
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diabetického postižení ledvin (3).
Klinický efekt je několikanásobně 

větší u nemocných s nízkou ejekční frak-
cí a/nebo klinickými známkami srdeční-
ho selhání. Dlouhodobě budeme v léčbě 
pokračovat u všech nemocných, kteří 
nemají kontraindikace a léčbu tolerují.

U nemocných s prokázanou ICHS i 
bez poruchy srdeční funkce jsou inhi-
bitory ACE jednoznačně indikovány v 
prevenci srdečního selhání (3,10).

Fixní kombinace bisoprololu  
a perindoprilu

Bisoprolol blokuje beta-receptory 
pro stresové hormony (jako je např. 
adrenalin) a tím tlumí nežádoucí efekt 
stresové reakce na orgány. Dochází k 
poklesu krevního tlaku, ke zpomalení 
srdeční činnosti a snižuje se riziko vzni-
ku závažných poruch srdečního rytmu. 
Bisoprolol patří mezi tzv. kardioselektiv-
ní betablokátory, což znamená, že maxi-
mum jeho účinku je na beta-receptory 
v srdci. Výhodou je dlouhá doba účinku 
daná farmakokinetikou bisoprololu. 
Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se 
méně uplatní bronchokonstrikční efekt 
a účinek metabolický (hypertriglyceride-
mie a hypercholesterolemie) (7).

Perindopril patří mezi nejčastěji po-
dávané ACE inhibitory. Blokuje přemě-
nu angiotenzinu I na angiotenzin II, což 
má za důsledek rozšíření krevních cév a 
snížení krevního tlaku. Kromě toho je 
zde pozitivní vliv na srdeční sval a na 

tkáň ledvin. Mezi jeho hlavní indikace 
patří hypertenze, stavy po infarktu myo-
kardu či jiná onemocnění srdečního sva-
lu, onemocnění ledvin (např. poškození 
ledvin u cukrovky 1. typu nebo 2. typu, 
některé glomerulonefritidy a další příči-
ny selhávání ledvin (8).

Kombinace perindopril + betabloká-
tor byla předmětem post-hoc analýzy 
studie EUROPA u pacientů se stabilní 

ICHS, kdy zkoumala, zda přidání peri-
ndoprilu k ß-blokátoru přináší další be-
nefity ve srovnání se standardní léčbou 
zahrnující ß-blokátor. Randomizovaní 
pacienti, kteří byli do post-hoc analýzy 
zařazeni, užívali betablokátor při vstupu 
do studie v 62 % (n = 7534; na perindo-
prilu 3789 a na placebu 3745). (obr. 1) 

U těchto pacientů byl sledován 

(analyzován) vliv na KV parametry při 
přidání perindoprilu nebo placeba. Sle-
dované parametry byly stejné jako ve 
studii EUROPA. Přibližně 3 2% pacientů 
mělo hypertenzi (TK ≥160/95 mm Hg 
nebo užívalo antihypertenzní léčbu).

Výsledkem analýzy byl závěr, že 
léčba perindoprilem/betablokátorem 
vs. placebo/ß-blokátor u nemocných 
se stabilní ICHS je bezpečná a vedla k 

signifikantní redukci rizika KV příhod i 
úmrtí ve srovnání se standardní léčbou 
ICHS zahrnující pouze betablokátor (9). 
(obr. 2)

V roce 2016 byla publikována nová 
evropská doporučení pro diagnostiku 
a léčbu srdečního selhání a jejich český 
překlad vyšel v časopise Cor et Vasa na 
podzim 2016. Tato doporučení jasně 
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Obr. 3: Registr FAR NHL (n = 1100) ACE inhibitory
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Obr. 4: Registr FAR NHL (n = 1100) Beta-blokátory
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Obr. 5: COSYREL - 6 možných dávkovacích režimů
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říkají, že cílem léčby srdečního selhání 
je snížení mortality i snížení morbidity, 
ale také zlepšení kvality života a snížení 
hospitalizací (10). 

Existuje shoda, že betablokátory a in-
hibitory ACE se navzájem doplňují, a že 
lze je začít podávat okamžitě po stanove-
ní diagnózy HFrEF. Toto bylo prokázáno 
v řadě klinických studiích (3). 

Registr FAR NHL je český registr ne-
mocných s chronickým srdečním selhá-
ní sledovaných na 3 klinikách (FN USA 
Brno, FN Brno a Nemocnice na Homolce 
od listopadu 2014 do listopadu 2015). 
Registr zahrnul 1076 nemocných, prů-
měrného věku 64 let, kteří jsou nyní 
dlouhodobě sledováni a je zjišťována 
jejich prognóza. Na základě dat z tohoto 
registru je zřejmé, že v České republice 
je již v současnosti léčeno velké množ-
ství nemocných se srdečním selháním a/
nebo v sekundární prevenci po infarktu 
myokardu volnou kombinací bisoprolol 
+ perindopril. Nejčastěji užívané betab-
lokátory v České republice podle registru 
FAR NHL jsou bisoprolol, carvedilol a me-
toprolol nejčastěji užívané ACE inhibito-
ry perindopril a ramipril (11). (obr. 3 a 4)

Cosyrel je první fixní kombinace be-
tablokátoru (bisoprolol fumarát) a ACE 
inhibitoru (perindopril arginin) dostup-
ná na českém trhu. Preparát je indiko-
ván u nemocných s ischemickou choro-
bou srdeční, hypertenzí a u stabilního 
srdeč ního selhání v postupné titraci od 
nejnižších dávek obou preparátů až po 
cílové dávky, tzn. 10 mg bisoprololu a 10 
mg perindoprilu (12). (obr. 5) 
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Kardiovaskulární benefit gliflozinů – jaké máme 
důkazy?

prof. MUDr. Stěpán Svačina, DrSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

V posledních čtyřech letech se do 
popředí zájmu diabetologie více do-
stává mimo prosté kontroly glykemie 
i  snaha o  farmakologické ovlivnění 
dlouhodobých komplikací, a to přede-
vším těch nejnebezpečnějších jako je 
kardiovaskulární a celková mortalita. 
Částečný odklon od čistě glukocent-
rického pojetí léčby je nutný, protože 
nově zveřejněné výsledky studií někte-
rých antidiabetik, které mimo kardio-
vaskulární (KV) bezpečnosti prokázaly 
i významný kardiovaskulární benefit, 
nelze ignorovat a je třeba s nimi v běž-
né klinické praxi co nejdříve začít 
pracovat. Pokud bychom tak neučini-
li, mohli bychom naše pacienty zcela 
zbytečně vystavit riziku předčasného 
úmrtí následkem kardiovaskulárních 
příhod, které jsou u pacientů s diabe-
tem 2. typu stále nejčastější příčinou 
úmrtí.

Do dnešního dne byly zveřejněny 
výsledky celkem 8 kardiovaskulárních 
studií antidiabetik a jejich výsledky se 
více či méně liší. Víme již, jak dopadly 
3 z 5 gliptinů – saxagliptin (SAVOR- 
TIMI), alogliptin (EXAMINE) a sita-
gliptin (TECOS) a čekají nás ještě vý-
sledky dvou studií linagliptinu (CAR-
MELINA – zveřejnění výsledků v roce 
2018 a CAROLINA – zveřejnění výsled-
ků v roce 2020). Saxagliptin prokázal 
bezpečnost, ale bylo také pozorováno 
významně zvýšené riziko hospitalizace 
pro srdeční selhání, alogliptin také pro-
kázal bezpečnost a riziko hospitaliza-
ce pro srdeční selhání bylo vyšší pouze 
numericky, nikoliv signifikantně, a na-
konec sitagliptin, který také prokázal 
bezpečnost, a riziko hospitalizace pro 
srdeční selhání bylo srovnatelné s pla-
cebem. Poslední gliptin, který je v ČR 
na trhu – vildagliptin – kardiovas-
kulární studii nemá, je tedy jediným 
gliptinem, u  něhož nebudeme mít 
důkaz o jeho KV bezpečnosti z rando-
mizované, prospektivní studie (proto 
také není vildagliptin schválen v USA 

a není na trhu ani v některých evrop-
ských zemích). U GLP-1 analog již víme 
výsledky lixisenatidu (ELIXA – proká-
zaná bezpečnost), liraglutidu (LEADER 
– prokázána bezpečnost a KV benefit) 
a semaglutidu (SUSTAIN-6 - prokázána 
bezpečnost a KV benefit). Byla již také 
zveřejněna informace o noninferioritě 
exenatidu ve studii EXSCEL, ale kom-
pletní výsledky ještě zveřejněny neby-
ly. V tomto článku se budeme zabývat 
nejnovější třídou perorálních antidia-
betik, tedy glifloziny. 

Empagliflozin a studie EMPA-REG 
OUTCOME

Výsledky kardiovaskulární studie 
empagliflozinu byly prezentovány na 
kongresu EASD ve Stockholmu v roce 
2015. Očekávání byla tehdy veliká, je-
likož se již vědělo na základě tiskové 
zprávy, že empagliflozin kromě KV 
bezpečnosti prokázal také KV benefit 
ve srovnání se standardní léčbou. Za-
plněný sál začal aplaudovat již při pre-
zentaci výsledků primárního cíle studie 
a aplaudovalo se i následně při prezen-
taci výsledků KV a celkové mortality. 
Dnes už je právě na základě výsled-
ků empagliflozinu téměř povinností 

prokázání superiority a ne pouhé no-
ninferiority, jak tomu bylo ještě před 
pár (resp. třemi) lety. Obzvlášť když se 
jedná o zástupce stejné třídy antidia-
betik. Ale nemusí tomu vždy tak být, 
jak nám koneckonců ukázaly různé 
výsledky studií s GLP-1 analogy (KV 
benefit liraglutidu a semaglutidu vs. 
KV bezpečnost lixisenatidu). 

Empagliflozin prokázal mimo KV 
bezpečnosti i  významný KV benefit 
snížením rizika složeného KV cíle 3P-
-MACE (KV smrt, nefatální IM a ne-
fatální CMP) o 14% (1). Nejvíce se na 
tomto výsledku podílelo snížení rizika 
KV mortality o celých 38% (obr. 1), což 
byl (a vlastně stále je) výsledek, který 
žádný jiný lék neprokázal. Nefatální 
příhody nebyly ovlivněny, i  když se 
někdy mylně uvádí, že bylo zvýšené ri-
ziko nefatálních CMP. Numericky byl 
počet nefatálních CMP vyšší (naopak 
fatálních CMP bylo u empagliflozinu 
méně), ale tento numericky (ne však 
statisticky signifikantně) vyšší výskyt 
byl způsoben příhodami, které se staly 
až po ukončení léčby empagliflozinem 
a protože nastaly až v řádu měsíců po 
ukončení léčby, je příčinná souvis-
lost s  podáváním nebo i  vysazením 

Obr. 1: Efekt empagliflozinu na kardiovaskulární mortalitu ve studii EMPA-REG OUTCOME (1)
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empagliflozinu vyloučena (2). Za zmín-
ku určitě stojí i velmi významně sníže-
né riziko celkové mortality, která byla 
snížena o 32%. Došlo také k význam-
nému snížení rizika hospitalizace pro 
srdeční selhání o 35%. To jsou všechno 
výsledky, které jsme u gliptinů neviděli 
a do jisté míry jsme je neviděli ani u stu-
dií s  liraglutidem (významné snížení 
KV a celkové mortality, ale neutrální 
u hospitalizace pro srdeční selhání) ne-
bo semaglutidem (pouze signifikantně 
nižší riziko nefatálních CMP, neutrální 
vliv na KV i celkovou mortalitu). Kar-
diovaskulárními výsledky ale výstupy 
ze studie EMPA-REG OUTCOME ne-
končí, protože v roce 2016 byly zveřej-
něny výsledky renální a ty ukázaly, že 
empagliflozin není jen KV protektivní 
lék, ale také renoprotektivní lék. U pa-
cientů, kterým byl ke standardní léčbě 
přidán empagliflozin došlo ve srovnání 
s placebem ke snížení rizika různých 
renálních příhod v  rozmezí 38-55%, 
opět signifikantně (3). Navíc u paci-
entů léčených empagliflozinem došlo 
během studie k minimálnímu snížení 
hodnoty glomerulární filtrace (vyjma 
iniciálního poklesu filtrace, která se 
po vysazení empagliflozinu vrátila na 
výchozí hodnotu) na rozdíl od pacien-
tů léčených standardní léčbou, kterým 
glomerulární filtrace klesala po celou 
dobu studie a průměrný rozdíl mezi 
poklesem eGFR mezi empagliflozinem 
a standardní léčbou byl na konci sle-
dování 4,7 ml/min/1,73m2 (3). Co to 
tedy všechno znamená? Že léčba dia-
betika 2. typu ve vysokém KV riziku 
empagliflozinem po dobu 3 let dokáže 
prodloužit život 1 z 39 pacientů (1), 
který by jinak při standardní léčbě ze-
mřel a zároveň že mimo KV benefitu je 
léčba empagliflozinem spojena i s vý-
znamným renálním benefitem. Pozitiv-
ní výsledky empagliflozinu se promítly 
i do souhrnu údajů o přípravku (SPC), 
kde je již vidět i změna přístupu k léčbě 
diabetu 2. typu: „Jak zlepšení kontroly 
glykemie, tak snížení kardiovaskulární 
morbidity a mortality tvoří nedílnou 
součást léčby diabetu II. Typu“ a záro-
veň jsou KV výsledky součástí zmíně-
ného SPC (7).

Neméně důležitý je také fakt, že 
díky studii EMPA-REG OUTCOME 
máme potvrzenu bezpečnost empagli-
flozinu na velkém počtu pacientů, kteří 

Takže se čekalo na to, jak to vlastně 
s těmi amputacemi ve studiích progra-
mu CANVAS s canagliflozinem je.

