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Editorial

Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové,

při psaní minulého editorialu na jaře vrcholila v  České 
republice covidová pandemie s vysokými počty nakažených. 
Podle aktuálních dat zemřelo v naší zemi na covidovou in
fekci a s ní spojené komplikace více než 30 tisíc osob, což 
je počet odpovídající středně velkému okresnímu městu 
a v přepočtu na 100 000 obyvatel řadí naši zemi na jedno 
z  „předních míst“ ve světě. Díky pokračující vakcinaci se 
situace postupně zlepšila a doufejme, že nebudeme svědky 
dalších chaotických opatření a že proočkovanost naší popu
lace dále významně poroste tak, abychom nebyli v brzké bu
doucnosti svědky další pandemické vlny díky delta variantě. 
 V současnosti vrcholí přípravy na již XXXVIII. konferenci 
České společnosti pro hypertenzi, XXX. konferenci České 
asociace preventivní kardiologie ČKS pořádané ve spolu
práci s  Českou asociací Srdečního selhání ČKS v  Českém 
Krumlově od 30. září do 2. října 2021. Snažili jsme se pro 
Vás připravit zajímavý program, aktivní účast na konferen
ci přislíbil například i prof. Giuseppe Mancia, bývalý před
seda Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) a  hlavní 
autor řady evropských doporučení diagnosticky a léčby hy
pertenze. Tak snad nám covid tuto akci znovu nepřekazí, 
tak jak se stalo v  loňském roce. Všichni se již jistě těšíme 
nejen na plnohodnotnou odbornou akci bez online či hyb
ridního uspořádání, ale zejména na normální přirozený 
způsob komunikace, o zvláštním kouzlu Českého Krumlova 
ani nemluvě. 
 Chystané druhé číslo časopisu Hypertenze &  kardio
vaskulární prevence by mělo spatřit světlo světa tradičně na 
naší výroční konferenci. Pojďme se tedy stručně podívat na 
to, co jsme pro Vás připravili. 
 Uvádíme stručný přehled s komentářem některých gui
delines či stanovisek, která mohou být užitečným vodítkem 
pro naši každodenní klinickou praxi. 
 Prezentujeme nejdůležitější výstupy z  nedávných do
poručení Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH). 
Důležité je, že se tato guidelines nijak zásadně neodchylují 
od evropských doporučení. Poměrně překvapivým a  vel
mi sporným bodem textu je však oslabení postavení diu
retik v  léčbě hypertenze. Přínosem nových guidelines je 
naopak uvedení některých konkrétních častých klinických 
situací s  vyšším výskytem hypertenze (např. hypertenze 
a CHOPN, hypertenze a zánětlivá revmatická onemocnění, 
hypertenze a psychiatrické choroby) s návodem k léčbě. 
 Představujeme stručně i nová praktická guidelines ESH 
týkající se měření krevního tlaku v ordinaci, domácího TK 
i 24hod. monitorování TK. Potěšitelný je vznik univerzální
ho protokolu pro validaci tlakoměrů díky společné aktivitě 
tří subjektů – American Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation (AAMI), ESH, International 
Organization for Standardization (ISO). Seznam aktuálně 
doporučovaných/validovaných tlakoměrů lze nalézt díky 
společné aktivitě ESH, ISH a  WHL (World Hypertension 
League) na stránkách www.stridebp.org. Méně potěšitelná 
je skutečnost, že pouze menšina (cca 10 %) z téměř 4000 
tlakoměrů na trhu prošla validovanými standardními pro
tokoly! 

 ESH vydala nedávno stanovisko týkající se nejen pato
fyziologie, ale i  diagnostických a  terapeutických přístupů 
u  Hypertenze a  srdečního selhání se zachovalou ejekční 
frakcí (HFpEF). Je to důležitý dokument, uvědomímeli 
si častost výskytu hypertenze (55–96 %) u  HFpEF. Díky 
velkému množství studií budeme pravděpodobně v  bu
doucnu modifikovat terapeutické přístupy u HFpEF. Velmi 
zajímavý je v  tomto kontextu souhrn výsledků projektu  
EMPERORPRESERVED s empagliflozinem, neboť se jedná 
o prvou randomizovanou klinickou studii s pozitivními zá
věry u osob s HFpEF! 
 Představujeme Stanovisko American Heart Association, 
týkající se fyzické aktivity v  prvé linii léčby hypertenze 
nebo dyslipidemie. Je to užitečný materiál, který může být 
určitým návodem, jak motivovat naše pacienty a podporo
vat je ve zvýšení pohybové aktivity. I nízká intenzita fyzické 
aktivity může vést nejen ke snížení KV rizika, ale i k pokle
su mortality ze všech příčin. 
 Uvádíme rovněž Společné stanovisko České diabetologické 
společnosti a  České asociace srdečního selhání ČKS týkající 
se použití SGLT2 inhibitorů v léčbě srdečního selhání.
 V  sekci klinických studií uvádíme kromě zmíněné  
EMPERORPRESERVED i  VERTISCV, FigaroDKD a  stu
dii DARE19. Představujeme rovněž zajímavou a rozsáhlou 
studii amerických autorů zaměřenou na vliv ad hoc podáva
ných antihypertenzív u pacientů se zjištěným zvýšením TK 
během hospitalizace, které nebylo doprovázeno emergent
ním stavem. Je to důležitý a velmi užitečný materiál pro ne
mocniční lékaře. U pacientů s ad hoc podávanou medikací 
byl zjištěn dle očekávání signifikantně častější akutní po
kles TK, ale současně byl pozorován i častější výskyt akut
ního poškození ledvin, cévních mozkových příhod. Součas
ně došlo i k navýšení nemocniční mortality i k prodloužení 
délky hospitalizace! Měli bychom tak být opatrnější a rezer
vovanější při intenzifikaci léčby hypertenze v nemocničním 
prostředí. 
V  přehledech diskutujeme cílové hodnoty krevního tlaku 
u transplantovaných osob. 
Tradičně podáváme zprávy a aktuality z ČSH a ČSAT. 
 Jménem redakční rady Vám přeji příjemné a inspirativní 
chvíle strávené nad stránkami našeho časopisu a budeme se 
těšit na setkání s Vámi na nadcházející výroční konferenci 
ČSH v Českém Krumlově (30. září – 2. října 2021) či konfe
renci ČSAT v Olomouci (2.–4. prosince 2021). Pevně věřím, 
že obě tyto akce již proběhnou prezenčním standardním 
způsobem! 
 Na závěr mi dovolte poděkovat všem autorům a agentu
ře TARGETMD za velmi dobrou spolupráci a znovu i všem 
zdravotnickým pracovníkům za nasazení a obětavost v prů
běhu pandemie.

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

a 1. LF UK Praha
předseda České společnosti pro hypertenzi

šéfredaktor časopisu Hypertenze & kardiovaskulární prevence
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Úvod
Diabetes mellitus představuje rizikový faktor pro horší 
průběh infekce COVID19. Nemocní s  diabetem mají asi  
2x vyšší riziko těžké formy této infekce, významně vyšší 
riziko hospitalizace na JIP i  úmrtí během hospitalizace, 
a také asi 2–3x vyšší riziko celkové mortality na COVID19 
(1, 2). V rámci metabolického syndromu jsou s cukrovkou  
2. typu spojeny další komorbidity jako jsou hypertenze, 
obezita, chronický zánět a hyperkoagulační stav, které rov
něž zhoršují průběh covidové infekce (1). Též samotná léčba 
diabetu může mít zřejmě vliv na průběh tohoto onemocně
ní (3). Jako jedny z možných léků, které by mohly příznivě 
ovlivňovat průběh infekce COVID19, byly identifiková
ny také SGLT2 inhibitory. Metaanalýza, která zahrnula  
47 728 účastníků kardiovaskulárních (KV) a renálních stu
dií s glifloziny ukázala, že při jejich užívání byl dokumen
tován signifikantně snížený výskyt pneumonií a numericky 
byla zaznamenána i nižší frekvence faryngitid a bronchitid 
(2). SGLT2 inhibitory zlepšují endotelovou dysfunkci, re
dukují oxidační stres i  zánět, mají zřejmě antitrombotic
ký efekt a  inhibují sodíkovodíkový kontratransportér  
(Na+/H+ exchanger, NHE). NHE vede zejména při laktáto
vé acidóze k nadměrnému přetížení cytoplasmy buněk sodí
kem (výměnou za vodík), který je následně zčásti nahrazen 
vápníkem. Přetížení buněk sodíkovými a vápníkovými ionty 

Studie DARE-19: dapagliflozin u pacientů 
hospitalizovaných s infekcí COVID-19

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

Souhrn 
Randomizovaná, prospektivní placebem kontrolovaná studie DARE19 hodnotila vliv dapagliflozinu u kardiorespiračně 
stabilizovaných pacientů hospitalizovaných pro infekci COVID19. Neprokázala sice signifikantní efekt dapagliflozinu na 
orgánovou dysfunkci či snížení krátkodobé mortality, numericky však byl zaznamenán nižší výskyt sledovaných příhod, 
zejména renálních endpointů. Existují tedy předpoklady, že rozsáhlejší klinické hodnocení by pozitivní vliv dapagliflozinu 
na průběh infekce COVID19 mohlo prokázat.
Klíčová slova: dapagliflozin; infekce COVID19; respirační dekompenzace; srdeční dekompenzace; renální dekompenzace

Abstract
The DARE19 randomized, prospective, placebocontrolled trial evaluated the effect of dapagliflozin in cardiorespiratory 
stabilized patients hospitalized for COVID19 infection. Although it did not show a significant effect of dapagliflozin on 
organ dysfunction or a reduction in shortterm mortality. Numerically, a lower incidence of observed events, especially 
renal endpoints, was noted. It is possible that a larger trial would have shown a benefit with dapagliflozin in COVID19 
infection, although this needs to be proven.
Key words: dapagliflozin; COVID19 infection; respiratory decompensation; cardiac decompensation; kidney decompen
sation

indukuje jejich apoptózu a  zánik. Glifloziny tak inhibicí 
NHE mohou hrát významnou organoprotektivní roli (4). 
Ovlivňují pozitivně nejen diabetes, ale i  hypertenzi, obe
zitu, srdeční selhání a chronickou renální insuficienci, což 
jsou další faktory zhoršující průběh infekce COVID19. Na 
druhou stranu je léčba SGLT2 inhibitory spojena s rizikem 
diabetické ketoacidózy a volumodeplece, což by stav pacien
tů s vážným průběhem infekce mohlo významně zhoršit.

Design, metodologie studie         
DARE19 byla mezinárodní, multicentrická, dvojitě zasle
pe ná, randomizovaná studie, která zahrnula 1 250 pacien
tů hospitalizovaných pro infekci COVID19 na standard
ním oddělení. Mezi vstupní kritéria patřily: věk ≥ 18 let, 
PCR testem potvrzená infekce s odpovídajícím RTG nebo 
CT nálezem, periferní saturace O2 ≥ 94 % při nízkoprůto
kové oxygenoterapii a alespoň jedna z následujících komor 
bidit: DM 2. typu, hypertenze, aterosklerotické KV one
mocnění, srdeční selhání, nebo chronické onemocnění 
ledvin (CKD 3–4). Vylučovací kritéria zahrnovala: umělou 
plicní ventilaci, systolický krevní tlak <  95 mm Hg, od
hadovanou glomerulární filtraci (eGFR) < 25 ml/min/m2,  
DM 1. typu, anebo anamnézu diabetické ketoacidózy. Ne
mocní užívali 10 mg dapagliflozinu nebo placebo. Primární 
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složený outcome zahrnoval úmrtí z jakékoliv příčiny během 
30 dnů léčby od zahájení léčby anebo zhoršení orgánové 
dysfunkce během hospitalizace, kam patřily: respirační 
dekompenzace, srdeční dekompenzace anebo renální de
kompenzace (zdvojnásobení hodnoty sérového kreatininu, 
nebo zahájení dialýzy). Dále byly jednotlivé orgánové dys
funkce analyzovány zvlášť. Vyhodnocovány byly také další 
sekundární cíle a nežádoucí účinky léčby. Výsledky studie 
DARE19 byly prezentovány v polovině května tohoto roku 
na výročním sjezdu American College of Cardiology.

Výsledky studie
Průměrný věk nemocných byl 61 let, o  něco více byli za
stoupeni muži (necelých 60 %). Jen polovina nemocných 
měla diabetes, aterosklerotické KV onemocnění bylo pří
tomno asi u  15 % účastníků studie. Nejčastější komorbi
ditou byla hypertenze (prevalence kolem 85 %). Asi 30 % 
nemocných bylo léčeno kortikoidy, v  18 % byl aplikován 
remdesivir. Tabulka 1 uvádí hlavní výsledky studie. Nu
mericky došlo v aktivně léčené větvi k poklesu primárního 
složeného cíle, k redukci úmrtí z jakýchkoli příčin i výsky
tu jednotlivých případů respirační, srdeční, či renální 
dekompenzace. Nicméně tyto rozdíly nebyly statisticky 
významné. Na hranici statistické významnosti byl pokles 
sekundárního cíle složeného z  úmrtí z  jakýchkoli příčin, 
akutního poškození ledvin anebo zahájení dialyzační léčby 
– HR = 0,74 (95% CI, 0,50–1,07).
Důležitým zjištěním bylo, že léčba dapagliflozinem nebyla 
spojena s  vyšším počtem závažných nežádoucích účinků 
včetně akutního poškození ledvin. Vedla k méně častému 
vysazení kvůli nežádoucím účinkům než placebo. Byly za
znamenány dva případy diabetické ketoacidózy (0,3 %) při 
podávání dapagliflozinu.

Komentář ke studii    
Efekt SGLT2 inhibitorů na průběh infekce COVID19 byl 
zatím sledován jen v několika málo observačních studiích. 
Israelsen et al. zjišťovali rozdíl mezi podáváním gliflozi
nů a  léčbou  inkretiny s  ohledem na 30denní mortalitu 

diabetiků hospitalizovaných pro těžkou formu COVID19. 
Jedinci léčeni agonisty GLP1 receptorů měli riziko úmr
tí podobné (adjustované RR = 0,89), zatímco ti, co užívali 
DPP4 inhibitory ho měli ve srovnání s glifloziny více jak 
dvojnásobné (adjustované RR = 2,42). Tyto rozdíly však ne
byly statisticky významné (zřejmě i pro malý počet účast
níků – okolo 300 nemocných v  každé skupině) (5). Další 
retrospektivní studie, jež zařadila mnohem větší počet 
jedinců (SGLT2 inhibitory bralo 9 948 a DPP4 inhibitory  
14 917 nemocných), sledovala preventivní vliv těchto léků 
na rozvoj infekce COVID19 a přes určité „numerické zvý
hodnění“ gliflozinů opět nezaznamenala statisticky vý
znamný rozdíl ve srovnání s DPP4 inhibitory (6).
Studie DARE19 představuje první randomizovanou, pro
spektivní, placebem kontrolovanou studii, která ukázala, 
že podávání dapagliflozinu u kardiorespiračně stabilizova
ných pacientů hospitalizovaných pro pneumonii COVID19 
je relativně bezpečné a může zřejmě přinést určité benefi
ty, zejména z pohledu zachování renálních funkcí. Nicmé
ně bude potřeba provést další klinické hodnocení s větším 
počtem pacientů, aby mohl být tento pozitivní trend pro
kázán. V  současné době probíhá studie TACTICE, která 
testuje u nemocných s infekcí COVID19 efekt kombinace 
dapagliflozinu s ambrisentanem, což je selektivní antago
nista endotelinových receptorů (7). Svým pozitivním půso
bením na plicní cirkulaci by mohl potencovat kardioreno
protektivní efekt dapagliflozinu a kombinace by tak mohla 
být ještě více organoprotektivní.

Závěr
Studie DARE19 sice neprokázala signifikantní efekt da
pagliflozinu na orgánovou dysfunkci či snížení krátkodobé 
mortality. Potvrdila však jeho relativní bezpečnost u  kar
diorespiračně stabilizovaných pacientů hospitalizovaných 
pro infekci COVID19. Existují navíc předpoklady, že roz
sáhlejší klinické hodnocení by pozitivní vliv dapagliflozinu 
na průběh infekce COVID19 mohlo prokázat.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOL, 00098892)

Tabulka 1: Primární outcome a jeho komponenty

Dapagliflozin
n = 625

Placebo
n = 625 HR (95% CI)

Primární složený outcome 70 86 0,80 (0,58–1,10)

Nová nebo zhoršená orgánová dysfunkce 64 80 0,80 (0,57–1,11)

     Respirační dekompenzace 58 70 0,85 (0,60–1,20)

     Srdeční dekompenzace 47 58 0,81 (0,55–1,19)

     Renální dekompenzace 24 35 0,65 (0,38–1,10)

Úmrtí z jakékoli příčiny 41 54 0,77 (0,52–1,16)

0,3        0,5               1,0                2,0

Dapagliflozin    Placebo
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Úvod
Pacienti se srdečním selháním mohou mít sníženou nebo 
zachovalou ejekční frakci. Pacienti se sníženou ejekční 
frakcí mívají v anamnéze srdeční infarkt či jiné poškození  
srdečního svalu. Pacienti se zachovalou ejekční frakcí na
opak mají mikrovaskulární dysfunkci, fibrózu, či zánět  
srdečního svalu, častou jsou obézní, mají hypertenzi, diabe
tes mellitus a další komorbidity (1, 2).
SGLT2 inhibitory byly považovány za antidiabetika s  di
uretickým resp. glykosurickým efektem. V  poslední době 
se ale ukazuje, že mechanismus jejich účinku je mnohem 

Empagliflozin u nemocných se srdečním selháním 
a zachovalou ejekční frakcí. Studie EMPEROR Preserved

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., 
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika FN USA a LF MU, Brno

Souhrn
Inhibitory sodiumglukózového cotransporteru (SGLT2) snižují riziko hospitalizací pro srdeční selhání u nemocných se 
srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí, ale jejich účinek na nemocné se zachovalou ejekční frakcí není znám.
Metodika: Jednalo se o dvojitě slepou studii, do které bylo zařazeno 5 988 pacientů se srdečním selháním NYHA IIIV 
a ejekční frakcí > 40 %, kteří byli randomizováni na empagliflozin (10 mg denně) nebo placebo. Primární cíl byl složený 
kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání.
Výsledky: V  průměrné době sledování 26,2 měsíců se primární cíl vyskytl u  415 ze 2 997 (13,8 %) nemocných na 
empagliflozinu a  u  511 z  2 991 (17,1 %) nemocných na placebu (p < 0,001). Tento výsledek byl především z  důvodu 
hospitalizace pro srdeční selhání. Pozitivní efekt empagliflozinu byl bez ohledu na ejekční frakci < 50 %, 50–60 %, > 60 % 
a bez ohledu na přítomnost diabetes mellitus. Počet hospitalizací byl nižší u nemocných na empagliflozinu (p < 0,001). 
Nekomplikovaný urogenitální zánět a hypotenze byly častěji hlášeny na empagliflozinu.
Závěr: empagliflozin snižuje kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů se srdečním selháním 
se zachovalou i sníženou ejekční frakcí bez ohledu na přítomnost diabetes mellitus.
Klíčová slova: srdeční selhání, empagliflozin, hospitalizace

Background
Sodiumglucose cotransporter 2 inhibitors reduce the risk of hospitalizations for heart failure and reduced ejection 
fraction, but their effects in patients with heart failure and preserved ejection fraction are uncertain.
Methods: In this doubleblind trial, we randomly assigned 5 988 patients with clas IIIV heart failure and an ejection 
fraction > 40 % to receive empagliflozin (10 mg once daily) or placebo in addtion to recommended therapy. The primary 
outcome was a composite of cardiovascular death and hospitalization for worsening heart failure.
Results: Over a  median of 26,2 months, the primary outcome accurred in 415 of 2 997 patients (13,8 %) in the 
empagliflozin group and in 511 of 2 991 patients (17,1 %) in the placebo group (p < 0,001). This effect was mainly related 
to 29% decrease in the risk of hospitalization for heart failure. The effect of empagliflozin on the primary outcome was 
consistent in patients with ejection fraction <50 %, 50 % to 60 % and > 60 % and regardless of the presence or absence 
of diabetes. The total number of of hospitalizations for heart failure was lower on the empagliflozin group than in the 
placebo group (p < 0,001). Uncomplivated genital and urinary infections and hypotension were reported more frequently 
with empagliflozin.
Conclusion: Empagliflozin reduced the combined risk of cardiovascular death or hospitalization for heart failure in 
patients with heart failure with reduced and preseved ejection fraction regrardless of the presence or absence of diabetes.          
Key words: heart failure, empagliflozin, hospitalizations

širší, především dík ovlivnění metabolismu myokardu.  
V loňském roce jsme informovali o studii EMPEROR Reduced 
u  nemocných se srdečním selháním a  sníženou ejekční 
frakcí, dnes informujeme o  studii EMPEROR Preserved 
u  nemocných se srdečním selháním a  zachovalou ejekční 
frakcí (3). 
U nemocných s diabetes mellitus a kardiovaskulárním rizi
kem SGLT2 inhibitory snižují riziko hospitalizací pro srdeč
ní selhání a závažné nežádoucí renální příhody, což je efekt, 
který není pozorován u jiných perorálních antidiabetik. Ve 
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velkých klinických studiích snižovaly SGLT2 inhibitory rizi
ko hospitalizací pro srdeční selhání o 30–35 %, a to přede
vším u nemocných s ejekční frakcí pod 30 % (4, 5). Kromě 
toho snižují riziko nežádoucích renálních příhod, včetně 
renálních transplantací (4, 6). Tento účinek není vysvětli
telný snížením glykémie, protože jiná antidiabetika snižují 
glykémii dokonce více (7). Není to vysvětlitelné ani diure
tickým účinkem, který byl považován za hlavní mechanis
mus účinku gliflozinů (Obr. 1).
Studie EMPEROR Preserved byla určena pro nemocné se 
srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí a byla pre
zentována na ESC kongresu 2021 a  publikována součas
ně v  časopisu NEJM (8) a  volně navazuje na EMPEROR  
Reduced, prezentované a publikované o rok dříve (9, 10).
Do studie byli zařazeni nemocní, muži i ženy starší 18 let 
se srdečním selháním funkční třídy NYHA IIIV a  ejekč
ní frakcí levé komory > 40 %, kteří byli léčeni standard
ní medikací pro srdeční selhání a  komorbidity, NTpro
BNP muselo být > 300 pg/ml, u  pacientů s  fibrilací síní  
> 900 pg/ml (Obr. 2). Screening trval 4–28 dní a  pacienti 
byli randomizováni placebo vs. empagliflozin 10 mg/den. 
Při randomizaci rozhodovala geografická poloha, přítom
nost diabetes mellitus, ejekční frakce < 50 % či glomerulární 
filtrace. Ostatní léčba srdečního selhání byla plně na ošetřu
jícím lékaři. Pacienti byli opakovaně sledování podle klinic
kého stavu, Kansaského dotazníku a nežádoucích účinků.

