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Vážení a milí přátelé, 
vítejte na stránkách prvního letošního vydání časopisu Atheroreview, který si klade za cíl přiná-
šet zajímavosti, aktuality i odpovědi na otázky v oblasti aterosklerózy a jí podmíněných onemoc-
nění již pátým rokem. 

Nedávno jsme vstoupili do třetí dekády třetího tisíciletí a rozvoj vědy a poznání se neustále 
zrychluje. Novinky se na nás valí ze všech stran, a proto věříme, že i přehledné informace zpraco-
vané našimi nejlepšími odborníky, které Atheroreview přináší, pro vás budou vítaným průvodcem.

V prvním čísle ročníku 2020 najdete osvědčené formáty: přehledy aktuálních témat, souhrny 
a reakce na doporučené postupy, výběr zahraniční literatury i fundované komentáře k výsledům 
klinických studií. Nebudou chybět zprávy a informace o dění v odborných společnostech, které 
Atheroreview odborně zaštiťují. 

I s ohledem na rychle se vyvíjející obory související s aterosklerózu a jejími rizikovými faktory se budeme snažit pro vás 
v roce 2020 připravovat odborné akce, na kterých budeme mít příležitost vše prodiskutovat a hledat řešení často nesnad-
ných otázek klinické praxe i výzkumu. Přijměte, prosím, srdečné pozvání na další výroční seminář Českého institutu meta-
bolického syndromu 18. března do Plzně, nenechte si ujít blok ČSAT v rámci výročního sjezdu České kardiologické spo-
lečnosti v pondělí 18. května v Brně, rezervujte si čas na již 34. Šobrův den 10. června v Praze. Společně se slovenskými 
kolegy se sejdeme v Mikulově 23. října u příležitosti Československé lipidové akademie. A vše završíme tradičním kongre-
sem o ateroskleróze. Letos jsme „Špindl“ přesunuli do Brna a moc se na vás všechny 3. prosince budeme těšit. 
S přáním hodně úspěchů v boji s aterosklerózou i v roce 2020, 

Michal Vrablík
vedoucí odborný redaktor časopisu AtheroReview a předseda ČSAT

Vážení kolegovia, priatelia, 
dovoľte mi, aby som využil tento editoriál prvého tohtoročného čísla časopisu Atheroreview na to, 
aby som vám poprial v novom roku 2020 veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. 

Náš a dúfam, že aj váš časopis vstupuje do jubilejného piateho roku svojej existencie a jeho 
ambíciou je aj naďalej prinášať vám aktuálne informácie z oblasti aterosklerózy, klinické odporú-
čania, informácie o klinických štúdiách a zaujímavé kazuistiky. Na obsahoch jednotlivých čísiel 
sa podieľajú poprední odborníci nielen Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) a České společ-
nosti pro aterosklerózu (ČSAT), ale aj špecialisti rôznych odborov z oboch republík. Spoločný ča-
sopis je len potvrdením dlhoročných veľmi dobrých a veľmi rád k tomu pridám aj slovíčko „nad-
štandardných“ vzťahov medzi oboma odbornými spoločnosťami. 

Slovenská asociácia aterosklerózy aj v  roku 2020 už tradične vo februári pripravuje jedno 
z prvých „veľkých“ odborných podujatí na Slovensku – X. školu lipidológie a XVIII. nové trendy v prevencii aterosklerózy, 
tento rok aj za účasti budúceho prezidenta Európskej aterosklerotickej spoločnosti profesora Raya z Veľkej Británie a za 
tradičnej účasti popredných odborníkov z Českej republiky. Počas tohto podujatia nás čaká aj dôležité valné zhromaždenie 
členov SAA, ktoré bude rozhodovať o nových stanovách SAA, ktoré je nutné prijať vzhľadom na nové požiadavky vyplýva-
júce zo súčasnej legislatívy. V októbri spoločne s ČSAT organizujeme veľmi populárnu Česko-slovenskú lipidovú akadémiu 
v krásnom jesennom Mikulove, na ktorú Vás srdečne pozývam. 

Prajem Vám počas celého roku čo najviac úspechov vo vašej práci a v našom spoločnom úsilí v „boji s aterosklerózou“.

Branislav Vohnout
spolueditor tohto čísla a prezident SAA
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Abstrakt

Homocysteínový konsenzus odráža súčasné poznanie, že homocysteín (HCY) je pravdepodobnejšie rizikový marker ako 
faktor a paušálna liečba hyperhomocysteínémie neprináša očakávané zníženie morbidity a mortality kardiovaskulárnych 
ochorení. Panel odborníkov zastáva nasledujúce stanovisko do praxe pre liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení:
A. Paušálna terapeutická intervencia podľa súčasných poznatkov EBM nie je paušálne indikovaná.
B. Paušálny skríning homocysteínu neprináša klinický prínos pre všeobecnú populáciu ani pre pacientov s kardiovaskulár-
nymi ochoreniami.
 Preventívne podávanie multivitamínov skupiny B pre zníženie hladiny homocysteínu podľa doterajších vedomostí založených na 

EBM vo všeobecnej populácii nemá podporu. Populačný skríning nie je indikovaný – trieda odporučení III, úroveň dôkazov IA.
 Terapeutické podávanie multivitamínov skupiny B pre zníženie hladiny homocysteínu podľa doterajších vedomostí zalo-
žených na EBM v populácii pacientov v sekundárnej i terciárnej prevencii nemá význam. Populačný skríning nie je indiko-
vaný – trieda odporučení III, úroveň dôkazov A.

 Nebol dostatočne preskúmaný prínos stanovenia HCY pri rozhodovaní o začatí antihypertenzívnej alebo hypolipidemic-
kej liečby. Populačný skríning nie je indikovaný, iba vyšetrenie u individuálneho pacienta – trieda odporučení IIb, úroveň 
dôkazov A.

Kľúčové slová: homocysteín – kardiovaskulárna prevencia – skríning – vitamíny skupiny B

Abstract

Homocysteine consensus reflects current knowledge that homocysteine is rather a risk marker then a factor and treatment 
of hyperhomocysteinemia does not reduce cardiovascular morbidity and mortality. Panel of experts state this position to 
approach cardiovascular prevention and treatment in praxis.
A. General therapeutic intervention is not generally indicated based on current EBM data. 
B. General screening of homocysteine is not clinically beneficial in both general population and in patients with cardiovas-
cular disease.
 Preventive administration of B group vitamins to reduce plasma homocysteine level in general population is not sup-
ported based on current EBM data. Population screening is not indicated – class III, level A.

 Therapeutic administration of B group vitamins to reduce plasma homocysteine level in patients in secondary or tertiary 
prevention is not supported based on current EBM data. Population screening is not indicated – class III, level A.

 There are no sufficient data on effect of measuring homocysteine on decision to start treating hypertension or dyslipid-
emias. Population screening is not indicated, only individual patientś  examination – class IIb, level A.

Key words: cardiovascular prevention – homocysteine – screening – vitamins group B

doporučené postupy | odporúčané postupy | guidelines

Homocysteínový konsenzus

Homocysteine consensus

Ján Lietava1, Pavel Blažíček2, Martin Čaprnda1, Katarína Rašlová3, Jana Tisoňová4, Branislav Vohnout3,5,6 (za výbor  
Slovenskej asociácie aterosklerózy)
1I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
2Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU v Bratislave
3Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, SZU v Bratislave
4Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
5Ústav výživy, FOaZOŠ SZU v Bratislave
6Ústav epidemiológie LF UK v Bratislave

 doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. | jan.lietava@yahoo.com | www.unb.sk
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Preambula
Homocysteínový konsenzus (HK) z  roku 2003  [1] odrážal 
konsenzuálny názor, že hyperhomocysteínémia (hyperHCY) 
by mohla byť rizikovým faktorom aterosklerózy, ktorý vypĺňa 
priestor v stanovení celkového rizika život ohrozujúcich kar-
diovaskulárnych (KV) príhod nevysvetlený klasickými riziko-
vými faktormi ako je fajčenie, hypertenzia, dyslipidémia, dia-
betes mellitus. Pri absencii intervenčných klinických štúdii 
ovplyvňujúcich hladiny homocysteínu (HCY) sa HK z  roku 
2003 zakladal na úrovni IIb – a nešpecifikoval, či je homo-
cysteín rizikový faktor alebo rizikový marker. Slovenský HK 
2003 bol analogický odporučeniam iných európskych krajín, 
ako bol Konsenzus DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), 
alebo odporúčaniam viacerých odborných spoločností v USA 
a Japonsku [2–8].

Ukončenie veľkých klinických intervenčných štúdií vý-
razne zlepšilo jednak chápanie významu hyperHCY pre 
etiopatogenézu aterosklerózy, jednak spochybnilo potrebu 
liečby.

Nový Homocysteínový konsenzus 2020 (HK 2020) odráža 
súčasné poznanie, že hyperHCY je skôr rizikový marker ako 
faktor a paušálna liečba hyperHCY neprináša predpokladané 
zníženie morbidity a mortality kardiovaskulárnych ochorení. 
Preto ani paušalny skríning homocysteínu neprináša klinický 
prínos pre všeobecnú populáciu ani pre pecientov s kardio-
vaskulárnymi ochoreniami.

Zároveň na základe medicíny založenej na dôkazoch (Evi-
dence Based Medicine – EBM) predložený HK 2020 upres-
ňuje diagnózy alebo stavy v kardiológii, pri ktorých stanove-
nie HCY môže priniesť klinický efekt.

Úvod
Vysoko zvýšené hladiny homocysteínu ≥ 100 μmol/l, spôso-
bujúce až homocystínúriu, sú prítomné u ťažkých malnutrič-
ných stavov alebo deficiencií vitamínov B6, B12 a kyseliny listo-
vej, ako aj u vrodených enzymatických defektov. Tieto stavy 
sú spojené s ťažkými orgánovými abnormalitami, ako sú oku-
lárne lézie (ectopia lentis), osteoporóza, poruchy CNS (men-
tálna retardácia, psychické abnormality), vaskulárne postih-
nutia (najmä tromboembolické príhody) a v HK 2020 nie sú 
hodnotené.

Naproti tomu mierne zvýšené hladiny HCY (mierna hyperHCY 
bola definovaná ako koncentrácia 15–30 μmol/l HCY v plazme) 
sú spojené s  kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane isch-
emickej choroby srdca, cerebrovaskulárnych ochorenií a isch-
emickej choroby dolných končatín.

Z populačného hľadiska je mierna hyperhomocystein émia 
významnejšia ako vysoká, pretože má vyššiu prevalenciu 
a na rozdiel od vysokej je asymptomatická [9]. Príčiny miernej 
hyperhomocysteinémie možno rozdeliť na genetické a ostat né. 
Genetické poruchy sa môžu vyskytovať jednak v homozygot-
nej forme, vtedy sú však príčinou ťažkého klinického syn-
drómu  – homocysteínúrie, v  heterozygotnej forme sa jedná 
hlavne o  mutáciu génu pre 5,10-metyléntetrahydrofolát re-
duktázu, ktorá asociuje s inými faktormi, ako je nedostatočný 

príjem kyseliny listovej, vitamínov B6 a B12, renálna insuficien-
cia alebo nefropatia, lieková toxicita (tab. 1). 

Liečba miernej hyperhomocysteínémie neprináša klinický 
benefit pre pacientov.

Vymedzenie rámca homocysteínového 
konsenzu 2020
 Homocysteínový konsenzus 2020 sa týka pacientov s kardio-

vaskulárnymi ochoreniami (vznik, progresia a  rekurencia 
isch emickej choroby srdca, fatálne i  nefatálne infarkty 
myokardu, chronické srdcové zlyhanie, isch emická cho-
roba dolných končatín, disekcia aorty, venózne trombózy 
a  trombo embolické príhody, fatálna aj nefatálna náhla 
cievna mozgová príhoda, artériová hypertenzia, celková 
kardiovaskulárna mortalita).

 Homocysteínový konsenzus 2020  pojednáva o  ľahkej 
a stredne závažnej hyperhomocysteínémii (15–99 μmol/l) 
bez ohľadu na pôvod (nutrične, epigeneticky, geneticky – 
platí pre heterozygotickú formu – podmienenú hyperHCY).

 Homocysteínový konsenzus 2020  využíva princípy EBM 
a odporúčania sú hodnotené ako trieda odporučení I-III 
a úroveň dôkazov A-C. 

Význam homocysteínu
Homocysteín je sulfhydrylová aminokyselina obsahujúca síru 
a je intermediárnym metabolitom metionínu. HCY objavil no-
siteľ Nobelovej ceny de Vigneaud v roku 1934. V roku 1962 
bola opísaná vrodená hyperHCY u mentálne retardovaných 
detí, pričom ďalšie práce ukázali okrem iného postihnutia 
aj výskyt arteriálnej aj venóznej trombózy [10,11]. Až roku 
1989 sa zistilo, že už mierne zvýšená koncentrácia homo-
cysteínu v krvi je úzko spätá s výskytom predčasnej atero-
sklerózy a recidivujúcich tromboembólií [12,13].

V  90. rokoch minulého storočia vzniká tzv. homocysteí-
nová teória aterosklerózy založená na početných experimen-
tálnych a observačných štúdiách, ktoré nachádzali hyperHCY 
v  takmer všetkých metabolických cestách potencujúcich 
aterosklerotický proces. Experimentálne a humánne štúdie 
dokumentujú, že akútna hyperHCY navodená zvýšenou hladi-
nou metionínu indukuje endoteliálnu dysfunkciu, akceleruje 
progresiu aterosklerotického plátu a podporuje protrombo-
génny stav [14].

HCY multifaktoriálne zhoršuje funkciu endotelu cestou oxi-
dácie lipoproteínov s  nízkou denzitou [15], zvýšením adhé-
zie monocytov na cievnu stenu, zvýšeným spätným vychy-
távaním lipidov a ich uskladnením v stene cievy, aktiváciou 
zápalu, stimuláciou proliferácie hladkej svaloviny ciev, akti-
váciou koagulačných faktorov a trombocytovou dysfunkciou 
[16].

Početné prierezové epidemiologické štúdie jednoznačne 
dokazujú, že zvýšená hladina HCY je priamoúmerne asocio-
vaná so zvýšenou kardiovaskulárnou morbiditou a mortali-
tou rovnako u mužov a žien [17–19]. Hladiny homocysteínu 
sú vyššie u pacientov s dokázanou ischemickou chorobou 
srdca v porovnaní s klinicky zdravou populáciou. Podľa pô-
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Tab. 1 | Determinanty zvýšenej hladiny homocysteínu

genetické faktory 
(doteraz je známych cca 
70 rôznych defektov me-
tabolizmu HCY s hete-
rozygótným výskytom 
1/150 osôb)

hlavné regulačné enzýmy
defekty cystation beta syntázy

defekty metionínsyntázy 5

vedľajšie regulačné enzýmy

metyléntetrahydrofolát reduktáza MTHFR 677CT [34]

metyléntetrahydrofolát reduktáza MTHFR 1298A>C (AA, CC)

metyléntetrahydrofoláthomocysteínmetyltransferáza MTR 2756A>G [25]

metionín syntáza reduktáza MTRR 66A>G [28]

cystation beta-syntázy CBS 884ins68 (WW, WI)

betaín-homocysteínin metyltransferáza (BHMT)

metionín adenosyltransferáza IA (MATIA)

S-adenosyl-L-homocysteín hydroláza (AHCY)

cystationín-β-lyáza (CBL)

faktory životného štýlu 
(hladiny homocysteínu 
rýchle/v dňoch rea-
gujú na faktory život-
ného štýlu)

nevhodné nutričné faktory 

deficit folátu, vitamínov skupiny B, diéta s nízkym obsahom ovocia, zeleniny a cereálií

prísne veganská diéta

diéta s vysokým obsahom metionínu (napr. červené mäso, diéta s vysokým príjmom tukov, 
nadmerný príjem mliečnych produktov, nízka hladina betaínu, nedostatočný príjem magnézia)

abúzy

fajčenie (vzostup 0,5–1 % na každú cigaretu) 

nadmerný príjem alkoholu ≥ 3 drinky denne

nadmerný príjem kofeínu

drogy

ochorenia

poruchy vstrebávania alebo 
metabolizmu HCY

ochorenia tráviaceho traktu, ako je perniciózna anémia, coeliakia alebo Crohnova choroba, 
ďalej hypotyreoidizmus, renálne zlyhanie

malignity akútna lymfoblastická leukémia, rakovina pankreasu, ovárií a prsníka, kolorektálny karcinóm

neurodegeneratívne 
ochorenia

demencia a Alzheimerova choroba, psychózy (schizofrénia, ataxie, epilepsia, senzorické i moto-
rické periférne neuropatie, senzorineurálna strata sluchu, makulárna degenerácia, zhoršovanie 
kognitívnych funkcií, fibromyalgie a únavový syndróm)

teratogenicita, vývojové vady 
a pôrodné komplikácie

defekty neurálnej trubice – najmä typu spina bifida, orofaciálne rozštepy, vývojové vady 
končatín, vitium cordis, spontánne aborty, placentárne vaskulopatie, preeklampsia

iné
diabetes mellitus a jeho komplikácie: kardiovaskulárne komplikácie, retinopatia, neuropatia

reumatoidná artritída, chronické zápalové ochorenia vo všeobecnosti, ťažká psoriáza; osteopo-
róza, eklampsia

lieky 

inhíbítory dihydrofolát 
dehydrogenázy

látky principiálne fungujúce ako antimetabolity kyseliny listovej – cytostatiká – metotrexát* 
a príbuzné látky (pralatreaxát, trimetrexát), piritrexin, talotrexin, chemoteraeutiká, kotrimoxazol, 
z antiepileptík lamotrigín

inhibítory dostupnosti folátu 
(znížením vstrebávania alebo 
zvýšením eliminácie)

diuretiká, viaceré antiepileptiká, estrogény (antikoncepcia), cholestyramín

interferencia s vitamínom B12
lieky znižujúce tvorbu HCl v žalúdku, antihistaminiká, inhibítory protónovej pumpy, metformín, 
kolchicín

inhibícia iných enzý-
mov a transportérov osi 
folát-homocysteín-metionín

nesterodiné antireumatiká, sulfasalazín, metotrexát a jeho deriváty

antagonisty vitamínu B6 syntofylín, azarabín, nikotín

lieky s rôznorodým mechani-
zmom účinku

donory NO, biguanidy (metformín), psychofarmaká (fenytoín, karbamazepín, levodopa), 
hypolipid emiká (niacín, fenofibrát, kolestipol), imunosupresíva (cyklosporín), viaceré ATB a anti-
malariká (trimetoprim, kliochinol)

neovplyvniteľné faktory vek a pohlavie

doteraz nie je jednoznačne jasná ich vzťah k HCY – u žien nekonzistentne nachádzame 
o 1–2 μmol/l nižšiu hladinu; hladina HCY paralelne s vekom mierne stúpa [17]; nie je zrejmé, 
či obidve závislosti nie sú len odrazom nesprávneho, resp. odlišného stravovania u mužov 
[8,35–37]
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vodných odhadov sa HCY mal podieľať asi 10 % na celko-
vej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia ako sú infarkt 
myokardu alebo mozgová porážka. Vzostup homocysteínu 
o  5  μmol/l bol asociovaný so zvýšením rizika KV-príhod 
o 20 % [9].

Prevalencia hyperHCY je vo všeobecnej populácii cca 5 % 
a u pacientov s klinicky manifestnými prejavmi aterosklerózy 
sa pohybuje medzi 14–47  %. Na Slovensku prvé výsledky 
u pacientov s prekonaným IM publikovali Rašlová et al, ktorí 
zistili asi 30% výskyt, výsledky Lietavu et al potvrdzujú tieto 
vysoké hodnoty u pacientov s dokumentovanou ICHS, ako aj 
u bežnej populácie. Ďalšie štúdie potvrdili aj relatívne vysoké 
hladiny u rómskej populácie a u osôb s defektom génu pre 
C677T metyléntetrahydrofolát reduktázu HFR) [20–23]

HCY a aterosklerotické postihnutie cievneho systému je 
však stále kauzálne nejasné a vynára sa čoraz viacej publi-
kácií, ktoré kauzalitu spochybňujú [16,24] a jedným z urču-
júcich faktorov sa javí nízka hladina folátov. Prospektívna 
štúdia Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor demon-
štrovala, že nízke hladiny folátov predikovali výskyt KV-prí-
hod nezávisle od hladín HCY [18,25].

Tzv. homocysteínová hypotéza bola zásadne spochyb-
nená absenciou priameho dôkazu priaznivého efektu poklesu 
KV-mortality a morbidity po dietárnom alebo medikamentóz-
nom znížení HCY [26].

Veľké prospektívne klinické štúdie (tab. 2) jednoznačne 
preukázali, že zníženie hladiny HCY nie je adekvátne spo-
jené zo znížením mortality a morbidity a KV-ochorenia.

Komisia Spojených štátov pre prevenciu [27] publikovala 
v roku 2009 metaanalýzu vplyvu nových rizikových faktorov 
na koronárnu chorobu srdca a  konštatovala, že ani jedna 
populačná prospektívna štúdia nedokázala prínos zníženia 
HCY na KV-príhody [27].

Odporučenia Japonskej aterosklerotickej spoločnosti pre 
diagnostiku a prevenciu aterosklerotických KV-ochorení za-
raďujú homocysteín do skupiny rizikových markerov alebo 
faktorov hodných zváženia bez bližšej špecifikácie. Konšta-
tujú, že existuje priamoúmerná asociácia hyperHCY s ICHS 
a NCMP ako aj so zvýšeným relatívnym rizikom pre IM, ale 
chýba efekt zníženia HCY na KV-mortalitu a morbiditu [28].

Je zrejmé, že vzťah medzi KV-ochoreniami a HCY je voľný 
a skreslený početnými interferujúcimi faktormi, ako je nízka 
hladina folátu, vitamínov B6 a B12, ako aj faktormi ovplyvňujú-
cimi vstrebávanie vitamínov v tráviacom trakte (napr. chro-
nická antrumgastritída) a ich vylučovanie obličkami (napr. pri 
chronickej renálnej insuficiencii).

Hodnotenie postavenia homocysteínu pre prognózu pa-
cienta však dosiaľ nie je definitívne.

Komisia Spojených štátov pre prevenciu poukázala aj 
na skutočnosť, že ak sa hyperHCY zakalkuluje do Framin-
ghamského skórovacieho systému, potom každý vzostup 
Hcy o 5 μmol/l zvyšuje riziko KV-príhod o 9 % nezávisle od 
ostatných rizikových faktorov [27]. Analogickú retrospek-
tívnu analýzu realizovali Veeranna aet al na populáciách za-
radených do štúdii The Third National Health and Nutrition 

Examination Survey, (NHANES III – 6 797 osôb) a Multiethnic 
Study on Atherosclerosis (MESA – 6 814 osôb) [29] a opäť po-
tvrdili prínos zvýšenej hladiny HCY pre identifikáciu osôb s vy-
sokým rizikom – hladiny > 15 μmol/l viedli k reklasifikácii cca 
15 % osôb vo všeobecnej populácií a cca 20 % osôb so stredne 
zvýšeným KV-rizikom. Paynterová a  Cooková poukázali na 
modeli odvodenom z reprezentatívnej štúdie Womeń s Health, 
že zakomponovanie homocysteínu do predikcie KV-rizika zvýši 
schopnosť identifikovať ohrozené osoby v skupine s intermedi-
álnym rizikom, ale nie vo všeobecnej populácii [30].

Doteraz však platí, že neexistuje cielená štúdia, ktorá by 
sledovala efekt liečby HCY na reklasifikovanú populáciu so 
stredne zvýšeným rizikom [27].

Swiss Heart Study [31] sledovala potrebu reinterven-
cie po úspešnej angioplastike u  pacientov so signifikant-
nou stenózou koronárnych artérii. V randomizovanej dvojito 
slepej placebom kontrolovanej štúdii dokázali v interveno-
vanej skupine pokles potreby opakovanej intervencie. Ma-
sívna liečba znížila priemernú hladinu HCY na 7,5 μmol/l, čo 
sa nepodarilo iným štúdiám.

Holmesová et al vydali v roku 2011 odporúčania pre príjem 
folátu s  ohľadom na prevenciu NCMP aj so zohľadnením 
MTHRF genotypu, kde konštatovali, že štúdie v  krajinách 
s vysokým príjmom folátu nepreukázali prínos liečby zame-
ranej na zníženie homocysteínu. Metaanalýza štúdií zohľad-
ňujúcich varianty MTHRF-677C T ukázala, že zníženie HCY 
je asociované s výraznejším poklesom NCMP iba v krajinách 
s nízkymi hladinami folátu (RR 0,78; 95% CI 0,68–0,90), v kra-
jinách s vysokými hladinami je prínos neistý (RR = 0,94; 95% 
CI 0,85–1,04). Suplementácia resp. liečba pacientov s  ge-
netickými variantmi nemala výraznejší vplyv na NCMP, ale 
panel upozorňoval na riziko biasu dané nízkym počtom sle-
dovaných osôb [32,33].

Metabolizmus a determinanty hladín 
homocysteínu
Homocysteín je aminokyselina vznikajúca demetyláciou 
metionínu, ktorý sa prijíma v potrave vo forme živočíšnych 
bielkovín. K metabolizmu HCY sú potrebné kofaktory (folát, 
vitamíny B6 a B12), ktorých prítomnosť alebo nedostatok, či 
dokonca absencia, určujú cestu jeho odbúrania
 remetyláciou na metionín za prítomnosti kofaktorov folátu 
a kyanokobalamínu alebo

 trans-sulfuráciou na cysteín a  jeho následné vylúčenie 
močom za účasti pyridoxínu

Zvýšená homocysteínémia môže byť podmienená rôznoro-
dými faktormi, ktoré vytvárajú často protikladnú štruktúru 
mechanizmov, vedúcich k hyperHCY. Tab. 1 sumarizuje naj-
častejšie faktory.

Odber a meranie hladín homocysteínu
Hladiny HCY merané za štandardných podmienok nalačno 
majú vysokú reproducibilitu (rozdiely menej ako 7 %) a jed-
norazový odber má dostatočnú výpovednú hodnotu. Nutné 
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je rýchle spracovanie odberu – za každú hodinu skladova-
nia pri izbovej teplote stúpa hladina HCY o 10 %. Optimálny 
je odber do ľadu a rýchla analýza vzorky.

Stanovenie homocysteínu v  moči pre hladiny definované 
v týchto odporučeniach nemá význam, pretože iba < 1 % HCY 
sa nachádza v moči po filtrácii v obličkách – klinicky relevantná 
homocysteínúria je prítomná u  homozygotných foriem, kto-
rých sa HK 2020 netýka.

Výpovedná hodnota metionínového záťažového test oproti 
štandardnému odberu nalačno nebola definitívne určená. 
Vhodná je súčasná analýza jednotlivých kofaktorov metabo-

lizmu (kyselina folová, vitamíny B6 a B12), ktorá poskytuje in-
formácie o ceste odbúravania metionínu, resp. homocyste-
ínu [11–14].