KV bezpečnost canagliflozinem byla 
hodnocena v programu CANVAS, kte-
rý zahrnoval dvě studie, a sice studii 
CANVAS a CANVAS-R. Studie CAN-
VAS byla čistě KV bezpečnostní studií, 
u které bylo ale v průběžné analýze zjiš-
těno numericky vyšší riziko KV příhod, 
a protože byla tato interim analýza zve-
řejněna, bylo autoritami požadováno 
zahájení druhé studie, tedy studie 
CANVAS-R, která byla primárně re-
nální, ale měla i kardiovaskulární cíl. 
A kardiovaskulární příhody z  těchto 
dvou studií dohromady posloužily ke 
stanovení KV bezpečnosti canagliflo-
zinu. Výchozí charakteristiky pacientů 
byly podobné těm ve studii EMPA-REG 
OUTCOME s empagliflozinem jen s vý-
jimkou zastoupení pacientů bez KV 
onemocnění v programu CANVAS, kde 
byla cca 1/3 pacientů bez přítomného 
KV onemocnění.

Kardiovaskulární efekt canagliflo-
zinu byl, stejně jako ve studii EMPA-
-REG OUTCOME, hodnocen na zá-
kladě 3P-MACE (KV smrt, nefatální 
IM a  nefatální CMP). Canagliflozin 
prokázal KV bezpečnost a snížení ri-
zika 3P-MACE o  14%. Nedošlo však 
k významnému ovlivnění žádné ze slo-
žek 3P-MACE, tedy nebyly významně 
ovlivněny jak nefatální příhody (stejně 
jako u empagliflozinu), tak ale nedošlo 
ani ke snížení KV mortality (HR 0,87, 
95% CI, 0,72-1,06, 4) (obr. 2), která 
je v  rámci 3P-MACE tím nejtvrdším 

byli sledování déle než 3 roky. Bezpeč-
nost empagliflozinu ve studii EMPA-
-REG OUTCOME byla srovnatelná 
s placebem (resp. došlo k významně 
nižšímu výskytu nežádoucích příhod) 
a mimo již známého mírně zvýšeného 
výskytu genitálních infekcí (cca o 5% 
ve srovnání s placebem) nebylo pozoro-
váno zvýšení výskytu euglykemických 
ketoacidóz, zlomenin nebo amputací. 

Shrneme-li tedy benefity a  rizika 
léčby empagliflozinem, vychází na 
1000 pacientů léčených po dobu 3 let 
snížení celkové mortality o 25 pacientů 
a o 14 méně hospitalizací pro srdeční 
selhání. Tento významný benefit je na 
úkor vyššího počtu genitálních infekcí. 

Canagliflozin a program CANVAS
Výsledky kardiovaskulární studie 

canagliflozinu se staly jednou z nejdů-
ležitějších událostí kongresu Americké 
diabetologické asociace, který proběhl 
v červnu 2017. Opět byl plný sál a opět 
bylo cítit velké napětí. Tentokrát ale 
z trochu jiných důvodů než tomu bylo 
na EASD v roce 2015 před prezentací 
výsledků empagliflozinu. Tentokrát 
se totiž nevědělo, jak studie vlastně 
dopadla, protože tisková zpráva s vý-
sledkem primárního cíle, tedy, jestli 
je prokázána bezpečnost nebo bene-
fit, nebyla vůbec zveřejněna. Naopak 
americká FDA vydala cca měsíc před 
kongresem ADA tzv. boxed warning (tj. 
varování, které je nutné uvádět v pří-
balové informaci léku) o významném 
zvýšení rizika amputací na dolních 
končetinách při léčbě canagliflozinem. 

Obr. 2: Efekt canagliflozinu na kardiovaskulární mortalitu v programu studií CANVAS (4)
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a  nejdůležitějším cílem. Statistické 
významnosti tedy dosáhl 3P-MACE 
ne díky významné redukci některého 
z jednotlivých komponentů, jak tomu 
bylo u empagliflozinu, ale díky souhrn-
nému počtu příhod a celkového počtu 
léčených pacientů v obou studiích pro-
gramu CANVAS dohromady, přičemž 
v  jednotlivých studiích samostatně 
nedošlo ani ke snížení 3P-MACE. Po-
pulace v programu CANVAS byla mé-
ně riziková (2/3 měly KV onemocnění 
a 1/3 neměla), takže KV mortalita ne-
musela být u canagliflozinu významně 
ovlivněna právě proto, že rizikovost 
populace nebyla srovnatelná. Efekt 
na KV příhody tedy nelze očekávat za 
srovnatelnou dobu, resp. za jen o něco 
málo delší dobu trvání než v případě 
studie EMPA-REG OUTCOME (3,6 
roku vs. 3,1 roku). To je samozřejmě 
správná úvaha. Analýza podskupin 
pacientů s a bez přítomného KV one-
mocnění však ukázala, že KV i celková 
mortalita nebyla významně ovlivněna 
ani u pacientů bez manifestního KV 
onemocněním, ale ani u pacientů s již 
manifestním KV onemocněním (5). 
Takže menší rizikovost populace v pro-
gramu CANVAS neovlivnila neutrální 
efekt canagliflozinu na KV mortalitu, 
ale ani celkovou mortalitu, která také 
nebyla v programu CANVAS význam-
ně ovlivněna (4). Nejtvrdší endpointy, 
tedy KV a celková mortalita nebyly při 
léčbě canagliflozinem významně ovliv-
něny na rozdíl od empagliflozinu, kde 
došlo k významnému snížení o 38%, 
resp. o 32%.

Jak empagliflozin, tak i canagliflo-
zin však mimo těchto „základních“ 
výsledků mají i  další zajímavá data. 

U  empagliflozinu byl prokázán vý-
znamný pozitivní efekt na srdeční 
selhání, resp. riziko hospitalizací pro 
srdeční selhání. I  v  případě canagli-
flozinu bylo toto sledováno a  i  když 
z  důvodu neprokázané superiority 
na celkovou mortalitu nebylo možno 
statisticky hodnotit další sledované 
cíle, včetně hospitalizace pro srdeční 
selhání. Snížení rizika hospitalizace 
pro srdeční selhání bylo u canagliflo-
zinu srovnatelné s empagliflozinem. 
Podobně i u renálních cílů, které však 
byly u canagliflozinu a empagliflozinu 
trochu rozdílné, došlo k srovnatelné-
mu poklesu rizika jejich vzniku. Zdá se 
tedy, a máme již k dispozici výsledky 
2 zástupců gliflozinů ze 3, že renální 
efekty gliflozinů jsou srovnatelné.

Program CANVAS poskytl i důležité 
informace k bezpečnosti canagliflozi-
nu. Celkový výskyt nežádoucích příhod 
byl srovnatelný s placebem a i zde bylo 
vyšší riziko genitálních infekcí. Došlo 
však také k významnému, téměř dvoj-
násobnému zvýšení výskytu amputací 
(HR = 1,97, 95% CI, 1,41-2,75), a to jak 
nízkých, tak i vysokých (obr. 3). Stejně 
tak riziko zlomenin bylo významně vyš-
ší ve srovnání s placebem (HR = 1,26, 
95% CI, 1,04–1,52). Významně vyšší 
byl také výskyt osmotické diurézy (HR 
= 1,44, 95% CI, 1,09-1,90) a volumové 
deplece (HR = 2,80, 95% CI, 2,06-3,81). 
U canagliflozinu tak byly identifiková-
ny nové bezpečnostní signály, které 
u empagliflozinu pozorovány nebyly.

Z analýzy studie CANVAS vyplývá, 
že je-li 1000 pacientů léčeno canagli-
flozinem po dobu 5 let, dojde k reduk-
ci počtu velkých kardiovaskulárních 
příhod o 23 na 1000 pacientů (avšak 

bez významného snížení KV a celkové 
mortality), k redukci hospitalizací pro 
srdeční selhání o 16 a dále 17 pacien-
tů bude ochráněno před zhoršením re-
nálních funkcí. Současně ale stoupne 
počet amputací o 15 – dvě třetiny pod 
kotníkem a 1/3 nad kotníkem. Riziko 
fraktur stoupne z 12 na 15 na 1000 lé-
čených pacientů.

Dapagliflozin a DECLARE-TIMI 58
Třetí zástupce gliflozinů, který je 

u nás schválen, je dapagliflozin. Zde je 
třeba říci, že výsledky z prospektivní, 
zaslepené a  randomizované kardio-
vaskulární studie nemáme, protože 
studie DECLARE-TIMI 58, která hod-
notí KV bezpečnost dapagliflozinu 
stále probíhá a měla by být dokončena 
v roce 2019. Do té doby tedy nebude-
me vědět, jestli KV efekty pozorované 
u empagliflozinu (snížení KV a celkové 
mortality a hospitalizace pro srdeční 
selhání) a canagliflozinu (snížení rizika 
hospitalizace pro srdeční selhání) platí 
i pro dapagliflozin.

Kardiovaskulární benefit 
gliflozinů ve srovnání  
s ostatními antidiabetiky

Zjistit kardiovaskulární benefit 
gliflozinů ve srovnání s  ostatními 
antidiabetiky bylo cílem observační 
studie CVD-REAL, která hodnotila 
celkovou mortalitu a hospitalizaci pro 
srdeční selhání u pacientů, kterým byl 
nově nasazen gliflozin (canagliflozin, 
dapagliflozin nebo empagliflozin) ve 
srovnání s pacienty, kterým bylo nově 
nasazeno jiné antidiabetikum (např. 
DPP4 inhibitor, SU, GLP-1RA nebo 
jiné). Nejednalo se však o prospektiv-
ní, randomizovanou, zaslepenou kli-
nickou studii, ale o vyhodnocení dat 
z registrů. Výsledky byly publikovány 
ještě před zveřejněním výsledků studií 
programu CANVAS. Autoři srovnávali 
data cca 300 000 pacientů s diabetem 
2. typu z registrů 6 zemí – USA, Ně-
mecka, Švédska, Norska, Dánska a Vel-
ké Británie. Jednotlivé glifloziny neby-
ly zastoupeny rovnoměrně – v USA byl 
nejvíce zastoupen canagliflozin, v Ev-
ropě naopak dapagliflozin, což odráží 
dobu jejich uvedení ve sledovaných 
zemích (6). 

Výsledky ukázaly významný bene-
fit gliflozinů ve srovnání s ostatními Obr. 3: Významné zvýšení rizika nízkých i vysokých amputací v programu studií CANVAS (8)

Frekvence příhod
na 1000 paciento-roků

 Placebo Canagliflozin HR (95% CI)

Všechny amputace (n = 187) 3,37 6,30 1,97 (1,41; 2,75)

     Nízké amputace (71%) 2,44 4,48 1,94 (1,31; 2,88)

          Prsty 2,16 3,44

          Transmetatarzální 0,29 1,03

     Vysoké amputace (19%) 0,93 1,82 2,03 (1,08; 3,82)

          V kotníku 0,07 0,04

          Pod kolenem 0,64 1,16

          Nad kolenem 0,21 0,62
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antidiabetiky jak na celkovou mortali-
tu (HR = 0,49, 95% CI, 0,41-0,57; 6), 
tak i na hospitalizaci pro srdeční sel-
hání (HR = 0,61, 95% CI, 0,51-0,73; 
6). Výsledky byly navíc dosaženy na 
populaci pacientů v nižším riziku, než 
jsou pacienti zařazovaní do kardiovas-
kulárních studií. Pouze 13 % pacientů 
v  tomto průzkumu mělo manifestní 
KV onemocnění na rozdíl od KV studií, 
kde je převaha pacientů s manifestním 
KV onemocněním. Výsledky tedy na-
značují možný KV benefit i u pacientů 
v primární prevenci. Na co však tento 
průzkum neodpověděl, je otázka mož-
ného class efektu gliflozinů u kardio-
vaskulárního benefitu pozorovaného 
u empagliflozinu. Výsledky totiž byly 
zveřejněny pouze pro glifloziny sou-
hrnně, nikoliv však pro jednotlivé 
glifloziny samostatně. Navíc, dnes 
již máme výsledky jak empagliflozi-
nu, tak i canagliflozinu z prospektiv-
ních studií, a  známe tedy jejich vliv 
na celkovou mortalitu. Empagliflozin 
významně snížil celkovou mortalitu, 
canagliflozin nikoliv. V  CVD-REAL 
u populace pacientů v USA, kde byla 
převaha canagliflozinu bylo pozorová-
no významné snížení celkové mortali-
ty, která však nebylo potvrzeno v pro-
spektivních randomizovaných studiích 
programu CANVAS. Je zde tedy rozpor 
mezi prospektivní studií, která je brána 

jako nejvyšší úroveň důkazu (evidence 
based medicine) a observační studií. 
Závěr autorů CVD-REAL, tedy že po-
zitivní efekt empagliflozinu ze studie 
EMPA-REG OUTCOME bude pravdě-
podobně class efekt celé třídy, součas-
ná data nepotvrzují a pouze výsledky 
z prospektivní, randomizované studie 
nám poskytují relevantní důkazy. Ob-
servační studie a další data z klinické 
praxe jsou jistě užitečným nástrojem, 
ale pouze jako doplnění důkazů právě 
z  prospektivních, randomizovaných 
klinických studií.

Závěr
Diabetes 2. typu je významným 

KV rizikovým faktorem. Naši pacien-
ti jsou ohroženi předčasným úmrtím 
v důsledku KV příčin a i přes nejlepší 
dostupnou léčbu, kterou jim dnes mů-
žeme nabídnout více než 2/3 našich 
pacientů s diabetem 2. typu nad 65 let 
stále umírá na KV komplikace. Většina 
dostupných antidiabetik toto KV riziko 
naštěstí nezvyšuje, ale bohužel ani ne-
snižuje. Glifloziny představují vhodnou 
léčbu pro pacienty s diabetem 2. typu 
a na základě důkazů evidence-based 
medicine empagliflozin představuje 
lék volby u  pacientů s  manifestním 
KV onemocněním, u  kterých proká-
zal významné snížení KV a  celkové 
mortality. Jak empagliflozin, tak nyní 

i canagliflozin mají pozitivní data u sr-
dečního selhání (snížení rizika hospi-
talizace pro srdeční selhání) a také u re-
nálních příhod (snížení rizika vzniku 
nebo progrese renálního postižení). 
U  canagliflozinu je však nutno brát 
v  potaz nové bezpečnostní signály, 
především dvojnásobné zvýšení rizi-
ka amputací a zvýšené riziko zlome-
nin. Dapagliflozin data z prospektivní 
studie zatím nemá, a tak si na důkaz 
o případných efektech na KV i renální 
příhody budeme muset počkat do roku 
2019, kdy by měla být dokončena stu-
die DECLARE-TIMI 58.