Primární a sekundární cíle
Primární cíl byla doba do kardiovaskulárního úmrtí nebo 
hospitalizace pro srdeční selhání. Sekundární cíl byly změ
na v glomerulární filtraci a ejekční frakci levé komory. Sché
ma studie ukazuje Obr. 2.

Výsledky
Od 27. března 2017 do 12. dubna 2020 bylo screenováno 
11  583 nemocných a  5 988 bylo randomizováno na em
pagliflozin (2 997 nemocných) nebo placebo (2 991 nemoc
ných) v 621 centrech a 23 zemích. Průměrný věk byl 71,8 
resp. 71,9 let. Základní charakteristika pacientů se nelišila, 
přes 80 % bylo ve funkční třídě NYHA I a II, systolický krev
ní tlak byl 132 mm Hg a  průměrná ejekční frakce 54,3 + 
8,8 %. Třetina nemocných měla etiologii srdečního selhání 
ischemickou.
Studijní medikace byla ukončena z  jiného důvodu než 
úmrtí u 696 (23 %) nemocných na empagliflozinu a u 699  
(23,4 %) na placebu. U 17 (0,6 %) nemocných na empagli
flozinu a u 19 (0,6 %) na placebu nebyl na konci studie znám 
jejich stav. Průměrná doba trvání studie byla 26,2 měsíců.
Primární cíl kardiovaskulární úmrtí nebo hospitalizace 
pro srdeční selhání se vyskytl u 415 (13,8 %) nemocných 
na empagliflozinu a u 511 (17,1 %) nemocných na placebu  
(p < 0,001) (Tabulka 1 a Obr. 3). Celková mortalita se neli
šila (Obr. 4, Tabulka 1). Úmrtí z kardiovaskulárních příčin 
se vyskytlo u  219 (7,3 %) nemocných na empagliflozinu 
a u 244 (8,2 %) nemocných na placebu (ns) (Obr. 3). Hospi
talizace pro srdeční selhání byla u 259 (8,6 %) nemocných 
na empagliflozinu a u 352 (11,8 %) nemocných na placebu  
(p < 0,001) (Obr. 5, Tabulka 1). Primární cíl byl stejný u před
definovaných podskupin jako pacienti s  diabetes mellitus 
a bez diabetes mellitus či s ejekční frakcí < 50, 50–60 % či 
nad 60 %. Změny v glomerulární filtraci a Kansaském do
tazníku se taktéž nelišily (Tabulka 2). Nelišily se ani změny 
v hmotnosti, krevním tlaku, kyselině močové, NTproBNP či 
glykovaném hemoglobinu.
Tři nemocní (1 v  empagliflozinové skupině a  2 na place

11

Normální transport glukózy v ledvináchna funkci β-
buněk a inzulinové rezistenci1–3

SGLT, sodíko-glukózový kotransportér. 
1. Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F10–18; 2.  Lee YJ, et al. Kidney Int Suppl 2007;106:S27–35; 3. Hummel CS, et al. Am J Physiol Cell Physiol 2011;300:C14–21. 
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Obr. 1

SGLT, sodíko-glukózový kotransportér.  
1. Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F10–18; 2.  Lee YJ, et al. Kidney Int Suppl 2007;106:S27–35; 
3. Hummel CS, et al. Am J Physiol Cell Physiol 2011;300:C14–21. 

Normální transport glukózy v ledvinách1–3

Obr. 1: Mechanismus účinku SGLT2 inhibitorů
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bu) nedostali léčbu a  byli vyřazeni z  hodnocení. Závažné 
nežádoucí účinky byly u 1 436 (47,9 %) na empagliflozinu  
a u 1 453 (51,6 %) nemocných na placebu. Nežádoucí účin
ky vedoucí k ukončení léčby byly u 571 (19,1 %) nemocných 
na empagliflozinu a u 551 (18,4 %) nemocných na placebu.

Diskuse
U  nemocných se srdečním selháním a  zachovalou ejekční 
frakcí, SGLT2 inhibitor empagliflozin vedl k  21% snížení 
kombinovaného cíle kardiovaskulární úmrtí a hospitaliza
ce pro srdeční selhání, což bylo především způsobeno 29% 
snížením hospitalizací pro srdeční selhání. Prospěch byl po
zorován u všech nemocných, bez ohledu na velikost ejekční 
frakce či přítomnost diabetes mellitus. Empagliflozin vedl 
k  významnému snížení prvních hospitalizací pro srdeční 
selhání a výsledky jsou velmi podobné studii s empagliflo
zinem u nemocných se sníženou ejekční frakcí (EMPEROR 
Reduced), publikované v loňské roce (3, 9, 10).
Studie EMPEROR Preserved potvrzuje předchozí výsledky, 
že SGLT2 inhibice snižuje úmrtí a hospitalizace pro srdeč
ní selhání u  nemocných se srdečním selháním a  diabetes 
mellitus  (11). V těchto studiích ale pacienti neměli srdeční 
selhání při zařazení. Již dřívější data ukazovala, že by mohli 
mít prospěch i nemocní se zachovalou ejekční frakcí, tato 
data ale byla spíše na menších souborech (4, 11). Tato stu
die poprvé ukázala, že efekt SGLT2 inhibitoru u pacientů se 

srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí je i u nemoc
ných bez diabetes mellitus.
Předchozí studie u nemocných se srdečním selháním a za
chovalou ejekční frakcí neměly jednoznačný prospěch z léč
by. Studie s  candesartanem, spironolactonem či sacubtril 
valsartanem měli jen hraniční statistickou významnost 
(12, 3, 14). Podskupinová analýza ukazovala, že prospěch 
mohou mít nemocní s  ejekční frakcí 40–50 %, ale ne 
s ejekční frakcí nad 50 % či dokonce nad 60 % (15, 16). Ve 
studii EMPEROR Preserved na rozdíl od studií s  candes
artanem, spironolactonem či sacubitril valsartanem byl 
efekt emapagliflozinu i u nemocných s ejekční frakcí > 50 %  
či dokonce > 60 %.
Zdá se, že pozitivní efekt empagliflozinu může být plně 
vysvětlen. Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí je 
úzce spjato s koronárním endoteliálním zánětem, což vede 
ke  koronární moikrovaskulární dysfunkci a  srdeční fibró
ze, které mohou limitovat roztažnost levé komory (1, 17). 
V animálních modelech SGLT2 inhibitory u nemocných se 
srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí snižovaly sr
deční zánět, koronární mikrovaskulární dysfunkci, fibrózu 
a zlepšovaly diastolické plnění, tedy parametry nezávislé na 
snižování glykemie.
Přestože empagliflozin snížil počet hospitalizací pro srdeč
ní selhání, nesnížil celkovou mortalitu. Podobný nález byl 
pozorován i ve studiích se sacubtitrilem valsartanem u po

Nerandomizováno
5 339 nevhodných
    181 odmítlo
      33 nežádoucí účinky
      13 ztraceno        
      27 jiný důvod
        2 chybějí                            

2 997 dostalo empagliflozin

5 988 randomizováno

11 583 screenovaných nemocných

Chybějící follow up pro
primární endpoint 84

2 991 dostalo placebo

Chybějící follow up pro
primární endpoint 88

Median follow up
26,2 měsíců

Konečný stav znám
u 99,4% nemocných

1 pacient nezahájil léčbu

Ukončení léčby
Nefatální AE (326)
Na žádost pacienta (284)
Jiné (85)
Chybějící (1)

2 pacienti nezahájili léčbu

Ukončení léčby
Nefatální AE (309)
Na žádost pacienta (304)
Jiné (80)
Chybějící (6)

Obr. 2: Schéma studie
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Tabulka 1: Primární cíle ve studii EMPEROR Preserved
Proměnná Empagliflozin (n = 2997) Placebo (n = 2991) p

Příhody na 100 
pacientských let

Příhody na 100 
pacientských let

Primární kompozitní cíl 
počet (%) 415 (13,8) 6,9 511 

(17,1) 8,7 < 0,001

Hospitalizace pro srdeční 
selhání počet (%) 259 (8,6) 4,3 352

(11,8) 6,0

Kardiovaskulární úmrtí 
počet (%) 219 (7,3) 3,4 244 (8,2) 3,8

Tabulka 2: Sekundární cíle ve studii EMPEROR Preserved
Sekundární cíle v hierarchickém uspořádání

Příhody na 100 
pacientských let

Příhody na 100 
pacientských let

Celkový počet hospitalizací 
pro srdeční selhání 407 - 541 - < 0,001

Změna eGFR od baseline – 
ml/min/1,73m2 za rok -1,25 + 11 - -2,65 + 11 - < 0,001

Další předdefinované analýzy
Změna v Kansaském 
dotazníku 4,51 + 0,31 3,18 + 0,31

Celkový počet hospitalizací 2 566 2 769
Celková mortalita N (%) 422 (14,1) 6,6 427 (14,3) 6,7

Kumulativní incidence primárního cíle – kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace 
pro srdeční selhání
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Days since Randomization
No. at Risk
Placebo 2991 2888 2786 2706 2627 2424 2066 1821 1534 1278 961 681 400 187
Empagliflozin 2997 2928 2843 2780 2708 2491 2134 1858 1578 1332 1005 709 402 192

Placebo

Placebo

Empagliflozin

Empagliflozin

511 patients with event
Rate: 8,67/100 patient-years

415 patients with event
Rate: 6,86/100 patient-years

Obr. 3: Primární cíl – kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání
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Obr. 4: Celková mortalita

dobného typu pacientů a  podobnou dobu sledování (14). 
Jestliže tento výsledek demonstruje zpomalení progrese 
onemocnění, pak účinek na mortalitu by potřeboval delší 
dobu sledování. Důležité je taktéž upozornit, že poslední 
data z  České republiky z  roku 2018 udávají, že počet ne
mocných se srdečním selháním je 2 689 na 100 000 obyva
tel, tedy více jak ¼ milionu na celou Českou republiku (18).
V roce 2021 byl publikován position paper Evropské kar
diologické společnosti o postavení SGLT2 inhibitorů u kar
diovaskulárních onemocnění. Uvádí, že bylo publikováno 
10 velkých klinických studií, které zahrnuly 71 000 nemoc
ných (19). 
Výsledky lze shrnout do následujících bodů:

Nemocní se srdečním selháním:
•	 U  nemocných se sníženou ejekční frakcí (s  i  bez DM) 

empa a  dapagliflozin snižují kardiovaskulární úmrtí 
a hospitalizace pro srdeční selhání.

•	 U  nemocných recentně hospitalizovaných pro srdeční  
selhání sotagliflozin snižuje kardiovaskulární úmrtí 
a hospitalizace pro srdeční selhání.

Nemocní s DM 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizi
kem:
•	 Empagliflozin a canagliflozin snižují riziko kardiovasku

lárního úmrtí i celkovou mortalitu.
•	 Empagliflozin, canagliflozin i  dapagliflozin snižují kar

diovaskulární úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání.
•	 Empagliflozin canagliflozin i dapagliflozin snižují riziko 

progrese renální insuficience.
Chronická renální insuficience:
•	 Canagliflozin a  dapagliflozin snižují progresi renální  

insuficience.
•	 Dapagliflozin snižuje kardiovaskulární úmrtí a hospita

lizace pro srdeční selhání.
•	 Canagliflozin, dapagliflozin a  sotagliflozin snižují kar

diovaskulární úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání 
u nemocných s DM 2. typu.

Závěrem je možné říci, že empagliflozin snižuje kardiovas
kulární mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání u ne
mocných se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí. 
Tento efekt byl nezávislý na ejekční frakci a na přítomnosti 
diabetes mellitus.

Celková mortalita
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Stručná rekapitulace hlavních výsledků 
studie FIGARO-DKD
Plánovaný program klinických studií pro finerenon ve fázi 3 
zahrnoval dvě komplementární a  paralelně probíhající 
studie, které pokrývají spektrum různých stádií CKD 
u  T2DM. Ve studii FIDELIODKD (Finerenone in Reducing 
Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney 
Disease), jejíž výsledky byly publikovány již dříve (3) 
a kterou v čísle 1/2021 tohoto časopisu komentoval prof. 
Tesař, finerenon příznivě ovlivňoval kardiovaskulární riziko 
a snižoval progresi onemocnění ledvin u pacientů s T2DM 
a CKD převážně ve stádiu 3 nebo 4 s vysokou albuminurií, 
tedy v populaci renálně velmi vysoce rizikových diabetiků. 
Primárním složeným cílovým parametrem ve studii 
FIGARODKD byl trvalý pokles odhadované glomerulární 
filtrace o  ≥ 40 % proti vstupní hodnotě nebo selhání ledvin 
nebo smrt na podkladě onemocnění ledvin (relativní riziko 
finerenon vs. placebo 0,82, p = 0,001). Hlavním sekundárním 
sledovaným parametrem byl cíl složený z kardiovaskulární 
morbidity, nefatálního infarktu myokardu, cévní mozkové 
příhody a hospitalizace pro srdeční selhání (relativní riziko 
finerenon vs. placebo 0,86, p = 0,03).

Nově publikované výsledky studie FIDELIO-DKD
Studie FIGARODKD (Finerenone in Reducing Cardiovascular 
Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease) se 
zaměřila na o něco méně rizikové pacienty s T2DM a CKD 
ve stádiu 2–4 a  středně zvýšenou albuminurií nebo CKD 
ve stádiu 1–2 a  vysokou albuminurií, kteří by přísná 
kritéria studie FIDELIODKD nesplnili. Její výsledky byly 
prezentovány na konci srpna 2021 na kongresu Evropské 
kardiologické společnosti ve Francii (4). 
Do studie byli zařazeni pacienti s  UACR 30–300 mg/g 
a zároveň eGFR 25–90 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu 

Studie FIGARO-DKD

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

Úvod
Pacienti s  diabetem 2. typu (T2DM) jsou častěji než nediabetická populace postiženi clusterem komorbidit, mezi něž 
patří arteriální hypertenze, chronické onemocnění ledvin (CKD), aterosklerotické komplikace nebo srdeční selhání. I přes 
pokroky v  preventivních strategiích absolutní počet diabetických pacientů s  komplikace narůstá i  díky jejich delšímu 
přežívání. Je proto nezbytné hledat další cesty, jak riziko komorbidit a jejich závažnost snížit. Jednou z perspektivních 
farmakoterapeutických možností v současné době představuje finerenon (1, 2). 
S onemocněním ledvin a kardiovaskulárními chorobami, které se často vyskytují společně a jsou také někdy označovány 
jako kardiorenální syndrom, je spojena nadměrná aktivace mineralokortikoidních receptorů, která přispívá k  aktivaci 
zánětu, fibrotizačním změnám a zvyšuje riziko kardiovaskulárních a renálních komplikací. Inhibice mineralokortikoidního 
receptoru by u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin mohla zvýšit účinnost blokády systému reninangiotenzin, 
zvýšit její antiproteinurický účinek a zpomalit progresi renální insuficience. Finerenon je vysoce selektivní nesteroidní 
inhibitor mineralokortikoidního receptoru třetí generace, který na rozdíl od spironolaktonu nevykazuje nežádoucí účinky 
související s blokádou androgenního receptoru (gynekomastie, erektilní dysfunkce, nepravidelnosti menstruačního cyklu).  

nebo UACR 300–5000 mg/g a  eGFR alespoň 60 ml/min/ 
1,73 m2. Pacienti byli před randomizací léčeni inhibitory 
RAS v  maximální tolerované dávce dle SPC. Ze  studie 
byli vyloučeni zejména pacienti se srdečním selháním 
s redukovanou EF ve stadiu NYHA IIIV a nekontrolovanou 
arteriální hypertenzí. Primárním složeným cílem byl 
čas do úmrtí z  kardiovaskulární příčiny, nefatálního 
infarktu myokardu, nefatální cévní mozkové příhody nebo 
hospitalizace pro srdeční selhání. Prvním sekundárním 
cílem byl kompozit progrese do terminálního selhání ledvin, 
trvalého snížení eGFR od výchozí hodnoty o  nejméně 
40 % nebo úmrtí z  renálních příčin. Pacienti s  eGFR  
25–60 ml/min/1,73 m2 byli randomizováni 1:1 k  placebu 
nebo iniciální dávce finerenonu 10 mg s  doporučenou 
pozdější titrací na 20 mg denně, při vyšší eGFR proběhla 
randomizace přímo k dávce 20 mg finerenonu denně nebo 
placebo. Naopak snížení dávky na 10 mg finerenonu denně 
mohlo být provedeno z  bezpečnostních důvodů (zejména 
při hyperkalémii).
Screening podstoupilo celkem 19 381 pacientů ze 48 zemí 
a  randomizováno bylo 7 437 pacientů, následně pak bylo 
85 pacientů vyloučeno z  analýzy. Průměrný věk pacientů 
léčených finerenonem byl 64 let, 69 % skupiny pacientů byli 
muži a téměř 73 % kavkazská populace. Pacienti byli velmi 
dobře léčeni doprovodnou medikací, která zahrnovala 
například 8,4 % pacientů léčených GLP1 receptorovými 
agonisty a  8,5 % SGLT2 inhibitory, 55 % pacientů bylo 
léčených inzulínem. Průměrná délka trvání DM činila  
14,5 roku a  hodnota HbA1c byla 7,7 % (což se blíží  
60 mmol/mol). Dále mělo 47 % pacientů diuretika a 69 % 
statiny. Ze studie předčasně odstoupilo 27,4 % pacientů na 
finerenonu a 24,7 % pacientů na placebu.
Během 3,4 roků sledování došlo k příhodám sledovaným  
v primárním cíli u 458 z 3 686 pacientů (12,4 %) ve skupině 
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s finerenonem a u 519 z 3 666 (14,2 %) ve skupině s placebem 
(poměr rizik 0,87; 95% interval spolehlivosti (CI) 0,76–0,98;  
p = 0,03), pozitivní výsledek primárního cíle je dán pře
devším nižším výskytem hospitalizace pro srdeční selhání 
(poměr rizik 0,71; 95% CI 0,56–0,90). Složky sekundárního 
cíle se vyskytly u  350 pacientů (9,5 %) ve skupině 
s  finerenonem a  u  395 (10,8 %) ve skupině s  placebem 
(poměr rizik 0,87; 95% CI 0,76–1,01).
Celková frekvence nežádoucích účinků se mezi skupinami 
podstatně nelišila. Incidence přerušení léčby souvisejícího 
s hyperkalemií byla vyšší u finerenonu (1,2 %) než u placeba 
(0,4 %) a hodnota kalémie byla po 1 měsíci trvání studie 
při léčbě finerenonem o 0,16 mmol/l vyšší a dále stabilní, 
s  malým klinickým dopadem. Léčba finerenonem vedla 
k mírnému poklesu krevního tlaku; průměrný rozdíl mezi 

finerenonem a  placebem ve změně systolického krevního 
tlaku proti výchozím hodnotám byl –3,5 mm Hg ve 4. měsíci  
a  –2,6 mm Hg ve 24. měsíci. Průměrné hladiny HbA1c 
a tělesná hmotnost byly v obou skupinách v průběhu studie 
podobné.

Souhrnná analýza FIDELITY
Součástí prezentace studie FIGARODKD byla i plánovaná 
souhrnná analýza výsledků obou sesterských studií 
FIDELITY. FIDELITY byla předem specifikovaná 
metaanalýza kombinující data na úrovni jednotlivých 
pacientů z  FIDELIODKD a  FIGARODKD. Jejím cílem 
bylo vyhodnotit vztah mezi stadiem CKD a  účinností 
finerenonu na kompozitní kardiovaskulární a  renální 
cíle. Do této analýzy bylo zahrnuto více než 13 000 
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NNT after 3,5 years = 47
(95% CI 26–226)*

Placebo: 519/3666 (14,2 %)#

Finerenone: 458/3686 (12,4 %)#

No. at Risk
Finerenone 3686 3600 3517 3427 3320 2781 2184 1712 1093 598 
Placebo 3666 3577 3479 3389 3267 2730 2125 1657 1076 585

Čas do první příhody (měsíce)

*NNT calculations based on an absolute risk reduction after 3,5 years of 2,1 % (95% CI 0,4–3,8); #number of patients with an event over a median of 3,4 years of follow-up
CI – confidence interval; HR – hazard ratio; NNT – number needed to treat

Obr. 1: Finerenon přidaný ke standardní blokádě RAS ve srovnání s placebem významně snížil riziko primárního kardiovaskulárního cíle 
složeného z kardiovaskulární mortality, nefatální CMP nebo hospitalizace pro srdeční selhání.

Outcome
Finerenone
(n = 6519)

Placebo
(n = 6507) HR (95% CI) p-value

n (%) n (%)

eGFR 57% composite
kidney outcome 360 (5,5) 465 (7,1) 0,77

(0,67–0,88) 0,0002

Kidney failure 254 (3,9) 297 (4,6) 0,84
(0,71–0,99) 0,039

ESKD# 151 (2,3) 188 (2,9) 0,80
(0,64–0,99) 0,040‡

eGFR < 15
ml/min/1,73 m2¶ 195 (3,0) 237 (3,6) 0,81

(0,67–0,98) 0,026‡

≥ 57% decrease in
eGFR from baseline¶ 257 (3,9) 361 (5,5) 0,70

(0,60–0,83) < 0,0001

Renal death 2 (< 0,1) 4 (< 0,1) 0,53
(0,10–2,91) -

0,5              1,0          2,0

Favours finerenone       Favours placebo

≥ 57% decrease in eGFR is equivalent to doubling of serum creatinine

* Only 6 patients experienced renal death; # initiation of chronic dialysis for ≥ 90 days 
or kidney transplant; ‡ analysis for p-values not prespecified; ¶ confirmed by 
two eGFR measurements ≥ 4 weeks apart

Obr. 2: Finerenon významně snížil incidenci všech komponent kompozitního renálního cíle (kromě úmrtí z renálních příčin).
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pacientů, což umožnilo spolehlivější odhady kardiorenální 
účinnosti a bezpečnosti finerenonu než podle samostatně 
hodnocených studií. Analýza navíc zahrnovala celý rozsah 
spektra postižení ledvin, s  nímž se pacienti s  T2DM 
setkávají. 
Primárním cílovým parametrem této analýzy byl čas 
do prvního výskytu kompozitu kardiovaskulární smrti, 
nefatálního infarktu myokardu, nefatální cévní mozkové 
příhody nebo hospitalizace pro srdeční selhání a jeho vztah 
ke kategoriím eGFR a UACR. Sekundárním cílem byl čas do 
prvního výskytu kompozitu selhání ledvin, snížení eGFR 
o  57 % nebo více od výchozího stavu trvajícího po dobu 
nejméně čtyř týdnů nebo úmrtí na podkladě onemocnění 
ledvin a jeho vztah ke kategoriím eGFR a UACR.
V metaanalýze FIDELITY bylo analyzováno celkem 13 026 
pacientů po dobu (medián sledování) 3,0 roku. Kompozitní 
kardiovaskulární cílový parametr se vyskytl u  825  
(12,7 %) pacientů užívajících finerenon a  939 (14,4 %) 
pacientů, kteří dostávali k  jinak standardní léčbě placebo. 
Finerenon snížil riziko sledovaných kardivaskulárních 
příhod u tohoto výsledku o 14 % ve srovnání s placebem 
(poměr rizik [HR] 0,86; 95% interval spolehlivosti (CI) 
0,78–0,95; p = 0,0018, NNT po dobu 3 let = 46). Primárního 
cíle bylo dosaženo zejména redukcí hospitalizací pro srdeční 
selhání a snížením kardiovaskulární mortality. Výsledek byl 
nezávislý na vstupní úrovni UACR, eGFR a na léčbě GLP1 
RA nebo SGLT2 inhibitory.