Analogicky ako u cholesterolu aj normálna hladina homo-
cysteínu bola určená arbitrárne a  tiež môžeme očakávať 
posun smerom nadol. Hladiny homocysteínu sú klasifiko-
vané nasledovne:
 normálna hladina < 15 μmol/l
 mierne zvýšená 15–30 μmol/l
 stredne zvýšená 30–100 μmol/l
 ťažká > 100 μmol/l

B6 – vitamín B6 B12 – vitamín B12 DM – diabetes mellitus ICHS – ischemická choroba srdca folát – kyselina listová IM – infarkt myokardu KV – kardiovaskulárna 
m – mesiac ND – nizke dávkovanie NCMP – náhla cievna mozgová príhoda RF – rizikové faktory RR – relatívne riziko TIA – tranzitórny ischemický atak  
VD – vysoké dávkovanie

Tab. 2 | Prehľad klinických štúdií v sekundárnej prevencii zameraných na zníženie hladín homocysteínu

autor/
AKRONYM populácia počet dĺžka liečba výsledok podskupinová analýza

VISP [45]
ischemická
NCMP 

2 124 24 m vitamíny skupiny B NA predikcia NCMP a koronárnej  
choroby srdca

VISP [46]
ischemická
NCMP

1 827
1 853

24 m

VD: 25 mg B6  
+ 0,4 mg B12  
+ 25 mg folátu

RR pre reNCMP 1,0

ND: 0,2 mg B6  
+ 6 μg B12  
+ 20 μg kys. listovej

hraničný efekt v ND skupine
pre ICHS

NORVIT 
[47] st.p. IM 3 749 40 m

0,8 mg folátu  
+ 0,4 mg B12 + 40 mg B6

RR pre reIM, NCMP,  
náhlu smrť = 1,22 (1,00–1,50) 

hranične významný vzostup všetkých prí-
hod pri multivitamínovej liečbe

0,8 mg folátu  
+ 0,4 mg B12

RR pre reIM, NCMP,  
náhlu smrť = 1,08 (0,93-1,25)

40 mg B6
RR pre reIM, NCMP,  
náhlu smrť = 1,14 (0,98-1,32) 

placebo

HOPE 2 
[48]

cievne  
príhody 
alebo DM

5 522
2,5 mg folátu  
+ 50 mg B6 + 1 mg B12

multivitamínová liečba neprináša 
prospech
RR pre KV-smrť: 0,96 (0,81-1,13)
RR pre IM: 0,98 (0,85-1,14)
RR pre NCMP: 0,75 (0,59-0,97)
RR pre IAP: 1,24 (1,04-1,49)

placebo

SEARCH 
[15] st.p. IM 12 064 80 m

2 mg/deň folátu  
+ 1 mg/deň B12

RR pre závažné cievne príhody: 
1,04 (0,97-1,12) 
RR pre závažné koronárne príhody: 
1,04 (0,97-1,12)
RR pre NCMP: 1,05 (0,97-1,13)
RR pre nekoronárnu revaskularizá-
ciu: RR 1,02 (0,86-1,21) 
RR 1,18 (0,95-1,46) 

smrť z vaskulárnych príčin:
vitamíny 578 (9,6%) vs placebo 559 (9,3%) 
alebo 
smrť z nevaskulárnych príčin:
vitamíny 405 (6,7 %) vs placebo 392 (6,5 %) 
alebo
incidencia rakoviny: vitamíny 678 (11,2 %), 
vs placebo 639 (10,6 %)

placebo

WAFACS 
[49]

KV alebo 
3 RF

5 442 
žien 87 m 

folát 2,5 mg/deň + B6 
50 mg/deň + B12 1 mg IM+NCMP+koronárna 

revaskularizácia

kompozitný cieľ
1,03 (0,9-1,19) 

placebo

VITATIPS 
[50] NCMP, TIA 8 164 40 m

folát 2 mg/deň + B6 
25 mg + B12 0,5 mg IM + NCMP + KV-smrť: 0,91 

(0,82-1,00)

kompozitný cieľ
0,91 (0,8-1,0)- 

placebo

Wang et al 
[51] NCMP meta-

analýza folát, fortifikovaná múka
redukcia NCMP: 0,82 (0,68-1,00)
u pacientov s poklesom HCY: ≤ 20 %



www.atheroreview.eu AtheroRev 2020; 5(1): 8–15

Lietava J et al. Homocysteínový konsenzus 13

Vo viacerých intervenčných štúdiách a  ich metaanalýzach 
boli arbitrárne použité hodnoty menej ako 6,3, resp. 8 μmol/l, 
ktoré boli asociované so signifikantnou redukciou KV-príhod 
[8,14,38].

Základnou metódou pre stanovenie plazmatických hladín 
homocysteínu je plynová chromatografia (HPLC), v posled-
ných rokoch za však začínajú používať aj ďalšie metódy, ako 
je enzýmová imunoesej (EIA)  – stanovenie, ktoré je pod-
statne lacnejšie a menej prácne. Pri porovnávaní jednotli-
vých metód HPLC aj špičkové pracoviská udávajú vysokú 
variabilitu jednak medzi použitými metódami a  jednak pri 
opakovaných odberoch. Rozdiely medzi metódami i medzi 
dňami zvyčajne nepresahovali 10  %, ale vo výnimočných 
prípadoch boli konštatované až 5 mikromolové rozdiely [39]. 
Všeobecne platí, že HPLC vykazuje najvyššie namerané hod-
noty HCY a EIA metóda poskytuje nižšie hodnoty aj pri dodr-
žaní všetkých laboratórnych metodologických postupov [40].

Ďalšie používané metódy zahŕňajú kapilárnu elektroforézu, 
plynovú chromatografiu  – hmotovú spektrografiu, imuno-
eseje. Vzhľadom na značné rozdiely medzi jednotlivými me-
tódami je používať u individuálneho pacienta tú istú metódu 
pre posudzovanie dynamiky zmien hladiny HCY.

Liečba hyperhomocysteínémie
Závislosť hladiny HCY na nadmernom príjme živočíšnych bielko-
vín a nedostatočnom príjme ovocia a zeleniny, resp. kyseliny fo-
lovej, vitamínov B6 a B12 priamo predurčovala homocysteín ako 
ľahko ovplyvniteľný rizikový marker pre redukciu KV-príhod.

Výsledky intervenčných aj observačných štúdii ale potvr-
dzujú, že zvýšené hodnoty HCY asociujú s KV-ochoreniami, 
ale nepodporujú suplementáciu folátom vitamínom B12 alebo 
B6 za účelom redukcie KV-príhod a neprinášajú dôkazy o pro-
spechu pre pacienta.

Určitý benefit možno očakávať u nízko folátovej populá-
cie zo zvýšeným KV-rizikom, ale dôkazy sú iba na úrovni IIIC 
– jednotlivé prípadové štúdie.

Hodnotenie redukcie HCY nie je definitívne jasné – obja-
vili sa analýzy naznačujúce, že viaceré intervenčné štúdie ne-
dosiahli efektívne zníženie hladiny HCY < 6,3, resp. 8 μmol/l, 

resp. o 20 %, nezohľadňovali pacientov s normálnymi vstup-
nými hladinami HCY, pacientov zo zníženými renálnymi 
funkciami alebo zhoršeným vstrebávaním HCY, čím sa 
skreslil celkový účinok intervencie.

Napr. Flicker et al zistili, že v skupine 299 seniorov star-
ších 75 rokov suplementácia vitamínmi B6, B12 a kyselinou 
folovou počas 2 rokov znižovania HCY u tých seniorov, ktorí 
mali pri vstupe do štúdie najväčší deficit daných vitamínov 
a najvyššie hladiny HCY [41].

Situáciu by mohli objasniť nové populačné štúdie s novým 
dizajnom, ktoré však neboli dosiaľ iniciované.

Odporúčania pre prax
Intervencia podľa súčasných poznatkov EBM nie je indiko-
vaná a panel odborníkov zastáva nasledujúce stanovisko do 
praxe pre liečbu a prevenciu KV-ochorení.
 Preventívne podávanie multivitamínov pre zníženie hladiny 
HCY podľa doterajších vedomostí založených na EBM vo 
všeobecnej populácii nemá podporu. Populačný skríning 
nie je indikovaný.

 trieda odporúčaní III, úroveň dôkazov A (tab. 3)
 Terapeutické podávanie multivitamínov pre zníženie hladiny 

homocysteínu podľa doterajších vedomostí založených na 
EBM v populácii pacientov v sekundárnej i a terciárnej pre-
vencii nemá význam. Populačný skríning nie je indikovaný.

 trieda odporúčaní III, úroveň dôkazov A (tab. 3)
 Nebol dostatočne preskúmaný prínos stanovenia HCY pri 
rozhodovaní o začatí antihypertenzívnej alebo hypolipid-
emickej liečby. Populačný skríning nie je indikovaný, iba vy-
šetrenie u individuálneho pacienta.

 trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov A (tab. 3)

U individuálnych pacientov podľa bodu 7 v HK 2020 je postup 
založený iba na individuálnom rozhodnutí lekára, ktorý uváži 
potrebu znížiť hladinu HCY a liečbu by mal riadiť nasledujú-
cimi zásadami:
1.  Úprava behaviorálnych faktorov (prestať fajčiť, v  prí-

pade potreby znížiť príjem alkoholu a kofeínu, obmedziť 
jedlá bohaté na metioním (najmä červené mäso) [42].

úroveň dôkazov

úroveň dôkazov A dáta získané z viacerých randomizovaných klinických štúdií alebo z metaanalýz

úroveň dôkazov B dáta získané z jednej randomizovanej klinickej štúdie alebo viacerých nerandomizovaných štúdii

úroveň dôkazov C konsenzus expertov alebo dáta z malých štúdií, retrospektívnych štúdií, registrov

Tab. 3 | Trieda odporučení a úroveň dôkazov použité pre hodnotenie postavenia homocysteínu

trieda definícia použitie

I dôkaz alebo všeobecný súhlas, že uvedená liečba alebo postup sú prospešné, užitočné a efektívne je odporučené alebo indikované

II protichodné dôkazy alebo rozporné názory o užitočnosti/efektivite uvedenej liečby alebo postupu

IIa váha dôkazov/názorov je na strane pre užitočnosť/efektívnosť má byť zvážené

IIb užitočnosť/efektivita je nedostatočne podporená dôkazmi/názormi môže byť zvážené

III dôkazy alebo všeobecný súhlas poukazuje, že uvedená liečba alebo postup nie je užitočný/efektívny  
a v niektorých prípadoch môže byť škodlivý nie je odporučené
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  U pacienta so sedanterizmom alebo nadváhou zreduko-
vať hmotnosť a zvýšiť fyzickú aktivitu podľa doterajších 
odporučení pre prevenciu KV-ochorení – dlhodobý vytr-
valostný tréning znižuje hladiny HCY [43].

  CAVE! Pri metaanalýze vplyvu záťaže na homocys-
teín, jednorazové aeróbne cvičenie zvyšuje hladiny 
HCY o  1,18  μmol/l (95% CI 0,71–1,65) a  vytrvalostný 
tréning s  nízkou až strednou intenzitou paradoxne až 
o 1,39 μmol/l (95% CI 0,9–1,89). Na druhej strane rezis-
tentný tréning znižuje plazmatické koncentrácie homo-
cysteínu o 1,53 μmol/l (95% CI 2,77–0,28) [34,44].

2.  Intervencia folátom a vitamínmi skupiny B má byť reali-
zovaná až po stanovení deficitu jednotlivých vitamínov. 
Uprednostniť zmenu diéty na stravovacie návyky s vy-
sokým obsahom chýbajúcich vitamínov pred paušálnou 
vitamínovou suplementáciou.

3.  Až po zlyhaní úpravy životosprávy je možné použiť vi-
tamínovú suplementáciu v  rozsahu dávkovania, ktoré 
bolo použité v prospektívnych štúdiách a znižovalo HCY 
(tab. 2) Pomerné dávkovanie jednotlivých vitamínov 
nebolo sledované a dávky sa pohybovali v nasledovnom 
rozsahu:

 kyselina folová 100–1000 μg/deň
 vitamín B12 2,4–5 μg/deň
 pyridoxín 10–20 mg/deň
  Cave! V metaanalýze intervenčných štúdií s folátom, 

vitamínom B6 a B12 nevykazovalo podávanie B6 prídavný 
účinok na zníženie hladín sérového homocysteínu (folát 
znižoval o 25 % a pridanie vitaminu B12 o ďalších 7 %). 
Naviac v poslednom období je intenzívne diskutovaná 
otázka bezpečnosti podávania liekov a výživových do-
plnkov obsahujúcich vitamín B6 vo forme vitaméru py-
ridoxinu, ktorého chronické podávanie je spojené s rizi-
kom senzorickej neuropatie až neuroxicity aj pri užívaní 
nízkych dávok (1,5 mg).

  Dĺžka terapie ani jej preventívny účinok nie sú známe, 
bezpečnosť je overená na úrovni sledovania vedľajších 
účinkov a dĺžky trvania publikovaných randomizovaných 
klinických štúdií.

  Málo početné a nedostatočne výpovedné štúdie pouka-
zujú, že homocysteín sú schopné znížiť aj ďalšie farmako-
logicky účinné látky, resp. nutraceutiká: N-acetyl-cysteín 
(NAC), omega-3-mastné kyseliny, taurín, trimetylglycín 
(v minulosti nazývaný betaín), cholín, vitamín B2 (riboflavín). 
Ich dlhodobé používanie vo vzťahu k HCY nebolo dosiaľ 
sledované a nemôže byť zatiaľ ani odporučené.
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Abstrakt

V roku 2019 boli publikované dve dôležité odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení u diabetikov a predia-
betikov a pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií (ESC/EASD 2019, ESC/EAS 2019). Obidve priniesli niektoré nové informácie 
pre stratifikáciu rizika a liečbu dyslipidémií u pacientov s ochorením diabetes mellitus (DM). Podľa nových odporúčaní dia-
betici a priori v závislosti od prítomnosti orgánových postihnutí, prítomnosti rizikových faktorov, veku a dĺžky trvania DM 
spadajú do 3 kategórií rizika: veľmi vysokého, vysokého a stredného kardiovaskulárneho rizika. Najvýznamnejšou zmenou 
v nových guidelines je významné zníženie cieľových hladín LDL-C a nutnosť zníženia LDL-C o ≥ 50 % pre kategóriu veľmi vy-
sokého (< 1,4 mmol/l) a vysokého rizika (< 1,8 mmol/l) a nová cieľová hodnota pre stredné riziko (< 2,6 mmol/l).

Kľúčové slová: diabetes mellitus – dyslipidémia – LDL-C – odporúčania – riziko

Abstract

Two important guidelines for prevention of cardiovascular disease in diabetes and prediabetes and for the management of 
dyslipidaemias were published in 2019 (ESC/EASD 2019, ESC/EAS 2019). Both present new information on risk stratifica-
tion and treatment of dyslipidemias in patients with diabetes. According the new recommendations diabetics are a priori 
at very-high, high or moderate cardiovascular risk based on presence of target organ damage, other major risk factors, 
age and duration of diabetes. The most important change in the guidelines is significant shi� towards lower LDL-C treat-
ment goals and a minimum 50 % reduction, together with reaching the tailored goal for very-high (< 1.4 mmol/l) and high 
(< 1.8 mmol/l) risk categories and a new goal (< 2.6 mmol/l) for moderate risk.

Key words: diabetes – dyslipidemia – LDL-C – recommendation – risk

Úvod
Prítomnosť ochorenia diabetes mellitus (DM) vo všeobec-
nosti predstavuje viac ako 2-násobné riziko kardiovaskulár-
nych príhod: ischemická choroba srdca – ICHS, ischemická 
cievna mozgová príhoda – CMP a kardiovaskulárne úmrtia, 
nezávisle od iných rizikových faktorov [1,2]. Toto zvýšené 

relatívne riziko vaskulárnych príhod spojené s DM je väčšie 
v mladšom veku a u žien. Navyše, prítomnosť DM spôso-
buje, že ženy s DM nie sú chránené pred predčasným výsky-
tom kardiovaskulárnych ochorení, tak ako tomu je u žien vo 
všeobecnej populácii [3,4].
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Inzulín má významnú úlohu v regulácii metabolizmu plaz-
matických lipoproteínov, a preto neprekvapuje, že pri DM je 
veľmi vysoký výskyt dyslipoproteinémie (DLP). DLP a DM pred-
stavujú 2 závažné nezávislé rizikové faktory aterosklerózy, 
ktorých súčasný vplyv zvyšuje riziko kardiovaskulárnych 
(KV) príhod a úmrtí. Dyslipidémia je tak jedným z kľúčových 
rizikových faktorov KV-ochorenia pri DM. Je preto logické, 
že diagnostika a  liečba DLP patrí k  základným postupom 
v prevencií diabetickej makroangiopatie, ktorá je príčinou 
vyššej kardiovaskulárnej mortality u pacientov s DM 1. typu 
(DM1T) aj DM 2. typu (DM2T) [5,6].

V roku 2019 boli publikované 2 dôležité odporúčania: pre 
prevenciu kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s diabe-
tom ako aj u prediabetu (ESC/EASD 2019) a pre dia gnostiku 
a liečbu dyslipidémií (ESC/EAS 2019) [2,7]. Obidve priniesli 
niektoré nové informácie pre stratifikáciu rizika a  liečbu 
dyslipidémií u pacientov s DM. S prihliadnutím na národné 
špecifiká a indikačné obmedzenia budú vhodným základom 
pre manažment dyslipidémií a kardiovaskulárneho rizika aj 
u pacientov s DM na Slovensku. Novinkou je tiež používa-
nie definície aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie 
(ASKVO, resp. v originálnom texte Atherosclerotic Cardio-
vascular Disease – ASCVD) namiesto širšej definície kardio-
vaskulárne ochorenie.

Definícia rizika u pacientov s DM
Tak ako aj v predchádzajúcich guidelines, vychádza stratifi-
kácia kardiovaskulárneho rizika z výpočtu SCORE a z presne 
definovaných skupín pacientov, ktorí sú automaticky zara-

dení do jednej z rizikových kategórií (tab. 1). V predchádza-
júcich odporučeniach z roku 2016 [8] boli diabetici zaradení 
v  závislosti od prítomnosti poškodenia cieľových orgánov 
alebo iného hlavného rizikového faktora do veľmi riziko-
vej kategórie. Všetci pacienti s DM2T bez komplikácií alebo 
bez rizikových faktorov boli zaradení do vysokého rizika. Pri-
dané bolo konštatovanie, že niektorí mladí pacienti s DM1T 
bez komplikácií a  prítomnosti rizikových faktorov môžu mať 
stredné alebo nízke riziko. Nové odporúčania rozdeľujú dia-
betikov do 3 kategórií (tab. 2): 1. diabetici s orgánovým po-
stihnutím alebo prítomnosť najmenej 3 veľkých rizikových fak-
torov spadajú do veľmi vysokého kardiovaskulárneho rizika; 
2. pacienti s DM bez orgánového poškodenia, s dobou trva-
nia DM ≥ 10 rokov alebo s ďalším rizikovým faktorom majú 
vysoké riziko a 3. novinkou je zaradenie mladých pacien-

* – vek, artériová hypertenzia, dyslipidémia, fajčenie, obezita

Tab. 2 |  Kategórie rizika u pacientov s DM.  

Upravené podľa [2]

veľmi vysoké 
riziko

pacienti s DM a preukázaným KV-ochorením
alebo iným poškodením cieľového orgánu
alebo prítomnosťou najmenej 3 hlavných rizikových 
faktorov*
alebo skoro vzniknutý DM1T s dobou trvania >20 rokov

vysoké riziko
pacienti s DM bez orgánového poškodenia, s dobou 
trvania DM ≥ 10 rokov alebo s ďalším rizikovým 
faktorom

stredné riziko
mladí pacienti (s DM1T do veku < 35 rokov; DM2T do 
veku < 50 rokov) s trvaním diabetu < 10 rokov, bez ďal-
ších rizikových faktorov

Tab. 1 | Kategórie kardiovaskulárneho rizika. Upravené podľa [7]

veľmi vysoké riziko vysoké riziko stredné riziko nízke riziko

klinicky alebo zobrazovacou metó-
dou preukázané KV-ochorenie ate-
rosklerotickej etiológie (ASKVO): 
ASKVO zahrňuje predchádzajúci AKS 
(IM alebo nestabilnej AP), stabilnú 
AP, koronárnu revaskularizáciu (PCI, 
CABG a iné arter. revaskularizácie), 
CMP a TIA a ICHDK 
za ASKVO jednoznačne preukázané 
zobrazovacou metódou považujeme 
nález postihnutia viacerých koronár-
nych tepien so stenózou 2 veľkých 
epikardiálnych tepien > 50 %, alebo 
významné AS zmeny karotíd detego-
vané USG

významné zvýšenie izolovaného  
rizikového faktora, hlavne  
TC > 8 mmol/l, LDL-C > 4,9 mmol/l 
alebo TK ≥ 180/110 mm Hg

mladí pacienti (s DM1T do veku 
35 rokov; DM2T do veku 50 rokov) 
s trvaním diabetu < 10 rokov,  
bez ďalších rizikových faktorov

vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 
pomocou SCORE < 1 %

DM s orgánovým postihnutím*, 
alebo prítomnosť najmenej 3 veľkých 
RF; skoro vzniknutý DM1T s dobou 
trvania > 20 rokov

pacienti s FH bez ďalších veľkých  
rizikových faktorov

vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 
pomocou SCORE ≥1 % a < 5 %

CKD 4. a 5. stupňa  
(eGFR <30 ml/min/1,73 m2)

pacienti s DM bez orgánového  
poškodenia, s dobou trvania  
DM ≥ 10 rokov alebo s ďalším  
rizikovým faktorom

vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 
pomocou SCORE ≥ 10 %

CKD 2. a 3. stupňa  
(eGFR 30—59 l/min/1,73 m2)

FH s ASKVO alebo aspoň jedným 
ďalším veľkým rizikovým faktorom

vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 
pomocou SCORE ≥ 5 % a < 10 %
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tov (s DM1T do veku 35 rokov; DM2T do veku 50 rokov) s tr-
vaním diabetu < 10 rokov a bez ďalších rizikových faktorov 
do kategórie stredného rizika. Použitie tejto kategórie u pa-
cientov s DM má z nášho pohľadu niekoľko slabín. Určenie 
reálneho trvania diabetu je u podstatného počtu pacientov 
s DM2T zložité (často trvá nediagnostikovaný relatívne dlhú 
dobu). Berúc do úvahy nárast obezity [9] v Európe aj u mlad-
šej populácie možno predpokladať, že aj u  pacientov do 
veku 50 rokov môže byť signifikantné množstvo pacientov 
falošne vyhodnotených s trvaním menej ako 10 rokov, a tak 
dôjde k podhodnoteniu reálneho rizika. Navyše je otázne, 
aké reálne množstvo pacientov s DM, hlavne 2. typu, nemá 
iný rizikový faktor, a teda bude patriť do stredného rizika.

Zaujímavosťou je tiež rozdiel v definícii cieľového orgá-
nového poškodenia medzi ESC/EAS 2019  a  ESC/EASD 
2019 guidelines. ESC/EAS 2019 ho definuje ako mikroalbu-
minúriu, retinopatiu alebo neuropatiu. ESC/EASD 2019 ako 
proteinúriu, zhoršenie obličkových funkcií definované ako 
eGFR < 30 ml/min/1,73 m2, hypertrofiu ľavej komory alebo 
retinopatiu. Z pohľadu bežnej klinickej praxe bude asi racio-
nálne využívať všetky spomenuté komplikácie ako kvalifi-
kujúce pre veľmi vysoké riziko. Úsmevne tiež pôsobí nesú-
lad medzi farebným označením veľmi vysokého a vysokého 
rizika v tabuľkách oboch guidelines. Novinkou je v texte od-
porúčaní uvádzaná nová kategória, tzv. extrémneho rizika, 
s požiadavkou maximálnej intenzity intervencie, ktorá zahŕňa 
pacientov s opakovanou aterotrombotickou príhodou v prie-
behu 2 rokov od prvej príhody pri zavedenej liečbe.

Stanovovanie lipidových parametrov
Aj keď stanovenie LDL-C je odporúčané ako primárna ana-
lýza pre skríning, diagnózu a liečbu dyslipidémie, berúc do 
úvahy potenciálnu nepresnosť stanovenia LDL-C a  možné 
podhodnocovanie množstva cholesterolu prenášaného LDL, 
a tiež celkovej koncentrácie apoB obsahujúcich lipoproteínov 
(a tým podhodnotenia rizika ASKVO) u pacientov s DM, s vy-
sokými hladinami TAG alebo veľmi nízkou hladinou LDL-C, 
nové lipidové guidelines odporúčajú u  takýchto pacientov 
meranie apoB a nonHDL-C ako súčasť rutinnej analýzy lipi-
dov pre posúdenie rizika. ApoB môže byť u týchto pacientov 
použité ako alternatíva LDL-C pre diagnostiku, skríning a ma-
nažment liečby, a mohlo by byť preferované pred nonHDL-C. 
Stanovenie nonHDL-C však nie je spojené s  dodatočnými 
nákladmi. Guidelines odporúčajú rutinné vyšetrenie hladiny 
TAG (obzvlášť u pacientov s DM a metabolickým syndrómom) 

a tiež stanovenie HDL-C pre ďalšie posúdenie rizika pomo-
cou SCORE, keďže nízka hladina HDL-C predstavuje zvýšenie 
rizika. Novinkou v odporúčaniach je, že by malo byť u všet-
kých pacientov aspoň raz v  živote zvážené vyšetrenie kon-
centrácie lipoproteínu(a) – Lp(a) na identifikáciu tých osôb, 
ktoré majú dedične veľmi vysoké hladiny Lp(a) ≥ 180 mg/dl 
(≥ 430 nmol/l), a tým veľmi vysoké celoživotné riziko ASKVO, 
ktoré je obdobné s rizikom u pacientov s heterozygotnou fa-
miliárnou hypercholesterolémiou.

Aj keď samotné lipidové odporúčania hovoria, že meranie 
lipidových parametrov bez predchádzajúceho lačnenia môže 
byť použité pre všeobecný skríning, v prípade pacientov s DM 
toto nepovažujeme za praktické a  ani vhodné, keďže zvy-
čajne u  takýchto pacientov vyšetrujeme rutinne aj hladinu 
glykémie nalačno. Naviac nelačnenie môže u pacientov s DM 
ešte viac ovplyvniť stanovenie LDL-C.

Cieľové hodnoty lipidov a lipoproteínov
V  súlade s  predchádzajúcimi odporúčaniami ostáva LDL-C 
primárnym liečebným cieľom. Je zdôrazňované, že reduk-
cia rizika ASKVO je závislá od veľkosti poklesu LDL-C, pričom 
benefit spojený s redukciou LDL-C nie je špecifický len pre 
statíny. Nemenej dôležité je tiež konštatovanie, že nie je sta-
novená dolná hranica hladiny LDL-C, od ktorej by došlo k vy-
miznutiu benefitu na KV-riziko, alebo ktoré by bolo spojené 
s poškodením zdravia. Sekundárnym cieľom liečby je hladina 
nonHDL-C (o 0,8 mmol/l vyššia ako cieľová hladina LDL-C 
pre danú rizikovú kategóriu) a apoB, čo treba využívať hlavne 
u pacientov so zvýšenými TAG a s DM.

Nové cieľové hodnoty LDL-C pre kategórie veľmi vyso-
kého, vysokého a stredného rizika sú z pohľadu bežnej kli-
nickej praxe najvýznamnejšou zmenou oproti predchádza-
júcim odporúčaniam (tab. 3). Tento posun k nižším cieľovým 
hodnotám vychádza z  nových dôkazov z  klinických štúdií 
a z pohľadu pacientov s DM je dôležité, že efekt redukcie 
LDL-C v  týchto štúdiách bol porovnateľný, respektíve do-
konca výraznejší ako u nediabetikov [10]. Pre bežnú klinickú 
prax to znamená, že v princípe žiadny pacient s DM, ktorý je 
dobre manažovaný, nemá mať hladinu LDL-C ≥ 2,6 mmol/l, 
samozrejme s ešte nižšou cieľovou hladinou u tých, ktorí sú 
vo veľmi vysokom a vysokom riziku.

Nemenej dôležitou zmenou je aj dôraz na ≥ 50% redukciu 
hladiny LDL-C u pacientov v kategórii veľmi vysokého a vy-
sokého rizika. Kým predchádzajúce guidelines odporúčali 
dosiahnutie cieľovej hodnoty, alebo redukciu LDL-C aspoň 

* pacienti s opakovanou aterotrombotickou príhodou v priebehu 2 rokov od prvej príhody pri zavedenej liečbe

Tab. 3 | Cieľové hodnoty LDL-C, nonHDL-C a apoB

riziko nízké stredne zvýšené vysoké veľmi vysoké extrémne*

LDL-C (mmol/l) < 3,0 < 2,6 < 1,8  
a zníženie najmenej  

o 50 % hodnôt pred liečbou

< 1,4  
a zníženie najmenej  

o 50 % hodnôt pred liečbou

< 1,0

nonHDL-C (mmol/l) < 3,8 < 3,4 < 2,6 < 2,2 < 1,8

apoB (g/l) - < 1,0 < 0,8 < 0,65 < 0,55
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o 50 %, súčasné guidelines vyžadujú cieľovú hodnotu a re-
dukciu LDL-C aspoň o 50 %. Z nášho pohľadu preto stojí po-
žiadavka redukcie LDL-C o minimálne 50 % nadradene nad 
cieľovou hodnotou, čo značí, že treba vždy znížiť LDL-C o mi-
nimálne 50 %, aj keby menšie zníženie viedlo k dosiahnutiu 
cieľových hodnôt LDL-C.