Po dlouhé době máme v diabetologii 
léky, které mohou významně ovlivnit 
kvalitu života a KV prognózu a  také 
renální prognózu pacientů s diabetem 
2. typu. Ve třídě gliflozinů máme dů-
kazy o pozitivních kardiovaskulárních 
efektech pouze u empagliflozinu. Tyto 
se již promítly i do doporučení diabeto-
logických a kardiologických odborných 
společností po celém světě a také do 
SPC. Proto by měl být v léčbě pacientů 
s DM2 a KV onemocněním vždy zvá-
žena možnost použití empagliflozinu 
s cílem redukce KV a celkové mortality 
a při absenci kontraindikací by měl být 
empagliflozin preferován před ostatní-
mi antidiabetiky, která tyto benefity 
prokázány nemají.
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Srovnání terapeutické účinnosti kombinace velmi nízkých 
dávek a monoterapie standardní dávkou antihypertenziv
Komentář k výsledkům metaanalýzy (3)

MUDr. Branislav Štrauch, PhD.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu,  

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

   Dosáhnout cílových hodnot krevní-
ho tlaku <140/90 mm Hg, je při léčbě 
hypertenze v  klinické praxi častým 
problémem, a  to i  přes dostupnost 
účinné terapie. Příčin může být celá 
řada, významným faktorem může 
být non-compliance k léčbě na straně 
pacienta, ale jednou z významných je 
i málo aktivní přístup ošetřujících lé-
kařů s nedostatečným využitím kom-
binační léčby. Jednou z  příčin horší 
compliance při léčbě standardními 
dávkami antihypertenziv mohou být 
nežádoucí účinky, jejichž četnost na-
růstá se zvyšující se dávkou (např. 
u  dihydropyridinových blokátorů 
kalciového kanálu, betablokátorů i di-
uretik (1). Nabízí se tedy otázka, zda 
by nebylo efektivnější použít kombi-
nace nižších dávek antihypertenziv. 
Již v  roce 2003 Law et al. publikoval 
metaanalýzu se závěrem, že kombi-
nace nízkých (polovina standardní 
dávky) dávek antihypertenziv zvyšuje 
účinnost a  snižuje výskyt nežádou-
cích účinků (1). Ve studii srovnávající 
trojkombinaci poloviny stan dardních 
dávek (amlodipin 2,5 mg, losartan 
25 mg, hydrochlorothiazid 12,5 mg) 
s  placebem byl rovněž pozorován 
signifikantní pokles TK o  −17,9/−9,8 
mm Hg (2). O účinnosti velmi nízkých 
dávek však bylo dosud velmi málo lite-
rárních dat. Recentně byla A. Benne-
tem publikována první metaanalýza 
účinnosti a nežádoucích účinků velmi 
nízkých dávek v monoterapii i v kom-
binaci na hodnoty TK měřené v ordi-
naci lékaře (2). Do metaanalýzy bylo 
po pečlivém výběru zahrnuto 42 ran-
domizovaných studií s antihypertenz-
ní terapií s  více než 20 000 pacienty 
(průměrného věku 54 let, 61% mužů) 
sledovanými alespoň 2 týdny (s para-
lelním nebo nebo cross-over designem), 
v nichž byla zkoumána účinnost velmi 
nízkých (¼ standardní dávky – tab. 1) 

dávek v  monoterapii, dvoj- a  čtyř-
kombinaci ve srovnání s monoterapií 
plnou dávkou nebo placebem. Délka 
trvání studií byla průměrně 7 měsíců  
(4-12 měsíců). K dispozici bylo celkem  
36 stu dií srovnávajících efekt monote-
rapie ¼ dávkou s placebem (obr. 1), kde 
aktivní léčba vedla k signifikantně vět-
šímu poklesu TK (STK -4,7 / DTK -2,4 
mm Hg, p <0,001), než placebo. V  6 

studiích vedla dvojkombinace nízkých 
dávek k signifikantně vyššímu snížení 
TK, než placebo (-6,7 / -4,4 mm Hg,  
p < 0,001). Srovnání trojkombina-
ce nízkých dávek s  placebem nebylo 
možné pro absenci relevantní studie. 
V  jediné dostupné studii vedla čtyř-
kombinace velmi nízkých dávek anti-
hypertenziv k  signifikantně vyššímu 
poklesu TK (-22,4 / -13,1 mm Hg,  

Lék

Definovaná 
denní 

dávka dle 
WHO

Rozmezí 
dávek dle 

BNF

Rozmezí 
dávek dle 

Martindale 

Rozmezí 
dávek 

dle BNFS 

Standardní 
dávka 

vybraná pro 
metaanalýzu

β–blokátor (mg)

Atenolol 75 25–50 50–100 50–100 50

Metoprolol 150 100–200 100–200 100–200 100

Bisoprolol 10 10 10 10 10

Carvedilol 37,5 25 25 25–50 25

Nebivolol 5 5 5–40 5 5

Blokátory kalciových kanálů (mg)

Amlodipin 5 5–10 5–10 2,5–10 5

Lercanidipin 10 10–20 10–20 10 10

Nitrendipin 20 – 20 – 20

Verapamil 240 240–480 240 240 240

ACE inhibitory (mg)

Lisinopril 10 20 20 10–20 20

Trandolapril 2 1–2 1–2 1–2 2

Enalapril 10 20 10–20 10–40 20

AT1–blokátory (sartany) (mg)

Valsartan 80 80 80–160 80 80

Irbesartan 150 150–300 150 150 150

Candesartan 8 8 8 8–16 8

Telmisartan 40 40 20–80 40 40

Thiazidová diuretika (mg)

Hydrochlorothiazid 25 – 25–50 – 25

Tabulka 1. Tabulka standardních dávek v zahrnutých antihypertenzních studiích – 
upraveno, podle (3)

Standardní dávka byla definována jako nejčastěji uváděna udržovací dávka dle British National Formulary 
(BNF), Martindale, a MIMS (monthly index of medical specialties). Pokud nebyla shoda, byla užita doporučená 
denní dávka dle WHO. Pokud nadále nebyla shoda, byla stanovena nejnižší nejčastěji uváděná dávka.
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p < 0,001), než placebo. Monoterapie 
(37 studií) i  dvojkombinace (7 studií) 
velmi nízkých dávek měla naopak sig-
nifikantně nižší efekt na snížení TK, 
než monoterapie standardní dávkou 
(viz obr. 2). Naopak čtyřkombinace 
nízkých dávek vedla k  signifikant-
ně vyššímu poklesu TK o  −13,1/−7,9  
mm Hg (p < 0,001), než monoterapie 
standardní dávkou. 
   Důležitou součástí metaanalýzy bylo 
i  srovnání výskytu nežádoucích účin-
ků, kdy při monoterapii, dvojkombi-
naci a  čtyřkombinaci velmi nízkými 
dávkami se jejich výskyt dávek nelišil 
od placeba a s výjimkou čtyřkombinace 
byl signifikantně nižší, než při mono-
terapii standardní dávkou. Navíc bylo 
zjištěno, že se výskyt nežádoucích účin-

ků u  žádné ze skupin antihypertenziv 
nelišil od placeba. Co se týká toleran-
ce čtyřkombinace ¼ dávek, ve studii 
srovnávající s  monoterapií standardní 
dávkou bylo pouze uvedeno, že terapie 
byla dobře tolerována všemi účastníky 
a  nebyl zaznamenán výskyt hypoten-
ze. Co se týká výskytu hypokalémie, 
u  žádné ze studií s  monoterapií, dvoj-
kombinací (n = 3), nebo čtyřkombinací  
(n = 1) ¼ dávkou nedošlo k signifikant-
ním změnám kalémie. Terapie thiazidem 
ve standardní dávce vedla k signifikant-
nějšímu poklesu kalémie než monote-
rapie nebo dvojkombinace zahrnující 
¼ dávku thiazidu. Vliv anti hypertenzní 
terapie na urikémii byl zkoumán cel-
kem ve 3 studiích: u  žádné ze studií 
s  monoterapií, nebo dvojkombinací ¼ 

dávkou nedošlo k  signifikantním změ-
nám uri kémie, nicméně čtyřkombinace 
¼ dáv kou vedla k  mírnému vzestupu 
urikémie ve srovnání s placebem. Tera-
pie thiazidem ve standardní dávce vedla 
k signifikantnějšímu vzestupu urikémie 
než monoterapie nebo dvojkombinace 
zahrnující ¼ dávku thiazidu. 
   Limitací interpretace metaanalýzy je 
jednak nízký počet zařazených studií 
(pouze jediná) čtyřkombinace nízkých 
dávek antihypertenziv ale i  relativně 
krátké trvání a velká variabilita délky 
zařazených studií. Bohužel dosud ne-
jsou dispozici studie s  trojkombinací 
¼ dávky antihypertenziv. Dále nejsou 
k dispozici data o ovlivnění 24hodino-
vého ambulantního tlaku a domácího 
krevního tlaku. 

Skupina 
¼ dávek počet studií počet 

účastníků

¼ ACEI 9 584

¼ ARB 12 1 694

¼ BB 7 765

¼ CCB 5 364

¼ TZ 8 581

¼ ostatní 5 733

Celkem 
monoterapie 

¼ dávkou
36 4 721

Studie monoterapie ¼ dávek vs. placebo

Skupina 
¼ dávek počet studií počet 

účastníků

¼ ACEI + ¼ CCB 1 24

¼ ACEI + ¼ TZ 2 74

¼ ARB + ¼ TZ 1 39

¼ BB + ¼ TZ 2 175

Celkem 
dvojkombinace 

¼ dávek
6 312

Studie dvojkombinace ¼ dávek vs. placebo

Skupina 
¼ dávek počet studií počet 

účastníků

3x ¼ 0 0

Studie trojkombinace ¼ dávek vs. placebo

Skupina 
¼ dávek počet studií počet 

účastníků

¼ (ARB + TZ + 
CCB + BB) 1 19

Studie čtyřkombinace ¼ dávek vs. placebo

-2,4
(-2,8; -1,9)

-4,4
(-5,5; -3,3)

-15,0
(-17,7; -12,3)

-4,7
(-5,4; -3,9)

-6,7
(-8,6; -4,8)

-18,7
(-23,0; -14,8)

-20,0 -10,0 0,0 -25,0 -12,5 0,0

čtvrtinová dávka lepší        placebo lepší čtvrtinová dávka lepší        placebo lepší

Obr. 1: Účinnost léčby ¼ dávkami antihypertenziv v monoterapii a kombinacích vs placebo Data zobrazena jako rozdíly průměrů (dolní, horní interval 
spolehlivosti). ACEI  inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu; ARB, blokátor angiotensinového receptoru; BB, β-blokátor; CCB, blokátor kalciových 
kanálů;  DBP, diastolický TK; SBP, systolický TK, TZ, thiazidové diuretikum.
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Závěr a perspektivy
   Výsledky metaanalýzy (i přes někte-
ré limitace) podporují větší klinické 
využití nižších dávek antihyperten-
ziv. Dvojkombinace nízkých dávek 
by měla být preferována proti mono-
terapii standardní dávkou vzhledem 
ke srovnatelné účinnosti a  nižšímu 
výskytu nežádoucích účinků. Přidání 
nízké dávky dalšího antihypertenziva 

ke stávající terapii může vést k  dal-
šímu poklesu systolického TK o  3-4 
mm Hg bez rizika dalších nežádoucích 
účinků a mělo by tedy být upřednost-
něno před zdvojnásobením dávky stá-
vajícího léku, které sice sníží TK navíc 
o  1-2 mm Hg ale s  rizikem nárůstu 
nežádoucích účinků (1,4). U  řady pa-
cientů je však k  dosažení kontroly 
hypertenze nutná vícekombinační 

terapie, v této oblasti bude vzhledem 
k nedostatku dostupných studií nutné 
podrobněji ověřit efekt troj- a  čtyř-
kombinací antihypertenziv v  nízkých 
dávkách. 
   Závěrem lze konstatovat, že užití 
kombinací nízkých dávek antihyper-
tenziv je slibnou terapeutickou strate-
gií, která by mohla zlepšit compliance 
pacientů a tím i kontrolu hypertenze.

Skupina 
¼ dávek počet studií počet 

účastníků

1x ¼ 37 5 235

2x ¼ 7 917

3x ¼ 0 0

4x ¼ 1 108

2,6
(2,2; 3,1)

-20,0 -10,0 0,0 -25,0 -12,5 0,0

čtvrtinová dávka 
lepší

čtvrtinová dávka 
lepší

standardní dávka 
lepší

standardní dávka 
lepší

-0,3
(-1,2; 0,7)

-7,9
(-12,1; -3,7)

3,7
(3,0; 4,5)

1,3
(-0,4; 3,0)

-13,1
(-20,1; -6,0)

Obr. 2: Účinnost léčby ¼ dávkami antihypertenziv v monoterapii a kombinacích vs standardní dávka v monoterapii 
Data zobrazena jako rozdíly průměrů (dolní, horní interval spolehlivosti). 
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Souhrn
Výbor ČSH díky kontinuální podpoře firmy Servier s.r.o. pravidelně uděluje ceny za nejlepší publikované originální práce 
pro mladší autory do 40 let – členy ČSH – za uplynulé 12měsíční období. Představujeme vám výsledky.
Cenu za uplynulé období získal dr. J. Rosa Ph.D ze III. interní kliniky. Ostatní došlé přihlášky bohužel nesplnily kritéria pro 
zařazení do soutěže (členství v ČSH v době přihlášky, věk do 40 let) a tak rozhodování nebylo složité. 
Členové výboru se po diskuzi rozhodli ponechat dosavadní podmínky pro udílení cen ČSH (členství v ČSH v době přihlášky, 
věk do 40 let, absence umístění na 1.–3. místě v posledním období). 