Kompozitní renální cíl se vyskytl u  360 (5,5 %) pacientů 
užívajících finerenon a  465 (7,1 %) pacientů, kteří 
dostávali placebo. Riziko tohoto výsledku bylo o 23 % nižší 
u  finerenonu než u  placeba (HR 0,77; 95% CI 0,67–0,88;  
p = 0,0002). Všechny složky kompozitního výsledku ledvin 
byly významně nižší u  finerenonu než u  placeba, kromě 
úmrtí z renálních příčin, ke které došlo příliš zřídka na to, 
aby bylo možné provést mezi skupinami validní porovnání.
Pokud jde o  bezpečnost, výsledky byly mezi léčebnými 
rameny obecně podobné. Hyperkalemie byla sice častější 
u  finerenonu (14,0 %) než u  placeba (6,9 %), ale trvalé 
přerušení léčby v  důsledku hyperkalemie nebylo časté 
(1,7 % ve skupině s  finerenonem proti 0,6 % ve skupině 
s placebem). 

Závěr
Z  výsledků studie FIGARODKD prezentované na 
kongresu ESC 2021 vyplývá, že finerenon snížil riziko 
komplikací také u diabetiků s mírným až středně závažným 
onemocněním ledvin. Souhrnná analýza FIDELITY pak 
ukazuje, že finerenon ve srovnání s  placebem a  jinak 
standardní farmakoterapií snížil riziko kardiovaskulárních 
komplikací a progrese onemocnění ledvin v celém spektru 
CKD. Kardiovaskulární přínos léčiva byl konzistentní 
napříč kategoriemi eGFR a UACR, což naznačuje uplatnění 
finerenonu již v  časných stádiích onemocnění ledvin 
u pacientů s diabetem 2. typu.
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Studie VERTIS CV
Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin 
in Type 2 Diabetes

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., 
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika FN USA a LF MU, Brno

Úvod
Inhibitory sodíkoglukózových kotransportérů (SGLTi) jsou 
důležitou léčebnou strategií v léčbě diabetes mellitus 2. typu 
(DM2). Ertugliflozin je nový vysoce selektivní a reverzibilní 
inhibitor sodíkglukózového transportéru 2 (SGLT2i). Tento 
transportér je zodpovědný za renální reabsorpci glukózy. 
Ertugliflozin obdobně jako další glifloziny zvýší vylučování 
glukózy ledvinami, což vede k poklesu glykemie a zlepšení 
kompenzace cukrovky bez rizika hypoglykemie. Jde o me
chanismus účinku nezávislý na působení inzulinu. Ertugli
flozin byl schválen Evropskou Medicínskou agenturou 
(EMA) pro léčbu DM2 v Evropě v březnu 2018. Je schválen 
pro použití v  monoterapii a  jako přídatná léčba k  dalším 
antidiabetikům. Podrobný popis farmakologických a  kli
nických účinků je podán v přehledném článku dr. Račické 
(1). Ostatní inhibitory SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin, 
empagliflozin) byly prověřeny v  klinických studiích stran 
kardiovaskulárního prospěchu (2, 3). Studie VERTIS CV si 
dala za cíl tyto přiznivé účinky na kardiovaskulární systém 
potvrdit také pro ertugliflozin při srovnání s placebem (4).

Metodika 
Multicentrická, dvojitě slepá studie, nemocní s DM2 a ate
rosklerotickým postižením kardiovaskulárního systému byli 
randomizováni do tří skupin: ertugliflozin 5 nebo 15 mg či 
placebo v  jedné denní dávce. Do konečné analýzy byli ne
mocní s  ertugliflozinem sloučeni bez ohledu na velikost 
dávky. Primárním cílem bylo ukázat noninferioritu vůči 
placebu a  dále určit výskyt závažných kardiovaskulárních 
příhod (složený primární cíl byl: úmrtí z  KV příčin, nefa
tální infarkt myokardu a nefatální cévní mozková příhoda 
– MACE). Tolerance noninferiority byla určena 1,3 (horní 
hranice 95,6 % intervalu spolehlivosti pro poměr rizik ertu

Souhrn
Studie VERTIS CV testovala účinnost inhibitoru SGLT2 – ertugliflozinu, který je indikován jako perorální antidiabetikum 
pro nemocné s diabetes mellitus 2. typu (DM2). Multicentrická randomizovaná studie sledovala 8246 nemocných s DM  
2. typu s KV rizikem, kteří dostávali 5 nebo 15 mg ertugliflozinu oproti placebu. Studie ukázala, ertuglifozin, je noninfe
riorní stran  kardiovaskulární i renální bezpečnosti ve srovnání s placebem.
Klíčová slova: inhibitory SGLT2, ertugliflozin, klinické studie, kardiovaskulární a renální  bezpečnost

gliflozin vs placebo). Sekundární cíl byl složený z kardiovas
kulárního úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání. 

Výsledky (Obr.1)
Randomizováno bylo a  následně sledováno po dobu  
3,5 roku 8 246 nemocných, kteří  dostali bud ertugliflozin 
nebo placebo. Závažné kardiovaskulární příhody (MACE) 
se ve skupině ertugliflozinu vyskytly u 653 z celkového po
čtu 5 493 (11,9 %)  a ve skupině placeba u 327 z celkového 
počtu 2 745 (11,9 %) nemocných (poměr rizik [HR] = 0,97; 
95,6% interval spolehlivosti [CI] 0,85–1,11; p < 0,001 pro 
noninferioritu). Kardiovaskulární úmrtí nebo hospitaliza
ce pro srdeční selhání se vyskytly u 444 z 5 499 pacientů  
(8,1 %) ve skupině ertugliflozinu a  u  250 z  2 747 paci
entů (9,1 %) v  placebové skupině (HR = 0,88; 95,8% CI;  
0,75–1,03; p = 0,11 pro superioritu). Poměr rizik pro úmr
tí z kardiovaskulární příčin byl 0,92 (95,8 % CI 0,77–1,11), 
poměr rizik pro úmrtí z renálních příčin, nutnost náhrad
ní ledvinné léčby nebo zvýšení kreatininu na dvojnáso
bek byl 0,81 (95,8 % CI, 0,63–1,04). Amputace byla nutná  
u  54 nemocných (2,0 %) při dávce 5 mg ertugliflozinu,  
u 57 pacientů (2,1%) při dávce 15 mg a v placebové skupině 
amputace byla provedena u 45 nemocných (1,6%), nebyl na
lezen statistický rozdíl mezi placebem a ertugliflozinem (4). 

Závěr
Ve studii VERTIS CV zahrnující nemocné s diabetes melli tus 
2 typu a  aterosklerotickým postižením kardiovaskulárního 
systému byl ertugliflozin noninferiorní s placebem v hlavním 
složeném cíli – úmrtí na kardiovaskulární příhodu, nefatální 
infarkt myokardu či nefatální mozkovou cévní příhodu. Po
dobný bezpečnostní cíl byl splněn i pro ledvinné ukazatele.
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Pro léčbu arteriální hypertenze bylo publikováno množ
ství různých doporučení, a  to jak na národní úrovni, tak 
i na mezinárodní. Spíše se od sebe odlišují svojí délkou než 
svým obsahem, a tedy se shodují v přístupu, jak léčit chro
nickou arteriální hypertenzi.
Vlastní krevní tlak (TK) však není konstantní hodnota 
a  kolísá v  závislosti na různých stavech. Z  tohoto důvo
du hodnotíme jak při kazuálním, tak i při domácím nebo 
24hodinovém měření TK průměrné hodnoty než jednotli
vé. Měření TK by mělo být prováděno vždy po určité době 
zklidnění, a to jak psychického, tak i fyzického, neboť roz
rušení, fyzická námaha jsou spojeny se vzestupem hodnot 
TK. V  případě těžké fyzické námahy mohou hodnoty TK 
přesahovat i hodnoty 200 mm Hg systolického TK a v tom
to případě je rozhodně nepovažujeme za život ohrožující. 
To samé může platit i  pro silné psychické rozrušení, jak 
bývá často zřejmé i ze záznamů 24hodinového monitoro
vání TK.
Akutní zvýšení TK spojené s orgánovou dysfunkcí je ozna
čováno jako hypertenzní emergentní stav a můžeme mezi 
ně řadit například aortální disekci nebo mozkové krvácení. 
V tomto případě je nutné snížit hodnoty TK v řádu hodin 
pomocí parenterální medikace. Za hypertenzní urgentní 
stavy pak označujeme ty, u nichž není nutné snižovat TK 
pomocí parenterální antihypertenzní medikace a  léčba 
nemusí probíhat na jednotkách intenzivní péče. Můžeme 
mezi ně zařadit například hypertenzi u srdečního selhání, 
vzestup TK při panické atace nebo perioperační hypertenzi 
(1). I těmto stavům je v doporučeních věnována pozornost. 
Naopak je velmi malá pozornost věnována akutnímu zvý

Ad hoc podávaná antihypertenzní medikace 
u hospitalizovaných pacientů – je pro pacienty prospěšná?

prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

šení TK, se kterým může být pacient odesílán do nemoc
nice nebo jsou zjištěna během hospitalizace a které může 
být způsobeno různými stresovými situacemi nebo akutní 
bolestí. V  evropských doporučeních je této problematice 
věnováno několik vět (2), v mezinárodních pak nejsou vů
bec zmíněná (3). To je ve velké kontradikci s rutinní klinic
kou praxí, kde se s těmito stavy můžeme setkat velmi často. 
Tato skutečnost byla reflektována českými Doporučeními 
a  souhrnně byly tyto stavy označeny jako paroxysmální 
hypertenze. Jako základní léčebný postup je doporučeno 
zklidnění pacienta včetně podání anxiolytika (4, 5) a samo
zřejmě léčba vyvolávající příčiny – například analgetikum. 
Naopak výrazně odrazujeme od podávání antihypertenzív 
pro možnost náhlého poklesu TK s tím souvisejících kom
plikací jako je selhání ledvin nebo mozková hypoperfúze. 
To platí i pro běžně podávaný kaptopril, u něhož byly po
psány těžké hypotenze již v  80. letech, přesto je ale stále 
velmi často podáván a předepisován pro domácí použití (6). 
V  srpnovém čísle časopisu Hypertension byla publikována 
studie amerických autorů z Floridy zaměřená na vliv ad hoc 
podáváných antihypertenzív u pacientů se zjištěným zvý
šením TK během hospitalizace, které nebylo doprovázeno 
emergentním stavem (7). Základním kritériem pro zařaze
ní do studie bylo ad hoc podané antihypertenzívum během 
pobytu v  nemocnici u  chronicky léčených hypertoniků. 
Jako kontrolní skupina posloužili léčení hypertonici bez ad 
hoc podávané medikace. Do studie nebyly zařazení pacien
ti, kteří byli primárně přijatí přímo na jednotku intenzivní 
péče, dále na porodnici a k chirurgickému výkonu. Stejně 
tak nebyli do studie zařazení i pacienti s aortální disekcí, 

Tabulka 1: Souvislost mezi ad hoc podávanou antihypertenzní medikaci a sledovanými klinickými parametry 
                      u hospitalizovaných pacientů

Klinický parametr Pacienti s ad hoc 
medikací (n = 4219)

Pacienti bez ad hoc 
medikace (n = 4219) p Odds Ratio 

(95% interval spolehlivosti)

Ischemická příhoda

Akutní poškození ledvin, n (%)* 538 (15,5) 444 (12,8) 0,002 1,24 (1,09–1,42)

Cévní mozková příhoda, n (%) 17 (0,4)      2 (0,05) < 0,001 8,5 (1,96–36,79)

Náhlý pokles TK, n (%)† 350 (11,1) 103 (5,9) < 0,001 2,05 (1,56–2,71)

Nemocniční mortalita, n (%)   33 (0,78)     14 (0,33) 0,006 2,36 (1,26–4,41)

Délka hospitalizace, dny 
(medián; 25, 75 kvartil) 4,7 (2,9–7,9) 2,9 (1,8–5,0) < 0,001

* Akutní selhání ledvin bylo hodnoceno u 3 464 pacientů v každé skupině 
   (nebylo hodnoceno u pacientů s akutním selháním ledvin při přijetí).
† Náhlý pokles TK byl hodnocen u 3155 pacientů ve sledované skupině a u 1741 pacientů v kontrolní skupině.
   Upraveno podle Mohandas et al. (7).
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Nežádoucí účinky

akutní selhání ledvin
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cévní mozková příhoda
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Graf znázorňuje počet ad hoc podaných dávek antihypertenzních léků (PRN – pro re nata) (1, 2, 3, ≥ 4), výskyt akutního 
poškození ledvin, cévní mozkové příhody a nemocniční mortality. Jako kontrolní skupina jsou považováni pacienti, 
kteří užívali jen plánovanou antihypertenzní medikaci. OR (odds ratio), poměr podílů pravděpodobnosti a je mírou 
relativního rizika. Upraveno podle Mohandas et al.(7)

infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou. Cí
lem studie bylo zjistit, zda ad hoc podávaná antihypertenz
ní medikace může být doprovázena častějším výskytem 
komplikací – náhlým poklesem TK (definovaný jako pokles 
hodnot TK o nejméně 25 % během jedné hodiny po podání 
medikace), dále pak zhoršením renálních funkcí (definova
né buď jako vzestup sérového kreatininu 27 μmol/l během 
48 hodin nebo vzestup o 50 % v průběhu jednoho týdne) 
a  cévní mozkovou příhodou. Dalšími sledovanými kritérii 
byla mortalita během hospitalizace a délka pobytu.
Do studie bylo zařazeno celkem 4 219 pacientů jak ve sle
dované, tak i kontrolní skupině (tito pacienti byli vybráni 
z celkem 42 381 pacientů, kteří byli následně vybráni tak, 
aby se nelišili v  základních antropometrických paramet
rech, rase, pohlaví, vstupních hodnotách TK a v komorbidi
tách jako jsou diabetes, hypertenze, srdeční selhání, ICHS 
nebo cévní mozková příhoda, přičemž ad hoc podávaná me
dikace byla podána u 5 785 pacientů). Celkem 90 % pacien
tů bylo přijato do nemocnice urgentně. Pro vzestup TK byla 
medikace podávána z 93 % parenterálně, z valné většiny byly 
podávanými antihypertenzívy hydralazin (53 %) a labetalol 
(43 %). Z 54 % byla medikace podávána pro hodnoty systo
lického TK ≥ 180 mm Hg a v ostatních případech pro hod
noty systolického TK v rozmezí 140 až 179 mm Hg. Často 
nebyla ad hoc medikace z důvodu zvýšeného TK podávána 
jen v jednou, ale také dvakrát (20 % případů), třikrát (13 %) 
a dokonce čtyřikrát a více (28 %).

Základní výsledky studie jsou uvedeny v Tabulce 1. U paci
entů s ad hoc podávanou medikací byl zjištěn signifikantně 
častější akutní pokles TK než u pacientů bez ad hoc podáva
né medikace (11,1 % vs. 5,9 %), stejně tak i akutního poško
zení ledvin (15,5 % vs. 12,8 %) a cévních mozkových příhod 
(17 vs. 2 příhody). Současně došlo i k navýšení nemocniční 
mortality (33 vs. 14 případů) a také i k prodloužení délky 
hospitalizace (medián 4,7 dní vs. 2,9 dne). Výskyt nežádou
cích příhod závisel nejen na četnosti podávání ad hoc me
dikace (Obr. 1), ale také i na způsobu podání – parenterální 
podání bylo spojeno s vyšším rizikem než perorální podání.
Výsledky provedené práce tedy naznačily, že v  případě 
jednorázově zjištěných zvýšených hodnot TK v nemocnici 
u jinak stabilních pacientů může být aktivní přístup spojen 
s horší prognózou než konzervativní postup. S ohledem na 
skutečnost, že se jednalo o retrospektivní studii, je nutné 
brát její výsledky samozřejmě s  velkou rezervou. Velkým 
problémem v  interpretaci výsledků může být samozřejmě 
i to, že TK bývá měřen v nemocnici s velkou chybou, neboť 
způsob jeho měření vůbec neodpovídá standardizovaným 
postupům (8). Této skutečnosti by si ale měl být každý lé
kař vědomý při hodnocení zvýšených hodnot TK v nemoc
nici a být v indikaci aktivní léčby velmi obezřetný. Problém 
zvýšených hodnot TK může být také umocněný výrazným 
nadužíváním měření TK u  jinak stabilních pacientů v  ne
mocnici. Další limitací je samozřejmě je to, že není uvede
no, co bylo důvodem měření TK. Z  českého pohledu pak  

Obr. 1: Graf zobrazující souvislost mezi počtem dávek ad hoc podávané antihypertenzní medikace a nežádoucími účinky
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samozřejmě to, že se parenterální hydralazin i  labetalol 
u nás nepoužívá.
Výsledky studie nelze samozřejmě generalizovat i na situa
ce mimo nemocnici. Vždy by ale mělo zůstat pro většinu si
tuací spojených se zvýšením TK základním léčebným opat
řením zklidnění pacienta (často svým postojem můžeme 

ještě anxietu zhoršovat) a dále pak i odstranění možných 
vyvolávajících příčin, které mohou být spojeny se vzestu
pem hodnot TK. Naopak bychom měli mít v těchto přípa
dech vždy na paměti, že akutně podávaná antihypertenzní 
medikace může u jinak stabilizovaných pacientů vést k zá
važným klinickým následkům.
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Tabulka 1: Klasifikace hypertenze na základě klinického TK  (v mm Hg)

Normal BP < 130 a < 85

High-normal BP 130–139 a/nebo 85–89

Grade 1 Hypertension 140–159 a/nebo 90–99

Grade 2 Hypertension ≥ 160 a/nebo ≥ 100

Guidelines Mezinárodní společnosti pro hypertenzi 
(International society of hypertension, ISH) 2020:
Stručný  komentář

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

V loňském roce byla publikována Nová doporučení Meziná
rodní společnosti pro hypertenzi (ISH) v časopise Journal 
of hypertension (1). Tato nová doporučení prezentovaná na 
22 stránkách jsou ve srovnání s těmi evropskými (2) pod
statně stručnější. Jak autoři uvádějí, cílem guidelines je 
zpřístupnit a zpřehlednit problematiku vysokého krevního 
tlaku nejen specialistům, ale i praktickým lékařům, sestrám 
a případně i dalším zdravotnickým pracovníkům v zemích 
s  různým stupněm socioekonomického vývoje. Na tvorbě 
guidelines, která nebyla financována farmaceutickým prů
myslem, se podíleli autoři z různých kontinentů (1). 
V následujících řádcích se pokusím stručně představit zá
kladní body tohoto textu, resp. změny oproti evropským/
národním českým doporučením (2, 3). 
Definice hypertenze zůstává stejná jako v evropských a na
šich doporučeních, což je potěšitelné s  ohledem na odliš
nou definici hypertenze v nedávných kontroverzních ame
rických guidelines, která tak vyprodukovala nově desítky 
milionů „hypertoniků“. Klasifikace hypertenze na základě 
klinického TK je však trochu odlišná od evropských, neb Tabulka 2: Klasifikace hypertenze na základě klinického, 

domácího a ambulantního monitorování TK (v mm Hg)

Klinický TK ≥ 140 a/nebo ≥ 90

ABPM 24h průměr ≥ 130 a/nebo ≥ 80

Denní průměrný TK ≥ 135 a/nebo ≥ 85

Noční průměrný TK ≥ 120 a/nebo ≥ 70

TK při domácím měření ≥ 135 a/nebo ≥ 85

spojuje středně těžkou a  těžkou hypertenzi do jednoho 
stupně (Tabulka 1). Co vedlo autory k této změně oproti ev
ropským doporučením, není zcela jasné. 
Definice izolované systolické hypertenze, která je, jak auto
ři správně uvádějí, velmi častá nejen u starších ale i u mlad
ších osob, zůstává stejná, tedy STK ≥ 140 mm Hg a  DTK 
pod 90 mm Hg. 
Farmakologická léčba je indikována u  obou stupňů 
hypertenze (Grade 1, 2).
Hodnoty TK při automatickém měření TK v ordinaci nejsou 
uváděny. 
Kapitola týkající se měření krevního tlaku je podobná jako 
v  našich národních (3) či evropských doporučeních (2), 
je zdůrazňován význam nejen klinického, ale i   domácího 
a  24hod. ambulantního měření. Součástí této kapitoly je 
instruktivní přehledný obrázek jak správně měřit TK v kli
nické praxi. 