Nie úplne šťastne sú v ESC/EASD 2019 guidelines a v sekcii 
venovanej DM v ESC/EAS guidelines uvádzané ciele liečby len 
pre pacientov s DM2T (tab. 4), aj keď v texte autori uvádzajú 
fakt, že pacienti s DM1T majú porovnateľný benefit z redukcie 
LDL-C ako pacienti s DM2T. Pri posudzovaní cieľa liečby u dia-
betikov 1. typu preto treba vychádzať zo všeobecných odporú-
čaní podľa jednotlivých rizikových kategórií (tab. 3).

Liečba DLP
Hlavné zásady farmakoterapie DLP, teda že LDL-C je pri-
márnym cieľom hypolipidemickej liečby a statíny sú liekom 
voľby aj u pacientov s DM, sa nezmenili. Statíny neindiku-
jeme u tehotných pacientiek a nie sú odporúčané u žien plá-
nujúcich tehotenstvo, resp. u žien vo fertilnom veku bez po-
užívania adekvátnej antikoncepcie. Ak pacient nedosahuje 
ciele liečby, má byť zvážená intenzifikácia liečby statínom, 
a až potom prechod na kombinovanú liečbu.

Paradoxne v tejto sekcii oboch guidelines sa nachádzajú 
asi najpodstatnejšie rozdiely medzi oboma guidelines. Kým 
ESC/EASD 2019 guidelines v prípade nedosahovania cieľových 
hodnôt LDL-C kombinovanú liečbu statínom a ezetimibom do-
poručujú (úroveň IB), podľa ESC/EAS 2019 lipidových guideli-
nes má byť takáto kombinovaná liečba „len“ zvážená (úroveň 
dôkazov IIaB). Vzhľadom na výsledky štúdie IMPROVE-IT, ktorá 
ukázala benefit takejto kombinovanej liečby hlavne u diabeti-
kov [11], sa prikláňame k názoru, že takúto kombináciu v prí-
pade nedosahovania cieľa liečby treba doporučiť.

Ďalšia inkonzistencia medzi oboma guidelines sa týka 
použitia inhibítorov PCSK9 u pacientov vo veľmi vysokom 
riziku, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty LDL-C napriek ma-
ximálnej tolerovanej dávke statínu v kombinácii s ezetimi-
bom, alebo so statínovou intoleranciou. ESC/EASD 2019 
guidelines u diabetikov v  takomto prípade pridanie inhibí-
tora PCSK9 odporúčajú (úroveň IA), ESC/EAS lipidové gui-
delines takúto liečbu odporúčajú na úrovni dôkazov IA len 
u vysoko rizikových pacientov v sekundárnej prevencii, kým 
u veľmi vysoko rizikových pacientov s primárnej prevencii 
môže byť zvážená (úroveň dôkazov IIbC). V súčasnosti platné 

indikačné obmedzenia nás na Slovensku, ironicky povedané, 
„chránia“ pred dilemou, či v  takomto prípade odporúčame, 
alebo „len“ môžeme zvážiť inhibítor PCSK9. Takéto rozdiely 
v odporúčaniach v dvoch guidelines publikovaných v približne 
rovnakom čase za participácie významnej európskej odbornej 
spoločnosti na oboch z nich vyvoláva určité rozpaky.

Táto časť ESC/EASD 2019 odporúčaní uvádza aj špeci-
fické odporúčanie pre hypolipidemickú liečbu u pacientov 
s DM1T. Statíny majú byť zvážené u pacientov s DM1T vo vy-
sokom riziku (i keď to nie je explicitne uvedené, logicky sa 
dá predpokladať aj vo veľmi vysokom riziku), a to bez ohľadu 
na základnú hladinu LDL-C.

Drobné rozdiely medzi obomi guidelines nachádzame aj pri 
farmakoterapii pre hypertriglyceridémiu. Liekom prvej voľby 
k redukcii rizika ASKVO u vysokorizikových pacientov s hyper-
triglyceridémiou > 2,3 mmol/l je statín (netýka sa to pacien-
tov so závažnou hypertriacylglycerolémiou – TAG > 10 mmol/l, 
u ktorých je primárnym cieľom liečby znížiť riziko vzniku akút-
nej pankreatitídy). U  vysoko a  veľmi vysoko rizikových pa-
cientov s hladinou TAG 1,5–5,6 mmol/l má byť zvážené pri-
danie omega-3  mastných kyselín vo forme ikosapent etylu 
2 × 2 g denne k liečbe statínom (ikosapent etyl je v súčasnosti 
u nás nedostupný a tiež bez úhrady poisťovňami). U pacien-
tov dosahujúcich cieľové hodnoty LDL-C a  s pretrvávajúcou 
hladinou TAG > 2,3 mmol/l môže byť zvážená možnosť prida-
nia fenofibrátu k liečbe statínom. Podľa ESC/EASD guidelines 
má byť zvážená intervencia v oblasti životosprávy a fibrát u pa-
cientov s nízkou hladinou HDL-C a zvýšenými TAG.

Záver
Nové odporúčania pre liečbu DLP a pre DM a kardiovasku-
lárne riziko prinášajú najnovšie poznatky a zmeny, ktoré sa 
odrážajú v klinických odporúčaniach. Rozsiahly text odporú-
čaní je síce veľmi dobrým zdrojom informácií, avšak pre po-
užitie v každodennej praxi je neprakticky dlhý. Hlavné prak-
tické využitie tak majú informácie vo forme tabuliek a boxov 
s odporúčaniami.

Cieľom tohto komentára bolo poukázať na najhlavnejšie 
zmeny v odporúčaniach pre liečbu DLP v prevencii KVO u pa-
cientov s DM. Najvýznamnejšou zmenou je významné zníže-
nie cieľových hodnôt LDL-C v  kategóriách veľmi vysokého, 
vysokého a stredného rizika a redukcia LDL-C aspoň o 50 % 
u pacientov s veľmi vysokým a vysokým rizikom. Dosahova-
nie týchto nových cieľových hodnôt bude určite veľkou klinic-

Tab. 4 | Ciele pre liečbu DLP u pacientov s DM. Upravené podľa [2]

trieda úroveň

u pacientov s DM2T v strednom riziku je odporúčaným cieľom LDL-C < 2,6 mmol/l I A

u pacientov s DM2T vo vysokom riziku sa doporučuje LDL-C < 1,8 mmol/l a zníženie LDL-C najmenej o 50 % I A

u pacientov s DM2T vo veľmi vysokom riziku sa doporučuje LDL-C < 1,4 mmol/l a zníženie LDL-C najmenej o 50 % I B

u pacientov s DM2T sa doporučuje sekundárny cieľ nonHDL-C < 2,2 mmol/ u veľmi vysoko rizikových pacientov a < 2,6 mmol/l 
u vysoko rizikových pacientov I B
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kou výzvou pre každého z nás aj s ohľadom na nie optimálnu 
adherenciu k hypolipidemickej liečbe u pacientov (a bohužiaľ 
niekedy aj lekárov).

ESC/EASD 2019 guidelines sa venujú problematike kardio-
vaskulárneho rizika u pacientov s DM zo širšieho pohľadu, 
preto je aj podrobnosť venovaná problematike DLP logicky 
nižšia. Pre samotnú liečbu DLP je preto podľa nášho po-
hľadu praktickejšie a komplexnejšie využívať ESC/EAS odpo-
rúčania, aj keď s výnimkou vyššie spomenutých rozdielov sa 
v ďalších zásadných veciach obe odporúčania nelíšia.

A aj keď sme sa v tomto komentári nevenovali nefarma-
kologickej liečbe DLP, táto ostáva v prvej línii manažmentu 
DLP, na čo netreba zabúdať.
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Abstrakt

Hypercholesterolémia a porucha sluchu patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy v dospelej populácii. Predpo-
kladá sa, že hypercholesterolémia môže mať nepriaznivé účinky na sluch. Naopak, pri statínoch využívaných pri jej liečbe 
sa objavujú dôkazy svedčiace pre otoprotektívny účinok. Presný patomechanizmus poruchy sluchu spôsobenej hyperchole-
sterolémiou zostáva nejasný. Chronická hypercholesterolémia môže spôsobovať akumuláciu glykogénu v kochlei a edém 
v oblasti stria vascularis a vonkajších vláskových bunkách kochley. Vaskulárna oklúzia bola tiež postulovaná ako možný me-
chanizmus, ktorým môže hypercholesterolémia prispieť k zvýšenému riziku vzniku poruchy sluchu. Nadmerné ukladanie li-
pidov do vnútorného ucha bolo považované za ďalší alternatívny spôsob vzniku poruchy sluchu. Systematický prehľad pub-
likovaných dôkazov o tom, či je hypercholesterolémia etiologickým faktorom pri senzorineurálnej poruche sluchu, je zatiaľ 
limitovaný a kontradikčný.

Kľúčové slová: hypercholesterolémia – prah sluchu – statíny

Abstract

Hypercholesterolemia and hearing loss belong to the most prevalent disorders in adult population. It is believed that hyper-
cholesterolemia may contribute to hearing loss. More interestingly, statins were shown to have protective effect on hearing. 
The exact pathological mechanism how hypercholesterolemia may induce hearing impairment remains unclear. Chronic hy-
percholesterolemia may lead to glycogen accumulation inside the cochlea and cause edema in the region of the striae vas-
cularis and cochlear outer hair cells. Vascular occlusion has also been suggested as a possible mechanism resulting in hear-
ing loss. Moreover, increased lipid deposition in the inner ear was considered as an alternative mechanism that may induce 
hearing impairment. To date, literature review on the role of hypercholesterolemia in sensorineural hearing loss provides 
inconclusive results and limited evidence.

Key words: hearing thresholds – hypercholesterolemia – statins

Úvod
Porucha sluchu je najčastejšia zmyslová porucha postihujúca 
dospelú populáciu. Najvyššia prevalencia poruchy sluchu je 
u starších pacientov, pričom viac ako 50 % prípadov sa vy-
skytuje u ľudí vo veku nad 65 rokov. V tejto vekovej kategó-
rii sa väčšina novovzniknutých prípadov pripisuje poruchám 
sluchu spojeným s vekom, presbyakúze [1]. Prvé publikované 

údaje, ktoré upozornili na možnosť, že porucha sluchu môže 
byť spojená s  hypercholesterolémiou, pochádzajú z  roku 
1965. V tom čase v rámci komplexnejšieho výskumu porov-
návali sluch obyvateľov sudánskeho kmeňa Mabaan s kon-
trolnou vzorkou, pričom sa zistilo, že sluch príslušníkov tohto 
kmeňa bol lepší, než by sa očakávalo v  korelácii s  vekom 
jeho obyvateľov. Okrem rozdielov v expozícii environmentál-

hlavní téma | hlavná téma | main topic

Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre 
poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov?

Hypercholesterolemia as a risk factor for hearing loss: Do we have sufficient 
evidence?

Zuzana Capová1, Lukáš Varga2,3

1Klinika otorinolaryngológie, FN Nitra
2Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
3Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

 MUDr. Zuzana Capová | capova.z@gmail.com | www.fnnitra.sk

Doručeno do redakce | Doručené do redakcie | Received 10. 12. 2019
Přijato po recenzi | Prijaté po recenzii | Accepted 6. 1. 2020



www.atheroreview.eu AtheroRev 2020; 5(1): 22–24

Capová Z et al. Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov? 23

nemu hluku oproti západnej civilizácii sa zvažoval aj vplyv 
hladiny cholesterolu a rozdielneho výskytu koronárnej cho-
roby srdca [2]. Hypercholesterolémia je významný faktor, 
ktorý vedie k ochoreniu koronárnych artérií a ateroskleróze 
a  patrí tak k  hlavným príčinám infarktu myokardu, ciev-
nej mozgovej príhody a smrti. Nie je však úplne jasné, či je 
hypercholesterolémia asociovaná aj s poruchou sluchu [3].

Hypercholesterolémia a sluch
Cholesterol je veľmi dôležitou súčasťou eukaryotických bun-
kových membrán, pretože ich stabilizuje a moduluje trans-
port lipidov a proteínov cez membránu. Ukazuje sa, že plaz-
matická membrána vonkajších vláskových buniek Cortiho 
orgánu obsahuje menej cholesterolu ako iné bunky. Tieto 
poznatky viedli k  úvahe, že funkcia vonkajších vláskových 
buniek vo vnútornom uchu môže byť mimoriadne citlivá na 
chronické dyslipidemické stavy. Hypercholesterolémia môže 
znížiť tiež perfúziu kochley, a tak spôsobiť poruchu sluchu [4]. 
Doterajšie štúdie, ktoré sledovali hladiny cholesterolu ako ri-
zikový faktor pre stratu sluchu, sa týkajú najmä dia gnózy 
náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu.

Náhla senzorineurálna porucha sluchu (SSNHL – Sudden 
Sensorineural Hearing Loss) sa zvyčajne definuje ako strata 
sluchu s prahom > 30 dB (decibel) aspoň na 3 susedných 
audiometrických frekvenciách, ktorá sa rozvinie v priebehu 
3 dní. Odhaduje sa, že incidencia SSNHL sa pohybuje v roz-
medzí od 5  do 20  prípadov na 100 000  obyvateľov a  vy-
skytuje sa prevažne u  dospelých vo veku 50–60  rokov. 
V praxi ORL špecialistu je to relatívne bežné ochorenie po-
stihujúce obvykle jedno ucho. Jeho etiológia je väčšinou 
neznáma [5]. V niektorých prípadoch však vedie až k  ire-
verzibilnej hluchote. Jednou zo všeobecne akceptovaných 
možností jej vzniku je vaskulárna hypotéza, ktorá hovorí 
o oklúzii riečiska jedinej prívodnej cievy pre vnútorné ucho 
(a. labyrinthi), ktorá následne vedie k akútnej ischémii. Uva-
žovať o nej možno skôr u  starších pacientov s  kardiovas-
kulárnymi komorbiditami a  sprievodným vertigom, u  kto-
rých navyše môže predstavovať varovný príznak zvýšeného 
rizika cerebrovaskulárnych príhod [6]. I to je dôvod, prečo 
je potrebné detailnejšie poznať vzťah medzi najčastejšími 
kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, vrátane zvýšeného 
indexu telesnej hmotnosti, fajčenia, arteriálnej hyperten-
zie, diabetes mellitus a  hypercholesterolémie a  poruchou 
sluchu. Identifikácia takýchto asociácií by tiež prispela k lep-
šiemu porozumeniu patofyziologických mechanizmov pri zís-
kaných poruchách sluchu [1].

Viaceré štúdie už preukázali, že chronická hyperchole-
sterolémia môže spôsobovať poruchu sluchu. Signifikantný 
vzostup tónových prahov bol pozorovaný u pacientov s izo-
lovanou dyslipidémiou, ako aj u  pacientov s  kombináciou 
diabetu a dyslipidémie, pričom prevalencia poruchy sluchu 
u  pacientov s  vysokou hladinou LDL-cholesterolu bola 
takmer 2-násobne vyššia (65,2 %) ako v kontrolnom súbore 
(36,1 %) [7]. Ďalší autori na početnejšej vzorke 924 sledo-
vaných jedincov demonštrovali, že aj nízka koncentrácia 

HDL sa spája s poruchou sluchu [8]. V taiwanskej prospektív-
nej štúdii zase zistili, že pacienti s hypercholesterolémiou mali 
vyššie riziko vzniku SSNHL ako kontrolná vzorka bez hyper-
cholesterolémie. U pacientov s hypercholesterol émiou a novo-
diagnostikovaným infarktom myokardu alebo cievnou mozgo-
vou príhodou (ochorenia, pri ktorých sa očakáva, že odrážajú 
závažnosť hypercholesterolémie), bolo riziko SSNHL štatis-
ticky významne vyššie ako u pacientov s hypercholesterol-
émiou bez infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody. Toto 
zistenie môže pridať dôkaz k hypotéze, že cievny mechanizmus 
je jedným z rizikových faktorov pre vývoj SSNHL [9]. Navyše sa 
ukazuje, že hladina cholesterolu by mohla byť nielen rizikovým, 
ale aj prediktívnym faktorom u pacientov so SSNHL. Zvýšený 
pomer LDL/HDL-cholesterolu môže zhoršovať prognózy liečby 
u pacientov so SSNHL a znižovať nádej na kompletnú úpravu 
sluchu [10]. Ak by sa uvedené zistenia v budúcnosti opakovane 
potvrdili, boli by pre klinickú prax zásadným prínosom.

V skutočnosti však existuje významný počet klinicky zamera-
ných prác, ktoré úlohu hypercholesterolémie v etiopatogenéze 
porúch sluchu nepreukázali. Deepika et al, ktorí sledovaný súbor 
rozdelili do 4 skupín (1. s izolovaným diabetom, 2. s izolovanou 
dyslipidémiou, 3. s diabetom a dyslipidémiou a 4. „zdravé“ kon-
troly), dospeli k záveru, že zmenený lipidový profil, na rozdiel 
od diabetu, nemá vplyv na vznik poruchy sluchu [11]. V kórej-
skej štúdii porovnávajúcej sluch pacientov s hyperlipidémiou 
a kontrolnou skupinou vo veku 30–49 rokov pomocou tóno-
vej audiometrie vo frekvenčnom pásme 500–6 000 Hz nezistili 
žiadny signifikantný rozdiel medzi prahmi sluchu v jednotlivých 
skupinách [12]. Podobne ani výsledky poslednej metaanalýzy 
skúmajúcej prepojenie medzi sérovými lipidmi a SSNHL nedo-
speli k  jednoznačnému záveru a dáta, ktoré sú v súčasnosti 
v literatúre k dispozícii, nemožno v žiadnom prípade považo-
vať za definitívne [5].

Napriek nejednoznačným záverom doterajších prác sa 
predsa len ukazuje, že hypercholesterolémia môže mať aspoň 
v niektorých prípadoch kauzálny vzťah k poruchám sluchu, 
čo sa dokázalo aj na molekulárno-genetickej úrovni. Napr. 
animálne modely s disrupciou génu OSBPL2 (Oxysterol Bin-
ding Protein Like 2) vykazovali progredujúcu poruchu sluchu 
a hypercholesterolémiu. Mutácie tohto génu boli identifiko-
vané nedávno aj u človeka, ako zriedkavá príčina autozómovo 
dominantne dedičnej poruchy sluchu [13,14].

Statíny a sluch
Statíny boli objavené v 70. rokoch minulého storočia a za-
ujali významné postavenie v terapii viacerých kardiovasku-
lárnych ochorení a prevencii ich komplikácií. Statíny (inhibí-
tory HMG-CoA reduktázy – 3-hydroxy-3metylglutarylkoenzým 
A reduktáza) patria v súčasnej dobe k najužívanejším farmakám. 
V  praxi sa uplatňuje najmä ich výrazný hypolipidemický 
účinok [15,16]. Udáva sa tiež, že účinky statínov sú spojené 
so znížením viskozity plazmy. Okrem toho, účinným zníže-
ním hladiny cholesterolu možno eliminovať stratu flexibility 
laterálnych membrán vonkajších vláskových buniek kochley 
v dôsledku hypercholesterolémie.
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Na základe prehľadov posledných štúdií u ľudí a zvierat 
sa ukázalo, že oxidačný stres a  mutácie mitochondriálnej 
DNA hrajú významnú úlohu pri vývoji a progresii poruchy 
sluchu u staršej generácie. Statíny preukázali možný anti-
oxidačný efekt nezávislý od ich hypolipidemického účinku. 
Aj keď presné mechanizmy ešte nie sú jasné, antioxidačné 
účinky sa preukázali v niekoľkých štúdiách. Táto ich vlast-
nosť by mohla potenciálne zabrániť alebo spomaliť progresiu 
poruchy sluchu najmä u starších pacientov [17]. Preto zaznie-
vajú návrhy, aby sa niektoré choroby vnútorného ucha, ako 
je senzorineurálna (percepčná) porucha sluchu a  tinnitus, 
u pacientov v pokročilejšom veku skúšali liečiť alebo zmier-
niť statínovou terapiou [18]. Statíny sa v tejto súvislosti spo-
mínajú aj ako potenciálne liečivá s možným prínosom v tera-
pii SSNHL [16].

Na druhej strane boli publikované aj prípady, v ktorých sa 
statínom pripisuje ototoxický účinok. Bola zaznamenaná ire-
verzibilná poruchu sluchu u  32-ročného muža pripisovaná 
liečbe atorvastatínom. Výrobca atorvastatínu následne od-
halil tri prípady spojené s ototoxicitou, príčinný vzťah medzi 
atorvastatínom a poruchou sluchu však nebol jednoznačne 
preukázaný [19]. Najnovší systematický prehľad prác veno-
vaný problematike otoprotektívneho účinku statínov identi-
fikoval celkovo 17 relevantných štúdií. Vzhľadom na ich me-
todickú heterogenitu nebolo možné vykonať metaanalýzu. 
Napriek tomu autori ponechávajú statíny medzi potenciál-
nymi kandidátmi na zaradenie medzi otoprotektívne liečivá 
a vyslovujú podporu pre ďalší výskum v tejto oblasti [20].

Záver
Systematické prehľady o spojitosti hypercholesterolémie s po-
ruchou sluchu sú zatiaľ limitované a závery jednotlivých štúdií 
nie sú jednoznačné. Dôkazy, že hypercholesterolémia spôso-
buje poruchu sluchu, sú stále nedostatočné a opodstatňujú 
ďalší výskum, na ktorom sa podieľajú aj autori článku. Otopro-
tektívny efekt statínov by v budúcnosti mohol nájsť uplatnenie 
v prevencii a liečbe porúch sluchu u pacientov vyššieho veku.
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Abstrakt

Dle současných poznatků hraje kyselina močová významnou roli v patogenezi civilizačních onemocnění, a to včetně kardio-
vaskulárních (KV), a stala se nezávislým rizikovým faktorem morbidity i mortality. V článku jsou shrnuty současné poznatky 
o vztahu kyseliny močové a KV-rizika a vlivu podávání alopurinolu na KV-onemocnění.

Klíčová slova: alopurinol – ateroskleróza – kyselina močová

Abstract

According to current knowledge, uric acid plays an important role in pathogenesis of civilization diseases, including car-
diovascular diseases. Uric acid has become an independent risk factor of morbidity and mortality. We summarize current 
knowledge about relationship of uric acid and cardiovascular risk and influence of allopurinol on cardiovascular diseases.

Key words: allopurinol – atherosclerosis – uric acid

Úvod
V  posledních letech se urikemii dostává pozornosti jako 
nečekaně důležitému rizikovému (a možná i etiologickému) 
faktoru těch nejčastějších civilizačních onemocnění [1]. 
Souvislost mezi kyselinou močovou a  výskytem kardio-
vaskulárních onemocnění (KVO), je přitom známa již ně-
kolik dekád [2]. Hyperurikemie představuje významný 
nezávislý rizikový faktor zvýšené celkové a kardiovaskulární 
morbidity a mortality [3]. V literatuře se popisuje vliv kyse-
liny močové na vznik zánětu, oxidačního stresu a endoteli-
ální dysfunkce, které vedou k rozvoji KVO. Zvýšená hladina 
kyseliny močové není jen rizikovým faktorem pro rozvoj ma-
nifestní dny a ledvinových kamenů, ale ovlivňuje také vznik 
složek metabolického syndromu, a  sice inzulinové rezis-
tence, diabetu, viscerální adipozity, hypertenze a také one-
mocnění ledvin, což jsou faktory, které přispívají k rozvoji 
KVO [2,4]. Platí zároveň i opačný vztah, tzn. že komorbidity, 
jako je selhání ledvin a  inzulinová rezistence, zvyšují hla-

dinu kyseliny močové, což přispívá k vzniku mani festní dny 
[5]. Vzájemným vztahům mezi uvedenými rizikovými faktory 
KVO a kyselinou močovou se podrobněji zabýval náš pře-
hledový článek [6]. V tomto přehledu se zaměříme na vztah 
kyseliny močové na prevenci aterosklerózy a KVO.

Patogenetické poznatky o vztahu mezi 
kyselinou močovou a KV-rizikem
Patogenetické mechanizmy spojující hyperurikemii a riziko 
KVO nejsou dosud plně objasněny. Mírný chronický zánět 
a zvýšená produkce volných kyslíkových radikálů, spojené 
s hyperurikemií a dnou, by mohly částečně vysvětlovat zvý-
šení KV-rizika u  těchto pacientů. Je známo, že zatímco ex-
tracelulární působení kyseliny močové má anti oxidační efekt, 
vstup kyseliny močové do buněk a  její intra celulární půso-
bení je spojeno se zvýšením oxidativního stresu a naruše-
ním funkce mitochondrií, které se podílejí na rozvoji endo-
teliální dysfunkce [7] Je to dáno tvorbou volných kyslíkových 
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radikálů při syntéze kyseliny močové xantinoxidázou (XO). 
Intracelulární kyselina močová zvyšuje oxidační stres akti-
vací nikotinamidadenindinukleotidfosfát oxidázy [8]. Kyselina 
močová v buňkách cévní stěny snižuje produkci NO, současně 
zvyšuje produkci volných kyslíkových radikálů, potencuje zá-
nětlivé změny cévní změny, zvyšuje proliferaci buněk hladkého 
svalstva cévní stěny inhibicí růstového faktoru endo teliálních 
buněk [9], což jsou faktory přispívající k atero ge nezi. Dle ex-
perimentálních studií dochází působením kyseliny močové 
na endotel také ke zvýšené expresi prozánětlivých cyto-
kinů, aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron a zvýšení 
prozánětlivého C-reaktivního proteinu [10]. Také v  klinické 
studii u pacientů s akutním koronárním syndromem byla pro-
kázána korelace mezi C-reaktivním proteinem a hladinami ky-
seliny močové [11]. Jiná menší studie u pacientů s metabolickým 
syndromem demonstrovala asociaci C-reaktivního proteinu 
a hladiny kyseliny močové se složkami metabolického syn-
dromu [12]. Také v naší studii na rozsáhlejší kohortě pacientů 
jsme potvrdili korelaci mezi hladinou C-reaktivního proteinu 
a hladinou kyseliny močové [13]. Mírný zánět hraje význam-
nou roli v patogenezi aterosklerózy a zvýšené hladiny C-reak-
tivního proteinu a  IL6  jsou spojeny se zvýšeným KV-rizikem 
[14]. Sérová hladina kyseliny močové by tak mohla být přímo 
zapojena do zánětlivé kaskády spojené s patogenezí ateroskle-
rózy a KVO.

Kyselina močová a KV-riziko v klinických 
studiích
Jak již bylo zmíněno v úvodu, souvislost mezi kyselinou močo-
vou a výskytem KVO, je známa již několik dekád [2] a četné epi-
demiologické studie ukázaly na vztahy mezi hladinou sérové 
kyseliny močové a různými KV-rizikovými faktory, jako je hyper-
tenze, metabolický syndrom a onemocnění ledvin [4]. Prudký 
nárůst hypertenze, obezity, diabetu a onemocnění ledvin ve 
Spojených státech amerických v posledních 100 letech je také 
asociován s nárůstem hladiny kyseliny močové [15]. Každé zvý-
šení urikemie o 60 μmol/l zvyšuje celkovou i KV-mortalitu o 16 % 
[16]. Velké epidemiologické studie prokázaly, že dna je nezávis-
lým rizikovým faktorem pro vznik isch emické choroby srdeční 
[17], ischemické choroby periferních tepen [18,19], srdečního 
selhání [20], mozkové mrtvice [21,22] a smrti z KV-příčin [23]. 
Národní program USA NHANES prokázal, že hyperurikemie je 
nezávislým prediktorem KV-mortality osob starších 45 let, bez 
vlivu pohlaví, menopauzy, léčby diuretiky, přítomnosti KVO či 
etnického původu [24]. Dna a hyperurikemie byly také nezá-
visle spojené se zvýšenou mortalitou ze všech příčin a výsky-
tem KVO. Toto riziko se zvyšuje souběžně s hladinami kyseliny 
močové a KV-úmrtnost se zvyšuje se zvyšující se závažností 
dny [25]. Přesto neznáme přímý kauzální vztah mezi hladinou 
kyseliny močové a KVO. Není jasné, zda je vztah mezi kyselinou 
močovou a KVO přímý (skrze výše zmiňované ovlivnění endote-
liální dysfunkce, oxidačního stresu a zánětu), anebo nepřímý 
– zprostředkovaný ovlivněním rizikových faktorů kardiovas-
kulárních onemocnění (metabolický syndrom, obezita, inzu-
linová rezistence, hypertenze). Někteří autoři se domnívají, 

že kyselina močová je spíše biomarkerem než kauzální pří-
činou KVO [22].