Cena České společnosti pro hypertenzi (ČSH) za nejlepší 
publikovanou originální práci v roce 2017
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Letošní Šobrův den otevřel odborný 
blok věnovaný ovlivnění ateroskleró-
zy ve světle metabolických klinických 
studií. Probírala se zejména dobře dolo-
žená a dosud bezprecedentní účinnost 
inhibice PCSK9 pomocí tzv. monoklo-
nálních protilátek (inhibitorů PCSK9 
alirokumabu a evolokumabu), ale ote-
vřelo se i zajímavé téma diabetologie: 
od roku 2008 je na základě rozhod-
nutí americké regulační autority FDA 
nutné u  všech nových antidiabetik 
doložit jejich kardiovaskulárních bez-
pečnost. Zcela nedávno vyšly výsledky 
studií EMPA-REG OUTCOME s  em-
pagliflozinem, LEADER s liraglutidem 
a SUSTAIN-6 s dosud experimentálním 
semaglutidem, které ukázaly, že tyto 
léky mají dokonce kardioprotektivní 
účinky. V liraglutidem léčené skupině 
ve studii LEADER došlo nejen k signi-
fikantnímu snížení kardiovaskulární 
i  celkové mortality, ale i k nesignifi-
kantnímu snížení výskytu nefatální-
ho IM, nefatální CMP i snížení počtu 
hospitalizací pro kardiální selhání. 
Studie SUSTAIN-6 ukázala 26% re-
dukci relativního rizika primárního 
kombinovaného MACE cíle. Výsledek 
byl statisticky významný pro non-in-
ferioritu i pro superioritu. Riziko KV 
úmrtí nebylo mezi skupinami rozdílné, 
nefatální infarkt myokardu se vysky-
toval méně častěji u pacientů v aktivní 
větvi než u pacientů na placebu, 26% 
snížení rizika však nedosáhlo statistic-
ké významnosti. Riziko nefatální CMP 
bylo sníženo statisticky významně,  
o 39 %. Výskyt celkové mortality byl 
srovnatelný. Ve studii EMPA-REG 
došlo k  signifikantní redukci rizika 

složeného primárního endpointu – 
hospitalizace pro srdeční selhání a KV 
úmrtí, a to bez ohledu na klinickou cha-
rakteristiku nemocných zahrnující věk, 
pohlaví, glomerulární filtraci, užívání 
další KV medikace či jiných antidiabe-
tik, i bez ohledu na přítomnost srdeční-
ho selhání na začátku studie. Navíc em-
pagliflozin vedl k signifikantní redukci 
hospitalizací z jakékoli příčiny, nejvíce 
se na tom podílel pokles hospitaliza-
cí pro srdeční selhání. Mechanizmus, 
kterým emplagliflozin snižuje riziko 
srdečního selhání, zatím není zcela 
objasněn, ale je pravděpodobné, že se 
na snížení rizika srdečního selhání nej-
spíše podílejí hemodynamické změny 
dané volumovou deplecí. 

Bezpochyby nejočekávanejším bo-
dem programu byla panelová diskuze 
lékařů se zástupci regulačních auto-
rit, Státního ústavu pro kontrolu léčiv  
(SÚKL) a Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny (VZP), nad současným vývojem 
stanovení úhrad pro nové léčivé pří-
pravky ze skupiny inhibitorů PCSK9, 
alirokumab (Praluent) a evolokumab 
(Repatha). Pozvání do Lichtenštejnské-
ho paláce na Malostranském náměstí 
přijala PharmDr. Lenka Vostalová, 
Ph.D., ředitelka Sekce cenové a úhra-
dové regulace SÚKL a  MUDr. Alena 
Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdra-
votnických prostředků VZP. Diskuzi 
předsedal prof. MUDr. Richard Češka, 
CSc., předseda České internistické spo-
lečnosti ČLS JEP a doc. MUDr. Michal 
Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT. 

Bylo by zbytečné zdůrazňovat na-
léhavou potřebu vstupu inovativních 
a superúčinných inhibitorů PCSK9 do 

klinické praxe – jde totiž o léky, které 
umožňují intenzifikovat léčbu dyslipi-
demie a pomoci tak pacientům, u nichž 
optimalizovaná standardní hypolipide-
mická léčba nevede k cíli a zanechává je 
tak ve zvýšeném riziku KV příhod. Jak 
zdůraznil prof. Češka, existují v zásadě 
tři skupiny pacientů, kteří by měli být 
kandidáty pro léčbu alirokumabem ne-
bo evolokumabem: pacienti s familiár-
ní hypercholesterolemií (FH), pacienti 
ve velmi vysokém kardiovaskulárním 
(KV) riziku a pacienti, kteří netolerují 
léčbu statiny. „Je však otázkou, zda pa-
cienty se statinovou intolerancí pova-
žovat za samostatnou skupinu, protože 
jsou to většinou buď pacienti s vyso-
kým kardiovaskulárním rizikem nebo 
s FH a nejsou v cílových hodnotách, 
protože netolerují statiny,“ pozname-
nal prof. Češka. Doplnil také status quo 
přístupu k  léčbě dyslipidemií: podle 
nejnovějších doporučených postupů 
ECS/EAS by tato léčba měla začínat 
vždy statiny a  pokračovat přidáním 
ezetimibu. Již jsou ale v guidelines uvá-
děny také inhibitory PCSK9, které by 
měly být zváženy u pacientů ve velmi 
vysokém KV riziku, daném přítomným 
KV onemocněním, dalšími KV riziko-
vými faktory (RF), rodinnou anamné-
zou, vysokými hodnotami Lp(a) nebo 
intolerancí statinů. Inhibitory PCSK9 
pak mohou být zváženy u osob ve velmi 
vysokém KV riziku, u nichž přetrvávají 
vysoké hodnoty LDL cholesterolu na-
vzdory maximimální léčbě statiny či 
její kombinaci s ezetimibem, nebo kvů-
li statinové intoleranci. Jak uvedl doc. 
Vrablík, znamenalo by to relativně ši-
roké použití inhibitorů PCSK9, protože 

XXXI. konference o hyperlipoproteinemiích
Nejnaléhavější téma Šobrova dne: stanovení úhrad 
inhibitorům PCSK9

Mgr. Kristýna Čilíková

Tradiční akce České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) a Centra preventivní kardiologie 
1. LF UK a VFN je známá především pod názvem Šobrův den, který upomíná na „otce 
zakladatele,“ prof. Josefa Šobru, průkopníka lipidologie v Československu, ale také 
odborníka, jenž ve svém výzkumu familiární hypercholesterolemie předběhl dobu 
v celosvětovém kontextu.
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podle epidemiologických dat dosahuje 
v sekundární prevenci cílových hodnot 
méně než 40 % osob. 

Míček je na straně držitelů regis-
trace, my už rozhodnout chceme, 
říká SÚKL 

Něco jiného je široká terapeutická 
indikace a něco jiného jsou možnosti 
zdravotních systémů a tedy úhradové 
podmínky. A tyto zatím nebyly v České 
republice stanoveny, respektive neby-
lo uzavřeno správní řízení. Ve většině 
evropských zemí už nicméně k něja-
kým úhradovým konsenzům došlo 
(viz tab. 1). Kritéria jednotlivých ze-
mí jsou různá, někde jsou velmi jasně 
specifikovaná a  přísná (např. Velká 
Británie, Slovensko, Slovinsko), někde 
naopak poměrně liberální (Nizozemí). 
„V  zásadě se však úhradová kritéria 
evropských zemí shodují v primárních 
aspektech s indikacemi pro léčbu in-
hibitory PCSK9. Jde tedy o pacienty 
s  FH, pacienty po aterotrombotické 
příhodě, selektivně o vysoce rizikové 
pacienty s  diabetem 2. typu a  vždy 
o pacienty se statinovou intolerancí,“ 
shrnul doc. Vrablík.

Prof. Češka připomněl, že registrace 
inhibitorů PCSK9 proběhla v Evropské 
unii již v roce 2015 a týž rok podali dr-
žitelé registrace první žádost o stano-
vení ceny a úhrady. Držitelé registrace 
zatím obdrželi dvě hodnotící zprávy, 
léky zatím úhradu nemají. „Není tajem-
stvím, že existuje nesoulad mezi tím, 
co držitel registrace požaduje a tím, co 
dokládá. My se v hodnotící zprávě sna-
žíme i navrhnout cesty, kudy je možné 
jít. Až to bude vypořádané a bude vše 
procesně v souladu, náš další postup 
může být pak velice rychlý. Jinými 
slovy, čekáme nyní na držitele regist-
race, abychom se mohli posunout dál. 
Za naši stranu by bylo velice vítané, 
abychom správní řízení již ukončili, ať 
pozitivně, nebo negativně,“ vyjádřila 
se PharmDr. Vostalová. Jak naznačil 
prof. Češka, problém tkví v  dodrže-
ní hranice tzv. ochoty platit, kterou  
SÚKL definoval jako částku nepřevyšu-
jící 1,2 mil. Kč/1 QALY (quality-adjus-
ted life-year). Jak SÚKL k tomuto číslu 
dospěl? „Naše kompetence je dána zá-
konem o veřejném zdravotním pojiště-
ní. Protože legislativa konkrétní částku 
nevymezuje, vypomohli jsme si definicí 

WHO, podle níž je hranice ochoty pla-
tit definována jako trojnásobek HDP, 
v Česku tedy přibližně 1 milion korun. 
Na podnět Ministerstva zdravotnictví 
jsme ale provedli roku 2013 analýzy ně-
kolika desítek správních řízení SÚKL 
a definovali částku 1,2 milinou korun 
za jeden QALY. Jinou legislativní oporu 
v tomto okamžiku nemáme,“ vysvětlila 
dr. Vostalová. Držitelé registrace tudíž 
v rámci správního řízení se SÚKL muse-
jí pomocí různých dat doložit, že léčba 
pacientů inhibitorem PCSK9, pro něž 
je požadována (indikační omezení), je 
nákladově efektivní. V současnosti lze 
na podkladě dvou hodnotících zpráv 
očekávat, že držitelé registrace budou 
precizovat indikační omezení jako jsou 
vstupní koncentrace LDL cholesterolu 
nebo linie léčby, v nichž bude možné 
inhibitory PCSK9 podat. Připomeňme, 
že evolokumab má od letošního března 
k dispozici už i mortalitní data z velké 
studie FOURIER, která by mohla drži-
teli registrace v dalším postupu, resp. 
farmakoekonomickém modelování vý-
znamně pomoci. 

Relevantní odborné společnosti 
jsou ohledně inhibitorů PCSK9 
v konsenzu, říká ČSAT

Odborné společnosti nejsou na roz-
díl od plátců zdravotní péče a držitelů 
registrace ze zákona přímými účast-
níky úhradového jednání respektive 
správního řízení, nicméně jsou SÚKL 
tradičně slyšeni jako zástupci odbor-
níků. „Jsme za to samozřejmě rádi. 
Snažili jsme se o konsenzus odborných 
společností, které jsou pravděpodob-
ně nyní nejrelevantnější v  kontextu 
léčby inhibitory PCSK9, tedy České 
internistické společnosti, České kar-
diologické společnosti a ČSAT. To se 
nám podařilo a  svá stanoviska jsme 
již publikovali v českém písemnictví. 
V zásadě si myslíme, a ztotožňujeme se 
tím s indikačními omezeními platnými 
jinde v Evropě, že léčba by měla být do-
stupná pacientům s FH, kteří nejhůře 
dosahují současných cílových hodnot 
LDL cholesterolu, pak pacientům se 
statinovou intolerancí, jakkoli jsme 
si vědomi potíží s  její definicí a  kla-
sifikací. Na druhou stranu ta pravá, 
správně vyšetřená a diagnostikovaná 
intolerance statinů představuje velký 
terapeutický problém, který je řešitelný 

právě inhibitory PCSK9. A pak jsou tu 
pacienti, kterých je v důsledku úplně 
nejvíce, a to nemocní s již manifestova-
nými aterotrombotickými příhodami, 
kteří jsou vzdáleni od svých terapeu-
tických cílů. Na ně je třeba také myslet, 
ačkoli v této skupině bude samozřejmě 
třeba hledat nejvíce přídatných kriterií. 
Protože inhibitory PCSK9 budou cen-
trovými léky, vypracovali jsme také 
návrh center v České republice, která 
by mohla inhibitory PCSK9 pacientům 
podávat,“ uvedl doc.Vrablík. Potvrdil 
tak, že české odborné společnosti táh-
nou za jeden provaz. „Mám dojem, že 
systém české kardiologii, především té 
preventivní, trochu něco dluží. Díky ge-
nerifikaci trhu statinů a antihyperten-
ziv roční náklady na léčbu v této spe-
cializaci mezi lety 2011 – 2016 klesly  
o  1,7 miliardy korun, tedy zhruba 
o  čtvrtinu. Jediná část, která jde, 
v  řádech stovek milionů korun, na-
horu, jsou NOAC,“ sdělil svůj názor  
prof. Češka. 