Tabulka 3: Plán postupu měření TK na základě výsledků klinického TK

TK   ≤ 130/85 mm Hg TK  130–159/85–99 mm Hg TK ≥160/100 mm Hg

kontrola TK během 3 let 
(za rok v případě dalších RF)

je třeba potvrdit domácím či 24hod. 
měřením, ev. opakovaným klinickým 
měřením

vhodné potvrdit během několika dní 
či týdnů

Other risk factors,
HMOD, or disease

High-normal
SBP 130–139 mm Hg

DBP 85–89 mm Hg

Grade 1
SBP 140–159 mm Hg

DBP 90–99 mm Hg

Grade 2
SBP ≥ 160 mm Hg
DBP ≥ 100 mm Hg

No other risk factors Low Low Moderate High

1 or 2 risk factors Low Moderate High

≥ 3 risk factors Low  Moderate High High

HMOD, CKD grade 3, 
diabetes mellitus, CVD High High High

Obr. 1: Diagnostický  přístup k určení KV rizika u hypertenze
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Tabulka 4: Přehled látek zvyšujících TK/vyvolávajících hypertenzi

Nesteroidní antirevmatika
(NSAID)
                                                               

absence vzestupu nebo malý vzestup do 3/1 mm Hg u celecoxibu

vzestup o 3/1 mm Hg u neselektivních NSAID

absence vzestupu TK po aspirinu

NSAID mohou antagonizovat účinky RAAS inhibitorů a BB

Hormonální antikoncepce vzestup o 6/3 mm Hg u vysokých dávek estrogenů 
( ≥ 50 μg a 1–4 μg progestinu)

Antidepresiva vzestup o 2/1 mm Hg u SNRI, 3x vyšší pravděpodobnost hypertenze 
u tricyklických antidepresiv, absence vlivu na TK u SSRI

Acetaminophen 1,34x zvýšené riziko hypertenze v případě denního použití

Další medikace steroidy

antiretrovirová  léčba – inkonzistentní vliv na TK

sympatomimetika: pseudoefedrin, kokain, amfetamin

antimigrenosní serotonergní látky

rekombinantní lidský erytropoetin

inhibitory kalcineurinu

inhibitory angiogeneze a kináz

inhibitory 11beta-hydroxysteroidní dehydrogenázy typu 2

Rostlinné a další látky alkohol, Ma-huang (chinese ephedra), Ginseng (ženšen) 
ve vysokých dávkách, lékořice, yohimbin, třezalka

Použité zkratky:  SNRI: selektivní inhibitor reuptaku norepinefrinu a serotoninu
                                    SSRI: selektivní inhibitor reuptaku serotoninu

Prakticky užitečný může být plán postupu měření TK na 
základě výsledků klinického TK (viz Tabulka 3), i když časo
vé dispozice u vyššího TK jsou poměrně vágní.
Stručný komentář je věnován hypertenzi bílého pláště 
a  maskované hypertenzi, které se mohou vyskytovat jak 
u neléčených, tak u léčených osob v poměrně vysokém pro
centu (10–30 %, 10–15 % resp.). Maskovaná hypertenze 
znamená podobně zvýšené KV riziko jako „fixovaná“ hyper
tenze, a proto by měla být potvrzena častějším klinickým 
i mimoklinickým měřením TK a v případě jejího potvrzení 
farmakologicky léčena. Paleta doporučených klinických i la
boratorních vyšetření je podobná evropským doporučením. 
Obr. 1 uvádí zjednodušený diagnostický přístup k určení KV 
rizika na základě TK, přítomnosti dalších rizikových fakto
rů, subklinického orgánového poškození (HMOD), renální 
dysfunkce (CKD) či přítomnosti kardiovaskulárních one
mocnění/komplikací (CVD). 
Klinicky přínosný může být přehled látek zvyšujících krev
ní tlak nebo vyvolávajících hypertenzi s uvedením konkrét
ních hodnot (viz Tabulka 4).
Text týkající se doporučení životního stylu je podobný dal
ším guidelines (2, 3), pozitivním aspektem je uvedení ně
kterých konkrétních detailů týkajících se fyzické aktivity či 
uvolňování stresu. 
Pozitivním aspektem nových doporučení je uvedení se
zonního kolísání krevního tlaku. Je známo, že v  letních 
měsících díky zvýšeným teplotám krevní tlak klesá, 
zatímco v zimě je tomu právě naopak. Podobné změny jsou 
registrovány i u osob cestujících mezi kontinenty s velkými 
teplotními rozdíly. Podle metaanalýz dochází v létě k prů
měrnému poklesu TK o  5/3 mm Hg přičemž tyto rozdíly 
jsou výraznější u  léčených hypertoniků. Sezonní kolísání 
teplot/krevního tlaku by mělo být zvažováno při úpravách 
antihypertenzní léčby. 

Farmakologická léčba
Méně než 50 % hypertoniků z celosvětového pohledu do
stává antihypertenzní léčbu, což kontrastuje s významným  
50% snížením KV rizika v  případě poklesu TK  
o 20/10 mm Hg. 
Pozornost je věnována nonadherenci k  farmakologické 
léčbě, která je velmi častá (10–80 %) a je jednou z nejčas
tějších příčin nedostatečné kontroly hypertenze a zhoršené 
prognózy. Etiologie nonadherence je multifaktoriální a za
hrnuje faktory zdravotního systému, léčby, indidivuální 
charakteristiku pacienta a  jeho socioekonomický status. 
Užitečné je doporučení následujících opatření ke zvýšení 
adherence: simplifikace léčby, použití léků podávaných lx 
denně, častější použití fixních kombinací, používání domá
cího měření TK, připomínky užívání léků, použití elektro
nických pomůcek ke zvýšení adherence jako jsou mobilní 
telefony, vysvětlovat smysl adherence pacientům apod. 
Schéma  přístupu k zahajování léčby hypertenze je uvedeno 
na Obr. 2. Jak je patrné ze schématu, postup se příliš neliší 
od evropských či národních doporučení (2, 3). 
Cílové hodnoty TK dle mezinárodních doporučení (1) jsou 
uvedeny v Tabulce 5.
Užitečné a praktické s ohledem na adherenci je doporučení do
sažení cílových hodnot TK během 3 měsíců. Na druhou stranu 

Tabulka 5: Cílové hodnoty TK

Vhodné dosažení cílových hodnot TK během 3 měsíců 

Snížení TK nejméně o 20/10 mm Hg, ideálně pod 140/90 mm Hg

Osoby pod 65 let: cílové hodnoty pod 130/80, 
ale nad 120/70 mm Hg 

Osoby nad 65 let: cílové hodnoty TK pod 140/90 mm Hg, 
zvažovat individuální přístup dle komorbidit
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Obr. 2: Zahajování léčby hypertenze
Použité zkratky: CVD – kardiovaskulární choroby, CKD – chronické onemocnění ledvin, DM – diabetes mellitus, HMOD – subklinické orgánové poškození

zmínka o vhodnosti snížení TK nejméně o 20/10 mm Hg bez 
zohlednění stupně hypertenze může být zejména v případě 
mírné hypertenze problematická. Strategie antihypertenz
ní léčby dle ISH guidelines (1) je sumarizována na Obr. 3. 
Obecně jsou doporučovány látky podávané 1x denně s do
statečným 24hodinovým antihypertenzním účinkem. 
Jak je patrné, tato mezinárodní doporučení (1) na rozdíl od 
evropských (2) a národních českých (3) preferují RAS blo
kátory a blokátory kalciových kanálů před dalšími skupina
mi antihypertenziv jako jsou diuretika. Tento přístup je ne
jasný a trochu překvapuje v kontextu deklarované globální 
implementace těchto doporučení napříč různými světadíly 
a  zeměmi s  rozdílným stupněm socioekonomického vý
voje. Je rovněž problematický odklon od monoterapie při 
zahajování farmakologické léčby dle schématu, jakkoliv je 
dále malá zmínka o možnosti monoterapie u osob s hyper
tenzí 1. stupně či velmi starých/gracilních osob nad 80 let.  
AT1blokátory jsou v mezinárodních doporučeních uváděny 
na roveň ACEI. Betablokátory mohou být podávány v kte
rémkoliv kroku v případě jejich specifické indikace (angina 
pectoris, po IM, fibrilace síní, srdeční selhání, mladá žena 

plánující graviditu). U  těžších forem hypertenze může 
být výhodné preferenční doporučení thiazidových analog 
před thiazidy. Prakticky užitečné je uvedení širokého pás
ma dávkování spironolaktonu od 12,5 do 50 mg s uvede
ním i potenciálních rizik jeho podávání v případě poklesu 
GFR pod 45 ml/min/1,73 m2 a/nebo vzestupu kalemie nad  
4,5 mmol/l (1). 

Léčba hypertenze ve specifických indikacích

Hypertenze a ICHS 
Je zmíněn význam hypertenze jako RF pro ICHS. 25–30 % 
infarktů myokardu je dle epidemiologických studií způso
beno vysokým krevním tlakem. V  kontextu současných 
doporučení léčby dyslipidemií jsou již uvedeny cílové 
hodnoty LDL pod 1,4 mmol/l, jakkoliv to bude v  řadě 
případů obtížně dosažitelné a ekonomicky náročné. 

Hypertenze a CMP
Prakticky důležité je uvedení cílových hodnot LDL chole
sterolu pod 1,8 mmol/l u osob po ischemické CMP.

Established Diagnosis of Hypertension

Lifestyle advice

Grade 1
BP 140–159 / 90–99 mm Hg

Grade 2
BP ≥ 160 / 100 mm Hg

ESSENTIAL OPTIMAL

Immediate drug treatment in 
high-risk patients or those with 

CVD, CKD, DM or HMOD

ESSENTIAL OPTIMAL

Limited drug
Availability?

Yes No

In those at lower risk, supply lifestyle 
intervention for 3–6 months.

If BP still not controlled and where 
possible start drug treatment in those 

aged 50–80 years

Drug treatment in low to 
moderate risk patients 
without CVD, CKD, DM 

or HMOD after 3–6 
months of lifestyle i

ntervention, if BP still 
not controlled

Immediate drug 
treatment in all patients

ESSENTIAL OPTIMAL
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Obr. 3: Strategie farmakologické léčby hypertenze 
Použité zkratky: A – RAS blokátor (ACEI nebo sartan), C– blokátor kalciových kanálů, D – diuretikum thiazidové analogum, SPC – fixní kombinace

Hypertenze a srdeční selhání 
Léčba je shodná s dalšími doporučeními, překvapivá je jen 
absence zmínky o SGLT2 inhibitorech. 

Hypertenze a CHOPN 
Doporučení taktiky farmakologické léčby je velmi důležité 
díky častosti výskytu CHOPN u hypertenze. Cílové hodno
ty TK jsou stejné, ve farmakologické léčbě jsou preferovány 
AT1blokátory, kalciové blokátory a diuretika. 

Hypertenze a diabetes mellitus 
Jsou uvedeny cílové hodnoty LDL cholesterolu u různých 
populací diabetiků, avšak podobně jako u  HT a  srdeční
ho selhání, chybí jakákoliv zmínka o  výhodnosti SGLT2 
inhibitorů. 

Hypertenze a dyslipidemie 
V léčbě HT jsou upřednostňovány RAS blokátory a kalciové 
blokátory, zatímco statiny jsou logicky preferovanou skupi
nou hypolipidemik. V případě nutnosti v kombinaci s ezeti
mibem, eventuálně s PCSK9 inhibitorem. 

Hypertenze a  zánětlivá revmatická onemocnění 
(IRD) 
IRD jsou často spojena s  vyšší prevalencí hypertenze, její 
zhoršenou kontrolou a vyšším KV rizikem. V léčbě hyper
tenze jsou preferovány RAS blokátory díky aktivaci RAS 
systému u  IRD, ev. kalciové blokátory. Hypolipidemická 

terapie by měla být často používána díky zvýšenému KV ri
ziku. Neměly by se používat vysoké dávky NSAID a v biolo
gické léčbě by měly být preferované látky neovlivňující TK.

Hypertenze a psychiatrická onemocnění
Hypertenze je u  psychiatrických chorob častá, zejména 
v  případě deprese. Psychiatrická onemocnění včetně de
prese vedou často ke zvýšení KV rizika. V léčbě hypertenze 
jsou preferovány RAS blokátory a diuretika, zatímco bloká
tory kalciových kanálů a alfablokátory by měly být použí
vány s opatrností zejména u pacientů léčených antidepre
sivy (SSRI) se zvýšeným rizikem ortostatické hypotenze. 
Měla by být věnována pozornost potenciálním interakcím 
a v případě sklonu k tachykardii jsou doporučovány beta
blokátory (s  výjimkou metoprololu). Trochu překvapivě 
chybí jakákoliv zmínka o centrálně působících látkách. 

Rezistentní hypertenze 
Nejméně v 50 % případů se jedná o pseudorezistenci. Ro
zumná je opětně zmínka o vhodnosti použití spironolakto
nu jako 4. léku v případě sérového K pod 4,5 mmol/l a GFR 
nad 45 ml/min/1,73 m2. V  případě intolerance či kontra
indikace spironolaktonu je uvedena trochu překvapivě ple
jáda různých antihypertenziv s  rozdílným mechanismem 
působení (amilorid, doxazosin, eplerenon, clonidin, beta
blokátory). V  ISH doporučeních není zmíněna možnost 
léčby rezistentní hypertenze pomocí renální denervace či 
aktivace baroreceptorů. 

OPTIMAL

Ideally Single
Pill Combination

Therapy (SPC)

Step 1
Dual low-dose#

combination

Step 2
Dual full-dose
combination

Step 3
Triplecombination

Step 4
(Resistant 

Hypertension)
Triple Combination
+ Spironolactone or

other drug

A + C a, b, c

A + C a, b

A + C + D

A + C + D
Add Spironolactone

(12,5–50 mg o.d.)d
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Sekundární hypertenze
Je uveden vcelku užitečný přehled nejčastějších forem 
s  jejich klinickými rysy a  laboratorními a  terapeutickými 
přístupy. Rozdíly oproti dalším doporučením (2, 3) nejsou 
podstatné. 

Hypertenze a gravidita 
Jsou uvedeny některé konkrétní možnosti prevence pre
eklamspie (podávání ASA v dávce 75–162 mg mezi 12–36. 
týdnem či používání perorálního kalcia 1,5–2 g/den v pří
padě jeho nedostatečného přívodu (pod 600 mg/den). Ve 
farmakologické léčbě hypertenze v graviditě je preferována 
methyldopa, betablokátory (zejména labetalol) a dihydro
pyridinové blokátory kalciových kanálů (trochu překvapivě 
jen nifedipin a nicardipin). RAS blokátory a přímé inhibi
tory reninu jsou pochopitelně kontraindikovány. V případě 
přetrvávající hypertenze po porodu je možné použít beta
blokátory či blokátory kalciových kanálů. Methyldopa je 
o porodu kontraindikována díky zvýšenému riziku deprese. 
V  textu chybí zmínka o  možnosti použití diuretik, která 
mohou být užitečná v  případě těžších forem hypertenze 
(zejména v případě preexistující formy hypertenze).

Hypertenzní krize
Mezinárodní doporučení uvádí jen emergentní situace 
a tedy nezmiňuje urgentní hypertenzní stavy. Mezi forma
mi emergentních situací je uváděna i dnes velmi vzácná ma
ligní hypertenze. 
V  léčbě konkrétních situací jsou zmiňovány jednotlivé 
doporučované substance, chybí však uvedení formy léků 
a rovněž v předkládaném výběru antihypertenziv chybí ně
které další látky jako je nimodipin či enalaprilát. 

Co říci závěrem
Nová mezinárodní doporučení diagnostiky a  léčby hy
pertenze (ISH) jsou stručným a  přehledným materiálem 
vhodným pro každodenní klinickou praxi lékařů různých 
odborností. Důležité je, že se tato guidelines nijak zásadně 
neodchylují od evropských doporučení. Nejpřekvapivějším 
aspektem je oslabení postavení diuretik v  léčbě hyper
tenze. Přínosem nových guidelines je uvedení některých 
konkrétních častých klinických situací s vyšším výskytem 
hypertenze (např. hypertenze a CHOPN, hypertenze a zá
nětlivá revmatická onemocnění, hypertenze a psychiatric
ké choroby) a návodem k léčbě vysokého krevního tlaku. 
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Intervence životního stylu představují základní část pri
mární prevence u  nízkorizikových skupiny a  slouží jako 
důležitý doplněk k  farmakoterapii u  skupin s  vysokým 
rizikem. Pro pacienty s  mírným až středním stupněm ri
zika uvádí americká Doporučení pro arteriální hypertenzi 
a dyslipidemii úpravu životního stylu jako léčbu první volby 
(1, 2). Řadíme mezi ně tělesnou aktivitu a snížení tělesné 
hmotnosti, dietní opatření, zanechání kouření a  snížení 
příjmu alkoholu. Zcela nedávno bylo publikováno Vědecké 
stanovisko American Heart Association, které si dává za 
cíl zvýraznit ty pacienty ve středním riziku, pro které jsou 
indikovány jen modifikace životního stylu, dále pak zhod
notit vliv tělesné aktivity na krevní tlak (TK) a  lipidy ve 
srovnání s ostatními úpravami životního stylu. Posledním 
cílem Stanoviska je poskytnout určitý návod a podporu pro 
navýšení tělesné aktivity (3).

Pro které pacienty je vhodná úprava životního stylu 
jako léčba první volby?
Poslední americká Doporučení pro hypertenzi z roku 2017 
se zcela zásadně odlišila od ostatních doporučení (evrop
ských, mezinárodních i národních) novinkou pro klasifikaci 
arteriální hypertenze – za hypertenzi prvního stupně pova
žují hodnoty TK 130–139/80–89 mm Hg a za zvýšené hod
noty TK pak hodnoty systolického TK 120–129 a diastolic
kého < 80 mm Hg. A právě pro tyto pacienty s jinak nízkým 
kardiovaskulárním rizikem doporučují jako léčbu první 
volby úpravu životního stylu. Podobná situace je u pacientů 
s  hypercholesterolémií – jako nezvýšené jsou považovány 
hodnoty LDL cholesterolu < 1,8 mmol/l. Samotné doporu
čení úpravy životního stylu je určeno pro pacienty ve věku 
40–75 let s jinak nízkým kardiovaskulárním rizikem, kteří 

Tělesná aktivita jako základní složka léčby zvýšeného 
krevního tlaku a cholesterolu – pro koho, čím a jak?
Vědecké stanovisko American Heart Association

prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

mají hodnoty LDL cholesterolu < 4,9 mmol/l. V případě TK 
se může jednat o cca 20 % všech Američanů, v případě cho
lesterolu pak až o 30 %. 

Jaký druh tělesné aktivity je doporučován pro léčbu 
zvýšeného TK nebo cholesterolu?
V  USA jsou k  dispozici i  Doporučení pro tělesnou akti
vitu vydaná v  roce 2018 (4). Jejich základním mottem 
je „více se hýbat a  méně sedět během celého dne“. Toto  
motto vyjadřuje přání, že jakýkoliv pohyb, a to i pod úroveň 
uvedenou v Doporučení, je lepší než žádný pohyb. Shrnutí 
těchto Doporučení představuje Tabulka 1. Velmi důležité 
je, že zdůrazňuje vhodnost jak aerobní fyzické aktivity, tak 
i dynamického odporového cvičení. To také reflektují ame
rická Doporučení pro hypertenzi, naopak ta cholesterolová 
zmiňují jen aerobní aktivitu.

Vliv zvýšené tělesné aktivity na hodnoty TK a  lipidů 
u  pacientů s  mírně zvýšenými hodnotami TK nebo 
cholesterolu
Příznivý vliv fyzické aktivity na hodnoty TK byl potvrzen 
již přehledovou prací z  roku 2019, která brala v  úvahu  
15 provedených metaanalýz nebo výzkumných prací (5). 
Krevní tlak snižují jak aerobní aktivita, tak i  dynamická 
odporová nebo kombinace obou aktivit. Výsledný efekt 
představuje cca 2–4 mm Hg jak pro systolický, tak i  pro 
diastolický TK (Tabulka 2). U pacientů s  jen mírně zvýše
nými hodnotami TK je možné očekávat o trochu mírnější 
pokles hodnot TK než u  vlastních hypertoniků (z  pohle
du ostatních doporučení než amerických). I  tak je možné 
očekávat pokles hodnot TK cca o 4 mm Hg (u hypertoni
ků pak až o  5–9 mm Hg) u  aerobní zátěže a  u  odporové  

Tabulka 1: Shrnutí amerických Doporoučení pro pohybovou aktivitu

Aerobní cvičení Cvičení zaměřené na posilování svalů (odporový trénink)

Pro výrazný zdravotní užitek* Měl by být prováděn

150–300 min/týden středně intenzivní tělesné aktivity† nebo ≥ 2x týdně

75–150 min/týden intenzivní tělesné aktivity‡ nebo Zaměřený na všechny velké svalové skupiny

Ekvivalent kombinace středně intenzivní 
a intenzivní tělesné aktivity Střední nebo větší intenzitou

* Dokonce větší zdravotní prospěch může být dosažen překročením uvedených doporučených časů pro jednotlivé stupně tělesné zátěže
† Středně intenzivní zátěž odpovídá 3,0 až 5,9 metabolickým ekvivalentům a může být popsána jako jakákoliv zátěž vedoucí k urychlení dýchání 
   a srdeční frekvence jako je například rychlá chůze.
‡ Intenzivní zátěž odpovídá ≥ 6 metabolickým ekvivalentům a může být popsána jako zátěž vedoucí k výraznému urychlení dýchání 
   a srdeční frekvence jako jsou běh nebo rychlá chůze do kopce.
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o cca 3–5 mm Hg (u hypertoniků až o 3–9 mm Hg). I tyto 
relativně nízké poklesy hodnot TK je nutné považovat za kli
nicky významné a ve své podstatě mohou představovat ekvi
valent jedné antihypertenzní látky.
Fyzická aktivita má také pozitivní vliv na hodnoty  
HDL cholesterolu a na snížení hodnot triglyceridů. Méně 
dat ke máme k dispozici na pro LDL cholesterol. Očekává
ný efekt je uveden také v Tabulce 2. I v tomto případě jsou 
hodnoty změn v  krevních lipidech výraznější u  pacientů 
s jednoznačně zvýšenými/sníženými hodnotami než s hod
notami mírně zvýšenými/sníženými.
Ukazuje se také, že větší intenzita fyzické zátěže může mít 
větší efekt na hodnoty TK nebo lipidů než nižší intenzita. 
V každém případě má vyšší stupeň tělesné zátěže příznivý 
vliv na snížení rizika vzniku hypertenze (6).
Je nutné ale mít na paměti, že u cca 10 % pacientů nemusí do
jít k očekávanému snížení hodnot TK nebo ke změně v krev
ních lipidech navzdory zvýšení tělesné aktivity (7). V případě 
hodnot TK může být jedním z vysvětlení i nepoznaná sekun
dární forma arteriální hypertenze – v tomto případě se nabízí 
mírná forma primárního hyperaldosteronismu.

Srovnání zvýšení fyzické aktivity 
s ostatními úpravami životního stylu 

Snížení hmotnosti
Doporučení nejméně 5% redukce hmotnosti jsou uváděna 
jak v  hypertenzních, tak i  cholesterolových doporučeních. 
V každém případě dochází k poklesu hodnot TK a zlepšení li
pidového profilu při redukci hmotnosti dosažené s nebo bez 
zvýšení fyzické aktivity. Doplnění kalorické restrikce fyzic
kou aktivitou vede jak k rychlejšímu poklesu hmotnosti, tak 
i k trvalejšímu udržení dosaženého snížení hmotnosti (8).

Úprava diety
Poslední doporučení stran úpravy diety doporučují spíše 
zaměření se na celkovou změnu dietních zvyklostí než na 
individuální změny zaměřené na redukci kardiovaskulární

ho rizika. Mezi ně patří navýšení příjmu ovoce a zeleniny, 
celozrnné potravy, nízkotučných mléčných výrobků, potra
vin z moře, luštěnin a ořechů na jedné straně a na druhé sní
žení příjmu červeného a zpracovaného masa, zpracovaných 
obilovin a slazených potravin včetně nápojů. Dále mezi ně 
patří i  snížení příjmu sodíku nebo nasycených tuků. Pro 
snížení kardiovaskulárního rizika jsou nejvíce zmiňovány 
DASH dieta (Dietary Approaches to Stop Hypertension) nebo 
středomořská dieta. V Tabulce 2 je pak uveden jejich před
pokládaný vliv na hodnoty TK či lipidů. 

Zanechání kouření
Kouření představuje jeden ze základních kardiovaskulárních 
rizikových faktorů. Vlastní zanechání kouření má přímý vliv 
na snížení rizika než zprostředkovaně přes snížení hodnot 
TK nebo přes výraznější změny krevních lipidů (Tabulka 2).