Alopurinol – mechanizmus účinku a indikace
Alopurinol je strukturální izomer hypoxantinu. Jeho meta-
bolit oxypurinol v lidském těle kompetitivně inhibuje xantinoxi-
dázu  – enzym, který katalyzuje přeměnu metabolitů purinů 
(hypoxantinu a  xantinu) na kyselinu močovou. Ve vodě lépe 
rozpustný hypoxantin a xantin jsou pak z těla vyloučeny snad-
něji a výsledným efektem je snížení hladiny kyseliny močové 
v  krvi [26]. Alopurinol je základním kamenem v  terapii dny 
a  většiny hyperurikemických stavů. Mezi současné schvá-
lené indikace alopurinolu v České republice patří dna, primární 
hyperurik emie, prevence a  léčba urátové nefropatie, sekun-
dární hyper urikemie spojená s myeloproliferativními onemoc-
něními, profylaxe a léčba hyperurikemie spojené se zvýšeným 
rozpadem buněk po radioterapii nebo chemoterapii leukemie, 
lymfomu a jiných maligních onemocnění, profylaxe a prevence 
urátové litiázy a kalcium-oxalátové litiázy spojené s hyper-
urikosurií a  léčba sekundární hyperurikemie provázející ma-
ligní onemocnění a některé poruchy enzymů, jako je Leschův-
-Nyhanův syndrom. Pokud je však hypeurikemie opakovaně 
zvýšená, pak je  riziko orgánových komplikací vyšší a je dopo-
ručeno nemocné léčit.

Vzhledem k tomu, že kyselina močová je diskutována jako 
rizikový faktor KVO, nabízí se otázka, zda by alopurinol mohl 
být terapeutickým nástrojem léčby či prevence KVO. Díky 
tomu došlo k určité renesanci alopurinolu jako potenciálně 
levného a  bezpečného léku v  prevenci a  léčbě ischemické 
choroby srdeční. Narůstající množství dat naznačuje, že by 
terapie asymptomatické hyperurikemie pomocí alopurinolu 
mohla mít klinický efekt v prevenci KVO. Níže uvádíme studie 
o vlivu terapie alopurinolem na endoteliální dysfunkci, hyper-
tenzi a ischemickou chorobu srdeční i dolních končetin.

Léčba alopurinolem a endoteliální dysfunkce
Podávání alopurinolu vedlo ke zlepšení endoteliální funkce 
u pacientů s renálním selháním, diabetem, spánkovou apnoí 
i srdečním selháním [27]. Zajímavý byl také aditivní efekt po-
dávání alopurinolu: při 12týdenním podávání 900 mg alopu-
rinolu denně pacientům s diabetem došlo kromě zlepšení 
endoteliální dysfunkce také ke snížení glykovaného hemo-
globinu [28]. Obdobně další studie na diabeticích zjistila 
zlepšení inzulinové rezistence, pokles hladin C-reaktivního 
proteinu a také snížení tloušťky intima-media (IMT – intima-
-media thickness) při léčbě asymptomatické hypeurikemie 
alopurinolem [29].

Léčba alopurinolem a hypertenze
V malé randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontro-
lované studii z roku 2008, která sledovala efekt léčby hyper-
urikemie alopurinolem dávkou 400  mg/den u  adolescentů 
(n = 30) s hypertenzí, došlo u dvou třetin osob k normalizaci 
hodnot krevního tlaku [30]. Novější metanalýza zabývající 
se hypourikemickou léčbou u pacientů s hypertenzí došla 
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k závěru, že v současnosti dostupná data randomizovaných 
kontrolovaných studií nejsou dostatečná k tomu, aby bylo 
možné zjistit, zda hypourikemická terapie vede také ke sní-
žení krevního tlaku [31]. Jsou zapotřebí další studie věnující 
se této problematice.

Léčba alopurinolem a ischemická choroba 
srdeční
Potenciální antiischemický efekt inhibice xantin-oxidázy byl 
zkoumán na zvířecích modelech srdečního selhání. Alopu-
rinol zlepšoval myokardiální metabolizmus tím, že snižoval 
spotřebu kyslíku a zvyšoval hladiny ATP [22]. Jednou z nej-
citovanějších intervenčních studií u  pacientů s  ischemic-
kou chorobou srdeční je malá práce na 65 pacientech se 
stabilní angionou pectoris, u  nichž léčba alopurinolem ve 
vysoké dávce (600  mg/den) vedla ke zlepšení symptomů 
a známek ischemie myokardu – v porovnání s placebem se 
prodloužila doba cvičení (o 58 s), čas nástupu bolestí na hrudi 
(o 38 s) a také čas do vzniku ST-depresí (o 43 s). Přestože 
byla použita vyšší dávka alopurinolu, nebyly v této studii po-
zorovány žádné nežádoucí účinky, a  tak autoři uzavírají, že 
alopurinol se zdá být užitečným, levným, dobře tolerovaným 
a bezpečným antiischemickým lékem pro pacienty s anginou 
pectoris [32].

V  další placebem kontrolované studii byla pacientům 
se STEMI, kteří podstoupili primární koronární intervenci, 
nasazena měsíční terapie alopurinolem. Ve skupině léčené 
alopurinolem došlo v měsíčním sledování k lepší regresi ST-
-elevací na EKG, pacienti měli menší vrcholové hodnoty tro-
poninu i kreatinkinázy a o 13 % méně kardiálních příhod [33].

Dále bylo užití alopurinolu studováno u pacientů podstu-
pujících chirurgickou revaskularizaci myokardu a v jedné 
práci i implantaci chlopenních náhrad. Většina těchto prací 
prokázala, že užití alopurinolu vede ke snížení mortality, re-
dukuje výskyt arytmií, snižuje hladiny markerů myokardiální 
nekrózy a radiálového stresu, dochází k menšímu množství 
periprocedurálních infarktů a  klesá potřeba mechanické 
a inotropní podpory [26]. Na druhou stranu existují i popu-
lační studie, které pozitivní asociaci mezi terapií alopurino-
lem a KVO nenalezly [34].

Léčba alopurinolem a ischemická choroba 
dolních končetin
Retrospektivní studie na starší populaci prokázala také sní-
žení rizika ischemické choroby končetin při užívání alopuri-
nolu, přičemž delší doba užívání se jevila jako více protektivní 
[19]. Naopak v  randomizované kontrolované studii u  pa-
cientů s  již rozvinutou ischemickou chorobou dolních kon-
četin nedošlo při podávání 600 mg alopurinolu ke zmírnění 
symptomů a prodloužení klaudikačního intervalu [35].

Febuxostat a KV-riziko
Kromě alopurinolu je v  léčbě hyperurikemie a dny používán 
také febuxostat. Jedná se o silný nepurinový selektivní inhi-
bitor xantinoxidázy, enzymu, který při metabolizmu purinů 

katalyzuje přeměnu hypoxantinu a xantinu na kyselinu mo-
čovou. Nabízí se otázka, zda by také tento lék mohl pozitivně 
ovlivnit KV-riziko. Recentně byly na toto téma publikovány dvě 
metaanalýzy s rozdílným závěrem. Metaanalýza 25 randomi-
zovaných kontrolovaných studií zahrnujících 14 402 pacientů 
léčených febuxostatem (ve srovnání s  léčbou alopurinolem 
anebo placebem), naznačuje, že zatímco febuxostat nezvy-
šuje ani nesnižuje riziko závažných nežádoucích KV-následků 
u  hyperurikemických pacientů, může u  pacientů s  dnou 
a anamnézou předchozích KV-příhod v anamnéze zvýšit riziko 
úmrtí z KV-příčin. Vzhledem k  těmto skutečnostem je u pa-
cientů ve vysokém KV-riziku při indikaci podání febu xostatu 
vhodná opatrnost [36]. V jiné metaanalýze 13 randomizova-
ných kontrolovaných studií zahrnujících celkem 13 539 paci-
entů léčených febuxostatem nebo alopurinolem nebyl zjištěn 
rozdíl v mortalitě z KV-příčin. Léčba febuxostatem byla spo-
jena s nižším rizikem kožních nežádoucích reakcí při srovnání 
s  alopurinolem [37]. K  adekvátnímu vyhodnocení KV-rizika 
a prospěchu léčby febuxostatem bude tedy zapotřebí dalších 
klinických studií, které budou mít jako primární endpoint KV-
-benefit této terapie.

Závěr
Narůstající evidence nasvědčuje, že kyselina močová je ne-
závislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění 
a je spojena s vyšší úmrtností. Negativní vliv hyper urikemie 
je nezávislý na přítomnosti manifestní dny v anamnéze či na 
průkazu urátových krystalů v  kloubech. V  současné době 
máme k dispozici řadu studií poukazujících na příznivý efekt 
hypo urikemické léčby alopurinolem a snížení KV-rizika i ovliv-
nění aterosklerózy. Probíhají velké kontrolované studie k po-
souzení efektu hypourikemické terapie na snížení rizika úmrt-
nosti z kardiovaskulárních i jiných příčin.
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sníženou srdeční rezervu. Rakovina močového měchýře. Před zahájením léčby pioglitazonem by měly být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, 
expozice některým profesním nebo chemoterapeutickým látkám, např. cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti). Nežádoucí účinky: velmi časté a časté nežádoucí účinky při léčbě v léčebných 
režimech v kombinaci s jinými léky: edém, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, anémie, hypoglykémie, hypestézie, bolest hlavy, závrať, poruchy zraku, srdeční selhání, dyspnoe, flatulence, zlomeniny kostí, 
bolesti kloubů, bolesti v zádech, hematurie, poruchy erekce, zvýšení těl. hmotnosti, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi. Registrační číslo: Pioglitazone Accord 15 mg (28 tbl) – EU/1/11/722/002; Pioglitazone 
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Pro úplné informace viz schválené SPC.
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Jediné antidiabetikum s opravdu přímým 
ovlivněním inzulinové rezistence1

 Signifikantní a dlouhodobý pokles HbA1c 2,3,4

 Pokles výskytu kardio/cerebrovaskulárních 
komplikací (IM, CMP) 5,6,7,12

 Regrese aterosklerotických procesů 8,9,10

 Snížení hladiny TG, zvýšení HDL a snížení 
hladiny volných mastných kyselin 5,9,10,11
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Úvod
Inzulinová rezistence je silným prediktorem aterosklerotic-
kého kardiovaskulárního onemocnění (KVO) [1]. Za tímto 
efektem stojí 3 hlavní mechanizmy: základní molekulární etio-
logie inzulinové rezistence, dále kompenzační hyperinzulin-
emie rozvíjející se jako následek inzulinové rezistence 
a v neposlední řadě také souvislost mezi inzulinovou rezis-
tencí a souborem kardiometabolických abnormalit v rámci 
tzv. syndromu inzulinové rezistence (IRS).

Molekulární etiologie inzulinové rezistence
Účinek inzulinu v periferní tkáni je zajištěn jeho vazbou na 
membránový receptor, fosforylací tyrozinu na IRS1 a IRS2, 
následnou aktivací fosfatidylinozitol 3-kinázy (PI3K) vedoucí 
k transportu glukózy do buněk. Inzulin však hraje význam-
nou roli i v aktivaci oxidu dusnatého jako významné vazodila-
tační a antiaterogenní molekuly. Porušená inzulinová signali-
zace pak negativně ovlivňuje nejen glukózový metabolizmus, 
ale přispívá i k arteriální hypertenzi a aterogenezi. Inzulin je 
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Abstrakt

Pacienti s diabetem 2. typu (DM2T) mají vysoké riziko makrovaskulárních komplikací, které představují hlavní příčinu jejich 
úmrtí. I při účinné léčbě tradičních kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorů zůstává část KV-rizika nevysvětlena. Syn-
drom inzulinové rezistence (IRS) představuje soubor kardiometabolických faktorů souvisejících s inzulinovou rezistencí (IR), 
který pravděpodobně přispívá k vysvětlení zbývajícího KV-rizika. Pioglitazon snižující inzulinovou rezistenci redukuje KV-ri-
ziko u komplikovaných pacientů s DM2T. Tato práce ukazuje úlohu IR a IRS v rozvoji aterosklerotických KV-komplikací a zdů-
razňuje vliv různých antidiabetik na tyto komplikace.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu – inzulinová rezistence – kardiovaskulární riziko – makrovaskulární komplikace 
– pioglitazon

Abstract

Patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) are at high risk for macrovascular complications, which represent the major 
cause of mortality. Despite effective treatment of established cardiovascular (CV) risk factors, there remains a significant 
amount of unexplained CV risk. Insulin resistance is associated with a cluster of cardiometabolic risk factors known col-
lectively as the insulin resistance syndrome (IRS). Considerable evidence suggests that insulin resistance and the IRS con-
tribute to this unexplained CV risk. CV outcome trials with pioglitazone have demonstrated that this insulin-sensitizing thia-
zolidinedione reduces CV events in high-risk patients with T2DM. In this review the roles of insulin resistance and the IRS 
in the development of atherosclerotic CV disease and the impact of antihyperglycemic medications on CV outcomes are 
discussed.

Key words: cardiovascular risk – insulin resistance – macrovascular complications – pioglitazone – type 2 diabetes mellitus
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obzvláště ve vyšší dávce potentní růstový faktor, neboť akti-
vací MAP kinázové dráhy akceleruje růst a diferenciaci hlad-
kých svalových buněk, aktivuje prozánětlivé cytokiny a dále 
prohlubuje inzulinovou rezistenci.

Hyperinzulinemie a ateroskleróza
Inzulin ve vyšších koncentracích urychluje aterosklerózu ně-
kolika mechanizmy: stimuluje lipogenezi vedoucí k vyšší syn-
téze/sekreci VLDL, ovlivňuje růst a proliferaci hladkých sva-
lových buněk v cévách, aktivuje geny účastnící se zánětlivé 
odpovědi a stimuluje syntézu kolagenu. V neposlední řadě hy-
perinzulinemie způsobuje retenci sodíku, arteriální hypertenzi, 
resp. nárůst tělesné hmotnosti.

Syndrom inzulinové rezistence
Syndrom inzulinové rezistence (někdy též nazývaný meta-
bolický syndrom) představuje soubor kardiovaskulárních, 
resp. metabolických abnormalit, z nichž je každá nezávisle 
na druhé rizikovým faktorem aterosklerotického KV-one-
mocnění (tab). IRS zahrnuje arteriální hypertenzi, která je 
hlavním rizikovým faktorem aterosklerotického KVO. Další 
významnou a  častou součástí bývá diabetická dyslipid-
emie, charakterizovaná sníženou hladinou HDL-choleste-
rolu, zvýšenou hladinou triacylglycerolů a malými denzními 
LDL-částicemi. Přítomna bývá i  porucha krevní srážlivosti 
se zvýšenou koncentrací PAI-1 a fibrinogenu. Zásadní sou-
částí IRS bývá obezita, obzvláště abdominálního typu, která 
přispívá zvýšenými koncentracemi volných mastných kyse-
lin (free fatty acid – FFA) k efektu lipotoxicity. Lipotoxicita 
vede k dalšímu ukládání tukových depozit do tkání a cévní 
stěny, aktivuje prozánětlivé dráhy a dále indukuje inzulinovou 
rezistenci. Nealkoholická steatóza jater (non-alcoholic fatty 
liver disease – NAFLD) je přítomna u 50–60 % osob s DM2T 
a je dalším významným KV-rizikovým faktorem. Zatím však 
není jasno, zda NAFLD přispívá k  rozvoji inzulinové rezis-
tence, nebo je jejím následkem. S inzulinovou rezistencí sou-
visejí i intramyokardiální, perikardiální a epikardiální depozita 
tuku. Chronický zánět, charakterizovaný například zvýšenou 
koncentrací hsCRP, je další součástí IRS a představuje nezá-
vislý rizikový faktor KV-příhod. Významnou souvislost mezi 
počtem KV-rizikových faktorů a mírou inzulinové rezistence 
prokázala studie RISC (Relationship between Insulin Sensiti-
vity and Cardiovascular disease) [2].

Kvantitativní měření inzulinové rezistence
Inzulinová rezistence se vyjadřuje zpravidla inzulinovou sen-
zitivitou, k  jejímuž stanovení se nejčastěji využívá euglyk-
emický inzulinový clamp. Mnohé studie prokázaly, že inzuli-
nová citlivost je oproti zdravým kontrolám podobně snížena 
u štíhlých osob s DM2T, obézních bez DM2T, osob bez DM2T 
s arteriální hypertenzí, osob bez DM2T s hypertriacylglyce-
rolemií i osob bez DM2T s ischemickou chorobou srdeční. 
Snížená inzulinová senzitivita pak postihuje obzvláště ne-
oxidativní dráhu glukózového metabolizmu (syntézu glyko-
genu). Právě díky clampovým studiím se podařilo prokázat, 

že osoby bez diabetu, avšak se syndromem inzulinové re-
zistence, mají stejně vysoké riziko KV-příhody jako osoby 
s diabetem [3], a tudíž by měly být léčeny specifikou terapií 
zvyšující inzulinovou senzitivitu.

Inzulinová rezistence a aterosklerotické KVO: 
nevysvětlitelné KV-riziko
Část KV-rizika osob s DM2T není vysvětlitelná klasickými 
rizikovými faktory. Metanalýza 6  velkých prospektivních 
KV-epidemiologických studií [4] ukázala, že i  s  využitím 
Framin gham Cardiovascular Risk Engine lze predikovat jen 
zhruba 69 % KV-příhod. Podobně ve studii ARIS, která po-
suzovala vztah karotické IMT a známých KV-rizikových fak-
torů, jen asi 70 % nárůstu IMT bylo možné přiřadit klasickým 
KV-rizikovým faktorům.

Antihypertenzivní medikace, statiny i protidestičkové léky 
významně snižují incidenci KV-komplikací, přesto však zů-
stává reziduální riziko, které pokrýt nedokážou. Dokládají to 
i  data Národního švédského registru [5], podle nichž mezi 
lety 1998 a 2014 u osob s DM2T významně poklesla KV-mor-
talita, přesto však zůstala výrazně vyšší než u osob bez dia-
betu. A je pravděpodobné, že právě nedostatečné ovlivnění 
inzulinové rezistence se alespoň částečně podílelo na tomto 
výsledku.

Inzulinová rezistence, DM2T a KVO
DM2T je kardiometabolické onemocnění charakterizované 
komplikacemi mikrovaskulárními (retinopatie, nefropatie, neu-
ropatie) i makrovaskulárními (infarkt myokardu, cévní mozková 
příhoda, ischemická choroba dolních končetin). Mikrovas-
kulární komplikace významně závisejí na tíži hyper glykemie 
(vyjádřené například glykovaným hemoglobinem) a  trvání 
hyper glykemie. Naproti tomu makrovaskulární komplikace 
závisejí na glykemii jen málo, přitom však zodpovídají za 
75  % úmrtí osob s  diabetem [6]. Intenzivní léčba diabetu 
ve studiích ACCORD, ADVANCE či VADT nevedla k význam-

Tab |  Syndrom inzulinové rezistence (IRS).  

Upraveno podle [14]

obezita (především viscerální)

porucha glukózového metabolizmu (prediabetes, DM2T)

arteriální hypertenze

dyslipidemie (vysoké TAG, nízký HDL-cholesterol, malé denzní LDL-částice)

endotelová dysfunkce

protrombogenní stav

NAFLD/NASH (nealkoholická steatohepatitida)

lipotoxicita

chronický zánět

aterosklerotické KVO

hyperinzulinemie

inzulinová rezistence
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nému snížení KV-komplikací. Navíc hlavním antidiabetikem 
k intenzifikaci léčby byl v těchto studiích inzulin, který dále 
zvyšoval inzulinovou rezistenci.

Inzulinová rezistence u KVO a terapeutické 
intervence

Životní styl
Sedavý způsob života a obezita zvyšují KV-mortalitu. Vět-
šina intervenčních studií s fyzickou aktivitou a dietami sice 
prokázala krátkodobé pozitivní výsledky, ale v  dlouhodo-
bém horizontu se většinou nepodařilo nižší tělesnou hmot-
nost a pravidelnou fyzickou aktivitu udržet [7,8]. Slibnější 
efekt má pravděpodobně středomořská dieta, která zlep-
šuje složky IRS a zároveň je udržitelná [9].

Antidiabetika zlepšující inzulinovou senzitivitu: 
tiazolidindiony
Jediná antidiabetika reálně snižující inzulinovou rezistenci 
představují tiazolidindiony, z  nichž je jediným dostupným 
pioglitazon. Dvě velké prospektivní studie prokázaly pokles 
KV-příhod a regresi aterosklerotických plátů při terapii pio-
glitazonem. Ve studii PROactive [10] byl jako sekundární 
cíl soubor hlavních kardiovaskulárních příhod (3bodový 
MACE: KV-mortalita, nefatální infarkt myokardu, nefatální 
cévní mozková příhoda) významně snížen o 16 % (HR 0,84; 
p < 0,027), ačkoliv primární cíl (3bodový MACE, revaskula-
rizace koronárního řečiště a tepen dolních končetin) nedo-
sáhl statistické významnosti (HR 0,9; p = 0,09). Řada dalších 
studií pak prokázala, že pioglitazon snižuje riziko KV-pří-
hody v souvislosti se zlepšením inzulinové senzitivity. Je po-
psáno několik mechanizmů účinku pioglitazonu na pokles 
KV-komplikací. Jedná se jednak o ovlivnění samotného mo-
lekulárního mechanizmu inzulinové rezistence stimulací 
dráhy IRS1 a inhibicí MAP kinázové dráhy, potlačení prozá-
nětlivých a prooxidačních dějů, zlepšení diabetické dyslipid-
emie, snížení koncentrace FFA v plazmě a jejich mobilizaci 
z tkání, zlepšení endotelové dysfunkce a zvýšení produkce 
oxidu dusnatého a adiponektinu, resp. i stimulaci PPAR  re-
ceptoru s následným zlepšením mitochondriální energetiky.

Využití pioglitazonu je částečně omezeno obavami ze sr-
dečního selhání, které bylo ve studii PROactive častěji po-
zorováno, na druhou stranu však u pacientů se známkami 
srdečního selhání nebyla v  této studii zaznamenána vyšší 
KV-mortalita. V minulosti se rovněž spekulovalo o možném 
vlivu pioglitazonu na rozvoj karcinomu močového měchýře, 
avšak ani 10leté sledování téměř 200 000  pacientů tuto 
souvislost nepotvrdilo [11].

Metformin
Metformin je někdy považován za lék snižující inzulinovou 
rezistenci, avšak clampové studie u pacientů, kteří při léčbě 
metforminem nesnížili svoji tělesnou hmotnost, tento efekt 
neprokázaly. Hlavním mechanizmem účinku metforminu 
je potlačení jaterní glukoneogeneze. Neurčitý je KV-pří-

nos metforminu, neboť jeho KV-benefit potvrzený ve studii 
UKPDS byl pozorován jen na malém počtu osob (342) a roz-
sáhlá metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií 
s metforminem prokázala KV-přínos jako statisticky nevý-
znamný [12].

Inhibitory SGLT2
Inhibice zpětné reabsorpce glukózy v ledvinách empagliflo-
zinem, kanagliflozinem či dapagliflozinem zlepšuje kompen-
zaci diabetu a zároveň přináší KV-benefit, což v posledních 
letech doložily studie se všemi dostupnými glifloziny. Pokles 
KV-příhod byl v těchto studiích pozorovaný již několik týdnů 
po zahájení, a je tedy nepravděpodobné, že by za tento kar-
dioprotektivní efekt byl zodpovědný antiaterogenní účinek 
gliflozinu. Větší roli pravděpodobně hrají změny hemodyna-
mické. Mírné zlepšení inzulinové senzitivity je přičítáno sní-
žené glukotoxicitě při zlepšené kompenzaci diabetu.

Agonisté GLP1a inhibitory DPP4 
Na rozdíl od gliflozinů je KV-benefit GLP1 receptorových ago-
nistů (GLP1  RA) pozorovaný v  intervenčních studiích více 
spojen s jejich antiaterogenním efektem. Je to jistě dáno tím, 
že ovlivňují celou řadu složek IRS (arteriální hypertenzi, dys-
lipidemii, množství viscelárního/jaterního tuku aj). Další KV-
-účinky jistě souvisejí i s tím, že GLP1 receptory jsou expri-
movány přímo v srdci i cévách. GLP1 RA nezvyšují primárně 
inzulinovou senzitivitu, ale poklesem tělesné hmotnosti při-
spívají k mírnému snížení inzulinové rezistence.

Inhibitory DPP4  (gliptiny) nemají přímý vliv na inzulino-
vou senzitivitu. Jejich hlavním mechanizmem účinku je po-
tlačení sekrece glukagonu, v menší míře i zvýšení sekrece 
inzulinu. Kardiovaskulární intervenční studie s gliptiny pro-
kázaly jejich bezpečnost, avšak KV-přínos nemají.

Závěr
Makrovaskulární komplikace představují hlavní příčinu úmrtí 
osob se syndromem inzulinové rezistence, a to jak u obéz-
ních osob bez diabetu, s prediabetem i diabetem. Zvýšené 
KV-riziko nelze přičítat jen klasickým rizikovým faktorům, 
neboť inzulinová rezistence se jistě na celkovém riziku podílí 
také. Díky KV-intervenčním studiím známe tři skupiny anti-
diabetik schopných snižovat 3bodový MACE: tiazolidindiony 
(pioglitazon), GLP1 RA (liraglutid, semaglutid, dulaglutid) a in-
hibitory SGLT2 (empagliflozin, kanagliflozin). Současný přístup 
k léčbě diabetu se stále zaměřuje obzvláště na snižování hyper-
glykemie, zatímco úprava metabolických abnormalit vedou-
cích k hyperglykemii a kardiovaskulárním komplikacím bývá 
přehlížena. Měli bychom proto více preferovat léčbu snižující 
nejen glykemii, ale i KV-riziko. Z dostupných preparátů jen 
pioglitazon významně snižuje inzulinovou rezistenci. Nabízí 
se tak možnost kombinace pioglitazonu s GLP1 RA nebo inhi-
bitorem SGLT2, která by mohla přinést rizikovým pacientům 
aditivní snížení KV-komplikací [13].

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN 64165.
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Abstrakt

Nedílnou součástí odborných guidelines při léčbě dyslipidemií (a kardiovaskulárních onemocnění obecně) jsou režimová 
opatření, zejména množství (a složení) tuků, obsah soli, cukru a vlákniny ve stravě. Tato doporučení však není možné při 
úpravě stravování realizovat bez dalších souvislostí. Nesprávné pochopení doporučení vede vždy k logickému závěru „non-
kompliance“, ale fakticky jde o neznalost. Často pacient neví, jak požadavky do svého stravování zabudovat. Zásadní roli 
proto sehrává správná interpretace doporučení s přesahem do praktické realizace. Je při ní třeba zohlednit řadu parame-
trů, od možností pacienta (finančních, logistických), až po jeho schopnosti (kulinární gramotnost). Výživová doporučení by 
proto nikdy neměla sloužit jako základní edukace pro pacienta. Jsou nástrojem pro výživové odborníky (nutriční terapeuty), 
kteří je pacientům interpretují v potřebných individualizovaných souvislostech, a tím umožňují pacientům jejich úspěšnou 
realizaci.