Našli jsme cestu, jak uhradit léčbu 
inhibitory PCSK9, říká VZP

„V roce 2016 byla vydána první hod-
notící zpráva, v níž SÚKL vyjádřil určité 
nejistoty a popsal nedostatky, nicmé-
ně pojišťovny měly začít připravovat 
rozpočet. Na tom jsme začali pracovat, 
s oběma držiteli registrace jsme ved-
li velmi intenzivní jednání o hledání 
možností, jak dostat novou léčbu do 
klinické praxe. Za VZP dnes určitě mů-
žu říct, že jsme našli cestu, jak vyčlenit 
část rozpočtu tak, aby léky bylo možné 
začít využívat u všech pacientů v rámci 
indikačního omezení. Další vývoj nelze 
předjímat, jsou tu jisté legislativní po-
žadavky ze strany SÚKL, které musejí 
být splněny,“ okomentovala situaci za 
největší českou zdravotní pojišťovnu 
MUDr. Miková. Dodala, že VZP spo-
čítala, že v pětiletém horizontu by ná-
klady na přípravky při plném nastave-
ní pacientů v daných indiakcích měly 
dosahovat jedné miliardy Kč. „Chceme, 
aby když se lék dostane do systému, jej 
mohli využívat lékaři ve všech indika-
cích, které lék má a pro všechny pacien-
ty, kteří splňují tyto indikace. Nechce-
me, aby nastala situace, která panuje 
například v některých centrech, že část 
pacientů se do nich z finančních důvo-
dů nemůže dostat,“ zdůraznila MUDr. 
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Miková. V současnosti cca 38 000 kli-
entů VZP čerpá centrovou léčbu, a to ve 
výši přibližně 10 mld. Kč. Centrová léč-
ba je nejrychleji rostoucí segment péče 
(např. v roce 2010 na ni VZP vyčlenila 
o polovinu méně, něco málo přes 4 mld. 
Kč.), nejvíce peněz putuje na onkologic-
ké diagnózy. Inhibitory PCSK9 budou 
centrové léky, a i když úhradu od SÚKL 
nakonec dostanou, stále ještě nemusí 
být vyhráno: jedním z výrazných pro-
blémů je, že zdravotní pojišťovny posí-
lají peníze za centrové léky nemocnici 
v jednom „balíku“, nikoli cíleně na dané 
centrum či diagnózu, což znamená, že 
lékaři mohou mnohdy  jen obtížně re-
agovat na aktuální potřeby pacientů.

„Věříme, že správní řízení o stanove-
ní výše a podmínek úhrady evolokuma-
bu a alirokumabu, které započalo v roce 
2015, brzy dospěje ke zdárnému konci, 
my lékaři a samozřejmě také naši paci-
enti si to velice přejeme,“ uzavřel prof. 
Češka. Lékaři jsou v  současné době 
v nelehké situaci, svým pacientům se 
mohou pokusit novou účinnou léčbu 
zajistit jen s odvoláním na paragraf 16 
zákona o veřejném zdravotním pojiště-
ní 48/1997 Sb., který říká, že „příslušná 
zdravotní pojišťovna hradí ve výjimeč-
ných případech zdravotní služby jinak 
zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-
-li poskytnutí takových zdravotních 
služeb jedinou možností z  hlediska 

zdravotního stavu pojištěnce. S výjim-
kou případů, kdy hrozí nebezpečí z pro-
dlení, je poskytnutí zdravotních služeb 
podle předchozího odstavce vázáno na 
předchozí souhlas revizního lékaře.“

Jak ovšem uvedl prof. MUDr. Vla-
dimír Soška, CSc. z OKB FN u svaté 
Anny v Brně, paragraf 16 je prakticky 
neprůchodný. „Typickou odpovědí bý-
vá, že u pacienta dosud nebyly využity 
všechny dostupné možnosti léčby, to 
jest LDL aferéza. Administrativně je 
to jistě v pořádku, prakticky ale LDL 
aferéza vyjde plátce vyjde dráž, navíc je 
to metoda invazivní a v České republice 
zatím limitovaně dostupná,“ řekl. 

Tabulka 1. Úhradová kritéria inhibitorů PCSK9 v evropských zemích

Země Sekvence

Velká Británie Primární prevence u osob s heterozygotní FH (HeFH)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥5 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách hypolipidemik.

Sekundární prevence u osob s HeFH s hodnotami LDL 
cholesterolu ﹥3,5 mmol/l

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥4 mmol/l

Progresivní KV onemocnění s hodnotami LDL cholesterolu  
﹥3,5 mmol/l

Německo

HeFH, nefamiliární nebo smíšené hypercholesterolemie  
s nárokem na léčbu LDL aferézou (a jen u pacientů s potvrzeným 

aterotrombotickým onemocněním a dalšími KV rizikovými 
faktory)

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách hypolipidemik po dobu 12 měsíců.

Španělsko HeFH s hodnotami LDL cholesterolu ﹥2,5 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů (včetně statin intolerantních).

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥2,5 mmol/l

Itálie Primární prevence u osob s heterozygotní FH (HeFH) - Dutch 
score 8 - s hodnotami LDL cholesterolu ﹥3,4 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů (včetně statin intolerantních) a ezetimibu 
po dobu 6 měsíců. Nedosažení cílových hodnot musí být 
potvrzeno třemi odběry na stanovení LDL cholesterolu. 

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥2,5 mmol/l

Diabetik s velmi vysokým KV rizikem (rizikové faktory nebo 
orgánové postižení) s hodnotami LDL cholesterolu ﹥2,5 mmol/l

Nizozemí

HeFH

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů a ezetimibu.

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
a diabetes

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
a intolerance statinů

Progresivní KV onemocnění

Rakousko Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥2,5 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů (včetně statin intolerantních) a ezetimibu.
Léčba může pokračovat jen tehdy, pokud pacient po třech 
měsících léčby dosáhne hodnot LDL cholesterolu pod 1,8 
mmol/l nebo dojde k více než 40% snížení hodnot LDL 
cholesterolu
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Krevní lipidy nalačno nebo po 
jídle?

V červenci 2016 byl publikován spo-
lečný konsensus European Atheroscle-
rosis Society a  European Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine, který přinášel argumentaci, 
proč by stanovení lipidového profilu 
pacienta nemělo rutinně probíhat na-
lačno, ale raději postprandiálně. Prof. 
MUDr. Vladimír Soška, CSc., se ve své 
přednášce v rámci třetího bloku Šobro-
va dne věnovaného novinkám v léčbě 
dyslipidmií snažil upozornit na to, že 
přechod k výlučnému typu odběru kr-
ve bez lačnění má řadu úskalí. Ačkoliv 
koncentrace krevních lipidů vyšetře-
ných bez předchozího lačnění korelují 
s budoucím rizikem KV příhod většinou 
lépe než při odběru krve na lačno, pro 
odhad KV rizika podle systému SCO-
RE není důležité, zda je pacient nalač-
no nebo po jídle: zohledňuje se pouze 
hodnota celkového cholesterolu. Velmi 
významná je skutečnost, že pacient jen 
málokdy přichází na odběr krve pouze 
na vyšetření krevních lipidů, většinou 
jsou vyšetřovány i další analyty, které 
mohou souviset s léčbou přidružených 
onemocnění a jejichž referenční meze 
jsou vázány na lačný stav. Vyšetřování 
postprandiálně má i své praktické limi-
ty: provoz ambulancí je nastaven na to, 
že odběr krve proběhne ráno a vzorky 
jsou následně svezeny do laboratoří, 
takže odběr krve bez lačnění v průběhu 
dne či odpoledne může vést ktomu, že 
krev nebude dopravena v požadované 
době do laboratoře a tím budou ovliv-
něny některé výsledky. Pacient by také 
musel být vždy informován o tom, zda 
má příště přijít bez lačnění (vyšetření 

pouze krevních lipidů) nebo nalačno 
(vyšetření všech ostatních laborator-
ních parametrů), což může negativně 
ovlivnit jeho ochotu spolupracovat. 
„Navíc při léčbě statiny sledujeme 
u osob v prediabetu také hodnotu gly-
kémie, kdy je nutný odběr nalačno,” 
doplnil prof. Soška. Namítal dále, že la-
boratoře by také například musely mít 
jiné cut-off hodnoty pro triglyceridy 
(Tg) na lačno a Tg bez lačnění a musely 
by tedy v informačním systému zavést 
i dvě samostatné metody pro vyšetře-
ní Tg. V současné době laboratoře při-
jmou krev na vyšetření krevních lipidů 
bez ohledu na to, zda pacient byl lačný, 
nebo ne a je na indikujícím lékaři, jak 
bude výsledky interpretovat.

Vyšetření krevních lipidů bez lačně-
ní se v praxi děje běžně např. při po-
pulačních screeningových akcí, u pa-
cientů přijatých pro akutní koronární 
syndrom, při vyšetření POCT, u dětí při 
rodinném screeningu geneticky podmí-
něných dyslipidemií apod.

Jak prof. Soška zdůraznil, poměrně 
realistický pohled na celou problemati-
ku je uveden v práci Drivera a kol. (viz 
tab. 2), který konstatuje, že odpověď 
na otázku, zda odebírat krev nalačno 
nebo bez lačnění, závisí na tom, v jaké 
klinické situaci se odběr krve indikuje. 

Lze shrnout, že vyšetření sérových 
lipidů bez předchozího lačnění je mož-
nou variantou, která nevýznamně 
ovlivní výsledek koncentrace celkového 
cholesterolu i LDL cholesterolu, zatím-
co hladina Tg může být postprandiál-
ně ovlivněna významně. Pro stanove-
ní individuálního rizika zatím nejsou 
stanoveny postprandiální hodnoty 
sérových lipidů a  lipoproteinů, které 

by byly lepší, nežli standardně dopo-
ručené hodnoty získané měřením na-
lačno. Navíc při hodnocení úspěšnosti 
terapie dosahováním cílových hodnot 
LDL cholesterolu je pro výpočet LDL 
cholesterolu přece jen vhodnější odběr 
nalačno. „Odběr krve ke zhodnocení 
hladin sérových lipidů a lipoproteinů 
bez předchozího lačnění nepovažujeme 
v současnosti za opodstatněný, ačkoli 
může být použit v některých vyjmeno-
vaných případech, jako je třeba akutní 
stav. Tento náš názor je i  v  souladu 
s nejnovějším doporučením EAS pro 
léčbu dyslipidémií, publikovaném 
v srpnu 2016,“ shrnul prof. Soška.

Co je důležitého v nových doporu-
čených postupech ESC pro preven-
ci KV onemocnění?

Tato doporučení byla publikována 
loni v časopise European Heart Journal 
a čítají téměř 70 stran. Kooperovaly na 
nich i další odborné společnosti včetně 
Evropské společnosti pro ateroskleró-
zu (EAS). Prof. MUDr. Renatě Cífkové, 
CSc., z Thomayerovy nemocnice a 1. 
LF UK, Praha, připadl nelehký úkol 
shrnout to podstatné z doporučených 
postupů a také to, co je v nich nového.

 První důležitou otázkou je, 
kdy vůbec stanovovat celkové KV rizi-
ko? „V doporučeních je poměrně eex-
plicitně řečeno, kdy toto riziko pau-
šálně nestanovovat. Je to u mužů do  
40 let a u žen do 50 let věku bez zná-
mých rizikových faktorů. Ukazuje se 
totiž, že tyto osoby mají relativně níz-
ké celkové kardiovaskulární riziko, což 
se odráží i v tabulkách SCORE, které 
začínají teprve od 40 let věku. I  my 
jsme už ale loni ukazovali, že existuje 

Tabulka 1. Úhradová kritéria inhibitorů PCSK9 v evropských zemích

Země Sekvence

Slovensko Primární prevence u osob s HeFH s hodnotami LDL cholesterolu 
﹥5 mmol/l

Sekundární prevence u osob s HeFH s hodnotami LDL 
cholesterolu ﹥3,5 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů (6 měsíců) a ezetimibu (1 měsíc).

Aterotrombotické KV onemocnění (sekundární prevence)  
s hodnotami LDL cholesterolu ﹥4 mmol/l 

Progresivní KV onemocnění  s hodnotami LDL cholesterolu  
﹥3,5 mmol/l

Švédsko Infarkt myokardu v osobní anamnéze a hodnoty LDL 
cholesterolu ﹥4 mmol/l

Všichni pacienti musejí být na maximálních tolerovaných 
dávkách statinů a ezetimibu.

Zdroj: Prezentace doc. M. Vrablíka
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řada pacientů, kteří mohou i v tomto 
mladém věku mít poměrně vysoké ri-
ziko, čili úplně se to paušalizovat nedá,“ 
zdůraznila prof. Cífková. Kdy celkové 
KV riziko tedy určit? Zcela jednoznač-
ně tehdy, pokud se vyskytuje v rodině 
předčasné KV onemocnění (do 55 let 
u mužů a do 65 let u žen), je přítomna 
FH či hlavní rizikové faktory včetně 
dyslipidemie, nebo jsou-li přítomny 
komorbidity, které zvyšují KV riziko. 
Riziko by se pak mělo znovu stanovo-
vat každých pět let. „Ale i zde existují 
určité výjimky. Pokud je třeba pacient 
ve středním riziku a blíží-li se k hranici, 
kdy by se mohla iniciovat farmakote-
rapie, tak je na místě stanovit celkové 
riziko dříve,“ doplnila prof. Cífková. 
Jak známo, riziko se stanovuje pomocí 
tabulek  SCORE, které existují ve vari-
antách nízké a vysoké KV riziko a k dis-
pozici jsou rovněž specifické tabulky 
české, vyvinuté na základě českých 
mortalitních dat z populačních studií 
MONICA a Post-MONICA.  

K riziku diabetika se nepřistupuje 
paušálně 

Základem je kategorizace rizika, 
doporučené postupy definují čtyři 4 
rizika: velmi vysoké, vysoké, středně 
vysoké a nízké. „Velmi vysoké riziko 
zahrnuje klinické manifestace KV one-
mocnění, nově a oprávněně je uvedeno 
aneurysma aorty, které je považováno 
za ekvivalent ischemické choroby sr-
deční,“ řekl prof. Cífková. Do skupiny 
velmi vysokého rizika patří i  jedinci 
s jednoznačným průkazem ateroskle-
rózy pomocí zobrazovacích metod (vý-
znamné pláty na koronarografii nebo 
při ultrazvuku karotických tepen), 
ale nepatří sem zvýšený nález tloušť-
ky intimy-medie. Velmi vysokým KV 

rizikem jsou zatíženi i diabetici, kteří 
mají aspoň jeden nebo více hlavních ri-
zikových faktorů KV onemocnění nebo 
subklinické orgánové postižení jako je 
proteinurie. Dále sem patří osoby se 
závažným chronickým renálním one-
mocněním (GF pod 30 ml/min), a je-
dinci, kteří mají podle tabulek SCORE 
KV riziko 10 % nebo více. 