Snížení příjmu alkoholu
I  samotné snížení příjmu alkoholu na 1–2 jednotkového 
nápoje denně vede k významnému snížení kardiovaskulár
ního rizika. Může vést také i k mírnému snížení hodnot TK 
(Tabulka 2). Pro změny krevních lipidů však zatím nejsou 
přesvědčivé důkazy k dispozici.

Role tělesné aktivity v  prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění
Snížení TK a krevních lipidů by mělo být jen určitým pro
středkem k celkovému snížení morbidity a mortality, ideál
ně nejen na kardiovaskulární onemocnění. V nedávné době 
byla publikována studie, která ukázala, že pacienti, kteří 
chodí více, mají signifikantně nižší mortalitu, a to nejen na 
kardiovaskulární onemocnění, ale také na nádory ve srov
nání s pacienty, kteří chodí málo (9). Rozhodující byl vlast
ní počet kroků, rychlost chůze již roli nehrála. Podobný vliv 
na celkovou i  kardiovaskulární mortalitu měla cyklistika 
u pacientů s diabetem (10). Fyzická aktivita dále zlepšuje 
stav kostí, mentální zdraví stejně tak i další tělesné funkce, 
spánek a kvalitu života. Nejen pro pacienty s mírně zvýše

Tabulka 2: Průměrný vliv tělesné aktivity a jiných úprav životního stylu na krevní tlak a lipidy

Úprava životního stylu
Průměrný vliv na TK Průměrný vliv na lipidy

STK 
(mm Hg)

DTK 
(mm Hg) LDL (mmol/l) HDL (mmol/l) TG (mmol/l)

Tělesná aktivita

Aerobní -4 -3 - 0,08 až -0,1 + 0,03 až + 0,05 -0,05 až -0,14

Dynamická odporová -2 -3 - 0,16 - - 0,09

Kombinovaná -3 -3 - -

Redukce hmotnosti -3 -2 - 0,13 + 0,05 až + 0,08 - 0,17

Úprava diety

DASH and DASH-podobná dieta -5 -3 - 0,1 - -

Středomořská dieta -3 -2 - - -

Zanechání kouření - - - + 0,1 -

Snížení příjmu alkoholu na 1–2 nápoje denně -3 -3 - - -

- udává nevýznamný vliv, nedoporučuje se nebo nedostatečné důkazy pro vytvoření závěru; 
DASH – Dietary Approach to Stop Hypertension; 
TK – krevní tlak
STK – systolický TK
DTK – diastolický TK
LDL – LDL-cholesterol
HDL – HDL-cholesterol
TG – triglyceridy
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Tabulka 3: Návod a prostředky ke zjištění tělesné aktivity pro účely klinického zhodnocení

Nástroj Popis

Zhodnocení tělesné aktivity pacientem

Otázka 1a a 1b hodnotí aerobní 
tělesnou aktivitu a byly již ověřeny 
v klinické praxi

Otázka 1a: Kolik dní v týdnu se věnujete středně náročnému až náročnému cvičení 
jako je rychlá chůze, běh, tanec, plavání jízda na kole nebo jinému cvičení vedoucímu 
k mírnému nebo výraznému opocení?
Otázka 1b: Kolik minut cvičíte na této úrovni?

Otázka 2 je převzata z dotazníku 
Behavioral Factor Surveillance System 
a hodnotí odporové cvičení

Otázka 2: Kolik času týdně jste věnoval(a) poslední měsíc tělesnému cvičení 
zaměřenému na posílení svalů? Nezapočítávají se aerobní cvičení jako jsou chůze, běh 
nebo cyklistika. Započítávají se aktivity využívající hmotnosti vlastního těla jako je jóga, 
dřepy nebo kliky a další využívající posilovací stroje, závaží nebo elastické pásy.

Přenosné sledovače aktivity

K dispozici jsou v podobě náramků 
či hodinek od firem Fitbit, Garmin, 
Samsung, Omron, Apple, Misfit 
a od jiných značek

Mohou objektivně sledovat kalorie, kroky, vzdálenosti, trvání tělesné aktivity včetně 
stupně zátěže. Mohou také uživatele upozorňovat na nutnost postavení se nebo 
pohybu po určité době nečinnosti. Mohou přispět i ke sledování týdenních či delších 
trendů činnosti jak uživatelem, tak i na dálku.

Tabulka 4: Tipy pro podporu tělesné aktivity

Jednoduché tipy pro zvýšení 
denní tělesné aktivity

Používáte městskou hromadnou dopravu?
Zkuste dojít o stanici dále nebo naopak vystupte o stanici dříve.

Stále zaměstnaný v práci?
Zkuste si dát schůzku s kolegou za chůze, dojděte si pro kávu do vzdálenějšího obchodu 
nebo se projděte během přestávky na oběd.

V práci, doma či na nákupu?
Choďte po schodech místo ježdění výtahem či po eskalátorech, pokud je to možné.

Máte psa?
Zkuste si najít novou trasu, která bude delší než obvyklá.

Rodinné plány nebo s přáteli?
Zvolte raději návštěvu muzea, bowling nebo minigolf než návštěvu kina.

Ve vašem volném čase?
Věnujte se raději aktivitám jako jsou práce na zahrádce, dobrovolnická služba nebo zvelebení 
domova než sledování TV, sociální média či online nakupování. 

Náměty k diskusi za účelem 
zvýšení plánované tělesné aktivity

Nikdy jste nesportoval(a)?
Chůze je nejlepší způsob, jak začít. Začněte pomalu a prodlužujte délku rychlé chůze 
na 30 minut a déle. Zaznamenání počtu kroků či doby chůze jakýmkoliv prostředkem může 
pomoci sledovat pokrok.

Špatné počasí nebo nemáte přístup k veřejnému cvičišti?
Cvičení doma jako jsou jóga, kardio-tanec nebo kruhový trénink mohou být k dispozici 
i online, často nevyžadují zvláštní vybavení a mohou být i zdarma.

Nemáte čas či jste unavený(á) pro cvičení?
Každá minuta cvičení se počítá pro dosažení týdenního cíle, a především i málo je mnohem 
více než nic. Jestliže se nemůžete projít 30 minut denně, můžete přidat několik minut tance 
na vaši oblíbenou písničku, zahrát si s dítětem nebo chodit na místě při nákupu. I to může 
zlepšit vaše zdraví a zvýšit energetický výdej.

Chtěl byste cvičit s ostatními?
Může pomoci vytvoření skupiny přátel, kolegů či rodinných příslušníků jak za účelem 
vycházek, tak i jiných sportů včetně kolektivních.

nými hodnotami TK nebo lipidů tak může zvýšení tělesné 
aktivity poskytovat velké množství výhod.

Jak můžeme pomoci pacientům si osvojit životní styl 
s větším podílem fyzické aktivity?
Na prvním místě by mělo být zhodnocení základní tělesné 
aktivity jednotlivého pacienta. K tomu může sloužit několik 
cílených dotazů za účelem zjistit úroveň jak aerobní, tak i dy
namické odporové zátěže (Tabulka 3). Na druhém místě by 
pak mělo být doporučení, jak podpořit a zvýšit fyzickou akti
vitu pacienta cíleně dle jeho zvyků a preferencí. Některé tipy 
jsou uvedeny v Tabulce 4. Ve velké většině se jedná o podporu 
chůze a snížení podílu sezení mezi celodenními aktivitami. 

Závěr
Zdravý životní styl je základním faktorem pro kardiovas
kulární zdraví. Úprava životního stylu pak může být i zá
kladním lékem u  pacientů s  mírně zvýšenými hodnotami 
TK a lipidů. Mezi nimi pak dominuje zvýšení tělesné akti
vity v jakékoliv formě, kdy i nízká intenzita může mít bla
hodárný efekt nejen na snížení uvedených rizik, ale může 
vést i k poklesu  mortality ze všech příčin. Vyšší intenzita 
fyzické zátěže může tento efekt dále posílit. Nedávno pu
blikované Vědecké stanovisko American Heart Association  
poskytuje dobré vodítko, jak naše pacienty motivovat 
a podporovat ve zvýšení tělesné aktivity.
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Tento dokument vyšel v  červenci letošního roku (1) a  byl 
zpracován Pracovní skupinou ESH pro monitorování krevní
ho tlaku (TK) a kardiovaskulární variabilitu; byl recenzován 
výborem ESH, mezinárodními experty a  také praktickými 
lékaři. Je pojat jako stručná, praktická doporučení, která shr
nují většinou jednoduchá, ale pro správné měření důležitá 
pravidla. U předkládaných faktů není uváděna úroveň důkazů 
a síla doporučení tak, jak je to v doporučeních obvyklé, pro
tože řada postupů vychází ze zavedené klinické praxe a těžko 
bychom pro ně našli oporu v přesně provedených studiích. 

Aspekty společné všem technikám 
měření krevního tlaku
Přesnost tonometrů
Pro správné měření TK je zásadní spolehlivost používaných 
přístrojů. Přesnost elektronických tonometrů, pracujících 
na oscilometrickém principu, musí být ověřena řádnou va
lidizační studií. V  minulosti se k  tomuto účelu používalo 
několik různých protokolů, v  současné době převládá po
užívání jednotného protokolu, publikovaného r. 2018 (2). 
Pouze tyto tonometry by měly být používány v klinické pra
xi, avšak odhaduje se, že asi jen 10 % automatických přístro
jů, kterých je na trhu kolem 4000, jsou validizovány. Výběr 
správného tonometru můžeme provést použitím webových 
stránek, které shromažďují data o  jednotlivých přístro
jích. V  současné době je nejdůležitější takovou stránkou  
www.stridebp.org, která je zaštítěna Evropskou i Mezinárod
ní společností pro hypertenzi a Světovou hypertenzní ligou; 
dříve doporučovaná stránka www.dableducational.org dosud 
existuje, ale od r. 2020 již nejsou přidávány nové výsledky 
validizačních studií. U některých skupin osob je vyžadová
na speciální validizace: to se týká zejména dětí, těhotných 
žen, obézních jedinců a osob s arytmiemi (především fibri
lací síní). Údaje o těchto speciálních validizačních studiích 
lze nalézt na výše uvedené webové stránce stridebp.org. 
U všech používaných přístrojů, auskultačních i automatic
kých, dbáme na pravidelnou kalibraci, která má být pro
vedena jednou za dva roky (u málo přesných aneroidních 
přístrojů jednou za šest měsíců).

Manžeta
Elektronické přístroje jsou vybaveny vlastními manžetami, 
nelze je zaměňovat za jiné.
Výběr manžety přiměřené velikosti je zásadní pro přesné 
měření. Menší manžeta nadhodnocuje TK a naopak větší jej 

Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi 
pro měření krevního tlaku v ordinaci 
a mimo zdravotnické zařízení

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

podhodnocuje. U  většiny moderních tonometrů je prove
deno značení tak, že poznáme při přikládání manžety, zda 
je adekvátně veliká. U  přístrojů určených pro auskultační 
měření má nafukovací vak mít délku 75–100 % obvo du pro
středku paže a šířku rovnou 37–50 % délky paže. U osob 
s širokou paží (obvod prostředku paže > 32 cm) používáme 
širokou manžetu; pokud je paže zároveň krátká, je doporu
čeno použít konickou manžetu (v ČR není na trhu, pozn. 
autora), případně provedeme měření validizovaným zá
pěstním tonometrem. 
Při přikládání manžety věnujeme pozornost tomu, zda pro
středek nafukovacího vaku, který bývá rovněž na manžetě 
vyznačen, je umístěn nad pažní tepnu. Dolní okraj manžety 
by měl být 2–3 cm nad kubitální jamkou a manžeta by měla 
být přiložena stejně těsně na dolním a horním konci: měli 
bychom snadno vsunout jeden prst pod manžetu na obou 
koncích.

Měření krevního tlaku v ordinaci
K měření v ordinaci můžeme použít oscilometrický validi
zovaný přístroj; s výhodou lze použít přístroj, který auto
maticky měří TK třikrát po sobě. 
Můžeme také použít přístroj určený k  auskultačnímu mě
ření, případně hybridní. U těchto tonometrů je v současné 
době rtuť nahrazena stupnicí imitující rtuť, a to pomocí te
kutých krystalů (LCD) nebo nízkoenergetických diod (LED). 
Vypouštíme vzduch z manžety rychlostí 2–3 mm Hg za vte
řinu. Systolický TK odečítáme při objevení se Korotkovo
vých fenomenů (fáze 1) a diastolický TK při jejich vymizení 
(fáze 5), a  to u  dospělých i  u  dětí. 4. fázi (oslabení feno
menů) můžeme použít pro odečet diastolického TK pouze 
v  případě, že Korotkovovy fenomény jsou slyšitelné i  při 
úplném vypuštění manžety nebo při TK < 40 mm Hg.
Další pravidla měření TK v ordinaci jsou shrnuta na Obr. 1. 
Nemocný se má zdržet kouření, jídla, pití kávy a  cvičení 
nejméně 30 minut před měřením; v místnosti má být klid
né prostředí, příjemná teplota a  nemocný má odpočívat  
3–5 minut. Nemocný ani vyšetřující nemluví během mě
ření nebo v  pauzách mezi jednotlivými měřeními. Krevní 
tlak měříme standardně třikrát po sobě, a to v jednominu
tových intervalech a bereme v úvahu průměr druhého a tře
tího měření. Důležitá je poloha těla: nemocný musí sedět 
pohodlně, s  opřenými zády a  oběma nohama na podlaze; 
předloktí spočívá na podložce, prostředek manžety, která je 
přiložena na paži bez oděvu, je v úrovni srdce.
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Diagnóza hypertenze na podkladě měření krevního 
tlaku v ordinaci
Pro diagnózu hypertenze jsou zpravidla nutné 2–3 návště
vy ordinace v  intervalech od jednoho do čtyř týdnů (zále
ží na hodnotách TK a  kardiovaskulárním riziku); pouze 
v  případě hypertenze 3. stupně a/nebo v  přítomnosti or
gánových komplikací hypertenze, případně manifestní kar
diovaskulární nemoci můžeme zahájit léčbu již při první 
návštěvě. Měření TK v ordinaci můžeme kombinovat s mě
řením mimo zdravotnické zařízení. To má význam přede
vším tehdy, zjistímeli opakovanými návštěvami, že TK 
vyšetřovaného spadá do kategorie vysokého normálního 
TK nebo hypertenze 1. stupně – v těchto rozmezích je častá 
maskovaná hypertenze, resp. hypertenze bílého pláště (viz 
Tabulka 1). Také u těžší hypertenze, pokud klinický stav nás 
nenutí k okamžitému zahájení léčby, je vhodné použít do
mácí měření nebo ambulantní monitorování TK k ověření 
závažnosti hypertenze.
Výhody a  nevýhody měření TK v  ordinaci jsou uvedeny 
v Tabulce 2.

Domácí měření krevního tlaku
Domácí měření TK je široce používáno ve většině vyspělých 
zemí. Pokud si nemocný měří TK doma standardně podle 
náležitého protokolu, poskytuje více měření, než kolik jich 
je provedeno v ordinaci. Hlavní výhodou je fakt, že dostává
me informaci o TK v obvyklém prostředí nemocného, a po
rovnáním s TK v ordinaci lze rozhodnout, zda se u nemoc
ného nejedná o hypertenzi bílého pláště nebo maskovanou 
hypertenzi. U  spolupracujícího nemocného jde o  nejlepší 
metodu pro dlouhodobé sledování při léčbě hypertenze. 
Výhody domácího měření převažují nad možnými úskalími 
(viz Tabulka 2).
Přístroje vhodné k  domácímu měření TK jsou především 
validizované tonometry pracující na oscilometrickém prin
cipu. Výhodné jsou přístroje, které ukládají naměřené hod
noty a počítají jejich průměr, a dále přístroje, které mohou 
být připojeny k  mobilnímu telefonu, počítači nebo přímo 
internetu; ty pak mohou být využity k telemonitoringu. Zá
pěsťové přístroje obecně nejsou doporučovány kvůli menší 
přesnosti a  problémům s  jejich nesprávným používáním. 

Nekouřit, 
nejíst, nepít 
kávu, necvičit 
30 min. před 
měřením

Klidná místnost Příjemná teplota Odpočinek 
3–5 minut

Nemluvit během měření 
nebo mezi nimi

Obě nohy na podlaze

Manžeta přiměřené velikos�

Paže bez oděvu, předlok� spočívá na podložce
Střed manžety je v úrovni srdce

Opřená záda

TK měříme 3x v jednominutových intervalech
Použijeme průměr 2. a 3. měření

Měření krevního tlaku v ordinaci

Stergiou GS et al., ESH prac�ce
guidelines for office and out-of-office
BP measurement
J Hypertension 2021 

1

Stergiou GS et al., ESH practice guidelines for office and out-of-office BP measurement   
J Hypertension 2021

Obr. 1: Měření krevního tlaku v ordinaci
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Validizované tonometry s manžetou na zápěstí mohou být 
použity u  lidí s  velmi silnou paží, kde měření za pomoci 
pažní manžety může být nespolehlivé.
Před zavedením domácího měření je třeba nemocného po
učit, jak má měření probíhat. Instruktáž má obsahovat ná
sledující informace:
•	 Jaký přístroj (a  s  jakou manžetou) použít: doporučení 

validizovaného přístroje

Tabulka 1: Interpretace krevního tlaku měřeného v ordinaci (nejméně 2–3 návštěvy, 2–3 měření při každé návštěvě)

Normální – optimální TK
< 130/85 mm Hg

Vysoký normální TK
130–139/85–89 mm Hg

Hypertenze 1. stupně
140–159/90–99 mm Hg

Hypertenze 
2. a 3. stupně
> 160/100 mm Hg

Diagnóza Normotenze 
vysoce pravděpodobná

Zvážíme maskovanou 
hypertenzi

Zvážíme hypertenzi 
bílého pláště

Trvalá hypertenze 
vysoce pravděpodobná

Další postup Měření TK po jednom roce
(po půl roce u osob 
s dalšími rizikovými 
faktory)

Provedeme domácí měření TK nebo ambulantní 
monitorování
Pokud není k dispozici, opakujeme návštěvy v ordinaci

Provedeme měření TK 
za několik dnů nebo 
týdnů, ideálně pomocí 
domácího měření nebo 
ambulantního 
monitorování*

* Při hypertenzi 3. stupně  (> 180/110 mm Hg) a výskytu orgánových komplikací nebo KV onemocnění zahájíme ihned léčbu

Tabulka 2: Výhody a nevýhody jednotlivých typů měření krevního tlaku

Výhody Nevýhody

Měření krevního tlaku v ordinaci

Je snadno dostupné Často špatně standardizováno

Mnoho dat z epidemiologických studií prokazující vztah 
ke kardiovaskulárním chorobám

Horší reprodukovatelnost, jednotlivé měření má malou 
diagnostickou hodnotu

Velké farmakologické studie jsou výlučně založeny na měření TK 
v ordinaci

Častý fenomén bílého pláště

Nezachytí maskovanou hypertenzi

Domácí měření krevního tlaku

Široce dostupné při poměrně nízkých nákladech Vyžaduje supervizi lékařem

Vhodná metoda pro dlouhodobé sledování nemocného 
léčeného pro hypertenzi

Často používán nepřesný přístroj a manžeta nesprávné 
velikosti

Přijatelné pro většinu nemocných Měření může být prováděno příliš často, v přítomnosti 
chorobných příznaků, nebo za nevhodných podmínek 
(poloha těla)

Poskytuje větší počet měření TK, a to v přirozeném prostředí 
nemocného

Může navodit úzkost

Potvrdí nebo vyvrátí hypertenzi bílého pláště a maskovanou 
hypertenzi

Může vést ke změně medikace bez vědomí lékaře

Potvrdí nekontrolovanou a rezistentní hypertenzi Nemocný může zatajit některé naměřené hodnoty TK 
(zejména vysoký TK)

Zlepšuje adherenci k léčbě Lékař často jen odhaduje průměr naměřených hodnot

Může být využito k telemonitoringu Většinou nezískáme informaci o TK v práci nebo během spánku

Může snížit náklady na zdravotní péči

Ambulantní monitorování krevního tlaku

Získán profil TK za 24 hodin Není dostupné pro všechny nemocné

Potvrdí nebo vyvrátí hypertenzi bílého pláště a maskovanou 
hypertenzi

Poměrně drahé a časově náročné pro personál

Potvrdí nekontrolovanou a rezistentní hypertenzi Může být špatně tolerováno, zejména v noci

Informuje o TK během obvyklých činností Někteří nemocní odmítají vyšetření, zejména při opakování

Detekuje noční hypertenzi a chybění nočního poklesu TK Reprodukovatelnost není dokonalá (ale lepší než u TK 
v ordinaci)

TK během spánku často není určen podle skutečné doby spaní

•	 Okolnosti a  podmínky měření – jsou obdobné jako při 
měření TK v  ordinaci (viz Obr. 1): zvláště poloha těla, 
pauza před prvním měřením, klidné prostředí

•	 Jak chápat výsledky měření: informace o  velké varia
bilitě TK – jedna vychýlená hodnota nic neznamená – 
a  o  hranici TK považované za známku dobré kontroly 
hypertenze: u většiny nemocných se má průměrná hod
nota pohybovat pod 135/85 mm Hg)
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Nemocnému dále vysvětlíme časový plán měření:
•	 Před návštěvou lékaře je ideální měřit TK po dobu 7 dní 

předcházejících návštěvě (minimum jsou tři dny)
•	 Nemocný provádí měření ráno před užitím léků a večer, 

vždy 2x v jednominutových intervalech
•	 Pokud je to možné, nemocný spočítá průměr provede

ných měření s vynecháním prvního dne
•	 V období mezi návštěvami při dlouhodobém sledování 

léčeného hypertonika doporučujeme měřit TK s četností 
minimálně 1x měsíčně až maximálně 2x týdně – v závis
losti na stavu nemocného a jeho preferencích.

Ambulantní monitorování krevního tlaku
Stejně jako u jiných metod měření je třeba používat validizo
vaný oscilometrický přístroj se správnou velikostí manžety. 
Základní pravidla jak provádět ambulantní monitorování 
TK (AMTK) jsou následující:
•	 AMTK má být přednostně provedeno v běžném pracov

ním dni. Je třeba si rezervovat dostatek času na progra
mování a nasazení přístroje (10–15 minut)

•	 Intervaly mezi jednotlivými měřeními mají být  
20–30 minut ve dne i v noci

•	 Manžetu přikládáme na paži bez oděvu, a  to na nedo
minantní končetinu, s prostředkem nafukovacího vaku 
nad pažní tepnou

•	 Provedeme testovací měření TK.

Před odchodem pacienta jej náležitě instruujeme:
•	 Vysvětlíme fungování přístroje
•	 Nemocný zapisuje své denní aktivity
•	 Během měření pacient zůstává v klidu, s volně nataže

nou paží
•	 Doporučíme nemocnému, aby neřídil motorové vozidlo.
•	 Vydáme nemocnému formulář, kam zaznamená dobu 

spánku, čas užití léků a jakékoli potíže

•	 Poučíme nemocného, jak si znovu nasadit manžetu, po
kud by se uvolnila

•	 Ukážeme nemocnému, jak se přístroj vypíná v případě 
poruchy.