Klíčová slova: dieta – doporučení – dyslipidemie – výživa

Abstract

An integral part of the expert guidelines for the treatment of dyslipidemias (and cardiovascular diseases in general) are 
regime measures. In particular the amount (and composition) of fats, the content of salt, sugar and fiber in the diet. How-
ever, these recommendations cannot be implemented without further contexts in food preparation. A misunderstanding 
of recommendations always leads to a logical conclusion of “noncompliance”, but in fact it is ignorance. O�en the patient 
does not know how to incorporate the requirements into their diet. Therefore, the correct interpretation of recommenda-
tions with an overlap into practical implementation plays a crucial role. It is necessary to take into account a number of pa-
rameters, from the possibilities of the patient (financial, logistic) to his abilities (culinary literacy, skillfulness). Nutritional 
recommendations should therefore never serve as a basic education for a patient. They are a tool for nutritionists (nutri-
tional therapists) who interpret them in the necessary individualized contexts and thus enable their successful implemen-
tation to patients.

Key words: diet – dyslipidemia – guidelines – special diet 

Odborná doporučení jako základ
V rámci odborných doporučení [1,2,3] pro prevenci a léčbu 
dyslipidemií (případně kardiovaskulárních onemocnění) jsou 
uváděny úpravy stravování zaměřené na omezení rizikových 
nutrientů ve stravě (nasycené mastné kyseliny, transmastné 
kyseliny, cukry, sůl) s důrazem na preferenci nenasycených 
mastných kyselin, komplexních sacharidů a  zvýšení podílu 
vlákniny ve stravě. Pro jejich realizaci je neméně důležitá 
jejich správná interpretace. Odborná stanoviska a  doporu-
čení pro léčbu dyslipidemií (stejně jako kterákoli jiná) jsou ná-
strojem pro odborníky (nutriční terapeuty), kteří je následně 

pacientům interpretují formou praktických rad a doporučení. 
Bez těchto nutričních „prostředníků“ se doporučení snadno 
stávají příčinou špatné kompliance. Odborně formulované 
doporučení je pro většinu pacientů (laiků jak ve vztahu k me-
dicíně, tak ve vztahu k výživě) nesrozumitelné, a proto i „ne-
dodržitelné“. Proto pacient dohledává informace z veřejných 
(obvykle  nerelevantních) zdrojů. Výsledek je v  lepším pří-
padě bez pozitivního vlivu, v horším může dojít ke zhoršení 
základního onemocnění, ale i celkového nutričního a zdravot-
ního stavu. Pokud si pacienti vyloží doporučení „po svém“, 
můžeme se setkat s tím, že kladou důraz pouze na uvedené 
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nutrienty, bez dalších stravovacích souvislostí. Svou negativní 
roli uplatní popularita módních výživových směrů a  trendů. 
Jejich invazivní prezentace jako zdravého a léčivého postupu 
(často ve vazbě na civilizační onemocnění) je kontraproduk-
tivní, v některých případech (při již existujícím onemocnění) 
přímo riziková.

Kazuistika – příklad (ne)pochopení v praxi
V únoru roku 2019 byl pacient (ročník 1956) lipidové ambu-
lance FN Motol doporučen k nutriční intervenci. Léčí se s vý-
raznou dyslipidemií a primární hypertenzí.

Rozhodl se přestat užívat veškeré léky (Lipanthyl, Kapidin, 
Prestarium 10 mg, Ezetrol 10 mg) a striktně dodržovat dietu. 
Zhubl za 5 měsíců 6 kg (nyní 69,8 kg, obvod pasu 86 cm).

Hodnoty před nutriční intervencí: TK 128/82 mm Hg, celkový 
cholesterol 7,7 mmol/l, LDL 5,78 mmol/l, HDL 1,22 mmol/l, 
APO B 1,55 g/l, LPA 732,8 ng/l).

Z  nutriční anamnézy: Pacient je čerstvý důchodce, spor-
tovně velmi aktivní (cyklistika – až 100km výlety). Snaží se do-
držovat dietu takto: maso jen výjimečně (protože je zdrojem 
nasycených mastných kyselin/SFA – Saturated Fatty Acids), 
sýry skoro nejí (tuk, zdroj SFA), sladké odboural, sladit přestal, 
alkohol vyloučil, pečivo jí jen občas – žitné. Ovoce a zeleninu jí 
alespoň obden. Subjektivně: cítí se trochu slabý.

Zhodnocení: Pacient sice významně omezil zdroje SFA, ale 
jeho jídelníček byl pro jeho potřebu nedostatečný jak co do 
energie, tak i obsahu sacharidů a bílkovin, nemluvě o mikro-
nutrientech.

Úpravy: V souladu s odbornými doporučeními byl karenční 
jídelníček rozšířen. Bylo třeba vysvětlit, jak vybírat v  rámci 
jednotlivých skupin potravin (s důrazem na dostatek bílko-
vin a zároveň méně SFA) vhodné varianty. S ohledem na rea-
lizovanou fyzickou aktivitu bylo nutné rozšířit zdroje a zvýšit 
množství sacharidů. Doporučení bylo třeba odlišně upravit 
pro dobu s pohybovou aktivitou a mimo ni. Bylo doporučeno 
zařazení funkčních potravin a nutraceutik.

Výsledek intervence: Po třech měsících došlo u  paci-
enta ke snížení celkového cholesterolu na 5,78 mmol/l (ze 
7,7 mmol/l) a LDL na 4,69 mmol/l (z 5,78 mmol/l). Pacient 
se zároveň cítí mnohem lépe.

Odborná doporučení a jejich interpretace
Dietu nelze zaměřit pouze na specifické nutrienty, případně 
jejich zdroje, musí být komplexním doporučením, které za-
brání karencím a zajistí dlouhodobě adekvátní výživu. Dů-
ležité je proto adaptovat zahraniční doporučení na aktuální 
lokální specifika, včetně potravinových a kulinárních (napří-
klad odlišná konzumace rizikových potravin).

V praxi je běžná kombinace dyslipidemií s dalšími rizikovými 
faktory, případně onemocněními (například vysoký krevní tlak, 
obezita, diabetes mellitus). Léčebná výživa se tedy musí řídit 
nejen typem dyslipidemie, ale i ostatními onemocněními či ob-
tížemi pacienta.

Dietní režim, umožňující dlouhodobou komplianci paci-
enta, je efektivní jen v individualizované podobě sestavené 

nutričním terapeutem ve spolupráci s  pacientem, na zá-
kladě jeho konkrétních zdravotních rizik a onemocnění, re-
žimových návyků, chuťových preferencí, a to vše s ohledem 
na finanční možnosti a kulinární gramotnost pacienta.

K sestavení diety (léčebné výživy) je v souladu s legislati-
vou Ministerstva zdravotnictví ČR (Vyhláška č. 55/2011 Sb. 
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, v aktuálním znění – 391/2017 Sb.) kompetentní 
profesí pouze nutriční terapeut. Výživoví poradci, výživoví 
specialisté a další mají oprávnění k poradenství pouze v pri-
mární prevenci, tedy pro zdravé osoby.

Dieta při dyslipidemiích je energeticky i biologicky plno-
hodnotnou (tj. zajišťující ve správném poměru dostatek 
energie, potřebné dávky základních živin i dalších nutrientů) 
a vychází z pravidel správné životosprávy s důrazem na spe-
cifické potřeby dle typu dyslipidemie.

Tuky
Při dyslipidemii je klíčové snížení hladiny LDL-cholesterolu 
jako významného rizikového faktoru kardiovaskulárních one-
mocnění. V rámci dietních doporučení ke snížení hladiny cel-
kového i LDL-cholesterolu je stěžejní eliminace transmastných 
kyselin (TFA – Trans Fatty Acids) a snížení příjmu nasycených 
mastných kyselin (SFA).

TFA, které vznikají při částečném ztužování tuků (při čás-
tečné hydrogenaci), se v naprosté většině výrobků na našem 
trhu již nevyskytují. Jejich zdrojem zůstává mléčný tuk (TFA při-
rozeně vznikají v trávicím traktu přežvýkavců), případně při pří-
pravě pokrmů za vysokých teplot, při použití nevhodného tuku 
(s nízkou tepelnou stabilitou, který se snadno přepaluje).

Podíl nasycených mastných kyselin ve stravě v rámci aktu-
álních odborných doporučení je třeba snížit na < 10 % ener-
getických v rámci prevence a < 7 % při hypercholesterolemii. 
Mezi aterogenní nasycené mastné kyseliny patří zejména ky-
seliny laurová, myristová a palmitová (12–16 atomů uhlíku). 
Jejich hlavními zdroji jsou zejména tuky tropické a živočišné 
(s výjimkou tuku ryb).

V rámci praktických doporučení je tedy třeba zaměřit se 
na zdroje tuků používaných ve studené kuchyni, na tepel-
nou úpravu i na zdroje skrytých tuků v potravinách.

Nejčastěji jsou zmiňované živočišné tuky, tučné maso, 
tučné mléčné výrobky. Bohatým zdrojem SFA jsou však tuky 
tropické, s vyšším obsahem než tuky živočišné. Například ko-
kosový tuk (90 % SFA), palmojádrový (85 % SFA) a palmový 
(50 % SFA). Máslo pak obsahuje 65 % SFA v mléčném tuku.

Významným zdrojem jsou pekařské a cukrářské výrobky, 
zejména ty, které jsou s polevou či náplní (až 16 g SFA ve 
100 g máčených sušenek nebo v porci zmrzliny).

U živočišných zdrojů je nezbytné akcentovat i další nutrienty, 
které tyto potraviny obsahují. Například ve 100 g vepřové kýty 
je obsaženo 5 g SFA, ale také 19 g bílkovin. Ve 100 g hovězí 
kýty jsou to 2 g SFA, ale také 23 g bílkovin a 1,6 μg vit. B12. 
50 g sýru ementál obsahuje 9 g SFA, ale také 15,5 g bílkovin, 
1 μg vit. B12 a 550 mg Ca. Tyto potraviny tedy nelze vnímat 
pouze jako zdroj SFA, jak bylo uvedeno v kazuistice.
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V rámci každé skupiny potravin je vždy možné najít nutričně 
výhodnou variantu s příznivým složením tuku (tab. 1), a tím 
zachovat potravinovou skupinu v dietě. Úplné vyloučení, či 
významné omezení konzumace více druhů, či dokonce celé 
skupiny potravin, vede ke karenci potřebných nutrientů (např. 
vyloučením masa, zejména „červeného“, k nedostatku vita-
minu B12 a  železa, vyloučením mléčných výrobků k  nedo-
statku vápníku apod).

V dietě je třeba se zaměřit zejména na tuky na mazání a pří-
pravu pokrmů (denní spotřeba), na tropické tuky a jejich zdroje, 
pekárenské a cukrářské výrobky, zejména s polevou či náplní, 
případně uzeniny.

Přednostně je třeba volit tuky s převahou nenasycených 
mastných kyselin, výhodou je vyšší obsah n-3  (omega 3) 
více nenasycených mastných kyselin. (tab. 2). Výhodnější 
složení mají tuky, které jsou za běžných okolností tekuté, 
případně výrobky z nich vyrobené. V tucích, které jsou za 
běžných podmínek tuhé, převažují mastné kyseliny nasy-
cené. Z  tohoto pohledu jsou na studenou kuchyni vhod-
nější rostlinné roztíratelné tuky, na přípravu pokrmů oleje 
s  vhodným složením mastných kyselin a dobrou tepelnou 
stabilitou (např. olej řepkový či olivový).

Zcela zásadní roli mají tuky skryté v  potravinách. Vý-
znamným zdrojem nasycených mastných kyselin jsou uze-

Pozn: Hodnoty výrobků s obecnými názvy jsou průměrné a mohou se v závislosti na konkrétních výrobcích od jednotlivých výrobců mírně lišit.

Tab. 1 | příklady potravin v rámci jejich skupiny podle obsahu tuku a SFA. Upraveno podle [6]

potravina (obvyklá porce) energetická 
hodnota

obsah 
tuku

z toho 
SFA

obsah 
bílkovin

obsah 
sacharidů

z toho 
cukry

tuky k namazání (10 g)

máslo 300 kJ/72 kcal 8 g 5 g

pomazánkové máslo 160 kJ/38 kcal 4 g 2 g

rostlinný roztíratelný tuk 70 % 260 kJ/62 kcal 7 g 2 g

rostlinný roztíratelný tuk 30 % 110 kJ/26 kcal 3 g 1 g

tuky na přípravu po-
krmů (10 g)

kokosový tuk 361 kJ/86 kcal 10 g 9 g

sádlo vepřové škvařené 369 kJ/88 kcal 10 g 4 g

olivový olej 370 kJ/88 kcal 10 g 1 g

řepkový olej 370 kJ/88 kcal 10 g 1 g

šunky (50 g)

šunka vepřová standard 342 kJ/82 kcal 4 g 1 g 8 g

šunka vepřová výběrová 220 kJ/52 kcal 2 g 1 g 8 g

šunka vepřová od kosti nejvyšší 
jakosti

249 kJ/60 kcal 3 g 1 g 9 g

šunka krůtí prsní 182 kJ/43 kcal 1 g 0 g 9 g

sýry (50 g)

sýr s modrou plísní 715 kJ/171 kcal 14 g 10 g 9 g

sýr tvrdý 30 % tuku v sušině 539 kJ/129 kcal 8 g 7 g 14 g

sýr krémový tavený 70 % tuku 790 kJ/189 kcal 18 g 11 g 5 g

sýr tvrdý zrající 45 % tuku 779 kJ/180 kcal 15 g 10 g 14 g

jogurty (150 g)

jogurt bílý 1,5 % tuku 290 kJ/69 kcal 2 g 1 g 5 g 6 g 6 g

jogurt bílý 3,5 % tuku 413 kJ/99 kcal 6 g 3 g 5 g 6 g 6 g

jogurt bílý smetanový 10 % tuku 744 kJ/178 kcal 15 g 12 g 5 g 6 g 6 g

jogurt ovocný 2,5 % tuku 621 kJ/148 kcal 5 g 3 g 4 g 21 g 21 g

sušenky/ oplatky 
(100 g)

polomáčené sušenky 2144 kJ/512 kcal 26 g 14 g 7 g 60 g 24 g

sušenky kakaové s celozrnnými 
cereáliemi

1875 kJ/448 kcal 13 g 4 g 9 g 71 g 23 g

čokoládové oplatky se smetanovou 
příchutí

2250 kJ/538 kcal 31 g 20 g 6 g 59 g 42 g

sušenky karamelizované 2032 kJ/486 kcal 19 g 9 g 5 g 73 g 38 g

masa (150 g syrová)

vepřová krkovice 1350 KJ/323 kcal 23 g 15 g 29 g

vepřová kotleta bez kosti 771 kJ/184 kcal 4 g 2 g 36

kuřecí prsa 653 kJ/156 kcal 4 g 1 g 30 g

hovězí pečeně 885 kJ/212 kcal 8 g 3 g 33 g
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niny a další masné výrobky, vysokotučné mléčné výrobky 
(všechny uvedené zdroje jsou současně zdrojem choleste-
rolu), jemné a trvanlivé pečivo (croissanty, výrobky z listo-
vého a plundrového těsta, sušenky, oplatky), zejména s po-
levou či náplní, ale i rostlinné alternativy mléčných výrobků.

Snazšímu výběru potravin „napomáhá“ legislativa vyžadu-
jící uvádění údajů na obalech potravin. Povinnými údaji jsou 
energetická hodnota, obsah bílkovin, obsah tuku a z toho na-
sycených mastných kyselin, obsah sacharidů a z toho cukrů 
(nejde o přidaný cukr, ale o cukr ve smyslu chemického čle-
nění), obsah soli. Hodnoty musí být uvedeny na 100  g  či 
100 ml, výjimečně jsou uvedeny i v jedné porci. Při edukaci 
pacienta i sestavování jídelního plánu je tedy nezbytné v rámci 
výběru zohledňovat také velikost balení/porce (hotová jídla 
mají běžně velikost porce 350–400 g, u čokoládových tyči-
nek je velikost porce významně menší než celé balení). Další 
povinně uváděnou informací je výčet jednotlivých složek, 
který musí být uveden v sestupném pořadí. Na prvním místě 
je vždy složka, které je výrobku nejvíce. Název výrobku může 
evokovat „dietní“ potravinu či výrobek, ale složení tomu ne-
odpovídá – například masová pomazánka, jejíž první složkou 
je sádlo.

Prospěšné nenasycené mastné kyseliny můžeme najít 
v ořeších, olejnatých semenech, tučných rybách a  výrob-
cích z nich. Jsou zdrojem jak mononenasycených mastných 
kyselin (MUFA – MonoUnsaturated Fatty Acids), tak více ne-
nasycených (PUFA – PolyUnsaturated Fatty Acids), v různém 
poměru. Zatímco PUFA přispívají ke snižování hladiny choles-
terolu v krvi, MUFA mají vliv spíše neutrální, pozitivní vliv je ale 
zaznamenáván, pokud ve stravě nahradí mastné kyseliny nasy-
cené. V rostlinných zdrojích najdeme mezi PUFA tzv. esenciální 
mastné kyseliny z řady n-3 a n-6. Jedná se o kyseliny linolo-
vou (n-6) a α-linolenovou (n-3). V rámci dietních doporučení je 
třeba zdůraznit zejména zvýšení příjmu n-3 PUFA, které bývají 
ve stravě české populace často deficitní. n-3 PUFA nemají tak 
velký význam na snižování hladiny cholesterolu v  krvi (jako 
n-6  PUFA), ale jejich přínos pro kardiovaskulární systém je 
v  antitrombotickém a  antiarytmickém působení. Zdrojem je 
například lněné semínko, lněný olej, vlašské ořechy, v neza-
nedbatelném množství je obsahuje také řepkový olej. V ná-
vaznosti na reálné konzumační dávky a jejich frekvenci je zá-
sadní doporučení řepkového oleje jako standardního oleje pro 
přípravu stravy. Významným zdrojem n-3 jsou ryby, zejména 
tučné. Ryby by proto měly být pravidelnou součástí jídelníčků 
pacientů s hypercholesterolemií. Výběr nemusí být omezen na 
lososa a tuňáka (patří mezi nejčastěji doporučované a v sou-
časnosti také nejvíce konzumované), výhodné jsou i sledě či 
makrela, a to včetně úpravy naložením v nálevu.

Zelenina a ovoce
Důležitá je pravidelná konzumace zeleniny a ovoce, ideálně 
jako součást každého denního jídla. Jsou důležitým zdrojem 
vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Zejména rozpustná 
vláknina může přispívat ke snižování hladiny cholesterolu 
v krvi. Ke zvýšení příjmu vlákniny přispívá také preference 

celozrnných variant potravin (pečivo, chléb, těstoviny, rýže), 
které jsou více zdrojem vlákniny nerozpustné.

V rámci aktuálních výživových doporučení [4] je uváděno 
množství 400 g zeleniny a 200 g ovoce. Toto množství může 
zajistit zhruba 15  g  vlákniny, její doporučené množství ve 
stravě je dvojnásobné. U řady pacientů je realitou zelenina 
konzumovaná obden, ovoce jen když dozraje na zahradě. 
Mnoho pacientů za zeleninu považuje jen saláty. Limitní je 
u mnoha pacientů jejich finanční nákladnost a problematická 
stravitelnost (zejména ve vyšších věkových skupinách).

Součástí doporučení tedy má být reálné zvýšení množství 
v  jídelníčku (dle možností pacienta). Při současném dopo-
ručení preference celozrnných výrobků (popisováno níže) 
může jít o skokové zvýšení příjmu vlákniny, což může činit 
obtíže a vést k nonkomplianci pacienta. Postupujeme po-
zvolna, na základě aktuálních stravovacích návyků a prefe-
rencí pacienta.

Sacharidy a cukry
V rámci diety je důležité snížit existující konzumaci jedno-
duchých sacharidů (cukrů) či zabránit zvýšení jejich konzu-
mace v rámci nesprávně pochopených pravidel diety (ome-
zení tuků vede k vyšší konzumaci cukrů). Typické je omezení 
příjmu (nasycených) tuků s chuťovou kompenzací potravi-
nami s  vyšším obsahem cukru. Zdroje sacharidů by měly 
být především ve formě komplexních sacharidů s  vyšším 
podílem vlákniny.

Při omezení spotřeby jednoduchých sacharidů je vhodné 
zaměřit se na konzumaci slazených nápojů. Jejich prefe-
rence v  rámci doporučovaného pitného režimu (přibližně 
35 ml na kilogram tělesné hmotnosti a den) může neúměrně 
zvyšovat jak příjem cukru, tak celkový energetický příjem 
(a  hladinu krevního cukru). Preference neslazených či vý-
razně ředěných nápojů je důležitou součástí doporučení, 
a to pro nápoje studené i teplé (nápoje z automatů).

Konzumace sladkostí a  sladkých cukrářských a  peká-
renských výrobků je významným rizikem, protože se ob-

Tab. 2 |  Složení mastných kyselin (v %) nejběžnějších 

tuků a olejů. Upraveno podle [5]

tuk nebo olej SFA (%) MUFA (%) PUFA (%)

kakaové máslo 58–65 33–36 2–4

kokosový tuk 88–94 5–9 1–2

mléčný tuk 53–72 26–42 2–6

olej ze sledě 17–29 36–77 10–24

olivový olej 8–26 54–87 4–22

palmojádrový tuk 75–86 12–20 2–4

palmový tuk 44–56 36–42 9–13

řepkový olej 5–10 52–76 22–40

sádlo 25–70 37–68 4–18

slunečnicový olej 9–17 13–41 42–74

sójový olej 14–20 18–26 55–68
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vykle kombinuje bílá mouka s cukry. Mohou být současně 
významným zdrojem tuku s  vyšším obsahem nasycených 
mastných kyselin, zejména druhy s polevou či náplní. Ře-
šením je snížit celkově spotřebu sladkostí a zaměřit se (při 
občasné konzumaci) na druhy s obsahem celozrnných cere-
álií, bez polev či náplní. Nevhodné jsou výrobky z listového 
a plundrového těsta (těsto je z jedné třetiny tvořeno tukem, 
a to tukem s převahou SFA). V rámci pečiva je vhodná umír-
něná konzumace, přednostně v celozrnné variantě.

Setkáváme se s různým (ne)pochopením doporučení „ome-
zení cukrů“. Pacienti vylučují běžné pečivo a přílohy bez ná-
hrady – pak řešíme absenci energetického zdroje. Podceňo-
vána je konzumace alkoholu (není cukr – v rámci základních 
nutričních hodnot mají destiláty nulový obsah cukru i tuku, 
tudíž „při dietě nevadí“), sirupy s vodou nejsou vnímány jako 
slazené nápoje (při doporučeném ředění obsahují množství 
cukru stejné jako limonády), podceňovaný je i obsah cukrů 
v  džusech. V  souvislosti s  konzumací cukru se setkáváme 
s tvrzením, že vadí bílý cukr, hnědý nikoli, sirupy jsou zdravé. 
Přitom jde jen o  jiné formy cukru, v  případě populárních 
sirupů mnohdy o převahu fruktózy (agávový, datlový).

V  rámci nutriční intervence je třeba doporučit omezení 
konzumace jednoduchých sacharidů, pečivo a přílohy řešit 
individuálně dle režimu, doporučit alternativy zdroje sacha-
ridů jako součást komplexních pokrmů (s obsahem bílkovin 
i tuků) a vycházet ze stávajících zvyklostí pacienta.

Mléčné výrobky mohou být zdrojem cukrů, zejména ty 
s ovocnou příchutí. Často jde o přínosné zakysané mléčné 
nápoje, proto je lépe vybírat neochucené varianty. Případně 
k nim doplnit čerstvé ovoce.

Jednotné zásady stravy v rámci prevence 
i léčby dyslipidemií a další režimová 
doporučení
 Strava musí být plnohodnotná a vyvážená, s důrazem na 
rizikové nutrienty, nezbytný je komplexní přístup zohled-
ňující všechny přítomné rizikové faktory.

 Ve stravě se vylučují tuky s obsahem transmastných ky-
selin a omezují se zdroje mastných kyselin nasycených. 
Preferují se tuky s vyšším podílem nenasycených mast-

ných kyselin. Při zvýšené hladině triglyceridů a smíšené 
dyslipidemii se omezuje i celkové množství tuku ve stravě.

 Omezují se zdroje jednoduchých sacharidů (cukrů) a pre-
ferují se sacharidy komplexní.

 Ve stravě je třeba dbát na dostatečnou konzumaci zele-
niny, případně ovoce.

 Konzumaci alkoholu je vhodné významně omezit (v pří-
padě hypertriacylglycerolemie či smíšené dyslipidemie 
zcela vyloučit).

 Pravidelná pohybová aktivita je součástí režimových dopo-
ručení. Kromě dyslipidemie pozitivně ovlivní krevní tlak, tě-
lesnou hmotnost i inzulinovou rezistenci. 

 Kouření zvyšuje u pacientů s dyslipidemií celkové kardiovas-
kulární riziko, vhodná je intervence k zanechání kouření.

 Stres nepříznivě ovlivňuje celkové kardiovaskulární riziko. 
Doporučení je proto vhodné zaměřit i na kompenzaci stresu 
(jinak negativně ovlivňuje jídelníček).

 Je třeba, aby doporučení pacientovi interpretovali odbor-
níci (nutriční terapeuti), kteří také zohlední všechny sou-
vislosti (přítomnost dalších rizikových faktorů, aktuální 
zdravotní stav, možnosti pacienta = soběstačnost, soci-
ální situace, kulinární gramotnost).
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Úvod
Studii ASCOT někdy označujeme za evergreen kardiovasku-
lárních studií a opravdu se bez dat z tohoto projektu neobejde 
žádná přednáška či publikace věnující se oblasti intervence 
arteriální hypertenze či dyslipidemie a  jejím prognostickým 
přínosům. Připomeňme, že jde o vůbec první sledování paci-
entů s arteriální hypertenzí randomizovaných k různým antihy-
pertenzivním režimům, a navíc k atorvastatinu nebo placebu 
v tzv. 2 × 2 uspořádání. Studie jasně demonstrovala benefit 
léčby hypertenze založené na podávání amlodipinu v případě 
potřeby doplněném perindoprilem a  intervence dys lipidemie 
atorvastatinem v  kontextu primární prevence. Aktivní část 
studie v hypolipidemickém rameni trvala 3,3 roku a v antihy-
pertenzním 5,5 roku, přičemž obě části studie byly ukončeny 
předčasně pro jednoznačný benefit „lepší“ strategie [1].

O přínosech terapie arteriální hypertenze či dyslipid emie 
v  krátkém horizontu klinického sledování pochybuje dnes 
málokdo. Podpora těchto strategií z dlouhodobého hlediska 
se jeví o poznání menší, dlouhodobě prováděných sledování 
není mnoho. Přitom léčba obou zmíněných rizikových faktorů 
– arteriální hypertenze a  dyslipidemie – musí být dlouho-
dobá, respektive celoživotní. I proto každý důkaz o vlivu tera-
pií v delším časovém horizontu představuje velmi důležitou 
informaci.

Publikace téměř 16letého následného sledování pacientů 
zařazených do studie ASCOT v projektu ASCOT Legacy při-
náší právě taková vítaná data [2]. Jaký byl tedy „odkaz“ studie 
ASCOT a čeho bychom si měli zvláště všimnout?

Design a hlavní výsledky studie ASCOT Legacy
Do studie ASCOT Legacy byli zařazeni účastníci původní 
studie ASCOT, avšak pouze z území Velké Británie. Celkem 
tak bylo zařazeno 8 580  pacientů. Autoři studie sledovali 

mortalitu pacientů s využitím národních databází úmrtnosti. 
Účastníci studie ASCOT Legacy tedy vyjádřili souhlas s tímto 
dalším sledováním, ale nebyli v průběhu projektu již nijak kon-
taktováni. Schéma rozdělení populace hodnocené ve studii 
stejně jako výskyt sledovaných událostí v jednotlivých pod-
skupinách ukazuje schéma.