Vysoké riziko mají osoby s výrazně 
zvýšenými hodnotami izolovaných 
rizikových faktorů, většina ostatních 
diabetiků (kromě mladých diabetiků 1. 
typu s čerstvým záchytem diabetu ne-
majích ještě obezitu nebo další rizikové 
faktory) a spadají sem také pacienti se 
SCORE 5–10 % a GF mezi 30–50 ml/
min. Středně vysoké riziko pak mají je-
dinci s desetiletým rizikem 1–5 % dle 
SCORE, nízké KV riziko jedinci s rizi-
kem menším než 1 % dle SCORE. 

„Stanovení celkového kardiovasku-
lárního rizika není samoúčelné, je vo-
dítkem k další terapii. Například cílová 
hodnota LDL cholesterolu je dána prá-
vě kategorií úvodního rizika,“ upozor-
nila prof. Cífková. Doplnila, že u mla-
dých jedinců do 40 let, např. s FH, je na 
místě použít tabulku relativního rizika. 
Za základ se v takovém případě vezme 
jedinec, který má hodnotu celkového 
cholesterolu 4 mmol/l , nekouří a sy-
stolický TK má 120 mm Hg. Konkrétní 
pacient se pak s tímto referenčním po-
rovnává. Analogicky lze použít parame-
tr kardiovaskulárního věku. Pacient, 
který je ve věku 60 let a má minimální 
riziko (nekuřák, celkový cholesterol  
4 mmol/l, systolický TK 120 mm Hg) 
má celkové KV riziko 3 % – jeho riziko 
je stejné jako riziko pacienta ve věku  
40 let, jenž kouří, má celkový choleste-
rol 6 mmol/l. Toto porovnání lze podle 
prof. Cífkové používat i jako edukační 

nástroj pro pacienty ke zvýšení adhe-
rence k léčbě.

Riziko vypočtené podle tabulek lze 
reklasifikovat při přítomnosti dalších 
rizikových faktorů jako je např. špat-
ný socio-ekonomický status, sociální 
izolace, nedostatek podpory ze stra-
ny okolí, pozitivní rodiná anamnéza 
předčasného KV onemocnění, cent-
rální obezita, přítomnost kalciového 
skóre stanoveného pomocí CT, ate-
rosklerotické pláty, známky subkli-
nického orgánového poškození nebo 
preklinická ateroskleróza. „Význam 
rodinné anamnézy je v doporučených 
postupech poměrně hodně podtr-
hován a jejich autoři současně varují 
před paušálním prováděním analýz 
DNA pro stanovení rizika, s výjimkou 
FH nebo pro výzkumné účely. Podobně 
varují i před stanovováním některých 
krevních markerů, např. hsCRP. Stále 
jsou tedy zdůrazňovány hlavně klasic-
ké rizikové faktory. Důležité je i to, že 
vypočtené KV riziko je významným 
způsobem ovlivněno subklickým or-
gánovým postižením,“ shrnula prof. 
Cífková. 

Novinka: KV riziko onkologických 
pacientů

Doporučení pamatují i na klinické 
stavy ovlivňující KV riziko: při epi-
demiích chřipky je evidován nárůst 
úmrtnosti osob s  chronickým KV 
onemocněním. Očkování má nicméně 
jen malou váhu. Zhoubné nádory také 
navyšují celkové KV riziko. To podle 
slov prof. Cífkové velká novinka v do-
poručených postupech. Uvádí se tam, 
že pacienti léčení chemoterapií nebo 
ozařováním mají zvýšené riziko KV 
onemocnění. Vyspělá společnost čelí 
dnes paradoxně tomu, že onkologičtí 

Tabulka 2. Vyšetření nalačno či postprandiáně podle klinické situace:

Odhad rizika u neléčených pacientů v primární prevenci Akceptováno vyšetření postprandiálně

Screening a sledování osob s rodinnou anamnézou geneticky 
podmíněných hyperlipidemií nebo předčasných KV 
onemocnění

Vyžadováno vyšetření nalačno

Potvrzení diagnózy metabolického syndromu* Akceptováno vyšetření postprandiálně

Odhad reziduálního rizika u léčených pacientů Preferováno vyšetření nalačno

Zhodnocení pacientů s pankreatitidou nebo jejím rizikem Preferováno vyšetření nalačno

Diagnóza hypertriglyceridemie Preferováno vyšetření nalačno

* Poznámka prof. Sošky: jedním ze základních kritérií metabolického syndromu je hodnota glykemie na lačno; odběr krve bez lačnění je tedy v této situaci nevhodný
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pacienti se dožívají KV chorob a na-
opak pacienti s KV onemocněním se 
díky kvalitní zdravotní péči dožívají 
svého nádoru. Některé léky mají však 
přímo kardiotoxický účinek, proto 
by měli být nemocní systematicky 
vyšetřeni, optimálně před zahájením 
onkologické léčby a poté v tříměsíč-
ních intervalech. KV riziko by mělo 
být před zahájením onkologické léčby 
optimlaizováno, díky čemuž postup-
ně vzniká nový obor, onkokardiologie. 
ESC dokonce vydala tzv. position pa-
per, kde publikuje detailní doporučení, 
jak se systematicky věnovat onkolo-
gickým pacientům. Jak konstatovala 
prof. Cífková, v podstatě by měly pro 
tyto nemocné být zřizovány speciální 
ambulance. Celkové KV riziko je zvý-
šeno také při autoimunitních onemoc-
něních, zvláště pak při jejich aktivních 
fázích. Vypočtené riziko dle SCORE 
u pacientů s revmatoidní artritidou, 
ankylozující spondyloartritidou nebo 
psoriázou by se mělo násobit 1,5x.

„Důležitou zmínkou v  doporuče-
ných postupech jsou ženy s anamné-
zou preeklampsie nebo gestační 
hypertenze. Tyto ženy by měly být 
screenovány na hypertenzi, diabetes 
a KV onemocnění,“ uvedla prof. Cíf-
ková a poznamenala, že v amerických 
doporučeních se o této skupině rizi-
kových osob hovořilo již v roce 2011. 
Zcela na závěr upozornila, že do or-
dinací přicházejí stále častěji pacienti 
s jiným etnickým původem. Tady pla-
tí, že první generace si s sebou nese 

riziko země, ze které přichází, a teprve 
další generace se svým KV rizikem při-
bližuje KV riziku země, kde nově žijí. 
Podle etnického původu se tedy riziko 
doporučuje buď navýšit, nebo naopak 
ponížit. 

Poslední blok letošního Šobrova 
dne se věnovat tradičně FH u dětí, ale 
odpovídal i na otázku, proč je třeba 
vědět o méně běžných typech dysli-
pidemií, jako je např. deficit lysozo-
mální kyselé lipázy nebo LCAT defici-
ence. Lysosomální onemocnění jsou 
vzácné, dědičně podmíněné nemoci 
způsobené nedostatečnou aktivitou 
některého z  lysosomálních enzymů, 
event. transportních proteinů. První 
příznaky se mohou objevit kdykoli od 
novorozeneckého období až do pozdní 
dospělosti, časné formy mívají těžký 
průběh s rychlou progresí a infaustní 
prognózou. Postižení je multisystémo-
vé s trvalou progresí obtíží a postiže-
ním metabolicky aktivních orgánů či 
tkání – kostní dřeň, játra, kosti, kos-
terní svaly, myokard, CNS. Diagnóza 
se definitivně potvrdí průkazem sní-
žené aktivity daného enzymu a mu-
tační analýzou.

Deficit lysozomální lipázy je dědič-
ná autozomálně recesivní enzymopa-
tie vedoucí k lysozomálnímu střádání 
triacylglycerolů (Tg) a esterů chole-
sterolu (CE). Postiženy jsou zejména 
buňky s trvalou vysokou receptorově 
zprostředkovanou endocytózou LDL 
(játra, nadledviny). Existují dva zá-
kladní fenotypy. Fatální infantilní 

fenotyp (Wolmanova nemoc) s  ge-
neralizovaným střádáním obou ty-
pů apolárních lipidů. Protikladem je 
protrahovaná, oligosymptomatická 
forma, promítající se svým průběhem 
do všech věkových kategorií. Vyzna-
čuje se střádáním CE, což dalo této 
jednotce jméno (nemoc ze střádání 
CE, cholesteryl ester storage disease 
- CESD). Jejím hlavním znakem je 
postižení jater (hepatomegalie, he-
patopatie),které může v  některých 
případech vést k orgánovému selhání 
přímo nebo po cirhotické přestavbě. 
Dále je to trvalá hypercholesterolemie 
(vysoký LDL cholesterol), daná zvýše-
nou syntézou VLDL hepatocyty, nízký 
HDL cholesterol a variabilně zvýšené 
Tg. Tato konstelace krevních lipidů 
představuje rizikový faktor pro rozvoj 
aterosklerózy.

Defekt LCAT je dědičná porucha 
metabolismu, která se řadí mezi ge-
netické dyslipoproteinémie.Existují 
dvě formy deficitu LCAT: kompletní 
a částečná. Mezi základní známky pa-
tří snížený HDL cholesterol a apolipo-
protein A-I, zvýšené triacylglyceroly, 
nižší celkový cholesterol, nejsou syn-
tetizovány estery cholesterolu v HDL. 
Jsou přítomny atypické lipoproteiny 
bohaté na triacylglyceroly (VLDL, 
IDL, LDL). U kompletní formy deficitu 
LCAT je zvýšený neesterifikovaný cho-
lesterol. Bývá přítomna i proteinurie 
a anemie. Podkladem onemocnění je 
defekt genu pro Lecithin-cholesterol 
acyltransferázu (LCAT) v játrech.

Zprávy a aktuality z ČSH a ČSAT
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Kdo a jak stanovuje úhradu léku ze zdravotního pojištění?

Od roku 2008 byl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění pověřen stanovováním výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění.
Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) 
posuzuje: 
• terapeutická účinnost a bezpečnost, 
• závažnost onemocnění, pro kterou je přípravek určen, 
•   hodnocení nákladové efektivity (poměr mezi náklady a přínosy spojenými s použitím daného 

produktu ve srovnání s použitím jiného léku),
•  veřejný zájem (zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví 

a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění),
•  vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení, obvyklé dávkování, nezbytná 

délka léčby atd., 
•  jeho nahraditelnost jiným lékem nebo PZLÚ hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání 

jejich cen a stanovených úhrad, 
•  dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobené užíváním léku nebo PZLÚ,
•  doporučené postupy odborných institucí a odborníků.
 
Vlastní stanovení probíhá formou správního řízení, do kterého může vstupovat zdravotní pojišťovna 
a  výrobce léku (držitel registrace). Nedostatky nalezené při procesu posouzení jsou pečlivě 
interpretovány SÚKL do tzv. hodnotících zpráv. Délka správního řízení je stanovena na 75 dnů, 
v případě samostatného stanovení úhrady nebo 165 dnů, v případě, kdy se v rámci jednoho řízení 
stanovuje úhrada i cena výrobce. Pokud je zákonem stanovená délka správního řízení překročena, 
má účastník řízení právo obrátit se na nadřízený správní orgán, kterým je Ministerstvo zdravotnictví 
se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti. Ministerstvo zdravotnictví může přikázat SÚKL, aby 
ve stanovené lhůtě rozhodl nebo přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí. 

SÚKL umožňuje veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace 
tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení maximální ceny, stanovení výše a podmínek 
úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého 
přípravku nebo PZLÚ. Pro vstup do aplikace je nutné vyplnit žádost o nahlížení a tuto podepsat 
zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu. Podpis musí být 
vydán akreditovaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikační služby (např. Česká pošta). Záznam 
o nahlížení včetně údajů umožňujících identifikaci žadatele se stane součástí spisu.

ZDROJE

www.olecich.cz
www.sukl.cz
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International Atherosclerosis Research School (IARS)

MUDr. Ondřej Kyselák
Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

Ve dnech 20. – 25. 8. 2017 jsem se 
zúčastnil vzdělávací akce určené od-
borníkům v  oblasti výzkumu atero-
sklerózy. International Atherosclerosis  
Research School (IARS) je dnes již tra-
diční mezinárodní akcí, která je výsled-
kem dlouhodobé česko-německé spolu-
práce. Letošní ročník se konal v Praze, 
v příjemném prostředí hotelu Nosál. 
Kromě mě se letos IARS zúčastnilo 
mnoho dalších studentů doktorand-
ského (Ph.D.) studia z nejrůznějších 
zemí Evropy (Velká Británie, Rusko, 
Itálie, Nizozemí, Makedonie, Řecko) 
ale i z mnohem vzdálenějších destinací, 
například z Japonska. Přednášejícími 
lektory byli špičkoví odborníci v oblas-
ti výzkumu aterosklerózy, lipidového 
metabolismu, biochemie, farmakologie 
či genetiky, a to z mnoha evropských 
zemí. Českou republiku reprezentoval 
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., kte-
rý byl zároveň hlavním organizátorem 
letošního ročníku IARS.