Přístroj odpojíme po 24 hodinách. Při interpretaci výsledků 
je správné brát v  úvahu čas bdění a  spánku podle zázna
mů nemocného. Monitorování hodnotíme jako validní, 
pouze pokud bylo registrováno alespoň 20 hodnot ve dne  
a 7 hodnot v noci, v opačném případě je třeba monitorování 
zopakovat. 
Indikace k provedení ambulantního monitorování jsou ná
sledující: 
•	 Diagnóza hypertenze
•	 Detekce hypertenze bílého pláště a  maskované hyper

tenze
•	 Detekce noční hypertenze a absence nočního poklesu TK
•	 Potvrzení diagnózy nekontrolované a rezistentní hyper

tenze
•	 Potvrzení 24hodinové kontroly TK (důležité u vysokori

zikových nemocných a v těhotenství)
•	 Zjištění symptomatické hypotenze
•	 Nesoulad mezi TK v ordinaci a domácím TK
•	 Nedostatečně kontrolovaná hypertenze: může být pro

váděno každé 2–3 měsíce až do dosažení dobré kontroly 
TK; záleží na riziku nemocného a jeho preferencích

•	 Kontrolovaná hypertenze: může být prováděno 1x ročně.
Výhody a možné nevýhody AMTK jsou uvedeny v Tabulce 2.
Správné měření TK  je zásadní pro diagnózu a léčbu hyper
tenze. Falešně nízká hodnota TK může vést k  podcenění 
významu TK a nedostatečnému snížení kardiovaskulární
ho rizika a naopak, falešně vysoká hodnota může vést k na
stavení příliš silné léčby s  možnými nežádoucími účinky. 
Přesné měření TK se stává ještě důležitější v současné době, 
kdy je tendence doporučovat nižší cílové hodnoty krevního 
tlaku při léčbě. 
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V  srpnovém čísle časopisu Journal of Hypertension vyšlo 
stanovisko Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) po
jednávající o hypertenzi a srdečním selhání se zachovalou 
ejekční frakcí (1). V klinické praxi se jedná o poměrně čas
tou situaci, přibližme si proto stručně základní teze tohoto 
dokumentu. S ohledem na velký rozsah celého dokumentu 
vynecháme text o patofyziologii, diagnostice a rovněž i po
drobný popis dosud provedených randomizovaných klinic
kých studií. Zaměříme se na stručný popis léčebných pří
stupů včetně cílových hodnot krevního tlaku (TK). 
Arteriální hypertenze představuje hlavní rizikový faktor 
pro vznik srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí 
(HFpEF). Tato forma se vyskytuje  asi u 50 % všech případů 
srdečního selhání. Riziko mortality a opakovaných hospita
lizací je přitom podobné jako u pacientů se srdečním selhá
ním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Prevalence hyper
tenze u osob s HFpEF se pohybuje mezi 55 a 96 % a výskyt 
hypertenze je u této formy srdečního selhání častější oproti 
HFrEF. Hypertenze může být jedinou příčinou HFpEF, ane
bo může být doprovázena dalšími patologickými situacemi 
a komorbiditami, jejichž podrobný výčet přesahuje rámec 
tohoto sdělení. 
Máme dnes k dispozici řadu přesvědčivých dat, dokládají
cích účinnost ACEinhibitorů (ACEI), AT1blokátorů, 
beta  blokátorů a  blokátorů mineralokortikoidních recep
torů v  léčbě nemocných s  HFrEF s  následným příznivým 
ovlivněním morbidity a  mortality. Za příznivým působe
ním všech těchto lékových skupin stojí neurohumorální 
blokáda se supresí dvou systémů: osy reninangiotenzin
aldosteron a  sympatického nervového systému. Aktivace 
reninangiotenzinaldosteronové osy je základní patofy
ziologickou komponentou při vzniku hypertenze, hyper

Hypertenze a srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí: 
stanovisko Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)

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

trofie levé komory srdeční, srdeční remodelace a  fibrózy. 
Byla provedena řada klinických studií, kladoucích si za 
cíl zjistit, zda osvědčená farmakologická léčba hyperten
ze a  HFrEF bude mít podobně pozitivní účinky i  u  osob  
s  HFpEF. Ve všech těchto klinických studiích s  HFpEF 
(CHARMPRESERVED, PEPCHF, IPRESERVE, TOPCAT, 
PARAGONHF) však nedošlo k  signifikantnímu ovliv
nění primárního cíle, i  když k  tomu nebylo někdy daleko 
(1). Tyto výsledky byly pro mnohé experty překvapením 
s  ohledem na předpokládanou důležitou úlohu systému 
reninangiotenzinaldosteron při vzniku hypertrofie levé 
komory srdeční a remodelace s následným vznikem srdeč
ního selhání. Možné příčiny neúspěšnosti výše uvedených 
klinických studií sumarizuje Tabulka 1.

Terapeutické přístupy
Terapeutická opatření u  osob s  hypertenzí a  HFpEF by 
měla směřovat nejen ke kontrole krevního tlaku, ale rovněž  
i ke zmírnění symptomů, zlepšení funkční kapacity, kvality 
života a zpomalení progrese onemocnění s příznivým ovliv
něním prognózy. Stručné shrnutí základních doporučených 
léčebných opatření dle ESH (1) je sumarizováno v Tabulce 2.

Regrese hypertrofie LKS
Použití všech hlavních skupin antihypertenziv vede k  re
gresi hypertrofie LKS, betablokátory mají zřejmě menší 
efekt. Regrese HLKS u hypertenze vede ke zlepšení systo
lické i diastolické funkce a k redukci rizika nově vzniklého 
srdečního selhání, které je, jak se zdá, nezávislé na stupni 
poklesu TK. Klinická data u osob s hypertenzí a HLKS uka
zují na klinický význam snížení afterloadu, periferní cévní 
rezistence a centrálního krevního tlaku. 

Tabulka 1: Parametry potenciálně ovlivňující výsledky studií u HFpEF (podle [1])

Rozdílné hodnoty ejekční frakce na začátku studie

Markery potvrzující HFpEF – echokardiografická kritéria diastolické dysfunkce, strukturální srdeční poškození, 
předchozí hospitalizace pro srdeční selhání  

Kontrola krevního tlaku na začátku studie

Selekce placeba vs. aktivní látky v kontrolním rameni

Současná léčba dalšími antihypertenzními látkami v průběhu sledování

Výběr sledovaných ukazatelů: prvá versus opakovaná hospitalizace, urgentní návštěvy pro srdeční selhání, 
celková versus kardiovaskulární mortalita

Další problémy: nedostatečná statistická síla, předčasné ukončení studie, absence zohlednění potenciálních ovlivňujících 
parametrů, regionální rozdíly
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Cílové hodnoty krevního tlaku
Optimální krevní tlak není u osob s HFpEF znám. V hlav
ních randomizovaných klinických studiích s RAS blokátory 
a  antagonisty mineralokortikoidních receptorů byl krev
ní tlak na začátku studie dobře kontrolován. Další, již jen 
mírné snížení krevního tlaku v průběhu studií mohlo tak 
přispět k  nepřesvědčivému ovlivnění kardiovaskulárních 
ukazatelů (endpointů). Například ve studii PARAGONHF 
byl průměrný systolický TK v 8 měsících o 4,5 mm Hg nižší 
ve větvi nemocných užívajících ARNI oproti valsartanové 
skupině (2). Průměrný STK na začátku a v průběhu studie 
PARAGONHF v pásmu 120–129 mm Hg byl spojen s nej
nižším rizikem KV příhod (3). Ve studii TOPCAT byla pro
vedena analýza 1645 pacientů v USA. Zatímco bazální TK 
činil v průměru 126/71 mm Hg, nejnižší KV riziko bylo po
zorováno u STK kolem 135 mm Hg, což naznačuje existenci  
Jkřivky (4).  Průměrný pokles TK ve spironolaktonové vět
vi v průběhu studie činil 4 mm Hg a nebyl asociován s re
dukcí rizika. V celkové analýze studie TOPCAT byla pozo
rována nejnižší mortalita u STK mezi 120–129 a 130–139 
mm Hg, resp. (5). Sekundární analýza studie TOPCAT u pa
cientů v Severní Americe zjistila výraznější pokles STK po 
spironolaktonu (6,1 mm Hg) a lepší kontrolu TK. Příznivé 
účinky spironolaktonu byly podobné u nemocných s i bez 
přítomnosti rezistentní hypertenze (6).
Opatrnost je namístě u starších nemocných s HFpEF, kde 
systolický TK pod 120 mm Hg při propuštění z nemocnice 
znamenal horší prognózu (7). 
  Je bohužel velmi málo dat týkajících se 24hod. monito
rování TK u  osob s  hypertenzí a  HFpEF. Více dat bude 

Tabulka 2: Základní terapeutická opatření u osob s hypertenzí s HFpEF (modifikováno podle [1])

Úprava životosprávy

Kontrola krevního tlaku

Specifická farmakologická léčba

Léčba hlavních komorbidit – ICHS, fibrilace síní, plicní hypertenze

Intervence dalších RF/komorbidit – DM, obezita, OSA, anemie, CKD, CHOPN atd.

Edukace pacienta

Posouzení dalších možných příčin HFpEF – amyloidóza, Fabryho nemoc, chlopenní vady, perikarditida

Zkratky: ICHS – ischemická choroba srdeční, DM – diabetes mellitus, OSA – obstrukční spánková apnoe, 
CKD – chronické onemocnění ledvin, CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc

v budoucnu dostupných díky probíhajícímu observačnímu 
registru (The Ambulatory Blood Pressure in HFpEF Outcomes 
Global Registry – HFpEFGlobal, NCT04065620), který si  
klade za cíl zkoumat asociaci mezi 24hod. TK a KV kompli
kacemi. 
Ačkoliv nejsou k dispozici studie specificky zkoumající cí
lové hodnoty krevního tlaku u osob s hypertenzí a HFpEF, 
existuje řada randomizovaných klinických studií hyper
toniků, z  nichž někteří trpěli výskytem hypertrofie LKS  
a HFpEF. Prakticky všechny tyto studie konzistentně pro
kázaly příznivé účinky snížení TK v  primární prevenci  
srdečního selhání (1). Hypertonici s HFpEF patří do katego
rie vysokého KV rizika a je proto u nich indikována okam
žitá farmakologická léčba hypertenze spolu s  nefarma
kologickými opatřeními. To platí pro hodnoty TK 160/90  
mm Hg a více, ale i v případě nižšího TK nejméně 140/90 
mm Hg by měla být farmakologická léčba hypertenze zvá
žena. U mladších osob do 65 let jsou cílové hodnoty STK 
120–129 mm Hg, u starších (65–80 let) je cílem léčby dosa
žení STK v pásmu 130–139 mm Hg. Cílový DTK bez ohledu 
na věk by měl 70–79 mm Hg (1). U starších osob nad 80 let 
je vhodné začít monoterapií. Krevní tlak by u osob s hyper
tenzí a HFpEF neměl klesnout pod hodnotu 120/70 mm Hg. 
Doporučení pro léčbu hypertenze s HFpEF jsou souhrnně 
uvedena v Tabulce 3.
Osobně se domnívám, že zařazení blokátorů kalciových 
kanálů (BKK) na roveň diuretikům k  RAS blokátorům při 
zahajování léčby hypertenze u  pacientů s  HFpEF mani
festující se mnohdy dušností a/nebo kongescí je navzdory 

Tabulka 3: Navržená doporučení léčby hypertenzních pacientů s HFpEF dle ESH (1)

Zahájení léčby hypertenze v případě TK ≥ 140/90 mm Hg

Léčba hypertenze u osob ≥ 80 let v případě STK 160 mm Hg, při dobré toleranci i v případě TK ≥ 140/90 mm Hg

Cílové hodnoty STK u osob pod 65 let 120–129 mm Hg 

Cílové hodnoty STK u osob 65 let a více 130–139 mm Hg

Cílové hodnoty DTK 70–79 mm Hg

Kombinační terapie (dvojkombinace/fixní kombinace) je preferovaná při zahajování léčby

Preferované kombinace: RAS blokátor + diuretikum (thiazid/thiazidový analog) či BKK

Betablokátory v případě ICHS – po IM, angině pectoris, sklonu k tachykardii

Malá dávka spironolaktonu za účelem redukce hospitalizací, v případě rezistentní hypertenze

Intenzifikované použití diuretik včetně furosemidu k odstranění symptomů/kongesce

Zvážení sacubitril/valsartanu v prevenci zhoršování HFpEF

SGLT2 inhibitory v případě diabetes mellitus ke snížení rizika hospitalizací
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chybějící evidenci sporné. Jakkoliv rozumím snaze autorů  
o standardizaci farmakologické léčby hypertenze s/nebo bez 
HFpEF zohledňující současná evropská doporučení (8), z kli
nického pohledu bych u osob s HFpEF preferoval diuretika. 

Co říci závěrem
Jedná se nepochybně o zajímavý a vysoce kvalitní souhrn 
poměrně složité problematiky tak heterogenní patologické 
situace, jakou nepochybně je srdeční selhání se zachovalou 
ejekční frakcí (HFpEF). Heterogenita HFpEF je patrná také 

ze skutečnosti, že ne všichni pacienti s  tímto onemocně
ním mají hypertrofii LKS nebo diastolickou dysfunkci (9). 
Budoucnost ukáže, zda pozitivní výsledky RAS blokáto
rů, antagonistů mineralokortidkoidních receptorů (MR) 
a  beta blokátorů u  hypertenze a  HFrEF se mohou rovněž 
vztahovat i  k  pacientům s  HFpEF. V  současnosti probíhá  
u HFpEF řada velkých klinických studií s novými léčebnými 
přístupy jako jsou SGLT2 inhibitory či nesteroidní blokáto
ry MR. Je tak možné, že výsledky těchto studií budou mo
difikovat stávající léčebné přístupy.
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Úvod
Diabetes mellitus je významným rizikovým faktorem roz
voje srdečního selhání. Výskyt diabetes mellitus u pacientů 
s chronickým srdečním selháním je častý. Diabetes mellitus 
je významnou komorbiditou chronického srdečního selhá
ní, zhoršuje prognózu pacientů (1).
Farmakoterapie srdečního selhání je základním pilí
řem léčby. Dosud bylo identifikováno pět hlavních pato
fyziologických cest, jejichž modulací dochází k  modifika
ci průběhu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí 
HFrEF. Mezi hlavní cíle léčby HFrEF patří: angiotenzin II, 
noradrenalin, aldosteron, neprilysin a  nově sodíkoglukó
zový kotransportér 2 (SGLT2). Mezi hlavní čtyři lékové 
skupiny, které tyto patofyziologické cesty modulují, patří 
blokátory systému reninangiotenzin: inhibitory enzymu 
konvertujícího angiotenzin (ACEI), blokátory receptoru 
angiotenzinu II (ARB) a antagonisté receptoru angiotenzi

Expertní konsensus k praktickým aspektům spolupráce 
kardiologa a diabetologa v péči o pacienty s chronickým 
srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.1, MUDr. Markéta Kubíčková2, 
MUDr. Jiří Veselý2, 3, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.4, 
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.5, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.5, 
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.6, prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.7, 8

1 Centrum diabetologie IKEM, Praha
2 III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
  a Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové
3 EDUMED s.r.o., Náchod
4 II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
5 III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
6 I. interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 
7 Kardiologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha
8 Interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Souhrn
Diabetes mellitus je významným rizikovým faktorem rozvoje srdečního selhání a přítomnost diabetu zároveň zhoršuje 
prognózu nemocných se srdečním selháním. Jednou z významných novinek v léčbě srdečního selhání jsou glifloziny, které 
blokádou reabsorpce glukózy v proximálním tubulu díky inhibici sodíkoglukózového kotransportéru 2 vedou ke snížení 
glykémie navozením glykosurie. Glifloziny byly a stále jsou primárně využívány jako účinná antidiabetika, která kromě 
zlepšení kompenzace diabetu snižují tělesnou hmotnost a krevní tlak bez zvýšení rizika hypoglykémie. Studie z posledních 
let prokázaly, že glifloziny u diabetiků významně snižují riziko kardiovaskulárních komplikací a hospitalizace pro srdeční 
selhání. Nedávno ukončené studie s dapagliflozinem a empagliflozinem navíc ukázaly významné snížení kombinace smrti 
z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů se srdečním selháním s redukovanou ejekční 
frakcí, a  to jak u  diabetiků, tak i  nediabetiků. Cílem tohoto článku je formou expertního konsensu shrnout praktické 
aspekty spolupráce kardiologa a diabetologa v péči o pacienty s chronickým srdečním selháním s redukovanou ejekční 
frakcí v kontextu současných doporučení a dalších léčebných možností.
Klíčová slova: Srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí, glifloziny, kardiovaskulární komplikace, diabetes mellitus 2. typu

nu II a  inhibitory neprilysinu (ARNI), dále betablokátory, 
antagonisté mineralokortikoidních recepto rů (MRA) a  in
hibitory SGLT2 – glifloziny (1, 2).
Inhibice sodíkoglukózového kotransportéru 2 pomocí 
gliflozinů je jednou z  novinek léčby srdečního selhání se 
sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Glifloziny jsou novým 
směrem v léčbě pacientů se srdečním selháním. Blokádou 
reabsorpce glukózy v proximálním tubulu vedou tyto léky 
ke snížení glykémie navozením glykosurie a byly testovány 
u  pacientů s  diabetes mellitus 2. typu (DM2) a  vysokým 
kardiovaskulárních rizikem. Studie kardiovaskulární bez
peč nosti prokázaly snížení kardiovaskulární mortali ty 
a snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání (3, 4, 5). 
Na základě těchto pozitivních výsledků byly zorganizovány 
studie iSGLT2 u pacientů s HFrEF. V roce 2019 byly publiková
ny výsledky studie DAPAHF, ve které byla testována účinnost 
dapagliflozinu u pacientů s HFrEF (EF LK ≤ 40 %) NYHA IIIV 
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bez ohledu na přítomnost DM2 (6). Dapagliflozin v dávce 
10 mg per os ve srovnání s  placebem snížil u  pacientů 
s HFrEF riziko KV úmrtí a zhoršení průběhu srdečního sel
hání (hospitalizace nebo mimořádné návštěvy ambulance) 
o 26 % (snížení relativního rizika) a tento rozdíl byl statis
ticky signifikantní (p < 0,001).
Efekt dapagliflozinu byl významný i  na jednotlivé složky 
kombinovaného výsledku: snížení relativního rizika 
zhoršení průběhu srdečního selhání o  30 % (p = 0,00003) 
a  snížení relativního rizika úmrtí z  KV příčin o  18 %  
(p = 0,029). Kromě snížení rizika celkové mortality a zhor
šení srdečního selhání ve srovnání s  placebem dapa
gliflozin zlepšil kvalitu života nemocných. Pozitivní efekt 
iSGLT2 na průběh srdečního selhání byl potvrzen ve studii  
EMPERORReduced, jejíž výsledky byly publikovány 
v  roce 2020 (7). Empagliflozin snížil významně rela
tivní riziko primárního kombinovaného výsledku: úmrtí 
z  KV příčin nebo hospitalizace pro srdeční selhání o  25 %  
(p < 0,001) a snížil relativní riziko sekundárního výsledku: 
první a opakovaná hospitalizace pro srdeční selhání o 30 %  
(p < 0,001), ačkoliv nedošlo k signifikantní redukci KV mor
tality. Na základě pozitivních výsledků byl dapagliflozin i em
pagliflozin schválen pro léčbu HFrEF (8). Schválení úhrady 
dapagliflozinu můžeme očekávat v blízké budoucnosti.

Pro které nemocné jsou glifloziny určeny? 
Cílovou populací pro léčbu glifloziny jsou z  pohledu tera
pie srdečního selhání pacienti se stabilním HFrEF na op
timální farmakoterapii, u  kterých přetrvávají symptomy 
srdečního selhání. Glifloziny jsou efektivní jak u pacientů 
s  DM2, tak u  nediabetických pacientů s  HFrEF. Nejvíce 
důkazů o  prospěšnosti gliflozinů máme pro pacienty ve 
funkční třídě NYHA II a  III, a  to bez ohledu na etiologii 
srdeční dysfunkce (8). Konkomitantní terapie neovlivňuje 
účinnost gliflozinů. Léčba by měla být zahájena co nejdříve, 
pozitivní efekt gliflozinů na snížení rizika úmrtí a zhoršení 
srdečního selhání byl pozorován již během prvního měsíce 
léčby. Glifloziny se tak stávají standardní součástí optimální 
léčby pacientů s HFrEF a jsou zařazeny do algoritmu léčby 
dle doporučení odborných společností (9, 10).

Spolupráce diabetologa a kardiologa 
při léčbě glifloziny
Zavedení nové léčby srdečního selhání pomocí gliflozinů – 
tedy léků ze skupiny antidiabetik, vyžaduje těsnou spolu
práci diabetologa a kardiologa hned v několika oblastech.