V  rámci hodnocení vlivu použitých antihypertenzivních 
strategií nepozorovali autoři po více než 15letech zásadní 
rozdíly mezi pacienty původně randomizovanými k  režimu 
založenému na atenololu anebo amlodipinu z hlediska cel-
kové mortality, úmrtí z koronárních příčin nebo kardiovas-
kulární úmrtnosti. Jediný rozdíl představoval významně 
nižší počet zemřelých v  důsledku cévní mozkové příhody 
v amlodipinové větvi studie (HR 0,71, p = 0,03). Důležité je, 
že i  ostatní ukazatele (koronární či kardiovaskulární mor-
talita) jevily příznivý trend, který však nedosáhl statistické 
významnosti. Jediná další studie komentující dlouhodobý 
efekt antihypertenzivní strategie na prognózu pacientů byla 
studie ALLHAT. Ani v  ní autoři v  dlouhodobém hodnocení 
neprokázali perzistenci rozdílů mezi jednotlivými léčebnými 
větvemi pozorovanou během aktivní části studie [3].

Při hodnocení dlouhodobého „odkazu“ terapie statinem 
autoři studie ASCOT Legacy konstatovali trvající rozdíl mezi 
těmi přiřazenými původně ke statinu a  těmi v  placebové 
větvi v úmrtí z KV příčin (HR 0,85; p = 0,04) a také pozitivní 
trendy v ovlivnění koronární mortality (HR 0,78; p = 0,09) 
i celkové úmrtnosti (HR 0,92; p = 0,09). Riziko fatální CMP 
nebylo alokací k atorvastatinu v původní studii ASCOT ovliv-
něno. Studie ASCOT Legacy tedy potvrzuje dlouhodobý přínos 
z terapie statiny, který se s délkou trvání terapie spíše pro-
hlubuje a který byl pozorován ve více dlouhodobých statino-
vých studiích [4–6].

Celkové výsledky studie ASCOT Legacy uvádí graf.
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V čem je hlavní poselství ASCOT Legacy?
Za povšimnutí při sledování výsledků studie stojí zejména 
několik skutečností. V  první řadě je to bezpečnost léčby, 
která se odráží nepřímo v parametrech celkové a nekardio-
vaskulární úmrtnosti či v počtu zemřelých na nádorová one-
mocnění. První jeví spíše pozitivní trend, druhý a  třetí ze 
jmenovaných parametrů nebyly nijak ovlivněny. Zásadní in-
formaci, kterou nám ASCOT Legacy přináší, představuje tr-
vající vliv léčby (zejména statinem) na mortalitu, který se do-
konce prohlubuje s  délkou sledování. Tento nález můžeme 
interpretovat také tak, že odložením léčby ztrácíme výhodu. 
Pacienti alokovaní v  původní studii ASCOT k  aktivní léčbě 
atorvastatinem místo placeba „cestují“ po příznivější tra-
jektorii koronární mortality trvale. Ti, kteří na začátku studie 
užívali placebo, již své kolegy ve studii, původně přiřazené 
k placebu, nikdy v tomto parametru nedohnali. Podobně lze 
nahlížet na ukazatel cévních mozkových příhod v amlodipi-
nové větvi v části studie sledující vliv antihypertenziv. Jinými 
slovy, odložení léčby není výhodné a každý rok, o nějž inter-
venci odložíme, znamená horší dlouhodobou prognózu no-
sitelů rizikových faktorů. Všimněme si také komplementár-
ního působení antihypertenzivní (na amlodipinu založené) 
léčby s  (atorva)statinem. V  souladu se zkušenostmi dolo-
ženými rozsáhlými metaanalýzami i výsledky studie ASCOT 
Legacy potvrzují dominantní vliv antihypertenziv na riziko 
iktu a statinů na koronární příhody. Kombinací obou přístupů 

tak můžeme předpokládat příznivé ovlivnění obou hlavních 
typů cévních příhod.

Limity studie ASCOT Legacy
Limitace studie musí být jasně zmíněny a sami autoři jim 
věnují část publikace. Především jde o fakt, že byla hodno-
cena pouze mortalita, a nikoli morbidita. Tedy nevíme, jak 
se alokace k  různým léčebným režimům v  původní studii 
ASCOT projevila ve výskytu nefatálních příhod. Zcela zá-
sadní limit studie ale vidíme ve skutečnosti, že nemáme 
žádné informace o léčbě po ukončení randomizované fáze. 
Lze předpokládat, že hromadící se pozitivní zprávy z  kli-
nických hodnocení antihypertenziv i  hypolipidemik spolu 
s měnícími se doporučenými postupy vedly ke změně tera-
peutic ké praxe. Většina účastníků studie ASCOT tak velmi 
pravděpodobně byla převedena na účinnou léčbu, která 
sledovala podobné principy a řídila se stejnými guidelines. 
Když tedy zpětně hodnotíme mortalitu po skončení rando-
mizované fáze studie, velmi pravděpodobně vidíme sku-
tečně „odkaz“ původního randomizovaného rozdělení nežli 
trvající rozdíl v léčebné strategii. Toto je samozřejmě pouze 
předpoklad, ale ovlivnění výsledku studie léčbou upravova-
nou po skončení studie ASCOT je zcela jisté. Stejně jako 
nemáme informace o léčbě, chybí nám po dobu sledování 
v rámci ASCOT Legacy údaje o dosahování kontroly hyper-
tenze či dyslipidemie.

8 580 pacientů z Velké Británie z původní studie ASCOT 

8 580 randomizováno ve větvi studie BPLA

769 zemřelo 1 200 žijících 903 zemřelo 1 385 žijících 865 zemřelo 1 452 žijících 745 zemřelo 1 261 žijících

2 288 zařazeno do placebové větve 2 317 zařazeno do atorvastatinové větve

4 275 přiřazeno k atenololovému režimu 4 305 přiřazeno k amlodipinovému režimu

4 605 randomizovaně přiřazeni k hypolipidemické léčbě v rámci LLA větve studie

1 642
celkově zemřelých

1 640
celkově zemřelých

1 969 v non-LLA
skupině studie

2 306 zařazeno
do LLA větve studie

2 299 zařazených
do LLA větve studie

2 006 v non-LLA
skupině studie

Schéma |  Rozdělení populace studie ASCOT Legacy a výskyt sledovaných cílových událostí v podskupinách. 

Upraveno podle [2]

BPLA – větev zaměřená na snížení krevního tlaku – blood pressure-lowering arm LLA – větev zaměřená na snížení hladiny lipidů – lipid-lowering arm
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Léčba hypertenze a dyslipidemie: 
dlouhodobě k cílovým hodnotám
ASCOT Legacy přináší důležité informace z hlediska klinické 
praxe. Společná intervence arteriální hypertenze a dyslipid-
emie – dvou nejčastěji se vyskytujících rizikových faktorů 
kardiovaskulárních onemocnění – má synergický účinek, ze-
jména při kombinaci dnes preferovaných moderních antihy-
pertenziv a statinů. Dalším předpokladem úspěchu je časo-
vání terapie. Při odkládání efektivní a bezpečné intervence 
ztrácíme část účinnosti, jak data z ASCOT Legacy přesvěd-
čivě ukazují. Současně bychom měli klást větší důraz na 
dosahování cílových hodnot. Je nepochybné, že pro cévní 
zdraví není důležitá pouze výše sledovaného rizikového fak-
toru, ale také doba, po kterou na cévní stěnu působí. Časná 
identifikace rizikových faktorů s jejich intervencí bez dlou-
hého váhání jsou cestou ke zlepšení výsledků prevence ate-
rotrombotických komplikací.
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Abstrakt

Úvod: Cílem observační, multicentrické studie LipitenCLiDec bylo zmapovat úroveň kontroly kardiovaskulárních (KV) riziko-
vých faktorů a charakterizovat populaci pacientů, u kterých se v každodenní praxi nezdařilo dosáhnout doporučených cílo-
vých hodnot krevního tlaku a/nebo lipidů. Dalším významným výstupem této studie by mělo být zachycení pacientů splňují-
cích kritéria familiární hypercholesterolemie (FH) definovaná podle projektu MedPed (Make early diagnosis to Prevent early
deaths in Medical Pedigrees) zaměřeného na včasné vyhledání a správnou léčbu těchto pacientů. Pacienti a metody: Studie 
probíhala na pracovištích praktických lékařů, kteří účast nabízeli všem konsekutivním pacientům s diagnózou arteriální hy-
pertenze (AH) a zároveň dys lipidemie, u kterých AH a/nebo dyslipidemie nebyly kontrolovány – krevní tlak > 140/90 mm Hg 
a dyslipidemie dle doporučení České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) 2017. Výsledky: Z 3 769 zařazených pacientů 
bylo 55,3 % mužů (medián věku 61 let) a 44,6 % žen (medián věku 64 let). Lipidový profil – průměr (směrodatná odchylka 
– SD), [mmol/l]: celkový cholesterol 5,82 (1,32), LDL-C 3,52 (1,12), HDL-C 1,44 (0,59), non-HDL-C 4,38 (1,33), triglyceridy 
2,13 (1,50). Hodnoty krevního tlaku (TK) – průměr (SD), [mm Hg]: systolický TK 143,9 (16,3) a diastolický TK 85,4 (10,5). 
Zastoupení kategorií KV-rizika v celé populaci bylo následující: velmi vysoké 22,9 %, vysoké 29,5 %, střední 35,1 % a nízké 
12,6 %. 10leté KV-riziko podle tabulek SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) bylo možné počítat u 2 627 (69,7 %) 
pacientů. Podezření na FH měl lékař u 256 (10,6 %) z 2 356 pacientů, u kterých bylo toto riziko posuzováno. Závěr: V rámci 
studie LipitenCliDec byly kvantifikovány faktory KV-rizika v cílové populaci pacientů s nekompenzovanou AH a/nebo dys-
lipidemií podle jednotlivých kategorií KV-rizika i celkem. Většina zařazených pacientů spadá do kategorie s velmi vysokým 
a vysokým KV-rizikem pro již přítomné kardiovaskulární onemocnění, diabetes nebo renální onemocnění.

Klíčová slova: arteriální hypertenze – dyslipidemie – familiární hypercholesterolemie – kardiovaskulární rizikové faktory – 
studie LipitenCLiDece  

Abstract

Introduction: The aim of the observational, multicentre study LipitenCliDec was to map the level of control of cardiovas-
cular (CV) risk factors and characterize the patient population who failed to reach the recommended blood pressure and/
or lipid target values in daily practice. Another important outcome of this study should be the capture of patients meet-
ing the criteria for familial hypercholesterolemia (FH) as defined by the MedPed (Make Early Diagnosis to Prevent Early 
Deaths in Medical Pedigrees) project aimed at early detection and proper treatment of these patients. Methods: The study 
was conducted at GPs who offered participation to all consecutive patients diagnosed with arterial hypertension (AH) as 
well as dyslipidaemia where AH and/or dyslipidaemia are not controlled (blood pressure > 140/90 mm Hg, dyslipidaemia 
as recommended ESC/EAS Guidelines for management of dyslipidaemia 2016. Results: Out of the 3769 enrolled patients, 
55.3% were males (median age 61 years) and 44.6 % were females (median age 64 years). Lipid profile – mean (standard 
deviation – SD), [mmol/L]: total cholesterol 5.81 (1.32), LDL-C 3.52 (1.12), HDL-C 1.44 (0.58), non-HDL- C 4.37 (1.32), tri-
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glycerides 2.11 (1.37). Blood pressure (BP) – mean (SD), [mm Hg]: systolic BP 143.9 (16.3) and diastolic BP 85.4 (10.5). The 
proportions of the CV risk categories across the study population were: very high 22.9 %, high 29.5 %, moderate 35.1 % and 
low 12.6 %. 2627 patients (69.7 %) were eligible for calculation of 10-years CV risk according to the Systematic Coronary 
Risk Evaluation (SCORE) tables. FH was suspected in 256 (10.6 %) out of the 2 356 patients, who were evaluated for FH dia-
gnosis. Conclusion: In LipitenCliDec study, CV risk factors were quantified in the target population of patients diagnosed 
with uncontrolled arterial hypertension (AH) and/or dyslipidaemia by each CV risk category and in total. Most patients in 
the study population fall into the category of very high and high CV risk due to manifest CV disease, or the presence of dia-
betes or renal disease.

Key words: arterial hypertension – cardiovascular risk factors – dyslipidaemia – familial hypercholesterolemia – study 
LipitenCliDec

Úvod
Kardiovaskulární onemocnění (KVO) zůstávají i přes veškeré 
snahy nejčastější příčinou předčasné morbidity a mortality 
nejen v Evropě, ale stále častěji i v rozvojových zemích. Není 
tedy překvapením, že KVO v Evropské unii představují přímé 
i nepřímé náklady ve výši přibližně 192 miliard euro [1].

Příčiny KVO jsou multifaktoriální, nejčastěji se setkáváme 
s KVO souvisejícími s aterosklerózou (ASKVO). Ty mají řadu 
známých rizikových faktorů, nejčastěji rozdělované na ovliv-
nitelné a neovlivnitelné. Mezi ovlivnitelné faktory patří kou-
ření, nedostatek tělesné aktivity či dietní návyky, dále ale 
také zvýšený krevní tlak (TK), diabetes mellitus 2. typu (DM2T) 
nebo dyslipidemie. Mezi neovlivnitelné rizikové faktory 
řadíme věk, pohlaví či genetické pozadí jedince [2].

Odborné společnosti pravidelně publikují doporučené 
postupy léčby na základě tzv. principů medicíny založené 
na důkazech (EBM – Evidence Based Medicine). V České re-
publice jsou aktuálně platná Doporučení pro diagnostiku 
a  léčbu arteriální hypertenze (AH) vydané Českou společ-
ností pro hypertenzi v  roce 2017  [3] a Stanovisko výboru 
České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/
EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019 [2].

Dosažení cílové hladiny TK v klinické praxi může být obtížné 
z mnoha důvodů, přičemž zásadní roli sehrává nízká adhe-
rence pacienta k léčbě, obezita, nadměrná spotřeba soli, ale 
i suboptimální léčba, nebo nevhodné lékové interakce, které 
vedou ke snížení účinnosti antihypertenziv [4]. Obtížné dosa-
žení cílové hladiny krevních lipidů i při intenzivní léčbě kom-
binací hypolipidemik bylo rovněž mnohokrát dokumentováno 
[5,6].

Při terapeutické rozvaze u individuálního pacienta je ne-
zbytné stanovit jeho kardiovaskulární (KV) riziko, které vyja-
dřuje pravděpodobnost rozvoje ne/fatální KV-příhody v ur-
čeném časovém období [7]. Nejužívanějším nástrojem ke 
stratifikaci rizika v klinické praxi je systém SCORE [8], který 
je založen na velkém reprezentativním vzorku pacientů 
z Evropy a predikuje pravděpodobnost úmrtí na fatální KV-
-příhodu v následujících 10letech. Tabulky SCORE lze využít 
u pacientů bez dosud manifestního KVO, tj. v rámci primární 
prevence KVO. Pacienti, kteří již některé z KVO prodělali či 
mají definovanou konstelaci rizikových faktorů, jsou auto-
maticky zařazeni do skupiny jedinců s vysokým či velmi vy-
sokým KV-rizikem.

V současnosti je problematice prevence KVO věnována 
velká pozornost a  k dispozici máme řadu doporučení od-
borných společností (např. [9]) a množství dostupných lé-
čebných prostředků k  ovlivnění rizikových faktorů. Je ale 
zřejmé, že v  běžné klinické praxi nejsou dostatečně vy-
užívány. Příčin tohoto stavu lze identifikovat více, počínaje 
omezenou platností výsledků klinických studií pro každo-
denní praxi, osobními preferencemi a zkušenostmi lékařů, 
konče nedostatkem času, ekonomickými faktory a postoji 
pacientů. K neuspokojivé kontrole rizikových faktorů KVO 
přispívá také jejich nedostatečný screening, nepřesné sta-
novení rizika a  váhavost v  prosazování cílových hodnot 
daných doporučenými postupy [10].

Cílem studie LipitenCliDec je zhodnotit úroveň kontroly 
KV-rizikových faktorů v běžné klinické praxi u pacientů, kteří 
nedosahují cílové hladiny krevního tlaku a/nebo lipidů, zma-
povat schémata léčby dané populace, vyhodnotit úroveň 

n – počet pacientů %* – z celé populace %** – z populace pacientů hodnotitelných modelem SCORE

Tab. 1 | Kategorie KV-rizik a 10leté riziko fatálního KVO dle tabulek SCORE

kategorie KV-rizika n % vypočtené 10leté KV-riziko dle SCORE n %* %**

velmi vysoké 861 22,9 ≥ 10 117 3,1 4,5 

vysoké 1 110 29,5 ≥ 5 a < 10 733 19,4 27,9 

střední 1 324 35,1 ≥ 1 a < 5 1 097 29,1 41,8 

nízké 473 12,6 < 1 % 680 18,0 25,9 

celkem 3 769 100 celkem 2 627 69,7 100 
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kontroly rizikových faktorů s  odstupem 3–6  měsíců a  sta-
novit adherenci pacientů k jejich léčbě. Dalším významným 
výstupem této studie by mělo být zachycení pacientů splňu-
jící kritéria familiární hypercholesterolemie definovaná podle 
projektu MedPed (Make early diagnosis to Prevent early 
deaths in Medical Pedigrees) zaměřeného na včasné vyhle-
dání a správnou léčbu těchto pacientů. V této publikaci pre-
zentujeme charakteristiku cílové populace, jak byla zachy-
cena při první návštěvě v rámci studie LipitenCliDec.

Pacienti a metody
Hlavním cílem observační, prospektivní, multicentrické 
studie LipitenCliDec bylo stanovit úroveň kontroly KV-riziko-
vých faktorů a možnost přítomnosti familiární hypercholes-
terolemie u pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí 
(TK > 140/90 mm Hg) a/nebo nekontrolovanou dyslipidemií 
(dle doporučení ČSAT 2017). Studie probíhala u praktických 
lékařů na celém území České republiky, kdy účast byla na-
bídnuta všem konsekutivním pacientům, kteří splnili kritéria. 
Známá diagnóza FH byla vyřazujícím kritériem. Data byla sbí-
rána ze zdravotnické dokumentace a zpracována metodami 
popisné statistiky. Výsledky laboratorního vyšetření nesměly 
být starší 3 měsíců od zařazení. Splnění MedPed kritérií bylo 
hodnoceno podle tabulek převzatých z publikace Vaclová et 
al 2016 [11]. Studie byla schválena etickou komisí a pacienti 
podepisovali s účastí ve studii informovaný souhlas.

Výsledky
Celkem bylo do studie LipitenCliDec zařazeno 3 769 pacientů 
z 382 pracovišť. V populaci bylo 55,3 % mužů s mediánem 

věku 61 let a 44,6 % žen s mediánem věku 64 let. 28,3 % pa-
cientů bylo aktivních kuřáků a 17,0 % bývalých kuřáků. Prů-
měry (směrodatná odchylka  – SD) dalších parametrů jsou 
následující: TK [mm Hg] systolický 143,9  (16,3) a  diasto-
lický 85,4 (10,5) s dostupnými daty u 3 768 pacientů, obvod 
pasu [cm] 101,82 (15,71) u celkem 1 773 pacientů, non-HDL 
cholesterol (non-HDL-C) [mmol/l] 4,38  (1,33) a  triglyceridy 
[mmol/l] 2,13  (1,50) u  3 743  pacientů. Ostatní parametry 
uvádí tab. 3 níže.

Tab. 1  popisuje četnost pacientů v  kategoriích KV-rizika 
podle Catapano et al 2016 [12] a kategorie rizika fatální KV-
-příhody v  následujících 10  letech podle tabulek SCORE. 
69,7 % pacientů bylo hodnotitelných podle modelu SCORE. 
Zbývající část pacientů z cílové populace spadá především 
do kategorie s velmi vysokým a vysokým rizikem pro již pří-
tomné KVO, diabetes či chronické renální onemocnění.

Tab. 2  uvádí četnost pacientů podle 4  kategorií KV-ri-
zika podle zařazovacích kritérií, tj. zda má pacient nekom-
penzovanou AH, LDL-cholesterol (LDL-C), nebo non-HDL-C, 
a  navíc, zda lékař hodnotí pacienta jako obézního nebo 
s nadváhou. Kromě obezity/nadváhy s  téměř stejnou čet-
ností v kategorii s velmi vysokým a vysokým KV-rizikem, je 
shodně u všech parametrů nejvyšší četnost v kategorii s nej-
vyšším KV-rizikem a postupné snižování četnosti přesně od-
povídá snižování míry KV-rizika.

V tab. 3 jsou shrnuty průměry a SD kontinuálních parametrů, 
podle kterých se v tabulkách SCORE určuje riziko fatální KV-
-příhody během 10let a parametrů tělesné hmotnosti. U věku, 
systolického TK a  BMI opět pozorujeme postupné snižování 
hodnot v korelaci se snižováním míry KV-rizika. U celkového 

BMI – index tělesné hmotnosti/Body Mass Index STK – systolický tlak T-C – celkový cholesterol

n – počet pacientů %* – z populace pacientů s uvedenou kategorií KV-rizika a známou hodnotou %** – z celé populace

Tab. 3 | Kontinuální faktory KV-rizika podle jednotlivých kategorií a celkem

kategorie KV-rizika velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

průměr (SD) průměr (SD) průměr (SD) průměr (SD) průměr (SD)

věk, [roky] 65,97 (9,76) 63,65 (10,86) 59,88 (11,25) 54,69 (12,62) 61,73 (11,55)

T-C [mmol/l] 5,86 (1,55) 5,97 (1,34) 5,82 (1,20) 5,38 (1,20) 5,82 (1,32)

LDL-C [mmol/l] 3,57 (1,27) 3,61 (1,10) 3,55 (1,05) 3,14 (0,99) 3,52 (1,12)

HDL-C [mmol/l] 1,39 (0,61) 1,46 (0,64) 1,45 (0,57) 1,45 (0,52) 1,44 (0,59)

STK [mm Hg] 147,00 (17,31) 145,36 (16,89) 142,06 (14,85) 140,26 (15,33) 143,91 (16,29)

BMI [kg/m2] 30,38 (5,45) 30,19 (5,03) 29,89 (5,35) 28,72 (5,46) 29,94 (5,34)

Tab. 2 |  Četnost pacientů u jednotlivých zařazovacích kritérií a obezity/nadváhy podle jednotlivých kategorií 

KV-rizika a celkem

kategorie KV-rizika velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

n (%*) n (%*) n (%*) n (%*) n (%**)

nekompenzovaná hypertenze 624 (72,5) 789 (70,1) 863 (65,5) 263 (55,5) 2 539 (67,5)

nekompenzovaný LDL-C 801 (93,2) 904 (81,3) 961 (73,0) 253 (53,6) 2 923 (77,7)

nekompenzovaný non-HDL-C 783 (90,9) 878 (79,0) 915 (69,5) 261 (55,1) 2 837 (75,4)

obezita, nebo nadváha  
(podle hodnocení lékařem) 373 (78,2) 431 (79,8) 476 (75,6) 134 (63,7) 1 414 (76,3)
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cholesterolu a LDL-C je s nepatrným rozdílem vyšší hodnota 
v  kategorii vysokého KV-rizika oproti hodnotám v  kategorii 
s velmi vysokým rizikem. Ve zbývajících kategoriích ale pozo-
rujeme opět postupné snižování u obou parametrů. U HDL-C 
dochází k opačnému trendu, kdy nejnižší průměrnou hodnotu 
dosahuje kategorie s nejvyšším KV-rizikem a v ostatních ka-
tegoriích zůstává průměrná hodnota HDL-C téměř konstantní.

Tab. 4 popisuje četnosti komorbidit a potvrzených KV-pří-
hod u pacientů ze dvou kategorií s nejvyšším KV-rizikem.

Vliv genetických faktorů hodnocený jako četnost paci-
entů s vybranými komorbiditami v rodinné anamnéze podle 
kategorií KV-rizika uvádí tab. 5. DM2T a KVO, nebo KV-pří-
hoda v časném věku v rodinné anamnéze zřetelně zvyšuje 
KV-riziko pacienta. Naopak u AH a dyslipidemie v rodinné 
anamnéze takto jasná korelace s mírou KV-rizika pacienta 
není, nicméně absolutní počet pacientů s  pozitivní rodin-
nou anamnézou výskytu těchto dvou RF je velmi vysoký ve 

všech kategoriích (v celé populaci 78,2 % pro AH a 71,1 % 
pro dyslipidemii).

Mezi další cíle studie LipitenCliDec patřilo zvýšit pově-
domí o onemocnění FH. Mezi sbíraná data patřily i odpo-
vědi na otázky, zda pacient splňuje kritéria MedPed pro FH, 
zda má lékař podezření na FH a dále z  jakého důvodu má 
lékař podezření na diagnózu FH. MedPed kritéria byla spl-
něna u 218 pacientů (tj. 9,9 % pacientů, u kterých byla tato 
kritéria hodnocena – u celkem 2 184 pacientů) a podezření 
na FH bylo navíc vysloveno u 256 pacientů (tj. 10,6 % paci-
entů, u kterých se lékař nad touto problematikou zamýšlel 
– u celkem 2 356 pacientů). Analýzu dat týkající se diagnos-
tické rozvahy pro FH uvádí tab. 6.

Diskuse
Aktuální souhrn přináší vstupní charakteristiku rozsáhlého 
projektu LipitenCliDec provedeného v téměř 400 ordinacích 
praktických lékařů v celé České republice. Projekt byl zamě-
řen na výskyt dvou nejčastějších a nejvýznamnějších riziko-
vých faktorů aterosklerózy a  jí podmíněných KVO. Dále šlo 
o popis kontroly rizikových faktorů a posouzení výskytu FH, 
nejčastějšího vrozeného metabolického onemocnění.

Projekt LipitenCliDec navazuje na podobná šetření pro-
vedená v České republice v minulosti [13,14]. Přes rozdíly 
v  designu průzkumu se základní poselství nemění: česká 
populace má vysokou prevalenci rizikových faktorů a jejich 
kontrola přes veškeré úsilí zůstává na neuspokojivé úrovni. 

Čeho bychom si měli v prezentovaných datech 
zvláště povšimnout?
Začněme stratifikací KV-rizika. Jak je vidět z tab. 1 stratifikace 
rizika pomocí tabulek SCORE klasifikuje dvě třetiny ze zařa-

n – počet pacientů %* – z populace pacientů s uvedenou kategorií KV-rizika 
a známou hodnotou

n – počet pacientů

Tab. 6 |  Důvody pro podezření na FH  

(celkem 256 pacientů)

důvod n (%)

rodinná anamnéza 239 (93,4)

osobní anamnéza 170 (66,4)

vysoký LDL-C před léčbou 214 (83,6)

Tab. 4 |  Četnost komorbidit a potvrzených 

prodělaných KV-příhod a zákroků ve dvou 

kategoriích s nejvyšším KV-rizikem

kategorie KV-rizika velmi vysoké vysoké

n (%*) n (%*)

diabetes mellitus 2. typu 248 (28,8) 223 (20,1)

ischemická choroba srdeční (ICHS) 107 (12,4) 62 (5,6)

akutní infarkt myokardu (AIM) 67 (7,8) 27 (2,4)

nestabilní angina pectoris (NAP) 15 (1,7) 6 (0,5)

ischemická choroba dolních končetin 
(ICHDK) 31 (3,6) 17 (1,5)

koronární arteriální bypass (CABG) 16 (1,9) 9 (0,8)

perkutánní koronární intervence (PCI) 50 (5,8) 14 (1,3)

angioplastika periferních tepen 7 (0,8) 4 (0,4)

ischemická cévní mozková příhoda (CMP) 36 (4,2) 19 (1,7)

hemoragická CMP 3 (0,3) 3 (0,3)

tranzitorní ischemická ataka (TIA) 23 (2,7) 13 (1,2)

karotická endarterektomie 4 (0,5) 3 (0,3)

renální onemocnění 29 (3,4) 19 (1,7)

AH – arteriální hypertenze DM2T – diabetes mellitus 2. typu DLP – dyslipidemie KVO – kardiovaskulární onemocnění
n – počet pacienta %* – z populace pacientů s uvedenou kategorií KV-rizika a známou hodnotou %** – z celé populace

Tab. 5 | Četnost vybraných komorbidit v rodinné anamnéze podle jednotlivých kategorií KV-rizika a celkem

kategorie KV-rizika velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

n (%*) n (%*) n (%*) n (%*) n (%**)

DM2T 236 (41,8) 294 (40,3) 270 (30,6) 64 (19,8) 864 (34,6)

AH 454 (67,4) 599 (82,2) 693 (78,0) 221 (68,2) 1967 (78,2)

DLP 373 (70,6) 507 (74,2) 615 (73,5) 182 (58,3) 1677 (71,1)

KVO a KV-příhody u příbuzných:
    mužských ≥ 55 let  
    ženských ≥ 65 let

151 (29,8) 175 (27,0) 191 (24,3) 55 (18,5) 572 (25,5)
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zených vhodných pro použití tabulek SCORE (přibližně 70 % 
celého souboru bez anamnézy KVO nebo dalších podmínek 
automaticky spojených s kategorií rizika) do nízké a středně ri-
zikové kategorie. Berme tento nález jako důležité upozornění 
na možné podhodnocení rizika i při správném použití stratifi-
kace pomocí SCORE [8]. S ohledem na fakt, že byli zařazo-
váni nemocní průměrného věku okolo 60let s neuspokoji-
vou kompenzací minimálně jednoho hlavního rizika ASKVO, 
lze se domnívat, že SCORE skutečně v námi sledovaném sou-
boru riziko podhodnocovalo. Připomeňme, že pomocí SCORE 
hodnotíme pouze riziko fatálních příhod, a ještě pouze v 10letém 
časovém horizontu. Navíc vynecháváme všechny determinanty 
aterosklerózy spojené s inzulinovou rezistencí. S ohledem na za-
stoupení diabetiků, které bylo ve sledovaném souboru, dle oče-
kávání, přibližně 2krát vyšší než v obecné populaci, představují 
komponenty inzulinové rezistence a metabolického syndromu 
další faktory zvyšující rizikovost sledovaných.