Účastníky kurzu čekalo 6 dní na-
bitého programu. Úvodní večer byl 
vyhrazen pro navázání kontaktu 
s ostatními členy skupiny. Každý měl 
možnost představit sám sebe v krátké 
prezentaci pro ostatní kolegy. V dalších 
dnech byl program rozdělen vždy do 
několika tematických bloků. Některá 
témata se věnovala vědě a výzkumu, 
jiná byla zaměřena více na klinickou 
praxi. Všechny přednášky byly protká-
ny bohatou diskusí a výměnou názorů 
ke konkrétním tématům. Několik den-
ních bloků pak bylo určeno pro prezen-
tace doktorandů. V krátké přednášce 
představil každý ze studentů svůj vě-
deckovýzkumný projekt, na kterém se 
aktuálně podílí, nebo který je součástí 
disertační práce. Zde jsem prezentoval 
svoji práci na téma Reaching the target 
values of LDL cholesterol in patients with 
Familial Hypercholesterolemia. Prezen-
tace projektů byly jednou z nejzajíma-
vějších částí programu, protože bylo 
možné sdílet nové poznatky, metody 

provedení a výsledky výzkumných pra-
cí, na kterých se podíleli lidé z celého 
světa. 

Z  výzkumné části programu byly 
velmi zajímavé přednášky o lipidovém 
metabolismu, jehož základy byly pro-
brány velmi detailně. Novou informací 
pro mě byla skutečnost, že přítomnost 
varianty apoE4 je velmi úzce spojena 
s výskytem Alzheimerovy choroby. 

Profesorka Miranda Van Eck z Ni-
zozemí hovořila o myších modelech. 
Ty jsou rutinně užívány ve výzkumu 
aterosklerózy a to i přesto, že meta-
bolismus lipidů u myší je zcela odlišný 
od lidí. Myši jsou primárně rezistentní 
vůči ateroskleróze a to zejména kvůli 
jejich odlišné enzymatické výbavě. Ne-
mají totiž enzym CETP (Cholesteryl – 
Ester Transfer Protein), proto je u nich 
většina cholesterolu obsažena v HDL 
částicích. Abychom mohli myší mo-
dely co nejvíce přiblížit metabolismu 
lipidů u  člověka, je nutná genetická 
manipulace – deaktivace některých 
specifických genů (knock out), které se 
podílí na tvorbě struktur účastnících se 
lipidového metabolismu. Jako příklad 
lze uvést apoE knockoutované myši. 
VLDL částice obsahují ve své struktu-
ře apoB 48 a dále i apoE, který je jako 
ligand daleko lépe rozpoznáván jater-
ní buňkou. ApoE knockoutované my-
ši mají ApoE nefunkční, proto nejsou 
VLDL částice hepatocyty dobře vychy-
távány. VLDL částice se tedy hromadí 
v cirkulaci a potencují progresi atero-
sklerotického poškození cév. U takto 
geneticky pozměněných myší není 
třeba ani speciální vysokocholestero-
lová dieta, ateroskleróza cév se vyvine 
sama přibližně po 10 měsících života. 
Existuji samozřejmě i další možné vari-
anty knock outingu u myší (např. LDLR 
knockoutované myši mají zvýšenou 
hladinu LDL a VLDL částic), progrese 
aterosklerózy u těchto myší pokračuje 
i poté, co je u nich přerušena vysoko-
cholesterolová dieta. 

Celý proces aterogeneze u myší lze 
urychlit podáváním tzv. Paigenovy vy-
sokocholesterolové diety. K  výskytu 
aterosklerózy dochází již po 8 týdnech 
od začátku jejího podávání. Dále lze 
použít i konstriktivní kroužek, který 
se upevní na cévu. Ten způsobí totál-
ní obstrukci lumen cévy přibližně do  
6 týdnů. Procesu aterogeneze napomá-
há i to, že intima myších cév neobsahu-
je hladké svalové buňky a pojivo. 

Novou naději k regresi aterosklero-
tických plátů by mohla představovat 
látka cyklodextrin, která stimuluje 
efflux cholesterolu z makrofágů a nyní 
je předmětem intenzivního výzkumu.

Dr. Daniel Swerdlow, Ph.D. (Velká 
Británie) si připravil přednášku o úvo-
du do genetických metod, které jsou 
využívány v diagnostice dyslipidemií. 
Zejména hovořil o  genových poly-
morfismech. Součástí jeho bloku bylo 
i  praktické cvičení zaměřené na vy-
hledávání informací v mezinárodních 
genetických databázích. 

Prof. Patrick Rensen z  Nizozemí 
přednesl svůj příspěvek týkající se 
výzkumu hnědé tukové tkáně (BAT – 
Brown Adipose Tissue). Hnědá tuková 
tkáň je nejvíce obsažena v těle novo-
rozenců. Kvůli malému zastoupení 
svalové hmoty nemohou novorozenci 
produkovat třesem indukované teplo, 
hnědá tuková tkáň je tedy hlavní mož-
ností, která novorozencům umožňuje 
proces termogeneze vedoucí k udržení 
tělesné teploty. Hnědou tukovou tkáň 
mají i dospělí jedinci. Ti ji při expozici 
chladem mohou použít jako alterna-
tivní zdroj produkce tepla, základem 
u dospělé populace však zůstává sva-
lová termogeneze díky třesu. Aktivace 
hnědé tukové tkáně může proběhnout 
buď expozicí chladu, nebo aktivací 
ß3-adrenergních receptorů. Aktivace 
hnědé tukové tkáně vede k odbourá-
vání mastných kyselin z lipoproteinů 
bohatých na triglyceridy a ke snížení 
hladiny cholesterolu. Jak prof. Rensen 
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ukázal v  jednom ze svých výzkum-
ných projektů, tento proces zpomaluje 
progresi aterosklerózy. Do budoucna 
by se tedy mohlo jednat o důležitou 
terapeutickou strategii pro pacienty 
s dyslipidemií. 

Z  klinických témat pro mě byly 
nejzajímavější přednášky z farmako-
terapie dyslipidemií. V současné do-
bě je ve vývoji několik nových látek, 
které by v budoucnu mohly zásadním 
směrem ovlivnit prognózu pacientů 
s poruchami lipidového spektra. Pro-
fesor Giuseppe Danilo Norata pracuje 
jako klinický farmakolog na univerzitě 
v Milánu. Hovořil o novinkách v terapii 
hypercholesterolemie a hypertriglyce-
ridemie. Kromě PCSK9 inhibitorů, 
kterým je věnována pozornost snad 
na každé obdobné akci, se však zmínil 
o některých méně známých látkách. 

Nový mechanismus inhibice PCSK9 
představuje Inclisiran, látka ze skupiny 
tzv. silencing RNA (siRNA). Ta inhibu-
je syntézu PCSK9 již na molekulárně 
biologické úrovni, a sice interferencí 
s RNA. Blokuje tak syntézu molekuly 
PCSK9, která je odpovědná za destrukci 
LDL receptorů. Jejich pokles pak vede 
ke snížené clearence LDL částic a tedy 
ke zvýšené hladině cholesterolu v krvi. 
Dosavadním výzkumem bylo zjištěno, 
že aplikace Inclisiranu spolehlivě zame-
zuje syntéze PCSK9 na dobu přibližně 
6 měsíců. Stejnou dobu trvá i sníže-
ní hladiny LDL cholesterolu. Účinek  
Inclisiranu je dependentní na aplikova-
né dávce (aplikací 300 mg Inclisiranu 
lze dosáhnout přibližně 50% redukce 
LDL cholesterolu po výše uvedenou 
dobu). Látka zatím vykazuje minimum 
nežádoucích účinků. 

Canakinumab je selektivní, plně hu-
manizovaná monoklonální protilátka, 
která inhibuje IL-1ß, důležitý cytokin 

prozánětlivé dráhy. Ten se podílí na 
progresi aterosklerózy jako chronické-
ho zánětlivého onemocnění. Ve studii 
CANTOS bylo prokázáno, že canakinu-
mab signifikantně snižuje kardiovas-
kulární riziko u pacientů, kteří již pro-
dělali akutní infarkt myokardu a mají 
elevované hs–CRP. 

Prof. Norata dále věnoval pozor-
nost i  látkám ovlivňujícím metaboli-
smus triglyceridů. Hypertriglyceride-
mie představuje rizikový faktor pro 
vznik akutní pankreatitidy. Na IARS 
byla zmíněna látka ANGPTL3 (Angio-
poetin-like 3 Protein) ze skupiny an-
giopoetinů, která je tvořena převážně 
v  játrech. Angiopoetiny mají mj. vý-
znamnou roli v regulaci angiogeneze, 
ANGPTL3 je však hlavním reguláto-
rem lipoproteinového metabolismu. 
Působí jako inhibitor lipoproteinové 
lipázy (LPL). Úkolem lipoproteinové 
lipázy je štěpit trigylceridy na volné 
MK a glycerol. ANGPTL3 způsobí in-
hibicí lipoproteinové lipázy zvýšení 
hladiny TAG. Naopak pacienti s defici-
tem ANGPTL3 mívají sníženou hladinu 
cholesterolu a triacylglycerolů. Loss of 
function mutace v ANGPTL3 se ukázala 
být příčinou familiární kombinované 
hypolipidemie. Do budoucna by se tedy 
mohla inhibice ANGPTL3 stát význam-
nou terapeutickou součástí péče o paci-
enty s hypercholesterolemií a zejména  
s  hypertriglceridemií. 

Pro pacienty s vrozeným deficitem 
lipoproteinové lipázy je určena nová, 
genová terapie. Deficit LPL lze prokázat 
genetickým vyšetřením (dostupným 
i v ČR). Na IARS byl zmíněn Alipogene 
Tiparvovec (Glybera). Vektorem, který 
je vpravován do těla, je virus obsahu-
jící hyperfunkční variantu genu LPL. 
To vede ke snížení hladiny triglyceri-
dů až o 40 % po dobu 3 až 12 týdnů. 

Pro pacienta je však léčba maximálně 
nekomfortní a limitující, probíhá totiž 
aplikací mnoha injekcí intramuskulár-
ně, je tedy lepší ji provádět v celkové 
anestezii. 

Prof. Norata zmínil i  inhibici  
ApoC-III. ApoC-III hraje zásadní roli 
v metabolismu lipoproteinů bohatých 
na TAG (inhibuje lipoproteinovou li-
pázu). Loss of function mutace genu 
pro apoC-III je spojena se sníženými 
hodnotami TAG a se sníženým rizikem 
vzniku kardiovaskulárních onemocně-
ní, zatímco nadměrná exprese apoC-III 
je spojena s hypertriglyceridemií. Vo-
lanesorsen je antisense oligonukleotid 
zaměřený proti mRNA pro apoC-III. 
V dosud provedených studiích se zjis-
tilo, že významně snižuje jak produkci 
apoC-III, tak hladinu TAG. Do budouc-
na by mohl představovat naději pro 
pacienty s familiární hyperchylomikro-
nemií. Závažným nežádoucím účinkem 
Volanesorsenu bývají poměrně těžké 
trombocytopenie. Z  tohoto důvodu 
byla u některých pacientů ukončena 
účast v klinické studii. 

Dr. Alexander Laatsch (Němec-
ko) přispěl do programu přednáškou 
o správné vědecké praxi (Good Scienti-
fic Practice). Tento blok měl charakter 
intenzivní diskuse se studenty, která 
se věnovala především získávání gran-
tů, publikování, obecnému pojetí vědy 
v oblasti medicíny. 

Kombinace nabitého programu, 
přátelské atmosféry přednášejících 
i kolegů z řad Ph.D. studentů vytvořila 
na IARS naprosto výjimečnou a uvol-
něnou atmosféru pro sdílení a získává-
ní nových informací stejně tak jako pro 
navazování nových kontaktů. Možnost 
zúčastnit se tohoto kurzu hodnotím ja-
ko jednoznačný benefit pro další práci 
v oboru, kterému se věnuji. 
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Významné životní jubileum

prof. MUDr. Jiří Fodor, CSc., FRCPC, FAHA

Jiří Fodor se narodil 28. října 1927 
v Užhorodě v  rodině dobře situované-
ho maďarského obchodníka se dřevem. 
Vyrůstal ve čtvrti Malá Praha, kde by-
dlela většina českých úředníků tehdej-
šího Československa a od jejich dětí se 
Jiří naučil dobře česky již v předškolním 
věku. Rodiče mu prokázali velkou služ-
bu, neboť ho dali zapsat do české ško-
ly. Tím si ovšem znepřátelili na zby tek 
života své maďarské příbuzné. Od otce 
se Jiří naučil dobře hospodařit s penězi. 
Protože se oženil až v pozdějším věku, 
měl ke svým rodičům velmi úzký vztah. 
Jeho otec byl i předmětem vydírání teh-
dejší StB a  matku vzal Jiří později, po 
otcově smrti, s sebou do emigrace.

Po maturitě na gymnáziu v  Micha-
lovcích se rozhodl studovat medicínu 
na Karlově Univerzitě v  Praze (1946–
1951). Po promoci pracoval nejprve 
v  Ústavu patologické fyziologie UK 
u prof. Hepnera. Na pozvání profesora 
Fejfara přešel v roce 1952 do tehdejší-
ho Ústavu pro choroby oběhu krevního 
v Praze - Krči. Pracoval ve skupině pro 
výzkum aterosklerózy a publikoval prv-
ní práce o endogenním heparinu a vli-
vu na tzv. „clearing factor“, který byl 
později nazván lipoproteinovou lipá-
zou. Již tehdy se zabýval otázkou post-

prandiální lipémie, které je v poslední 
době opět věnována velká pozor nost. 

Na popud profesora Fejfara přechází 
od patofyziologie k epidemiologii kar-
diovaskulárních chorob, nově vznika-
jící vědní disciplíně. Zásadní význam 
pro něj mělo WHO stipendium na 
Ja majce v  Epidemiologické jednotce 
Britské výzkumné rady W. Mialla (MRC 
Epidemiological Research Unit). Po ná-
vra tu z  Jamajky inicioval epidemiolo-
gické studie v Praze 2 a 4 (spolu s He-
lenou Geizerovou a Zdeňkem Hejlem). 
Rovněž provedl srovnávací studii s Gö-
teborgem (publikováno ve Švédsku). 
Kon takty získané na Jamajce vedly 
i k tomu, že Praha přistoupila ke zná-
mé WHO studii s  klofibrátem (WHO 
Cooperative Trial on primary preventi-
on of ischaemic disease using clofibrate 
to lower serum cholesterol: mortality  
follow-up, Lancet 1980; 379 – 385).