Spolupráce v  oblasti diagnostiky srdečního selhání 
v ordinaci diabetologa
Diagnóza srdečního selhání je podle aktuálního doku
mentu Pracovní skupiny srdečního selhání založena na 
přítomnosti subjektivních a/nebo objektivních příznaků 
způsobených poruchou srdeční struktury a/nebo funkce. 
Další podmínkou je buď zvýšená koncentrace natriuretick
ých peptidů nebo objektivní průkaz plicní nebo systé
mové kongesce (11). Diagnostika srdečního selhání má 
přes zdánlivě jednoduchou definici svá úskalí. Příznaky 
srdečního selhání nejsou specifické, mohou se vyskytovat 
u  jiných chorobných stavů. Důležitá je kombinace subjek
tivních příznaků a  objektivních známek spolu s  labora
torním vyšetřením a zobrazovacími metodami. Základním 
principem je na možnost srdečního selhání u  pacienta 

s  diabetem mellitus myslet. Zejména u  pacientů s  nově 
vzniklou námahovou nebo záchvatovitou noční dušností, 
se zhoršením tolerance zátěže, případně s rozvojem otoků 
dolních končetin a změnou hmotnosti v krátkém časovém 
úseku bychom měli o možnosti srdečního selhání uvažovat. 
U mladších jedinců mohou být příznaky srdečního selhání 
atypické (vzestup nebo naopak pokles hmotnosti, dyspep
tické obtíže, tlak v pravém podžebří, a podobně). Důležitá 
je anamnéza, nejvyšší pravděpodobnost srdečního selhání 
mají například pacienti s  DM2 a  anamnézou ischemické 
choroby srdeční (zejména po infarktu myokardu), pacienti 
s  arteriální hypertenzí, obézní jedinci a  kuřáci. Z  objek
tivních známek, které můžeme zjistit pečlivým fyzikálním 
vyšetřením, jsou pro srdeční selhání více typické: zvýšená 
náplň krčních krčních žil, hepatojugulární reflux, kardio
megalie, zvýšená tepová frekvence a přítomnost třetí ozvy 
při auskultaci srdce. Elektrokardiografie má v případě dia
gnostiky srdečního selhání významnou negativní predik
tivní hodnotu, normální EKG se u  pacientů se srdečním 
selháním prakticky nevyskytuje. Na druhou stranu, EKG 
může odhalit jinak němý patologický proces, ischémie a in
farkt myokardu nemusí být u  pacientů s  diabetem melli
tus provázeny bolestí na hrudi, ale dušností. U srdečního 
selhání jsou časté poruchy srdečního rytmu, včetně ra
ménkových blokád. V  dalším kroku je užitečné pacienta 
odeslat k echokardiografickému vyšetření a vyšetření natri
uretických peptidů (NP). Vyšetření BNP nebo NTproBNP 
může být provedeno i  v  režii praktického lékaře. Opět je 
důležitá interpretace výsledku, koncentrace BNP nebo 
NTproBNP mohou být zvýšeny kromě srdečního selhání 
i u  jiných srdečních chorob (infarkt myokardu, plicní em
bolie, myokarditida, fibrilace síní, atd.) a extrakardiálních 
onemocnění (cévní mozkové příhody, chronická obstrukční 
choroba plicní, chronické onemocnění ledvin, jaterní 
choroby, atd.).
Nižší než očekávaná koncentrace BNP nebo NTproBNP 
může být nalezena u obézních pacientů (12). Vyšetření NP 
má vysokou negativní prediktivní hodnotu: koncentrace 
NTproBNP < 125 pg/ml (nebo BNP < 35 pg/ml) u dosud 
neléčeného pacienta prakticky vylučují diagnózu srdečního 
selhání. Naopak, pacient s výrazným zvýšením natriuretic
kých peptidů (BNP≥ 500 ng/l nebo NTproBNP ≥ 2000 ng/l) 
by měl být urychleně referován k  echokardiogafickému 
vyšetření a vyšetření kardiologem (nejpozději do 2 týdnů) 
(13). V praxi se nyní dává přednost vyšetření NTproBNP. 
Na možnost srdečního selhání jako příčinu obtíží nemoc
ného nás může upozornit i prostý rentgenový snímek hrud
níku. Kardiomegalie a známky plicní kongesce podezření na 
srdeční selhání významně zvyšují. Kardiologické vyše tře ní 
včetně echokardiografie je tedy vhodné indikovat u pacien tů 
s více specifickými symptomy srdečního selhání, u kterých 
je navíc přítomna některá z objektivních známek, pozitivní 
anamnéza, případně patologické EKG nebo RTG hrudníku 
a zvýšená koncentrace NTproBNP (viz Tabulka 1). Vyšetření 
BNP nebo NTproBNP může být provedeno i v režii prak
tického lékaře. V budoucnu může být přínosné jeho stano
vení i v ambulanci diabetologa.

Spolupráce v  oblasti diagnostiky diabetes mellitus 
v ordinaci kardiologa
Diabetes mellitus je velmi časté onemocnění, podle epi
demiologických údajů Národního zdravotnického infor
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mačního systému (NZIS) bylo v České republice k 31. 12. 
2018 hlášeno celkem 1 018 283 diabetiků, z nichž u 92 % 
bylo klasifikováno jako diabetiků 2. typu (14). 
Vzhledem k  tomu, že onemocnění probíhá v  počátečních 
fázích velmi často asymptomaticky, existuje v naší populaci 
značná část diabetiků nepoznaných. Srdeční selhání a dia
betes mellitus se nezřídka objevují společně, což je spojeno 
s nepříznivou prognózou (9). 
Časná diagnostika a  screening diabetu v  kardiologických 
ordinacích má velký význam, protože přispěje k včasnému 
nastavení správné terapie. Může též příznivě ovlivnit prog
nózu nemocných zejména nasazením antidiabetik s proká
zaným kardioprotektivním efektem, mezi něž patří gliflo
ziny a GLP1 analoga (15). 
K  vyhledávání diabetu se používá hodnocení glykémie, 
eventuálně v kombinaci se stanovením glykovaného hemo
globinu. Doporučená frekvence screeningového vyšetření 
je 1x ročně u  asymptomatických nemocných a  ihned 
u pacientů se zjevnými příznaky diabetu (žízeň, polyurie, 
polydipsie, vystupňovaná únava). 
Screeningové vyšetření poruch glukózové homeo stázy 
(diabetu + prediabetu) je pozitivní v případech, kdy je: 
• náhodná glykémie (stanovená kdykoliv během dne a ne

závisle na jídle) v žilní plazmě ≥ 7,8 mmol/l
nebo
• glykémie nalačno v  žilní krvi stanovená v  laboratoři 

(nikoliv na glukometru) ≥ 5,6 mmol/l
nebo
• glykovaný hemoglobin (HbA1c) stanovený v  laboratoři)  

≥ 39 mmol/mol (fakultativně)
 (6 cit dop. postupy diab.cz)
Podezření na diabetes mellitus je nutno potvrdit standard
ním způsobem.
Diabetes mellitus je potvrzen, pokud je: 
a) náhodná glykemie v žilní plazmě vyšší než 11,0 mmol/l 
a jsou současně přítomny klinické příznaky diabetu
b) glykémie v žilní plazmě nalačno rovná nebo vyšší než 7,0 
mmol/l po osmihodinovém lačnění (ověřit aspoň dvakrát) 

– a to i bez příznaků diabetu
c) nález glykémie v žilní plazmě za 2 hodiny při oGTT vyšší 
než 11,0 mmol/l.
d) HbA1c vyšší než 48 mmol/mol     
Pacienta s potvrzeným diabetem a současně srdečním sel
háním nebo jinou formou kardiovaskulárního onemocnění 
je vhodné následně předat do péče diabetologa, k dokončení 
vyšetření přítomnosti cévních komplikací a nastavení op
timální terapie.

Spolupráce při indikaci gliflozinů v  terapii srdečního 
selhání HFrEF

Spolupráce při indikaci gliflozinů v  terapii HFrEF 
u pacientů s DM
Glifloziny patří mezi velmi účinná antidiabetika, které je 
díky unikátnímu mechanismu účinku možné kombinovat 
prakticky se všemi dalšími antidiabetickými léky včetně 
inzulínu. Z  hlediska diabetologického jsou dalšími zásad
ními pozitivy jejich nasazení snížení hmotnosti a krevního 
tlaku a  prokázaná nefroprotektivita. Zásadní jsou však 
indikační omezení gliflozinů. Úhrada z veřejného pojištění 
je možná při preskripci diabetikům 2. typu lékaři specia
lizací vnitřní lékařství, endokrinologie, diabetologie za 
těchto podmínek:
1) v  dvojkombinaci s  metforminem u  pacientů, u  nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek metforminu po 
dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními 
nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hla
dinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. 
2) v kombinaci s metforminem a inzulinem nebo inzuli-
nem samotným u pacientů, u nichž terapie metforminem 
a  inzulinem nebo inzulinem samotným po dobu alespoň  
3 měsíců společně s  režimovými opatřeními nevedla 
k  uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou 
HbA1c nižší než 60 mmol/mol. 
Pokud pacient nesplňuje tato kritéria, může diabetolog gli
floziny předpsat pouze na úhradu pacientem. Je vhodné, 

Tabulka 1: Kdy je vhodné odeslat pacienta s DM 2. typu ke kardiologovi (13, 18)
Subjektivní příznaky Nově vzniklá námahová dušnost

Noční dušnost
Únavnost, snížení tolerance zátěže
Palpitace, synkopa

Objektivní známky Zvýšená náplň krčních žil
Kardiomegalie
Zvýšená tepová frekvence, 
3. ozva při auskultaci srdce
Hepatojugulární reflux
Otoky dolních končetin

Anamnéza Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu
Arteriální hypertenze
Kouření cigaret
Rodinná anamnéza srdečního selhání a náhlé srdeční smrti
Změny hmotnosti v krátkém časovém úseku
Chemoterapie, radioterapie nádorových onemocnění
Abusus kardiotoxických látek

Zobrazovací metody Patologické EKG
poruchy rytmu
Kardiomegalie na RTG hrudníku
RTG známky plicní kongesce, fluidothorax

Laboratorní vyšetření NT-proBNP ≥ 1000 ng/l
Vyšetření – echokardiografie – do 6 týdnů
NT-proBNP ≥ 2000 ng/l
Urychlené vyšetření (do 2 týdnů)
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Tabulka 2: Praktická doporučení pro léčbu SGLT 2 inhibitory u pacientů s chronickým srdečním selháním (1)
Proč?
Ke zmírnění symptomů, ke snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání a KV úmrtí 
Komu a kdy?
Indikace:
Dospělí pacienti se symptomatickým srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí
Kontraindikace:
Prokázaná přecitlivělost na lék
Nedoporučuje se:
1. Těhotné a kojící pacientky
2. Pacienti s DM 1. typu
3. Pacienti s anamnézou ketoacidózy vzniklé bez zjevných precipitujících faktorů
4. Nasazovat dapagliflozin pacientům při eGFR < 25 ml/min/1,73m2, v léčbě lze však pokračovat až do dialýzy (platí pro všechny 
    indikace). Nasazovat ani užívat empagliflozin při eGFR < 20 ml/min/1,73m2 (platí pouze pro srdeční selhání).
Skupiny pacientů vyžadující speciální pozornost
1. Pacienti s hypotenzí 
2. Pacienti s ketoacidózou v anamnéze
3. Pacienti léčení inzulinem či inzulinovými sekretagogy
4. Pacienti léčení diuretiky
5. Pacienti s ICHDK a zvýšeným rizikem vývoje diabetické nohy
6. Pacienti s recidivujícími močovými či genitálními infekcemi  
Jaké SGLT2 inhibitory a v jaké dávce?
Dapagliflozin 10 mg 1x denně (počáteční dávka odpovídá dávce cílové)
Empagliflozin 10 mg 1x denně (počáteční dávka odpovídá dávce cílové)
Kde zahájit a dále vést léčbu?
U většiny pacientů lze zahájit ambulantně (i s přihlédnutím k úhradovým podmínkám nejčastěji na kardiologické, interní či 
diabetologické ambulanci).
U pacientů se sklonem k hypoglykémiím či na kombinované hypoglykemizující) léčbě vhodná konzultace s lékařem, u něhož je 
pacient léčen pro DM (diabetologem, internistou, praktickým lékařem)
U pacientů s těžším srdečním selháním, se sklonem k hypotenzi, se sníženou eGFR či léčených vyššími dávkami diuretik vhodná 
konzultace s lékařem se zkušenostmi v léčbě srdečního selhání 
U pacientů hospitalizovaných pro CHSS lze léčbu zahájit již v nemocnici 
Jak vést léčbu
Před zahájením léčby
Změřit TK, hmotnost, stanovit eGFR
Věnovat dostatečnou pozornost poučení pacienta (viz Co komunikovat s pacientem?)
Pravidelné sledování stavu hydratace a TK v průběhu léčby 
Zvážit úpravu hypoglykemizující léčby (zejména při častějším výskytu hypoglykémií a u pacientů léčených inzulinem či 
inzulinovými sekratogogy)
Zvážit úpravu antihypertenzivní léčby (zejména u pacientů s hypotenzí) 
Zvážit úpravu diuretické léčby (zejména u pacientů bez hypervolémie či se sníženou renální funkcí) 
V průběhu léčby
Pravidelné sledování TK a stavu hydratace, pravidelné kontroly eGFR (vždy před zahájením souběžné léčby léčivými přípravky 
potencionálně snižujícími funkci ledvin, nejméně 1x/rok u pacientů s normální renální funkcí a nejméně 2krát až 4krát ročně 
u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2)
Řešení problémů
Hypotenze 
• pokles tlaku po zahájení léčby glifloziny je u většiny pacientů nevýrazný
• asymptomatická hypotenze není důvodem k vysazení léčby glifloziny
• u symptomatické hypotenze je vhodné zvážit redukci ostatních antihypertenzivně působících léků, v první řadě těch, 
   které nemají příznivý vliv na prognózu a symptomy srdečního selhání 
Hypohydratace 
• při mírné volumové depleci redukce diuretik, zvýšení perorálního příjmu tekutin
• zvýšená diuréza navozená glifloziny je akcentována u diabetiků s výraznými hyperglykémiemi, napomoci pak může i úprava 
   antidiabetické terapie
Pokles eGFR 
• po nasazení gliflozinů dochází díky ovlivnění renální hemodynamiky k mírnému poklesu eGFR (obvykle o 3–5 ml/min/1,73 m2), 
   tento pokles není důvodem k vysazení gliflozinu 
• při významnějším poklesu je potřeba zvážit redukci diuretik a léků ovlivňujících systém renin – angiotenzin – aldosteron 
Hypoglykémie 
• úprava antidiabetické léčby, úprava příjmu potravy 
Interkurentní infekční/horečnaté onemocnění s omezeným příjmem potravy (sick days), větší chirurgický výkon 
v celkové anestézii
• u diabetiků při nemožnosti pravidelného příjmu potravy gliflozin přechodně vysadit (19) 
Genitální infekce 
• u nezávažných balanitid a vulvovaginitid není nutno léčbu přerušovat, ve většině případů dostačuje lokální antimykotická 
   terapie (19)
Močové infekce 
• u závažnějších infekcí přerušení léčby gliflozinem, standardní antibiotická léčba (19)
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pokud by kardiolog žádal preskripci gliflozinu po diabe
tologovi, aby pacienta v případě nesplnění kritérií na nut
nost úhrady pacientem upozornil.  

Indikace gliflozinů v terapii HFrEF – 
praktické aspekty
Ovlivnění hemodynamiky a krevního tlaku
Glifloziny příznivě ovlivňují průběh srdečního selhání 
u  pacientů s  DM2 i  bez DM2. Dosud byly SGLT2 inhibi
tory předepisovány diabetology. Na základě nové indikace 
srdeční selhání s  redukovanou ejekční frakcí může být 
dapagliflozin i  empagliflozin předepisován kardiologem 
(zatím na plnou úhradu pacientem). Pro kardiology je 
proto nezbytné seznámit se s mechanismem účinku, s po
tenciálními interakcemi, možnými nežádoucími účinky 
a postavení této lékové skupiny v algoritmu léčby srdečního 
selhání HFrEF. K tomu je možné použít praktické návody 
a doporučení odborných společností (16, 17). 
Glifloziny snižují glykémii navozením glykosurie. Samy 
o sobě však nezvyšují riziko hypoglykémie. Mechanistický 
účinek gliflozinů u  srdečního selhání spočívá ve zvýšení 
diurézy. Glykosurie je spojená s osmotickou diurézou. Di
uretický efekt se projeví na začátku léčby a pak se snižuje. 
U pacientů s HFrEF bez DM2 je diuretický efekt srovnatel
ný s pacienty s DM2. V této fázi po zahájení je někdy nutné 
redukovat dávku kličkových diuretik k zábránění hypovolé
mie. Je vhodné kontrolovat hmotnost a symptomy pacien
ta (stačí edukovat pacienta). Hemokoncentraci je možné 
monitorovat například změnou hematokritu před léčbou 
a v průběhu léčby glifloziny. Glifloziny nemají efekt na kon
centraci natria a  kalia, není nutná jejich monitorace nad 
rámce běžných laboratorních kontrol, které se u pacientů 
s HFrEF provádějí.
Glifloziny mírně snižují krevní tlak, tento rozdíl je však vel
mi malý (například jen 3–4 mm Hg ve srovnání se stavem 
před léčbou). U pacientů s HFrEF a nízkým krevním tlakem 
(TK) není vhodné léčbu glifloziny zahajovat. U  pacientů 
s normálním TK je vhodné v průběhu léčby TK kontrolovat 

(domácí monitorace TK). Vhodným krokem je take vyloučit 
antihypertenzní léky, které nemají prognostický dopad na 
HFrEF (blokátory kalciových kanálů, centrálně působící 
léky, alfablokátory).

Ovlivnění funkce ledvin a použití u gliflozinů pacientů 
s onemocněním ledvin
Po zahájení terapie glifloziny dochází k  přechodnému 
poklesu glomerulární filtrace (eGFR). Je vhodné znát 
hodnotu eGFR před zahájením terapie. Snížení eGFR 
je obvykle přechodné a  mírné, glifloziny mají i  u  HFrEF 
zachovaný významný nefroprotektivní potenciál. Velkou 
výhodou gliflozinů je, že není nutná úprava jejich dávky 
podle funkce ledvin. Další výhodou je, že jejich použití není 
limitováno při pokročilejších stadiích onemocnění ledvin 
(dapagliflozin je možné až do hemodialýzy a empagliflozin 
při eGFR ≥ 20 ml/min). Glifloziny tedy nelze použít pouze 
u  pacientů v  terminálním stadiu onemocnění ledvin a  na 
hemodialýze (SPC Forxiga, SPC Jardiance).

Nežádoucí účinky léčby glifloziny 
Hlavním nežádoucím účinkem léčby glifloziny je riziko geni
tálních infekcí, zatímco výskyt infekcí močových cest nebyl ve 
většině studií zvýšen. U nediabetických pacientů s HFrEF bylo 
toto riziko nižší, než při podávání SGLT2 inhibitorů u pacientů 
s DM2T a vysokým KV rizikem v prevenci srdečního selhání. 
Přesto je nutné pacienty na toto riziko upozornit a pacienty 
edukovat ke zvýšené osobní hygieně. Při výskytu genitální 
infekce obvykle postačí lokální antimykotická léčba a  není 
nezbytně nutné podávání gliflozinu přerušovat.
U diabetiků je třeba pamatovat na možnost rozvoje eugly
kemické ketoacidózy, a  to zejména při těžších infekcích, 
horečnatých stavech a sepsi, kdy je vhodné přerušit léčbu 
glifloziny.

Postavení gliflozinů v algoritmu léčby HFrEF
Podle doporučení odborných společností jsou glifloziny 
považovány za jeden ze čtyř hlavních pilířů léčby HFrEF 

Tabulka 2: Praktická doporučení pro léčbu SGLT 2 inhibitory u pacientů s chronickým srdečním selháním (1)
Co a jak komunikovat s pacientem
Vysvětlit očekávaný benefit ( viz Proč)
Vysvětlit možné nežádoucí účinky, poradit, jak jim předcházet a co dělat v případě jejich výskytu 
1. Zvýšené riziko genitálních infekcí 

• riziko lze snížit důsledným dodržováním osobní hygieny  
• při známkách infekce (svědění, výtok, vyrážka) nutno stav konzultovat s lékařem

2. Zvýšené riziko močových infekcí 
• riziko lze snížit důrazem na pitný režim, bránit se prochladnutí 
• při známkách močové infekce (pálení či řezání při močení, bolesti v bedrech, zvýšení tělesné teploty) vyhledat lékaře 

3. Zvýšené riziko Fournierovy gangrény 
• vzácné onemocnění, ale život ohrožující, riziko vyšší u diabetiků 
• při známkách budících podezření na toto onemocnění (bolest, citlivost, zarudnutí nebo otok v oblasti genitálií nebo hráze 
   provázený horečkou nebo malátností) bezodkladně kontaktovat lékaře

4. Zvýšené riziko hypotenze a hypohydratace 
• riziko lze snížit důrazem na pitný režim 
• při závratích či slabosti stav konzultovat s lékařem

5. Zvýšené riziko hypoglykémie 
• riziko je relevantní u diabetiků léčených další hypoglykemizující léčbou, při nasazení gliflozinu je vhodné pacienty reedukovat 
   o příznacích a léčbě hypoglykemie

6. Zvýšené riziko diabetické ketoacidózy 
• riziko je vyšší při přerušení léčby inzulinem – případné úpravy léčby vždy konzultovat s lékařem
• riziko zvyšuje nadměrná konzultace alkoholu – pokud k ní dojde, je vhodné následující den zvážit vynechání dávky
• riziko zvyšuje dieta s výrazně omezením příjmu sacharidů – před jejím zahájením je vhodné tento záměr konzultovat 
   s lékařem
• při známkách ketoacidózy (nucení na zvracení, zvracení, bolest břicha, malátnost, dušnost) bezodkladně kontaktovat lékaře
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(kromě ACEI/ARB/ARNI, BB a  MRA) (1). Léčba iSGLT2 je 
vhodná i pro pacienty, kteří z nějakého důvodu netolerují nebo 
mají kontraindikaci pro některou z výše uvedených lékových 
skupin. Výhodou gliflozinů je výborná tolerabilita. Efekt na 
morbiditu a mortalitu u HFrEF není závislý na dávce (6, 7).

Návrh úhradových podmínek pro glifloziny v léčbě HFrEF
V  době přípravy tohoto dokumentu není dosud uzavřené 
řízení ke stanovení úhrady pro glifloziny na úrovni Stát
ního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V  současné době 
jsou navrhované podmínky úhrady definovány pro první 
molekulu této lékové skupiny v rozsahu oborů kardiologie 
a vnitřní lékařství takto:
Dapagliflozin je hrazen u pacientů s chronickým srdečním 
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Diagnostika hypertenze
Standardizovaným měřením je nově doporučováno auto
matické klinické měření krevního tlaku (AOBP, Automated 
Office Blood Pressure), což vychází z pozitivních výsledků 
studie SPRINT (SPRINT trial 2015), která toto měření po
užívala. Hodnoty krevního tlaku měřeného automatickými 
tlakoměry jsou většinou významně nižší než TK v ordinaci 
měřený zdravotní sestrou. 
Kromě měření v ordinaci je doporučováno i domácí měření 
krevního tlaku a 24hod. ambulantní monitorování krevní
ho tlaku (ABPM), neboť se u  transplantovaných pacientů 
vyskytují velmi často (10–40 %) maskovaná hypertenze 
nebo izolovaná noční hypertenze, které jsou měřením v or
dinaci nediagnostikovatelné (Seeman 2012). 

Cílový TK
U dospělých pacientů po transplantaci ledviny nebyla do
sud publikována žádná prospektivní intervenční studie, 
která by testovala vliv různých cílových hodnot TK na re
nální nebo kardiovaskulární prognózu pacientů. U dospě
lých pacientů je tak doporučovaným cílovým TK hodnota  
< 130/80 mm Hg měřená standardizovaným (automatic
kým) klinickým krevním tlakem (AOBP, evidence založená 
na názoru odborníků KDIGO). Tato cílová hodnota je tedy 
stejná jako cílová hodnota aktuálních guidelines AHA (Ame
rican Heart Association) pro běžnou populaci pacientů bez 
chronického onemocnění ledvin, resp. bez transplantované 
ledviny. Odborníci z KDIGO nepřijali striktnější cílový TK  
< 120 mm Hg, neboť se ve studii SPRINT ukázalo, že paci
enti s TK < 120 mm Hg měli v první 3 letech studie vyšší 
výskyt akutního selhání ledvin a horší glomerulární filtraci 
než pacienti s TK > 120 mm Hg (SPRINT trial 2015, Cheung 
et al. 2017, Beddhu et al. 2019).
Není také žádný rozdíl mezi cílovou hodnotou u transplan

Jaký je cílový krevní tlak pro pacienty 
po transplantaci ledviny?