Zejména v  nejvyšších rizikových kategoriích byla kon-
trola hypertenze a  dyslipidemie nedostatečná. Tři čtvr-
tiny velmi vysoce rizikových pacientů mělo nedostatečnou 
kontrolu hypertenze, dyslipidemii v  této rizikové kategorii 
nemělo kompenzovanou více než 90 % pacientů. Projekt byl 
přitom designován před publikací poslední verze doporu-
čení pro management DLP evropských společností i Stano-
viska České společnosti pro aterosklerózu k těmto guideli-
nes, která posunula cílové hodnoty opět níže [15,16]. Lze se 
tedy domnívat, že právě u nejrizikovějších osob dnes před-
stavuje kontrola DLP ještě větší problém a  léčebných cílů 
nedosahujeme prakticky u nikoho. Podívejme se na lipidová 
data LipidtenCliDec blíže. Průměrné koncentrace LDL-C 
v kategorii velmi vysokého rizika jsou dokonce nejvyšší ze 
všech sledovaných skupin. Alarmující je zejména srovnání 
s daty ze studií EUROASPIRE sledující kontrolu rizikových 
faktorů u  pacientů v  sekundární prevenci. Při posledním 
již pátém šetření dokumentují autoři průměrné LDL-chole-
sterolemie na úrovni 2,02 ± 0,91 mmol/l [17]. Ve srovnání 
s tímto nálezem měli zařazení do studie LipitenCliDec hla-
diny LDL-C o  téměř 80  % vyšší! Částečně tento výsledek 
zdůvodní uspořádání studie, v níž jsme chtěli zachytit situ-
aci pacientů s neuspokojivou kontrolou hlavních rizik. Velmi 
zajímavý bude ale pohled na léčebné strategie a především 
na využití možností hypolipidemické léčby v další fázi pre-
zentace výsledků projektu.

Zajímavý cílem sledování LipitenCliDec reprezentovalo 
posouzení významu genetických faktorů z  hlediska rizika 
ASKVO. Obecně se předpokládá, že v  průměru se gene-
tické faktory podílí na vzniku ASKVO asi z 50 % [18]. Nepře-
kvapí proto vysoké zastoupení pozitivní rodinné anamnézy 
předčasné manifestace cévních příhod v  našem souboru, 
a ještě méně pak velmi vysoká prevalence výskytu hyper-
tenze a dyslipidemie v rodinné anamnéze sledovaných.

Familiární hypercholesterolemie představuje typický pří-
klad silného geneticky podmíněného rizika ASKVO. Riziko no-
sitelů mutace v genu pro LDL-receptor je v každé úrovni LDL-
-cholesterolemie až 5krát vyšší než u osob bez mutace [19]. 

Jedině časná detekce a správná léčba může zabránit cévním 
komplikacím. I proto jsme jako další z cílů LipitenCliDec sta-
novili detekci suspektní FH mezi zařazenými. Tu lékaři partici-
pující na studii vyjádřili u více než 10 % zařazených. Aktuálně 
se odhady prevalence FH v obecné populaci pohybují mezi 
1 : 200 až 1 : 250, tedy kolem 0,5 % [20]. Dramaticky vyšší 
odhad zaznamenaný v naší studii lze vysvětlit více faktory. 
Zásadní představují zařazovací kritéria – vybíráni byli pouze 
pacienti s  nedostatečně kontrolovanou hypertenzí anebo 
dyslipidemií. Právě druhých jmenovaných musíme očekávat 
mezi pacienty s FH vysoké zastoupení, protože ani v praxi 
specializované ambulance se nedaří k  cílovým hodnotám 
LDL-C přivést více než 15  % FH pacientů [21]. Dalším vy-
světlením pozorovaného nálezu mohou být i použitá kritéria 
pro FH. V rámci LipitenCliDec byla použita kritéria MedPed, 
která mají vysokou senzitivitu, ale jejich specificita může 
být nízká. Zajímavé bude se v další analýze dat podívat na 
stratifikaci FH pomocí dalších klasifikačních systému – na-
příklad Dutch Lipid Clinic Network Criteria.

Závěr
Celkově můžeme konstatovat, že studie LipitenCliDec v sou-
ladu s plánem zařadila do sledování rozsáhlou kohortu rizi-
kových osob s  neuspokojivou kontrolou rizikových faktorů. 
Přestože nejde o reprezentativní vzorek populace, můžeme 
s ohledem na velikost souboru i počet participujících center 
předpokládat, že se podařilo shromáždit data odrážející reálný 
stav každodenní praxe péče o nemocné s arteriální hyper-
tenzí a dyslipidemií. V dalších analýzách bude zajímavé sle-
dovat dosažitelnost změny kontroly rizika v krátkém intervalu 
3 měsíců i terapeutické zvyklosti v intervenci hlavních rizik ate-
rosklerózy.

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří se na sběru dat 
v projektu LipitenCliDec podílejí. Projekt LipitenCliDec pro-
bíhá pod záštitou České společnosti pro aterosklerózu. Pod-
poru projektu poskytuje společnost KRKA. Sběr dat a statis-
tické zpracování zajišťuje společnost Neox.
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Charakteristika štúdie
Študijná populácia: pacienti do 30  dní po prekonaní in-
farktu myokardu
Intervencia: kolchicín 0,5 mg denne alebo placebo pridané 
k štandardnej liečbe po infarkte myokardu
Počet pacientov: 4 745 (kolchicín 2 366/placebo 2 379)
Trvanie štúdie: medián 1,9 roka 
Primárny kompozitný výsledok: úmrtie z  kardiovaskulár-
nych príčin, resuscitované zastavenie srdca, infarkt myokardu, 
cievna mozgová príhoda alebo urgentná hospitalizácia pre 
anginu pectoris vedúca k revaskularizácii

Najdôležitejšie výsledky štúdie [1]

Komentár
Cieľom štúdie COLCOT bolo zistiť, či protizápalový účinok 
nízkej dávky kolchicínu 0,5 mg/deň bude viesť k  zníženiu 
ďalších kardiovaskulárnych príhod u pacientov s predchá-
dzajúcim infarktom myokardu. 

V skupine liečenej kolchicínom bolo pozorovaných 131 pri-
márnych výsledkov v porovnaní so 170 príhodami v place-
bovej skupine, čomu zodpovedalo zníženie pomeru rizík HR 
o 23% (p = 0,02). Prínos liečby v absolútnych číslach zodpove-
dal zníženiu incidencie primárneho výsledku z 38/1000 pa-
cient-rokov v placebovej skupine na 30/1000 pacient-rokov 
v  skupine liečenej kolchicínom. Primárny výsledok štúdie 
nebol definovaný úplne typicky, ale ako kompozit úmrtia 
z kardiovaskulárnych príčin, resuscitovaného zastavenia srdca, 
infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody alebo urgent-
nej hospitalizácie pre anginu pectoris, ktorá viedla ku koro-
nárnej revaskularizácii. 

Ako sekundárny výsledok bol analyzovaný zvyčajne po-
užívaný kompozitný výsledok kardiovaskulárnych štúdií (úmr-
tie z  kardiovaskulárnych príčin, resuscitované zastavenie 
srdca, infarkt myokardu alebo mozgová porážka). V inciden-
cii tohto výsledku [HR 0,85; 95% CI 0,66–1,10] ani v kardio-
vaskulárnej mortalite a incidencii infarktu myokardu sa po-
rovnávané skupiny nelíšili signifikantne. Rozdiel v incidencii 
primárneho výsledku teda bol spôsobený hlavne nižším vý-
skytom cievnych mozgových príhod (5 vs 19) a urgentných 
hospitalizácií pre anginu pectoris vedúcich k revaskularizá-
cii (25 vs 50) v skupine liečenej kolchicínom. Posledný uve-
dený výsledok sa považuje za „mäkký endpoint” štúdií kardio-
vaskulárnej prevencie. 

Zo závažných vedľajších účinkov liečby sa častejšie vysky-
tovala pneumónia u pacientov užívajúcich kolchicín (21 vs 9 
prípadov, p = 0,03). Za limitáciu štúdie možno považovať po-
merne široko definované exklúzne kritériá zahrňujúce zá-
važné zlyhávanie srdca, ľavokomorovú ejekčnú frakciu < 35 %, 
infarkt myokardu alebo koronárny bypass počas predchádza-
júcich 3 rokov a iné choroby asociované s chronickým zápa-
lom alebo malignitou [1]. Takto definované exklúzne kritériá 
spôsobili, že študijná populácia nebola celkom porovnateľná 

výsledok počet príhod 
kolchicín vs 

placebo

HR (95% CI) p

primárny kompozitný 
výsledok 131 vs 170 0,77 

(0,61–0,96) 0,02

kardiovaskulárna mortalita 20 vs 24 0,84 
(0,46–1,52) –

resuscitované  
zastavenie srdca 5 vs 6 0,83 

(0,25–2,73) –

infarkt myokardu 89 vs 98 0,91 
(0,68–1,21) –

cievna mozgová príhoda 5 vs 19 0,26 
(0,10–0,70) –

hospitalizácia pre AP vedúca 
k revaskularizácii 25 vs 50 0,50 

(0,31–0,81) –
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s  populáciami zaradenými do iných štúdií kardiovaskulár-
nej prevencie, čomu zodpovedá aj nižšia ako očakávaná 
incidencia primárneho a  sekundárneho kompozitného vý-
sledku v placebovej skupine. Ďalšími limitáciami štúdie boli 
jej krátke trvanie a relatívne nižší počet zaradených pacien-
tov v  porovnaní s  inými podobnými štúdiami, ktorý znížil 
štatistickú silu štúdie.

Kolchicín sa už po desaťročia používa na liečbu akútnych 
dnových záchvatov. Jeho primárnym efektom je disrupcia tu-
bulínov, a tým následne aj znížená syntéza bunkových mikrotu-
bolov. Mikrotubuly hrajú úlohu v rozličných bunkových dejoch 
vrátane sekrécie cytokínov. Preto v posledných rokoch vzrás-
tol záujem o kolchicín ako možný liek nielen na liečbu dny, ale 
aj osteoartritídy, perikarditídy a aterosklerózy [2]. 

Jeho potenciálne použitie pri liečbe aterosklerózy vychádza 
zo zápalovej teórie rozvoja aterosklerózy. Pre túto teóriu je po-
merne značné množstvo dôkazov z experimentálnych a epi-
demiologických štúdií, ale zatiaľ chýbajú presvedčivé dôkazy 
z  intervenčných randomizovaných štúdií, že ovplyvnenie zá-
palových procesov bude viesť k  spomaleniu progresie ate-
rosklerózy a k zníženiu výskytu závažných kardiovaskulárnych 
príhod [3].

Doteraz sa iba nepočetné štúdie zamerali na ovplyvnenie 
kardiovaskulárnej morbidity a mortality protizápalovou lieč-
bou. V štúdii Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis Out-
come Study (CANTOS) bol testovaný efekt kanakinumabu 
– mono klonálnej protilátky voči interleukínu1β, u  pacientov 
s  prekonaným infarktom myokardu. U  pacientov liečených 
kanakinumabom v  dávke 150  mg bolo pozorované zníženie 
incidencie nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej mozgo-
vej porážky alebo úmrtia z kardiovaskulárnych príčin o 14 % 
(p = 0,021). V skupine liečenej kanakinumabom však bola zvý-
šená incidencia fatálnych infekcií [4]. Nedávno publikovaná 
štúdia Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (CIRT) 
u pacientov s prekonaným infarktom myokardu a diabetom 
alebo metabolickým syndrómom nepozorovala žiadny efekt 

nízkodávkovaného metotrexátu (15–20 mg/týždeň) na inci-
denciu závažných kardiovaskulárnych príhod [5]. 

Záverom možno konštatovať, že i keď štúdia COLCOT pri-
niesla určitý dôkaz o prospešnosti podávania nízkej dávky 
kolchicínu u pacientov po infarkte myokardu v prevencii kar-
diovaskulárnych príhod, tento dôkaz nie je dostatočný na 
zmenu terapeutických odporúčaní. Za slabiny štúdie možno 
považovať jej krátke trvanie a prítomnosť tzv. mäkkého vý-
sledku (urgentná hospitalizácia pre anginu pectoris vedúca 
k revaskularizácii) ako súčasti primárneho výsledku, ktorý 
prispel významnou mierou k pozorovaným rozdielom medzi 
intervenciami. Varovný sa zdá byť aj zvýšený výskyt pneu-
mónií u pacientov liečených kolchicínom, ktorý naznačuje 
nepriaznivý efekt dlhodobého podávania kolchicínu na imu-
nitný systém. Na rozdiel od kanakinumabu neboli pri liečbe kol-
chicínom pozorované fatálne infekcie. Na potvrdenie priazni-
vých účinkov kolchicínu v prevencii kardiovaskulárnych príhod 
je však potrebné vykonanie ďalšej štúdie s väčším počtom za-
radených pacientov a dlhším trvaním.
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Úvod
Pred dvoma rokmi (jar 2018) bola prezentovaná klinická 
štúdia ODYSSEY OUTCOMES svojimi hlavnými výsledkami 
– a bola tiež prezentovaná na kongresoch kardiologických, 
internistických a lipidologických v Čechách i na Slovensku 
a  bola aj publikovaná v  našich písomníctvach. Dnes pre-
zentujeme výsledky tejto štúdie, týkajúce sa dvoch oblastí: 
ovplyvnenia výskytu cievnych mozgových príhod liečbou 
alirokumabom u pacientov s nedávno prekonaným akútnym 
koronárnym syndrómom a ovplyvnenia výskytu i trvania re-
hospitalizácií liečbou alirokumabom u týchto chorých.

Ovplyvnenie výskytu cievnych mozgových 
príhod liečbou alirokumabom
Jukema et al (ODYSSEY OUTCOMES), AHA 2019 [3]

Zníženie sérových hladín aterogénnych lipoproteínov statí-
novou liečbou redukuje významne výskyt prvých i násled-
ných cievnych mozgových príhod (CMP) a čím väčšie je zní-
ženie hladiny sérových lipoproteínov (osobitne LDL-C), tým 
väčšia je aj redukcia výskytu CMP [1]. Iné štúdie a ich ana-
lýzy vyslovili obavu, že veľmi nízke sérové hladiny LDL-C zvy-
šujú riziko vzniku hemoragickej CMP [2]. Príchod PCSK9 in-
hibítorov do liečby pacientov poskytuje možnosť výraznej 
redukcie sérovej hladiny LDL-C, a tak je možné v týchto štú-
diách analyzovať následne benefit (redukciu ischemických 
CMP) i riziko (vzostup výskytu hemoragických CMP) i veľmi 
nízkej sérovej hladiny LDL-C u takto liečených. V štúdii FOU-
RIER (PCSK9  inhibítorom bol evolokumab) u pacientov so 
stabilným aterosklerotickým kardiovaskulárnym (KV) ocho-
rením liečba významne redukovala výskyt ischemických 
CMP bez toho, aby došlo k  vzostupu výskytu hemoragic-
kých CMP.

V štúdii ODYSSEY OUTCOMES (18 924 pacientov s akútnym 
koronárnym syndrómom) sa preukázala redukcia výskytu veľ-
kých KV-príhod pomocou alirokumabovej liečby vs liečba pla-
cebom. Táto analýza sa dotkla výskytu CMP. Podľa vstupnej 
hladiny LDL-C v štúdii boli chorí rozdelení do 3 podskupín pa-
cientov: < 1,8 mmol/l; 1,8–2,6 mmol/l a > 2,6 mmol/l a medzi 
chorými boli jednak osoby bez CMP v minulosti, ale aj osoby 

s prekonanou CMP v minulosti (boli po karotickej endarter-
ektomii, po zavedení karotického stentu, po klinicky jasnej 
prekonanej CMP alebo po tranzitórnej mozgovej ischémii). 
Pacienti boli ešte rozdelení do 4 podskupín podľa dosiahnu-
tých cieľových hladín LDL-C v sére v 4. mesiaci liečby aliro-
kumabom: < 25 mg/dl (< 0,65 mmol/l), 25–50 mg/dl (0,65–
1,3 mmol/l), 50–70 mg/dl (1,3–1,8 mmol/l) a > 70 mg/dl 
(> 1,8 mmol/l). Analyzovali sa a zbierali nasledovné end-po-
inty: fatálne a nefatálne ischemické a hemoragické CMP (isch-
emická a neklasifikovateľná CMP, pri ktorej pacient zomrel do 
30 dní, sa podkladala za fatálnu ischemickú CMP; podobne 
i hemoragická CMP s úmrtím do 30 dní sa pokladala za fa-
tálnu príhodu) [3].

Výsledky
 18 924 randomizovaných pacientov (alirokumabové rameno: 

9 462 vs placebové: 9 462 pacientov), medián trvania štúdie 
2,8 rokov. V oboch podskupinách chorých boli pacienti s po-
dobnými charakteristikami. Vstupne bolo 5 % zaradených 
(944 pacientov) po prekonanej CMP a 95 % bez nej (17 980 
pacientov).

 Pacienti s prekonanou CMP boli starší (medián veku: 63 
vs 58 rokov), bolo tu viacej žien (31,9 % vs 24,8 %). Medzi 
pacientami po cerebrovaskulárnej príhode mali dve tretiny 
z nich (611 pacientov, 64,7 %) prekonanú ischemickú CMP. 
Ďalej títo pacienti mali vyšší systolický TK (130 vs 126 mm 
Hg) a mali viac komorbidít (diabetes: 44 % vs 28 %, hyper-
tenzia: 88 % vs 63,5 %, prekonaný infarkt: 30,5 vs 18,6 %, už 
spomenutá prekonaná CMP: 64,7 % vs 0 %, predsieňová fib-
rilácia: 5,7 % vs 2,0 % i periférne arteriálne ochorenie: 15,8 % 
vs 3,4 %, tiež chronickú obštrukčnú chorobu pľúc: 7,3 % vs 
3,8 %, srdcové zlyhávanie: 24,6 % vs 14,4 %, malígne ochore-
nie: 4,9 vs 2,7 %, eGF < 60 % ml/min: 28 % vs 12,7 %).

 Medián a kvartily 1 a 3 vstupných hladín LDL-C boli u chorých 
s cerebrovaskulárnym ochorením 91–76–110 mg/dl (2,35 – 
1,96 – 2,8 mmol/l) vs bez cerebrovaskulárneho ochore-
nia 86–73–104 mg/dl (2,2 – 1,88 – 2,7 mmol/l).

 Výskyt CMP (vrátane ischemických i hemoragických): 
 263 ischemických a 33 hemoragických príhod
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 alirokumab redukoval riziko výskytu všetkých CMP o 28 % 
s relatívnym rizikom (RR): 0,72 [95% CI: 0,57–0,91], isch-
emických CMP o 27 % s RR: 0,73 [95% CI: 0,57–0,93] a

 bez vzostupu hemoragických CMP s RR: 0,83 [95% CI: 
0,42–1,65]

 liečebný efekt alirokumabu bol numericky väčší u pa-
cientov s  vyššou vstupnou hladinou sérového LDL-C, 
ale efekt (benefit) bol u všetkých zaradených pacientov 
a jednak u osôb s cerebrovaskulárnym ochorením v mi-
nulosti, ale aj u tých bez tohto ochorenia

 Prediktory výskytu CMP (multivariátna analýza): 
 najsilnejším prediktorom bolo prekonanie CMP v minu-
losti s RR: 2,469 (štatisticky významné)

 ostatné prediktory: eGF < 60 ml/min, diabetes, srd-
cové zlyhávanie, infarkt myokardu, perorálne antiko-
agulanciá, fajčenie, periférne arteriálne ochorenie, vyšší 
vek, systolický TK a zvýšená hladina LDL-C

 Dosiahnuté sérové hladiny LDL-C v 4. mesiaci liečby aliro-
kumabom: 3 397 pacientov (35,9 %) malo hladinu LDL-C 
< 25 mg/dl (0,65 mmol/l), 3 749 pacientov (39,6 %) malo 
hladinu 25–50 mg/dl (0,65–1,3 mmol/l), 1 087 pacientov 
(11,5 %) hladinu 50–70 mg/dl (1,3 – 1,8 mmol/l) a 1 169 pa-
cientov (12,4 %) malo hladinu > 70 mg/dl (> 1,8 mmol/l) 
a pacienti s nízkou hladinou LDL-C nemali nárast vzostupu 
výskytu hemoragických CMP.

Posolstvo 
U pacientov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom 
napriek dobrej (silnej) statínovej liečbe redukovala liečba ali-
rokumabom riziko výskytu ischemickej CMP bez zvýšenia he-
moragickej CMP. Efekt liečby bol numericky vyšší u pacien-
tov s  vyššími vstupnými sérovými hladinami LDL-C. Liečba 
alirokumabom v prevencii CMP bola s rovnakým benefitom 
u chorých s prekonanou CMP v minulosti alebo bez nej – ale 
absolútny benefit bol vyšší u pacientov po prekonanej CMP 
(keďže boli rizikovejší).

Podobné výsledky v  prevencii CMP mala i  štúdia FOU-
RIER s evolokumabom: redukcia ischemických CMP o 25 % 
s RR: 0,75 [95 % CI: 0,62 -0,92] a bez vzostupu výskytu hemo-
ragických CMP [4].

Teda – alirokumab svojim efektom priaznivo ovplyvňuje 
i výskyt cerebrovaskulárneho ochorenia u chorých po akút-
nom koronárnom syndróme.
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Redukcia všetkých hospitalizácií a mortality 
pri liečbe alirokumabom
Szarek et al (ODYSSEY OUTCOMES), AHA 2019 [1]

Vo väčšine klinických štúdií býva primárnym endpointom 
výskyt KV-príhod (fatálnych i nefatálnych) a hodnotenie skú-
manej liečby sa deje výskytom prvých KV-príhod. Avšak po 
nefatálnej KV-príhode majú mnohí pacienti ďalšie príhody, 
ktoré tiež prispievajú k morbidite a mortalite pacientov. A tak 
možno predpokladať, že liečebný efekt (v tomto prípade aliro-
kumabu) sa lepšie zhodnotí, ak analyzujeme všetky príhody 
a hospitalizácie pacientov [1,2]. Práve hospitalizácie sú dôle-
žité, keďže po úmrtí už pacient „nemá“ ďalšie príhody, ale ob-
vykle medzi hospitalizáciami a úmrtím býva asociácia.

Táto analýza štúdie ODYSSEY OUTCOMES zhodnocovala 
vplyv alirokumabu na celkový výskyt hospitalizácií a na mor-
talitu chorých s  akútnym koronárnym syndrómom v  štúdii 
ODYSSEY OUTCOMES.

Výsledky
 V štúdii (medián trvania 2,8 rokov) sa vyskytlo 16 629 hos-
pitalizácií (5 020, t.j. 30,2  %, pre príhody endpointové 
a 10 259, t.j. 61,7 %, pre nežiaduce iné príhody a 1 342, 
t.j. 8,1 %, pre elektívne dôvody).

 V alirokumabovom ramene liečby sa udialo o 389 menej hos-
pitalizácií a úmrtí, o 331 menej hospitalizácií a o 58 menej 
úmrtí – a  to bolo štatisticky významne menej v porovnaní 
s  placebovým ramenom liečby. Inak vyjadrené – aliroku-
mabom liečených 1 000  pacientov/rok ušetrilo (zabránilo) 
13,4 všetkých hospitalizácií a 15,6 hospitalizácií/úmrtí. 

 Asi 40 % pacientov malo aspoň 1 hospitalizáciu a asi 1 % 
pacientov zomrelo pred akoukoľvek hospitalizáciou. 

 Pacienti v  ramene alirokumabovom významne častejšie 
boli v štúdii bez hospitalizácie.

 Efekt k redukcii hospitalizácií v ramene liečby alirokuma-
bom bol vyšší v podskupine chorých, ktorí vstupne mali 
vyššie hladiny LDL-C v sére. 

Posolstvo 
Alirokumab podávaný pacientom po akútnom koronárnom 
syndróme po dobu 2,8 roka (medián doby sledovania), redu-
koval výskyt hospitalizácií/úmrtí – a to na 1 000 pacientov 
1 rok liečených sa zabránilo 15,6 hospitalizáciám či úmrtiu 
(oproti placebu). Potvrdzuje to úspešnosť tejto liečby.
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Vplyv alirokumabu na výskyt kardiovaskulár-
nych príhod podľa vekovej stratifikácie
Sinnaeve et al (ODYSSEY OUTCOMES), AHA 2019 [1]

Statíny redukujú riziko KV-mortality a riziko výskytu KV-prí-
hod nezávisle od veku, ale evidencia tohoto účinku je menej 
silná u  pacientov ≥ 75-ročných [1]. Starší bývajú obvykle 
v klinických štúdiách menej zastúpení, a teda nevieme, aký 
je benefit (alebo i riziko) významnej redukcie sérovej hladiny 
LDL-C u starších, a osobitne u ľudí s vážnym KV-ochorením 
– v tomto prípade s akútnym koronárnym syndrómom [2].

Cieľom tejto analýzy bolo zhodnotiť vplyv veku pacientov 
na výskyt KV-príhod a na redukciu výskytu týchto príhod 
v ramene liečby alirokumabom.

Výsledky
 Priemerný vek pacientov v štúdii bol 59 rokov a pacien-
tov vo veku ≥ 65 rokov (bolo 5 084, t.j. 26,9 %), vo veku 
≥ 75 rokov (bolo 1 007, t.j. 5,3 %) a vo veku ≥ 85 rokov (42, 
t.j. 0,2 %). Pacienti vo veku ≥ 65 rokov boli častejšie ženy, 
viac trpeli hypertenziou, diabetom, prekonali v minulosti 
častejšie infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu, pe-
riférne arteriálne ochorenie a  tiež srdcové zlyhávanie. 
Tieto osoby mali častejšie NSTEMI (54 % v 46 %) a menej 
často boli revaskularizovaní pri príchode pre akútny koro-
nárny syndróm (68 % vs 74 %).

 V  čase randomizácie bola statínová liečba u  starších 
(≥ 65 rokov) menej intenzívna: nízke/stredné dávky (11,4 % 
vs 7,4  % pre osoby < 65  rokov). Sérové hladiny LDL-C: 
2,38  mmol/l (< 65  rokov) vs 2,42  mmol/l (≥ 65  rokov). 
V 3. roku liečby (alirokumab) bola hladina LDL-C 62,5 mg/dl 
(1,6 mmol/l) u osôb < 65 rokov a 56,9 mg/dl (1,47 mmol/l) 
u osôb > 65 r). 