V pohnutých srpnových dnech roku 
1968 opouští Jiří Fodor Českosloven-
sko. Jeho cesta vedla nejprve do Vídně 
a  později do Göteborgu, kde pracoval 
společně s  Lars Werko na prvním re-
gistru infarktu myokardu ve Švédsku. 
V roce 1971 přijímá nabídku z Kanady 
a  stává se jedním ze spoluzakladatelů 
nové lékařské fakulty v hlavním městě 
nejvýchodnější kanadské provincie St. 
John’s, Newfoundland. Kromě výuky 
na lékařské fakultě (v  letech 1981–94 
zastává funkci proděkana) se věnuje 
i výzkumu. Jako první zahajuje v Kana-
dě epidemiologické studie hyperten-
ze a  ICHS. Založil a  stal se prvním 
prezidentem Canadian Hypertension 
So ciety. Rovněž založil a  byl prvním 
předsedou Canadian Coalition for 
High Blood Pressure Prevention and 
Control. Jiří Fodor prosadil sepsání 
prvních kanadských guidelines pro léč-
bu hypertenze. Později inicioval i první 
kanadská lipidová guidelines a organi-
zoval národní edukační kampaň pro 
léčbu dyslipidemie.

V roce 1994 se Jiří Fodor přestěhoval 
do Ottawy, kde až do svého odchodu do 
důchodu (2014) zastával místo ředitele 
výzkumu v Centru prevence a rehabili-
tace ottawského kardiologického ústa-
vu (Ottawa Heart Institute). V období 
posledních 20 let byl hlavním investi-
gátorem řady mezinárodních projektů 
orientovaných na prevenci kardiovas-
kulárních chorob ve střední a východní 
Evropě a  také hlavním investigátorem 
multicentrické, randomizované klinic-
ké studie HOPE TOO v Ottawa Heart 
Institute.

Za zásluhy o  prevenci kardiovasku-
lárních chorob obdržel ceny Kanadské 
společnosti pro hypertenzi National 
Health Scientist Award a Distinguished 
Scientist Award a Segal Award za záslu-
hy o  prevenci kardiovaskulárních cho-
rob udělenou Canadian Cardiovas cular 
Society. V roce 2001 se Canadian Coali-
tion for High Blood Pressure Pre ven tion 
and Control rozhodla vyhlásit „George 
Fodor Award“ za zásluhy o kontrolu hy-
pertenze. Publikoval více než 250 prací 
a bylo mu uděleno čestné členství České 
společnosti pro aterosklerózu, Sloven-
ské kardiologické spo leč nosti a Sloven-
ské společnosti pro aterosklerózu. Od 
roku 2001 je čestným členem České 
společnosti pro hypertenzi.

Od roku 2015 žije Jiří Fodor se svou 
manželkou v  Praze. S  nadhledem po-
zoruje politické dění u  nás i  ve světě. 
Stále si udržuje přehled o nejnovějších 
klinických studiích v oblasti hyperten-
ze a kardiovaskulární prevence. Je ob-
líbeným recenzentem řady impaktova-
ných časopisů – je kritický a dodržuje 
termíny. Hodně čte a  užívá si kultur-
ních a gastronomických nabídek Prahy. 
Stále má svůj osobitý humor.

Milý Jiří, do dalších let Ti přeji, aby 
Ti fyzická i duševní kondice umožnila 
ještě dlouho užívat vše, co máš rád!

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
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Dne 5. dubna 1942 se v Praze naro-
dil výjimečný lékař, internista, nefrolog, 
člověk s velkým kulturním a uměleckým 
přehledem, milovník dobrých moravských 
vín, oblíbený examinátor a především uči-
tel prof. MUDr. Václav Monhart, DrSc. 
V roce 1965 ukončil studium na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy a na Vojenském 
lékařském výzkumném a doškolovacím 
ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové. Po 
nástupu do zaměstnání absolvoval popro-
moční školení v Ústřední vojenské nemoc-
nici v Praze (ÚVN). Od roku 1967 do roku 
1973 pracoval jako hlavní lékař vojenských 
útvarů v posádkách Jince a Prahy. V roce 
1969 složil atestaci I. stupně z interního 
lékařství. Od roku 1973 do roku 1981 
pracoval jako starší asistent a ordinář III. 
interního oddělení ÚVN. V roce 1976 slo-
žil atestaci II. stupně z interního lékařství 
a  v  roce 1981 obhájil kandidátskou di-
zertační práci na téma „Možnosti použití 
pryskyřičných sorbentů při hemoperfuzi 
u  intoxikací psychofarmaky“. Od roku 
1981 do roku 1985 pracoval jako zástupce 
primáře III. interního oddělení ÚVN a od 
roku 1985 do roku 2003 jako primář té-
hož oddělení. V roce 1988 byl jmenován 
docentem pro obor vnitřní lékařství. V ro-
ce 1991 obhájil habilitační práci „Léčebná 
a diagnostická hemoperfuze“. V roce 1994 
byl jmenován profesorem pro obor vnitřní 
lékařství. Od roku 2004 až dosud pracuje 
na interní klinice 1. LF UK a ÚVN a dále 
v Klinlab s.r.o. Praha.

Další významná a celoživotní aktivita 
byla na poli vzdělávání. Jako vysokoškolský 
učitel se podílel jak na pregraduální, tak na 
postgraduální výuce. Od roku 1986 do roku 

2003 učil na 2. LF UK v Praze všeobecné 
lékařství, od roku 1999 do roku 2004 vyučo-
val i na stomatologickém směru. Podílel se 
také na výchově postgraduální jako externí 
učitel a člen komise pro atestace z nefrolo-
gie na subkatedře nefrologie IPVZ Praha 
a dále na Vojenské lékařské akademii J. E. 
Purkyně v Hradci Králové (VLA) jako člen 
komise pro atestace I. stupně. Působil jako 
místopředseda oborové rady pro postgra-
duální doktorské studium v oboru vnitřní 
lékařství na VLA. Dále byl členem komise 
pro státní doktorské zkoušky a komise pro 
obhajoby disertačních prací v doktorském 
studijním programu vnitřní lékařství na 
Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

Aktivně se zapojil i  do vědecko-vý-
zkumné činnosti. Od roku 1978 do roku 
1985 spolupracoval s Ústavem makromo-
lekulární chemie ČSAV v Praze při vývoji 
a  ověřování hemoperfuzních sorbentů. 
Od roku 1981 do roku 1990 byl řešitelem 
výzkumných úkolů koaličního, státního 
a rezortního charakteru v problematice 
sorpční hemoperfuze. Od roku 1985 do 
roku 1990 prováděl expertní úkol MNO 
„Diagnostika a  léčba akutní glomerulo-
nefritidy“. Je spoluautorem jednoho za-
hraničního a 2 českých patentů v oblasti 
hemoperfuze. Byl předsedou Vědecké rady 
ÚVN v letech 1990 – 1994 a 1997 – 2000. 
Je členem Oborové rady klinických lékař-
ských oborů na VLA J. E. Purkyně do roku 
1996 až dosud. Byl hlavním odborníkem 
zdravotnické služby armády ČR pro obor 
vnitřní lékařství od roku 1994 do roku 
2001. Bohatá je i jeho expertní činnost při 
práci na oponentských posudcích pro IGA 
MZ ČR a GA UK, vypracoval oponentské 
posudky dizertačních prací kandidátských, 
doktorandských, doktorských a habilitač-
ních prací pro lékařské fakulty UK a AV 
ČR. Vypracoval oponentské posudky zá-
věrečných zpráv výzkumných úkolů a dá-
le pracoval jako soudní znalec pro obor 
zdravotnictví v oblastí vnitřního lékařství. 
Absolvoval zahraniční pobyty v Kremsu 
(Rakouská akademie věd) a na vojenské 
lékařské akademii Petrohrad.

Významná je publikační činnost. Je 
autorem 4 monografií, spoluautorem 
2 kapitol v  zahraničních monografiích, 
autorem a  spoluautorem v  20 českých 

monografiích. Publikoval přes 250 prací. 
Získal ocenění za publikační činnost – 2x 
cena České nefrologické společnosti (1984, 
1994), 2x prémie Českého literárního fon-
du (1987, 1988). Získal cenu Jana Broda za 
publikaci v oboru nefrologie v roce 2005.

Je členem České nefrologické společ-
nosti, České společnosti pro hypertenzi, 
České internistické společnosti ČLS J. E. 
Purkyně, Společnosti vojenských lékařů J. 
E. Purkyně, Spolku lékařů českých v Pra-
ze. Je nositelem titulu „European Hyper-
tension Specialist“ (2001). Je také členem 
mezinárodních společností: International 
Society of Nephrology, European Dialysis 
and Transplatn Association (ERA), New 
York Academy of Sciences. Působil v re-
dakční radě „Postgraduální medicína“ jako 
předseda redakční rady. 

Účastnil se zdravotnického zajištění 
zahraničních misí MNO – Sýrie, Jemen, 
Tanzanie, Irák. Zajišťoval dopravu 42 čes-
kých občanů neoprávněně zadržovaných 
v Iráku v předvečer války v Perském zálivu. 

Přes toto pracovní zatížení si našel čas 
na sport, na vycházky do přírody, na udr-
žení výborné fyzické kondice, na poznává-
ní krás přírody nejen u nás, ale i v zahrani-
čí. Oblíbil si Jižní Moravu nejen jako místo 
častých pobytů, relaxace, ale i jako místo 
k ochutnávání výborných moravských vín. 
Duševní klid a pohodu hledá v rodinném 
kruhu s  manželkou Magdalenou, která 
obohacuje jeho život uměleckým směrem.

Vážený pane profesore, milý příteli, ne-
píší se mi tyto řádky jednoduše, protože 
vybrat vše podstatné z Tvého plodného 
života a věnovat se všem Tvým odbor-
ným, morálním a lidským kvalitám není 
ani možné. Vzpomínám a jistě i celý výbor 
ČSH na chvíle, které jsme prožili společně 
s našimi rodinami v zahraničí či na kou-
zelných místech naší republiky. Dovol mi, 
abych za všechny, kteří Tě obdivují a mají 
rádi, popřál do dalších let pevné zdraví, 
osobní pohodu, neutuchající elán a mož-
nost se ještě dlouho setkávat a naslouchat, 
učit se a čerpat to moudré a krásné, co nám 
přinášíš. Těším se na Tvoji blízkost nad 
skleničkou lahodného pozdního sběru, 
které zrálo a dozrálo jako Tvůj celý život.

Za výbor České společnosti pro hypertenzi 
Mirek Souček

Významné životní jubileum

prof. MUDr. Václav Monhart, DrSc.



HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence 63

Zprávy a aktuality z ČSH a ČSAT

Vzpomínka na doc. MUDr. Otto Mayera, CSc.

Docent Otto Mayer náhle zemřel 
dne 16. 9. 2017 ve věku nedožitých 
77 let. Smutná zpráva nás všechny za-
skočila, protože Otto byl stále pracov-
ně činný a v dobré fyzické i psychické 
kondici.

Otto Mayer pracoval v oblasti hy-
pertenze od 60. let minulého století. 
Byl jedním ze zakladatelů Pracovní 
skupiny pro hypertenzi České kar-
diologické společnosti, z níž r. 1997 
vznikla samostatná Česká společnost 
pro hypertenzi. Dlouhá léta byl členem 
výboru a pokladníkem společnosti, kdy 
věnoval mnoho úsilí kromě odbor-
né práce také organizaci konferencí 
(např. v r. 1997 v Plzni), a při této prá-
ci se vždy projevil jako dobrý manažer.  
V roce 2002 se stal čestným členem 

České společnosti pro hypertenzi. 
I  v  posledních letech, kdy již nebyl 
členem výboru, přednášel na našich 
konferencích.

Otto byl především klinickým far-
makologem (začínal mimochodem jako 
odborný asistent na Ústavu farmakolo-
gie Lékařské fakulty v Plzni), ale nikdy 
mu nechyběl široký rozhled v oblasti 
interní medicíny. Na Oddělení klinic-
ké farmakologie Fakultní nemocnice 
v Plzni, jehož byl dlouhou dobu před-
nostou, začal kromě angiologie a hy-
pertenze také úspěšně rozvíjet revma-
tologii a hyperbarickou oxygenoterapii. 
Z kardiovaskulárních léků, které byly 
jeho hlavní výzkumnou doménou, jej 
zaujaly především betablokátory, je-
jichž začátek a  rozkvět prožíval od 

začátku své kariéry; v dalších letech 
se středem jeho zájmu staly blokátory 
vápníku a modulátory estrogenních re-
ceptorů. Byl také místopředsedou Čes-
ké společnosti klinické farmakologie. 

Otto byl znám jako dobrý moderátor 
a živý diskutér. Všichni jsme znali jeho 
veliký smysl pro humor. Často fungoval 
jako bavič celé společnosti, naposledy 
jsme ho takto zažili na společenském 
večeru konference ČSH v  Českém 
Krumlově v loňském roce. Jeho humor 
byl vždy přátelský, protože jeho ostro-
vtip nebyl zaměřen na zesměšňování 
druhých, nýbrž karikoval především 
sám sebe. Typickým námětem jeho his-
torek byly sportovní zážitky, např. se 
již ve zralém věku nadchl pro kolečkové 
brusle a vozil je s sebou i na zahraniční 
kongresy. Druhou doménou byly zážit-
ky z cest, někdy velmi bizarní. Právě 
cestování bylo Ottovou největší životní 
vášní a těžko bychom hledali světovou 
oblast, kterou nenavštívil. Přitom mu 
vždy šlo o hlubší poznání navštívené 
země, její civilizace i přírody, nikoli jen 
o běžnou návštěvu památek. Cestoval 
doslova až do konce svého života. 

Milý Otto, byl jsi inspirací pro nás 
všechny. Díky za všechno, budeš nám 
chybět.

    
 

Jan Filipovský
za výbor České společnosti 

pro hypertenzi
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