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., MBA
Pediatrická klinika 2. LF UK Praha a Dětská klinika LudwigMaxmilianovy Univerzity Mnichov, SRN

Úvod
Transplantace ledviny je konečným cílem léčby u většiny pacientů s chronickým selháním ledvin, neboť je spojena s lepším 
přežíváním pacientů oproti chronické dialýze, lepší kvalitou života i nižšími ekonomickými náklady. 
Hypertenze je jednou z  nejčastějších komplikací u  pacientů po transplantaci ledviny (TxL), která se vyskytuje u  60–90 %  
pacientů. Posttransplantační hypertenze je spojena se zhoršeným přežíváním nejen transplantovaných ledvin ale 
i samotných pacientů. Kardiovaskulární morbidita (hypertrofie levé komory srdeční [LVH], kardiovaskulární příhody) jsou 
častější u hypertenzních než u normotenzních transplantovaných pacientů. Správná léčba s dosažením cílových hodnot 
může vést ke zlepšení přežívání transplantovaných ledvin i pacientů. 
V  letošním roce vyšla po 8 letech novelizovaná guidelines KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) pro 
diagnostiku a  léčbu hypertenze u  pacientů s  chronickým onemocněním ledvin vč. pacientů po transplantaci ledviny 
(KDIGO 2021).

tovaných pacientů s proteinurií a bez proteinurie tak, jak 
tomu je u  netransplantovaných pacientů s  chronickým 
onemocněním ledvin, neboť opět nebylo prokázáno, že by 
proteinuričtí transplantovaní pacienti profitovali z nižšího 
cílového TK. 
U  dětských pacientů po transplantaci ledviny byla prove
dena jediná randomizovaná kontrolovaná studie zabývající 
se cílovým krevním tlakem. Tato studie ESCORT (Effects 
of Strict Control Of blood pressure in pediatric Renal 
Transplant recipients) neprokázala pozitivní efekt striktní 
kontroly krevního tlaku (cílový TK < 50. percentilem) na 
funkce štěpu ve srovnání se standardní kontrolou krevního 
tlaku (cílový TK 50.–95. percentilem) (Seeman et al. 2019). 
Cílový TK u  transplantovaných dětí je tedy stejný jako 
u zdravých dětí bez chronického onemocnění ledvin, resp. 
bez transplantované ledviny, tj. < 95. percentilem.
Kontroly hypertenze, tedy jak často dosáhneme cílového 
TK u pacienta po TxL, je dosaženo v méně než polovině pří
padů, pokud měříme TK pomocí zlatého standardu měření 
TK, tedy ABPM (Seeman 2012).

Výběr antihypertenziva pro pacienta po transplantaci 
ledviny
Za lék první volby byly dlouho považovány, stejně jako u ne
transplantovaných pacientů s  chronickým onemocněním 
ledvin ACEinhibitory nebo blokátory angiotenzinové
ho receptoru ARB. Recentní COCHRANE metaanalýza 
však ukázala, že léčba kalciovými blokátory je ve srovnání 
s léčbou ACEinhibitory/ARB spojena s lepší dlouhodobou 
funkcí štěpu i lepším dlouhodobým přežíváním transplan
tovaných ledvin při srovnatelném přežívání pacientů a hor
ší proteinurii (Pisano et al. 2020, Seeman and Feber 2021).
K  dosaženího cílového TK vyžadují transplantovaní  
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pacienti často kombinační terapie 2–3 antihypertenziv, při
čemž nejčastější kombinací jsou kalciové blokátory s ACEI 
případně doplněné diuretikem. 

Závěr
Nejnovější 2021 KDIGO směrnice doporučují pro pacienty 
po transplantaci ledviny podobné cílové TK jako pro obec
nou populaci při použití standardizovaného, resp. automa

tického měření TK. Jediná malá randomizovaná kontrolo
vaná studie ESCORT testující cílový TK u dětských pacientů 
po transplantaci ledviny neprokázala benefit striktní kon
troly TK na funkci transplantované ledviny. Směrnice  
KDIGO navrhují provedení více a větších randomizovaných 
kontrolovaných studií se zaměřením na benefity a  rizika 
nižších cílových TK u dospělých transplantovaných pacien
tů po vzoru studie SPRINT. 
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Tabulka 1: Cílové hodnoty pro pacienty po transplantaci ledviny

Skupina 
pacientů 

Cílový TK
(automatické měření, AOBP) Lék první volby

Děti < 95. percentil Kalciový blokátor
(ACEI u proteinurických pacientů)

Dospělí < 130/80 mm Hg Kalciový blokátor 
(ACEI u proteinurie)
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Cíl: V  poslední dekádě je věnována zvýšená pozornost 
kyselině močové (KM) jako nezávislému rizikovému fak
toru kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality. Rutinní 
stanovení sérové KM je doporučováno u všech hypertoni
ků. Význam KM v etiologii KV onemocnění byl prokázán 
i při hladině sérové KM pod horním limitem standartního 
referenčního rozmezí. Naším cílem bylo stanovit, jaká mez
ní hodnota (cutoff) sérové KM je spojena se zvýšenou KV 
a celkovou mortalitou v obecné české populaci. 
Metody: Analyzovali jsme data získaná ze dvou nezávis
lých průřezových šetření provedených v  letech 2006–2009 
a 2015–2018. Šetření zahrnovalo 1 % náhodně vybraný vzo
rek populace devíti okresů ve věku 25–64 let (studie Czech 
postMONICA). Odhadované 10leté riziko vzniku fatální 
KV příhody bylo stanoveno pomocí systému SCORE; nízké  
(< 1 %), střední (1–< 5 %), vysoké (≥ 5 %–< 10 %), velmi 
vysoké (≥ 10 %). Údaje o  10leté mortalitě, včetně příčiny 
úmrtí, byly získané u  osob iniciálně vyšetřených v  letech  
2006–2009. Celkový soubor zahrnoval 3542 osob (48,2 % 
mužů) vyšetřených v letech 2006–2009 a 2304 osob (47,4 % 
mužů) vyšetřených v letech 2015–2018.
Výsledky: V  celkovém souboru vyšetřených osob mělo  
27 % mužů a 12 % žen vysoké/velmi vysoké odhadované 
10leté riziko vzniku fatální KV příhody dle SCORE. V sou
boru osob vyšetřených v letech 2006–2009 bylo v průběhu 
10 let dokumentováno úmrtí u  122 mužů a  60 žen  
(33 % a  27 % z  KV příčin). U  mužů nebyl nalezen vztah 

Kyselina močová a kardiovaskulární riziko

MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D.1, MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.1, 
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.1,4, MUDr. Pavel Šulc1, RNDr. Věra Lánská, CSc.2, 
MUDr. Lenka Eremiášová3, MUDr. Jan Pudil3, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.3, 
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.4, MUDr. Otto Mayer4, 
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.5, Ing. Milan Blaha, Ph.D.6, 
Prof. Dr. Claudio Borghi, Ph.D.7, prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.1,3

1 Centrum kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
2 Oddělení lékařské statistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 
3 II. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
4 II. interní klinika, Fakultní nemocnice v Plzni a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 
5 III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
6 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
7 Department of Medical and Surgical Sciences, University of Bologna, Itálie

mezi vstupní sérovou KM a vstupní kategorií SCORE, ani 
KV a celkovou mortalitou. Pomocí analýzy ROC (Receiver 
operating characteristic) křivky byla u žen stanovena mez
ní (cutoff) hodnota vstupní sérové KM, která: 1) odlišila 
nízkou/střední kategorii SCORE od vysoké/velmi vyso
ké kategorie SCORE (309 μmol/l), 2) predikovala úmrtí 
z  KV příčin (325 μmol/l), 3) predikovala úmrtí ze všech 
příčin (298 μmol/l). Coxovy multivariační analýzy potvr
dily, že po adjustaci na ostatní nezávislé proměnné včetně  
SCORE, byly mezní (cutoff) hodnoty vstupní sérové KM  
> 309 μmol/l a > 325 μmol/l spojeny se 4násobně (p = 0,010) 
a 6násobně (p = 0,036) vyšší KV mortalitou, zatímco mezní 
(cutoff) hodnota > 298 μmol/l zvyšovala celkovou mortali
tu o 87 % (p = 0,025).    
Závěr: V obecné české populaci, charakterizované vysokým 
celkovým KV rizikem, představuje zvýšená hladina sérové 
KM nezávislý prognostický faktor pouze u žen. Mezní (cut
off) hodnota sérové KM > 309 μmol/l identifikovala ženy 
ve vysokém/velmi vysokém odhadovaném riziku vzniku 
fatální KV příhody dle SCORE. Současně byla sérová KM  
> 309 μmol/l spojena se zvýšenou KV mortalitou (4násob
ně vyšší riziko ve srovnání s populací žen se sérovou KM  
< 309 μmol/l), a to nezávisle na SCORE. Naproti tomu sé
rová KM > 298 μmol/l zvyšovala celkovou mortalitu o 87 %. 
Naše výsledky poskytují základ pro vývoj predikčních mo
delů s ohledem na použití KV rizikových faktorů s odlišným 
vlivem u mužů a žen.
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a) KV mortalita u žen

Log-rank test p < 0,001

Log-rank test p < 0,001

Log-rank test p < 0,001

k. močová < 309 μmol/l

k. močová < 325 μmol/l
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k. močová > 309 μmol/l

k. močová > 325 μmol/l
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c) Celková mortalita u žen

b) KV mortalita u žen

Obr. 1: Kaplan-Meierova křivka přežívání na základě: a) kardiovaskulární (KV) mortality u žen se sérovou kyselinou močovou > 309 µmol/l, 
b) KV mortality u žen se sérovou kyselinou močovou > 325 µmol/l, c) celkové mortality u žen se sérovou kyselinou močovou > 298 µmol/l.
KV, kardiovaskulární.

Převzato z původní publikace: 
Krajčoviechová A., Wohlfahrt P., Bruthans J., Šulc P., Lánská V., Eremiášová L., Pudil J., Linhart A., Filipovský J., Mayer O., et al. Which serum uric acid levels are 
associated with increased cardiovascular risk in the general adult population? J. Clin. Hypertens. 2020;22:897–905. doi: 10.1111/jch.13847.
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Cena České společnosti pro hypertenzi (ČSH) 
za nejlepší publikovanou originální práci 2020/2021

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. jménem výboru ČSH
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Výbor ČSH díky kontinuální podpoře firmy Servier s.r.o. pravidelně uděluje již řadu let ceny za nejlepší publikované origi
nální práce pro mladší autory do 40 let – členy ČSH – v oblasti arteriální hypertenze. Je potěšitelné, že se nám díky aktivitě 
mladých členů naší společnosti každoročně schází řada velice zajímavých prací z prestižních zahraničních časopisů.
Představujeme Vám práce za uplynulé 12měsíční období, které se umístily na prvých třech místech a které byly publikované 
v mezinárodních časopisech s impakt faktorem.

1. cena

MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D.   
Centrum Kardiovaskulární  prevence 1. LF UK a TN Praha

Krajčoviechová A, Wohlfahrt P, Bruthans J, Šulc P, Lánská 
V, Eremiášová L, Pudil J, Linhart A, Filipovský J, Mayer O, 
Widimský J, Blaha M, Borghi C, Cífková R. Which serum 
uric acid levels are associated with increased cardiovascular 
risk in the general adult population? J Clin Hypertens. 
2020 May;22(5):897905.
Krajčoviechová A, Wohlfahrt P, Bruthans J, Šulc P, Lánská 
V, Borghi C, Cífková R. Longitudinal trends in the preva
lence of hyperuricaemia and chronic kidney disease in  
hypertensive and normotensive adults Blood Press. 2020 
Oct;29(5):308318.
Comparison of three office blood pressure measure
ment techniques and their effect on hypertension preva
lence in the general population.Wohlfahrt P, Cífková 
R, Krajčoviechová A, Šulc P, Bruthans J, Linhart A, Fili
povský J, Mayer O, Widimský J Jr. J Hypertens. 2020 
Apr;38(4):656662.
30year trends in major cardiovascular risk factors in 
the Czech population, Czech MONICA and Czech post 
MONICA, 1985–2016/17. Cífková R, Bruthans J,  
Wohlfahrt P, Krajčoviechová A, Šulc P, Jozífová M, 
Eremiášová L, Pudil J, Linhart A, Widimský J Jr, Filipovský 
J, Mayer O Jr, Škodová Z, Poledne R, Stávek P, Lánská V. 
PLoS One. 2020 May 11;15(5):e0232845.
Primary aldosteronism in a  general population sample. 
The Czech postMONICA study. Widimský J, Bruthans J, 
Wohlfahrt P, Krajčoviechová A, Šulc P, Linhart A, Filipovský 
J, Lánská V, Cífkova R. Blood Press. 2020 Jun;29(3):191
198.
Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) and 20year 
risk of cardiovascular mortality and cancer. Wohlfahrt P, 
Bruthans J, Krajčoviechová A, Šulc P, Linhart A, Filipovský 
J, Mayer O  Jr, Widimský J Jr, Blaha M, Abrahámová J, 
Cífková R. Eur J Intern Med. 2020 Sep;79:6369.
Reference values of retinal microcirculation parameters 
derived from a  population random sample. Cífková R, 
Harazny JM, Bruthans J, Wohlfahrt P, Krajčoviechová 
A, Lánská V, Gelžinský J, Mateřánková M, Mareš Š, Fili
povský J, Mayer O Jr, Schmieder RE. Microvasc Res. 2021 
Mar;134:104117.
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MUDr. Július Gelžinský    
II. interní klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň

Gelžinský J, Mayer O, Jr., Seidlerová J, Mateřánková M, 
Mareš Š, Kordíkova V, et al. Serum biomarkers, skin auto
fluorescence and other methods. Which parameter better  
illustrates the relationship between advanced glycation end 
products and arterial stiffness in the general population?  
Hypertens Res 2021, doi: 10.1038/s4144002000601
1. Epub 2021 Jan 12.
Mayer O, Gelžinský J, Seidlerová J, Mateřánková M, Mareš Š, 
Svobodová V, et al. The role of advanced glycation end prod
ucts in vascular aging: which parameter is the most suitable as 
a biomarker? J Hum Hypertens 2020.
Mayer O, Jr., Seidlerová J, Kučera R, Kučerová A, Černá V, 
Gelžinský J, et al. Synergistic effect of sclerostin and angio
tensin II receptor 1 polymorphism on arterial stiffening.  
Biomark Med 2020; 14:173184.
Mayer O, Jr., Bruthans J, Gelžinský J, Mateřánková M, Mareš 
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Mateřánková M, Gelžinský J, et al. The coincidence of low  
vitamin K status and high expression of growth differentia
tion factor 15 may indicate increased mortality risk in stable 
coronary heart disease patients. Nutr Metab Cardiovasc 
Dis 2021; 31:540551.
Mayer O, Seidlerová J, Bruthans J, Gelžinský J, Rychecká M, 
Mateřánková M, et al. Is There Really an Association of High 
Circulating Adiponectin Concentration and Mortality or  
Morbidity Risk in Stable Coronary Artery Disease? Horm 
Metab Res 2020; 52:861868.
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Gelžinský J, et al. The Prognostic Importance of Impaired 
Fasting Glycemia in Chronic Coronary Heart Disease Patients. 
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Všem výše uvedeným autorům blahopřejeme!

Vyhlášení cen tradičně proběhne ve slavnostním bloku ČSH během výroční konference ČSH v Českém Krumlově 30. září 2021.
Přihlášky do dalšího ročníku soutěže spolu s publikovanými pracemi posílejte na níže uvedenou adresu (pro zjednodušení 
od příštího ročníku soutěže budeme hodnotit práce publikované v celém uplynulém kalendářním roce):
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, 128 08 Praha 2 
email: jwidi@lf1.cuni.cz

3. cena 

MUDr. Petr Kala
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 
a  Kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol, Praha

Petr Kala, Hana Bartušková, Jan Piťha, Zdenka Vaňour
ková, Soňa Kikerlová, Šárka Jíchová, Vojtěch Melenovský, 

Lenka Hošková, Josef Veselka, Elzbieta KompanowskaJe
zierska, Janusz Sadowski, Olga Gawrys, Hana Maxová  and 
Luděk Červenka Deleterious Efects of Hyperactivity of the 
ReninAngiotensin System and Hypertension on the Cour
se of ChemotherapyInduced Heart Failure after Doxorubi
cin Administration: A Study in Ren2 Transgenic Rat
Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9337; doi:10.3390/
ijms21249337.



104 HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence

Zprávy a aktuality z ČSH a ČSAT

Pozvání na letošní  
XXXVIII. konferenci Čes
ké společnosti pro hyper
tenzi přijal prof. Giuseppe  
Mancia, v  současné době 
jeden z  nejvíce citovaných 
vědců na světě (v  roce 
2020 více než 217 000 
citací v  mezinárodní lé
kařské literatuře, Hindex 
178). Prof. Mancia zastává 
po období více než 60 let 
klíčovou úlohu ve výzku

mu hypertenze, v roce 2019 byl označen za experta č. 1 v ob
lasti hypertenze a kardiovaskulární problematiky v Evropě 
a č. 2 ve světě. V začátcích své výzkumné činnosti se věnoval 
hemodynamickým změnám v průběhu spánku s využitím in
traarteriálního měření krevního tlaku, později 24hod. mo
nitoraci krevního tlaku a v poslední době se zaměřuje pře
devším na léčbu hypertenze ve velkých klinických studiích. 
Jako emeritní profesor medicíny na Univerzitě v  Miláně – 
Bicocca pokračuje ve svých výzkumných aktivitách zamě
řených na základní výzkum i  klinické aspekty hypertenze, 
metabolické abnormality a kardiovaskulární onemocnění. 
Nemá již pedagogické ani klinické povinnosti. Oficiálně ode
šel do důchodu v  roce 2012, když předtím zastával funkci 
přednosty Divize a Interní kliniky v nemocnici San Gerardo 
v Monze, současně byl přednostou oddělení klinické medi
cíny a prevence na Univerzitě v Miláně – Bicocca a zastával 
funkci ředitele Centra epidemiologie a klinických studií v In
stituto Auxologico Italiano. Je prezidentem Nadace Evrop
ské společnosti pro hypertenzi. 
Prof. Mancia se narodil 26. července 1940 v Carraře, vyrůs
tal v různých částech Itálie, protože rodina se v důsledku za
městnání otce (koordinátor státního pojištění) často stěho
vala. Studia medicíny ukončil v Sieně v roce 1964 a výzkumu 
se začal věnovat již za studií.
V roce 1970 odjel do Spojených Států, kde kombinoval vý
zkum a klinickou práci na Mayo Clinic a University of Virgi
nia, kde se naučil katetrizovat. Po svém návratu do Milána 
postupuje v akademické kariéře až k titulu profesora. V roce 
1998, kdy se původní Milánská Univerzita rozdělila a vzniká 
Univerzita v Miláně – Bicocca, odchází na tuto nově vzniklou 
univerzitu a stává se přednostou oddělení klinické medicíny 
a prevence na této nově vzniklé univerzitě. 
Prof. Mancia se v mládí zaměřil na klinickou práci, ale od sa
mého počátku si byl vědom důležitosti základního výzkumu. 
Studoval hemodynamické změny během spánku a po emoč
ních podnětech u koček. V tomto výzkumu také pokračoval 
v USA, kde studoval řízení reflexů v srdci a plicích u psů v ane
stezii. To vedlo k objevu, že v srdci a plicích vznikají silné re
flexy inhibující sympatický nervový systém. Po svém návratu 
ze Spojených států v roce 1975 se zaměřil na výzkum u lidí, 
studoval úlohu reflexů na krevní tlak u normotoniků i hyper
toniků. Ve stejné době se jeho výzkumná skupina  zabývala 
prvními studiemi s ambulantním monitorováním krevního 

Prof. Giuseppe Mancia čestným členem ČSH

tlaku pomocí malého katetru, který byl zaveden do a. radia
lis a umožňoval monitoraci po dobu 48 hodin. Následovaly 
práce ukazující prognostický význam 24hod. monitorace TK, 
význam variability TK a hypertenze bílého pláště.
V následujícím období organizoval prof. Mancia i populační 
studii v  Monze, která stále ještě pokračuje. Od roku 2007 
opakovaně analyzuje údaje z databáze pojištěnců v Lombar
dii se zvláštním zaměřením na léčbu a compliance u antihy
pertenzív a hypolipidemik. V květnu 2020 také použil údaje 
z této databáze ke zkoumání otázky, zda blokátory systému 
reninangiotensin zvyšují riziko infekce COVID19 nebo 
závažnost průběhu této infekce (bylo analyzováno 6  000 
pacien tů s COVID19 a 30 000 kontrolních osob). Odpověď 
na tuto otázku je negativní.
Kromě medicíny má profesor Mancia rád hudbu, především 
vážnou a zejména opery. V mládí se závodně věnoval atletice, 
běhu na krátké tratě. V roce 1960 v kvalifikačních závodech 
italských atletů na olympijské hry v Římě zaběhl 100 m za 
10,7 sec. 
Prof. Mancia zastával funkci předsedy řady významných od
borných společností: 
•  Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (International  

Society of Hypertension, ISH)
•  Evropské společnosti pro hypertenzi (European Society of 

Hypertension, ESH)
•  Italské společnosti pro hypertenzi
•  Evropské společnosti pro klinický výzkum (European  

Society of Clinical Investigation)
•  předseda pracovní skupiny Hypertenze a  srdce Evropské 

kardiologické společnosti (working group Hypertension 
and the Heart of the European Society of Cardiology).

V  letech 2003–2018 byl opakovaně předsedou Task Force  
pro evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. 
Prof. Mancia je držitelem řady prestižních vyznamenání, 
z nichž jmenujme alespoň AHA Award for Excellence in Hy
pertension Research, Heymans Award of the International 
Society of Pharmacology, Wright International Award of the 
High Blood Pressure Council of Australia, ISH Volhard and 
Tigersted Awards, ESH Folkow Award, Peter Sleight Award 
of the World Hypertension League and Alberto Zanchetti 
Life Achievement Award of ESH.
V neposlední řadě musím zmínit, že prof. Mancia je hlavním 
organizátorem evropských hypertenzních kongresů, které se 
konají každé dva roky v Miláně. Po smrti Alberta Zanchetti
ho (březen 2018) byl v čele redakční rady časopisu Journal of 
Hypertension. 
Pro mne osobně bylo velkou ctí zastávat funkci vědecké se
kretářky Evropské společnosti pro hypertenzi v  době, kdy 
jejím předsedou byl prof. Mancia. Společně s ním jsem pořá
dala i řadu edukačních akcí včetně Letních škol hypertenze 
ESH. Vždy jsem oceňovala jeho laskavý a korektní přístup.
Jsme opravdu nesmírně potěšeni, že prof. Mancia přijal po
zvání na naši letošní konferenci do Českého Krumlova a  je 
pro nás velkou ctí, že mu můžeme udělit čestné členství naší 
společnosti.

Renata Cífková