 Vplyv alirokumabu na hladiny LDL-C nezávisel od veku – po 
1. mesiaci (1,11 mmol/l), po 4. mesiaci (1,02 mmol/l) a po 
8. mesiaci (1,17 mmol/l), t.j. rovnako u osôb ≥ 65 r a < 65 r.

 Alirokumab redukoval riziko primárneho endpointu u osôb 
≥ 65  rokov (3. rok liečby: 12,9  % vs 16,8  % s  RR: 0,78) 
a u osôb < 65 r (3. rok liečby: 8,8% vs 9,7 % s RR: 0,89; po-
dobne tomu bolo i pre sekundárny endpoint (celková mor-
talita, infarkt myokardu, ischemická CMP) – teda efekt ali-
rokumabu nebol stúpajúcim vekom oslabený. Absolútne 
riziko však bolo pre spomínané KV-príhody (placebové 
rameno liečby) vyššie u starších pacientov – a u starších sa 
preto liečbou alirokumabom dosiahla väčšia redukcia ab-
solútneho KV-rizika (týkala sa redukcie úmrtí i KV-nefatál-
nych príhod). Alirokumab redukoval riziko primárneho end-
pointu u pacientov ≥ 75 r (3 roky liečby: 18,8 % vs 21,4 % 

s RR: 0,85) a u pacientov <75  r  (3  roky liečby: 9,6 % vs 
11,1 % s RR: 0,85) – teda doklad o účinnosti liečby aliro-
kumabom i v tejto (vysokej) vekovej kategórii. Efekt aliro-
kumabu na výskyt primárneho endpointu bol 0,75  (95% 
CI: 0,60–0,94) pre 45-ročného pacienta, bol 0,78 (95% CI: 
0,65–0,94) pre 75-ročného pacienta a bol 0,68 (95% CI: 
0,48–0,95) pre 85-ročného pacienta. 

 Bezpečnosť liečby: výskyt nežiaducich účinkov bol vyšší 
vo vekovej podskupine ≥ 65 rokov, ale nebolo to štatis-
ticky významne vyššie voči výskytu týchto príhod u osôb 
< 65 rokov (vzostup AST, ALT, výskyt diabetu, neurokogni-
tívne ochorenie bolo veľmi zriedkavé). 

Posolstvo
V štúdii ODYSSEY OUTCOMES alirokumab (pridaný k liečbe 
statínmi) u  chorých po akútnom koronárnom syndróme 
významne redukoval výskyt KV-príhod nezávisle od veko-
vej kategórie a liečba bola bezpečná. U starších však bolo 
vyššie celkové KV-riziko, a  preto viedla alirokumabová 
liečba u nich k vyššej absolútnej redukcii KV-príhod.
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Vplyv alirokumabu na výskyt KV-príhod 
v závislosti od renálnej funkcie
Tunon et al., AHA 2019

Pacienti s  chronickou obličkovou chorobou (CKD) mávajú 
vysoké KV-riziko. U nedialyzovaných pacientov statíny toto 
KV-riziko redukujú [1].

Táto analýza štúdie ODYSSEY OUTCOMES sa podujala 
analyzovať efekt alirokumabu podľa úrovne renálnych funk-
cií u pacientov (teda podľa eGF – glomerulárnej funkcii). Vy-
radili z  hodnotenia pacientov v  štúdii vtedy, keď mali GF 
< 30 ml/min.

Výsledky
 V  čase randomizácie bola priemerná hodnota eGF 
83  ml/min, vzorka 2 540  pacientov (13,4  %) mala eGF 
< 60 ml/min a vzorka 11 573 pacientov (61,2 %) mala eGF 
60–89 ml/min.

 Vstupná hladina LDL-C bola 92 mg/dl (2,37 mmol/l) a v 4. me-
siaci liečby redukoval alirokumab sérovú hladinu LDL-C o 61,9 % 
(oproti placebu).
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 Incidencia výskytu veľkých KV-príhod bola nižšia v ramene 
liečby alirokumabom (oproti placebu) vo všetkých kvintiloch 
(5 podskupín) hodnôt eGF. Efekt pôsobenia alirokumabu bol 
nižší u pacientov s eGF < 60 ml/min (RR: 0,97; NS) vs eGF 
60–89 ml/min (RR: 0.83; S) vs eGF > 90 ml/min (RR: 0,78; S).

Posolstvo
V  klinickej štúdii ODYSSEY OUTCOMES alirokumab u  pa-
cientov s akútnym koronárnym syndrómom redukoval výskyt 

KV-príhod aj mortalitu vo všetkých úrovniach eGF (od 
30–90  ml/min GF), ale efekt bol lepší u  pacientov s  eGF 
> 60 ml/min. Tolerancia liečby bola dobrá, alirokumab ne-
ovplyvňoval renálnu funkciu.
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Srovnání terapeutické odpovědi na léčbu 
statiny z pohledu regrese aterosklerotického 
plátu u pacientů s diabetem a bez diabetu
Comparison of Vascular Response to Statin 
Therapy in Patients With Versus Without 
Diabetes Mellitus
Kurihara O, Thondapu V, Kim HO et al. Am J  Cardiol 
2019; 123(10): 1559–1564. Dostupné z  DOI: <http://doi: 
10.1016/j.amjcard.2019.02.020>.

Autoři této retrospektivní analýzy se rozhodli porovnat vliv hy-
polipidemické léčby statiny na objem aterosklerotického plátu 
u diabetiků a kontrol. Pacienti s diabetem mají významně zvý-
šené kardiovaskulární riziko a kardiovaskulární onemocnění 
jsou hlavní příčinou nemocnosti i úmrtnosti diabetiků. Proto 
je léčba statiny v této skupině pacientů doporučována prak-
ticky bez výjimky již v rámci primární prevence. Ke zhodno-
cení plátu byla využita optická koherentní tomografie (OCT) 
zobrazující biologické tkáně v extrémně vysokém rozlišení za 
využití infračerveného záření a umožňující detailní charakteris-
tiku koronárního plátu včetně zhodnocení tloušťky fibrózní če-
pičky (FCT). FCT je vysoce důležitá z hlediska hodnocení vul-
nerability plátu a  léčba statiny dle OCT vyšetření zvyšuje 
FCT, čímž aterosklerotický plát stabilizuje. Panují ovšem po-
chybnosti, jestli je odpověď na terapii statiny účinná stejně 
u diabetiků jako u osob bez diagnózy diabetes mellitus.

Celkem 90  pacientů se známým kardiovaskulárním one-
mocněním léčených statiny, z nichž 41 byli diabetici léčení 
perorálními antidiabetiky či inzulinem (s celkem 54  atero-
sklerotickými pláty) a 49 osob představovalo zdravé kontroly 
bez diabetu (u nichž se vyskytlo celkem 63 plátů), podstou-
pilo dvě OCT vyšetření zaměřených na FCT plátů koronárních 
tepen v průměru s odstupem jednoho roku. Autoři souhrnně 
zhodnotili vývoj 117 aterosklerotických plátů, které způsobo-
valy minimálně 50% stenózu koronární tepny.

V  průměru byli diabetici v  této analýze mladší než paci-
enti bez diabetu (p = 0,040) a ve zdravé větvi bylo více kuřáků 
(p = 0,001), obě léčené skupiny měly podobnou intenzitu léčby. 
Po roce hypolipidemické terapie došlo k  poklesu koncent-
race LDL-cholesterolu (-31,1 % u diabetiků vs -34,8 % u kon-
trol; p = 0,585), TAG (-58,1 % u diabetiků vs -50,3 % u kont-
rol; p  =  0,418) a  vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu 
(-7,9 % u diabetiků vs -5,7 % u kontrol; p = 0,735) v obou vět-

vích. Stejně tak se prokazatelně zvýšila FCT v obou léče-
ných skupinách bez signifikantního rozdílu (p = 0,796).

Výsledky této analýzy opět potvrdily efekt hypolipidemické 
léčby statiny na stabilizaci aterosklerotického plátu, a to stej-
nou měrou bez ohledu na diagnózu diabetu. Na druhou stranu, 
ve větvi zdravých kontrol bylo signifikantně více kuřáků – autoři 
polemizují nad možností potenciálního vyústění zvýšeného 
prozánětlivého stavu kuřáků v rychlejší degradaci kolagenu ve-
doucí ke ztenčování FCT, a tedy zhoršené terapeutické odpo-
vědi na léčbu statiny srovnatelné s diabetiky. Je tedy otázka, 
zda výsledky předkládané analýzy skutečně nejsou zkreslené 
vyšším zastoupením kuřáků v kontrolní větvi. Jistě by byla za-
jímavá podobná studie provedená na větším vzorku pacientů, 
jejichž vstupní parametry by se kromě diabetu prakticky ne-
lišily. Pokud se na výsledky podíváme z jiného úhlu pohledu, 
můžeme být mimořádně spokojeni s terapeutickou odpovědí 
diabetiků, jejichž aterosklerotické pláty jsou námi indikovanou 
léčbou stabilnější a  riziko kardiovaskulární příhody úspěšně 
klesá.

Sekundární analýza studie VISTA-16: 
asociace vyšších hladin hs-CRP s rekurencí 
kardiovaskulární příhody
Association of Initial and Serial C-Reactive 
Protein Levels With Adverse Cardiovascular 
Events and Death A�er Acute Coronary 
Syndrome: A Secondary Analysis of the 
VISTA-16 Trial
Mani P, Puri R, Schwartz GG et al. JAMA Cardiol 2019; 
4(4): 314–320. Dostupné z  DOI: <http//:doi: 10.1001/
jamacardio.2019.0179>.

Elevace vstupních hladin vysoce senzitivního C-reaktivního 
proteinu (hs-CRP) u pacientů s akutním koronárním syndro-
mem jsou prokazatelně spojené s horší prognózou a čas-
tějšími komplikacemi. Autoři této analýzy se zabývali my-
šlenkou sériového stanovení koncentrací hs-CRP a  jeho 
vypovídající hodnotu z pohledu stratifikace kardiovaskulár-
ního rizika.

V  sekundární analýze randomizované klinické studie 
VISTA-16 (Vascular Inflammation Suppression to Treat Acute 
Coronary Syndromes for 16 Weeks) bylo zhodnoceno celkem 
4 257 pacientů léčených atorvastatinem a dále randomizo-
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vaných k  terapii varespladibem (inhibitor některých izofo-
rem fosfolipázy A2) či placebem. Průměrný věk pacientů byl 
60,3 let (53,5–67,8 let), 73,8 % tvořili muži. Hladina hs-CRP 
byla stanovena do 96 hodin od přijetí pacienta pro akutní 
koronární syndrom a následně s odstupem každých 1, 2, 4, 
8 a 16 týdnů. Primárním sledovaným cílem byly významné 
kardiovaskulární příhody (MACE – cíl složený z úmrtí z kar-
diovaskulárních příčin, nefatálního akutního infarktu myo-
kardu, cévní mozkové příhody a hospitalizace pro nestabilní 
anginu pectoris), úmrtí z kardiovaskulárních a jiných příčin. 
Studie byla předčasně ukončena z  důvodu častějšího vý-
skytu MACE ve větvi pacientů léčených varespladibem.

Medián koncentrace hs-CRP v průběhu 16 týdnů sledo-
vání byl 2,4  mg/l (1,1–5,2  mg/l). Multivariantní analýzou 
bylo zjištěno, že vstupní hodnoty hs-CRP i hladina tohoto 
proteinu s  odstupem 16  týdnů jsou nezávisle asociované 
se zvýšeným rizikem významné kardiovaskulární příhody 
(HR 1,36; 95% CI 1,13–1,63; p = 0,001 pro vstupní hs-CRP 
a HR 1,15; 95% CI 1,09–1,21; p = 0,001 pro hs-CRP měřené 
s odstupem) či úmrtí z kardiovaskulárních příčin (HR 1,61; 
95% CI 1,07–2,41; p = 0,02 pro vstupní hs-CRP a HR 1,26; 
95% CI 1,19–1,34; p = 0,001 pro hs-CRP měřené s odstu-
pem), dokonce i s úmrtím z jakýchkoli příčin (HR 1,58; 95% 
CI 1,07–2,35; p = 0,02 pro vstupní hs-CRP a HR 1,25; 95% CI 
1,18–1,32; p = 0,001 pro hs-CRP měřené s odstupem). Za-
jímavé je především zjištění, že u jedinců s postupně stou-
pající hodnotou hs-CRP po prodělání akutní koronární pří-
hody byla větší pravděpodobnost rekurence onemocnění, 
tedy byl zaznamenán významně vyšší výskyt sledovaných 
cílů – akutního infarktu myokardu (HR 1,16; 95% CI 1,08–
1,25; p < 0,001), úmrtí z kardiovaskulárních (HR 1,26; 95% 
CI 1,20–1,32; p < 0,001) i ostatních příčin (HR 1,25; 95% CI 
1,19–1,32; p < 0,001).

Monitorování dynamiky hs-CRP u pacientů s akutním ko-
ronárním syndromem mohou tedy pomoci lépe identifiko-
vat vysoce rizikové nemocné z hlediska rekurence onemoc-
nění, které bychom jistě měli léčit agresivněji a častěji je 
sledovat. Důležitá je jistě informace, že nejen vstupní kon-
centrace hs-CRP je spojena s vyšším kardiovaskulárním ri-
zikem, ale elevace toho proteinu akutní fáze prakticky přetr-
vává i několik měsíců po příhodě a i při odloženém vyšetření 
lze z vyšších hladin hs-CRP vyvozovat patřičné závěry.

Vliv konzumace masa a masných výrobků na 
riziko kardiovaskulárních a nádorových one-
mocnění: systematické review a metaanalýza 
kohortových studií
Patterns of red and processed meat consump-
tion and risk for cardiometabolic and cancer out-
comes: a systematic review and meta-analysis of 
cohort studies
Vernooij RVM, Zeraatkar D, Han MA et al. Ann Intern Med 
2019, Oct 1. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.7326/M19–
1583>. [Epub ahead of print]

Autoři této metaanalýzy se rozhodli provést yhodnocení stra-
vovacích zvyklostí a jejich efekt na incidenci různých typů ci-
vilizačních nemocí. Zaměřili se na frekvenci konzumace růz-
ného množství červeného masa a  masných výrobků a  její 
vztah na celkovou úmrtnost a incidenci a mortalitu na kardio-
vaskulární a nádorová onemocnění – pozitivní asociaci mno-
hokrát popsanou observačními studiemi.

Autoři čerpali data z databází MEDLINE, EMBASE, centrál-
ního registru kontrolovaných studií Cochrane, CINAHL, Web of 
science a serveru Pro Quest Dissertation & Global, přičemž 
do hodnocení byly zahrnuty veškeré prospektivní kohortové 
studie s minimálním počtem 1 000 účastníků publikované do 
dubna 2019, které referovaly asociaci mezi stravovacími zvyk-
lostmi a zdravotním stavem. Zahrnuté práce sledovaly celkem 
více než 6 milionů jedinců ve věku 33 až 71 let v období od 
2 do 34 let. Jako červené maso bylo definováno maso savců, 
zpracovanými masnými výrobky autoři rozuměli jakékoli maso 
(tedy i  drůbeží a  rybí) konzervované, ošetření uzením, sole-
ním, či přidáním konzervantů. Jasně byla také dána velikost 
porce – 120 g pro čerstvé maso, 50 g pro maso zpracované 
a 100 g pro jejich kombinaci. Autoři také zahrnuli studie, které 
srovnávaly stravování vegetariánů a  osob konzumující maso 
bez omezení.

Po zhodnocení všech výsledků vyplynulo, že nízká až velice 
nízká konzumace červeného masa a  masných výrobků má 
na pokles celkové mortality, mortality na nádorová onemoc-
nění a incidenci a úmrtnost na onemocnění kardiovaskulární, 
riziko nefatální kardiovaskulární příhody, infarktu myokardu 
a diabetu 2. typu pouze nepatrný vliv.

Tento průzkum má jisté mnohé limitace – od heterogenity 
diet napříč studiemi, přes srovnávání velmi různorodých typů 
stravování v jednotlivých studiích (např. studie sledující vege-
tariánství vs konzumaci masa bez stanovení množství porcí 
vs studie srovnávající konzumaci 1,4 vs 2,5 porce masa týdně 
atd), po nejasnou adherenci pacientů. Autoři i přes původní 
záměr mohli jen těžko srovnat konzumaci masa a masných vý-
robků, protože mnohé studie tyto dvě skupiny potravin neroz-
lišovaly. Faktem zůstává, že spolehlivost observačních studií 
je nižší a studie stravovacích návyků mohou být mnohým způ-
sobem zkreslené: potraviny nejsou konzumovány izolovaně, 
dietní zvyklosti se mění s časem a jistě závisí i na mnoha dal-
ších faktorech (socioekonomický statut, chronický stres, jiná 
chronická onemocnění…). Výsledek tohoto rozsáhlého prů-
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zkumu je více než zajímavý a  jistě nutí k zamyšlení, zda je 
kompletní vyřazení určitých potravin z jídelníčku smysluplné 
– takovou potravinu je nezbytné nahradit jinou, otázkou zů-
stává, zda pro naše zdraví přínosnější.

Jaký je efekt léčby statiny po ischemickém 
iktu u mladých dospělých?
Use of Statins A�er Ischemic Stroke in Young 
Adults and Its Association With Long-Term 
Outcome
van Dongen MME, Aarnio K, Martinez-Majander N et al. 
Stroke 2019; 50(12): 3385–3392. Dostupné z DOI: <http://
doi: 10.1161/STROKEAHA.119.026992>.

Znalosti v oblasti sekundárně preventivní léčby u mladých 
dospělých jsou velice omezené, proto se autoři této studie 
zaměřili na vliv hypolipidemické terapie statiny u mladších 
pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě.

Do studie bylo zahrnuto celkem 935  pacientů ve věku 
15–49 let po prodělání první epizody ischemické cévní mozkové 
příhody v  letech 1994–2007; data byla čerpána z  helsin-
ského registru (Helsinki Young Stroke Registry). Follow-up 
data až do roku 2012 byla sbírána od zdravotní pojišťovny 
(Drug Prescription Register), zdravotních institucí a statis-
tického úřadu. Autoři se zaměřili na asociaci terapie statiny 

s celkovou mortalitou, recidivou iktu a dalšími vaskulárními 
příhodami, a také na srovnání populace léčené a neléčené 
hypolipidemiky.

Téměř polovina účastníků studie (46,8 %) byla léčena sta-
tiny. Jednalo se obecně o pacienty starší, kteří měli výrazně 
častěji diagnostikovanou dyslipidemii, arteriální hypertenzi 
a kupodivu také signifikantně více užívali alkoholické nápoje 
ve srovnání s osobami statiny neléčenými. Skupina užívající 
statiny měla dle výsledků studie výrazně nižší riziko celko-
vého úmrtí (HR 0,38; 95% CI 0,25–0,58) a rekurence isch-
emické příhody (HR 0,29; 95% CI 0,19–0,44) ve srovnání 
s jedinci statiny neléčenými i po adjustaci na dyslipidemii, 
podtyp iktu a další zavádějící parametry.

Zásadním zjištěním je jistě jednak fakt, že po ischemické 
cévní mozkové příhodě užívala hypolipidemickou terapii statiny 
coby vhodnou sekundárně preventivní léčbu pouze necelá 
polovina mladých dospělých osob z této studie (obecně pa cienti 
starší s kardiovaskulárně rizikovějším profilem). Především však 
výsledky tohoto průzkumu potvrzují, jak zásadní je léčba statiny 
v  rámci (sekundární) prevence vaskulárních příhod – zde byl 
autory demonstrován až 62% pokles rizika celkové mortality 
a 71% snížení recidivy iktu při užívaní statinu po první epizodě 
ischemické cévní mozkové příhody. Jedná se o další z mnoha 
potvrzení pozitivního dopadu hypolipidemické terapie na 
individuální kardiovaskulární riziko našich pacientů.
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V. česko-slovenská lipidová akademie
Mikulov, 18.–19. 10. 2019

Podzimní Česko-slovenská lipidová akademie v Mikulově, orga-
nizovaná ve spolupráci se Slovenskou asociáciou aterosklerózy 
(SAA), letos kromě odborných přednášek nabídla účastníkům 
workshopy a sérii panelových diskusí nad novými doporuče-
nými postupy ESC/EAS pro management dyslipidemií.

Páteční program patřil v úvodu problematice diabetické 
dyslipidemie (doc. D. Karásek, FN v Olomouci) a terapii dys-
lipidemie v kontextu jaterních onemocnění – na toto téma 
pronesl přednášku doc. MUDr. B. Vohnout, Ph.D., předseda 
SAA. Poznamenal, že letos vydaná doporučení ESC/EAS 
pro management dyslipidemií (DLP) se jaterním enzymům 
detailněji nevěnují a  spíše než o  souhrn „tvrdých“ studij-
ních dat jde o konsenzus autorů, jak vlastně jaterní trans-
aminázy u  pacientů s  DLP v  klinické praxi hodnotit: „Asi 
u 2 % pacientů dochází k přechodnému zvýšení ALT a pokra-
čováním léčby se hladiny normalizují. Dlouhodobá léčba statiny 
je v těchto případech bezpečná. Guidelines dále říkají, že před 
začátkem hypolipidemické léčby by měla být zkontrolována hla-
dina ALT a dále ještě jednou za 2–3 měsíce po započetí léčby. 
Pokud se neobjeví nějaké abnormality, další sledování jaterních 
funkcí není nutné.“ Guidelines také stále ještě doporučují kon-
trolu ALT při léčbě fibráty, a pokud jsou hodnoty vyšší, měl by 
být vyloučen abúzus alkoholu a jaterní steatóza. Pokud při kon-
trole přetrvává zvýšení koncentrací ALT nad 3násobek horního 
limitu, je doporučeno hypolipidemickou léčbu vysadit a pátrat 
po příčinách. Léčba by měla být obnovena po návratu jaterních 
enzymů do normy (kontrola za 4–6 týdnů) nebo po objasnění 
a vyřešení příčiny: „Americká Národní lipidová asociace pravi-
delně hodnotí, jaká je bezpečnost léčby statiny z pohledu jater-
ních onemocnění. Opět dochází k závěru, že účinek statinů na 
snížení kardiovaskulárního rizika významně převyšuje potenci-
ální rizika poškození jater. Potvrzuje také evropská doporučení 
v oblasti hodnocení jaterních funkcí před zahájením hypolipid-
emické léčby,“ řekl doc. Vohnout a doplnil, že americká doporu-
čení se věnují i podávání statinů při chronických onemocněních 
jater, jako jsou např. steatóza a steatohepatitida. Tato nejsou 
kontraindikací, stejně jako není kontraindikací statinové léčby 
kompenzovaná jaterní cirhóza nebo hepatitida B a C, autoimu-
nitní hepatitida nebo stav po transplantaci jater. Statiny by však 
neměly být podávány pacientům s dekompenzovanou cirhózou 
a při akutním jaterním selhání.

A jak postupovat v případě, že jsou zvýšeny jaterní trans-
aminázy < 3násobek horních hodnot a  koncentrace celko-
vého bilirubinu a kreatinkinázy (CK) jsou normě? Důležité je 
vyloučit steatózu jater a je možné zahájit léčbu statiny s poz-
dějším opakováním vyšetření jater. Pokud je celkový bilirubin 
vyšší a CK v normě, je doporučeno vyhodnotit osobní anam-
nézu a identifikovat např. Gilbertův syndrom. Statin v tomto 
případě kontraindikovaný není. „Pokud je zvýšený konjugo-
vaný bilirubin, je situace jiná a pacient by měl být důkladně 
vyšetřen. Osobně takové nemocné raději posílám k hepato-
logovi,“ doporučil doc. Vohnout.

Homocystein a kardiovaskulární riziko
Doc. MUDr. J. Lietava, CSc., z Centra experimentálnej medi-
cíny SAV popsal aktuální stav poznání týkající se homocys-
teinu. Shrnul, že zvýšené koncentrace homocysteinu jsou spo-
jené s akcelerací aterosklerózy a KV-komplikací. Přesto stále 
není jasné, jakým způsobem homocystein působí. „Víme, že 
učinkuje přes oxidační stres. Může snížit hladinu NO, což je 
významný faktor ovlivňující antiagregaci a  další důležité fy-
ziologické funkce. Autooxidace homocysteinu iniciuje peroxi-
daci lipidů za vzniku superoxidových radikálů. Tím se modifi-
kuje oxidace LDL-částic a iniciuje se atrogeneze. Prooxidační 
efekt homocysteinu se projevuje i při deficitu kyseliny listové. 
Důležité je, že celý uvedený proces zasahuje také do metylace 
DNA, což je zřejmě klíčové pro hledání odpovědi na otázku, 
proč v některých studiích vede snížení homocysteinemie ke 
snížení rizika iktů a v jiných má protichůdné účinky,“ popsal 
doc. Lietava.

Epidemiologické studie ukázaly, že homocystein je nezá-
vislý KV-rizikový faktor a podílí se v 10 % na celkové úmrtnosti. 
Zvýšení homocysteinemie o 5 μmol/l zvyšuje riziko KV-pří-
hod o třetinu. Prevalence hyperhomocysteinemie je zhruba 5% 
ve všeobecné populaci a 14 až 17% u vysoce rizikové popu-
lace. Není však jasné, zda v prevenci KV-příhod funguje snižo-
vání hyperhomocysteinemie. Podle doc. Lietavy zřejmě vzniká 
k  tzv. U-křivka, jak ukázala např. studie HOPE2, v níž podá-
vání vitaminů skupiny B snižovalo tloušťku intima-media, ale 
jen do určité doby: „Pokud se ve studiích vyloučili nemocní 
s poruchami vstřebávání, léčba hyperhomocysteinemie přiná-
šela více než 20% pokles KV-příhod, přičemž se dle tzv. homo-
cysteinového konsenzu za normální koncentraci homocys-
teinu považují hodnoty do 15 μmol/l.
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Mezi faktory zvyšující homocysteinemii patří vegetariánství 
a veganství (těžké deficity vitaminu B12), malnutrice s defici-
tem kyseliny listové (vyskytující se až u 40 % geriatrické popu-
lace) a sedanterizmus. Zajímavé jsou stavy spojené s mírnou 
hyperhomocysteinemií, mezi které patří malignity nebo neuro-
psychiatrické poruchy – mnohé práce ukazují, že homocystein 
ovlivňuje vyšší neuropsychické funkce a  jeho snížení může 
v léčbě těchto onemocnění pomoci.

Jak už bylo uvedeno, v některých studiích bylo pozorováno 
snížení rizika cévních mozkových příhod (CMP) při léčbě hy-
perhomocysteinemie, nicméně podle amerických doporu-
čení pro léčbu CMP není toto opatření doporučováno a stejně 
tak není indikován rutinní screening hyperhomocysteinemie 
u pacientů s ischemickou CMP. Zdá se ale, že intervenování 
homocysteinemie je k  něčemu dobré – některé studie na-
značují, že pokud se zvýšená hladina homocysteinu hodnotí 
u pacientů se středním a vysokým KV-rizikem, dochází k dal-
šímu zpřesnění míry rizika, podle jiných prací zase struktura-
lizace hladin homocysteinu ve vztahu k léčbě pravastatinem 
identifikuje pacienty vyžadující inzenzivnější léčbu.

Z léčby hyperhomocysteinemie podle doc. Lietavy nejvíce 
profitují nemocní, kteří se dostali na hodnoty < 7,8 μmol/l. Stále 
však není jasné, pro jaké pacienty je tato léčba vhodná a jak 
má být intenzivní. „Víme, že u většiny onemocnění léčba homo-
cysteinemie není třeba, protože neovlivňuje další osud pacienta. 
Lze uzavřít, že léčba mírné a středně těžké hyperhomocystein-
emie v prevenci a léčbě KV-onemocnění nemá oporu v důka-
zech a nelze ji paušálně doporučit. Paušálně nelze doporučit 
ani testování mutací MTHFR v prevenci a léčbě mírné a středně 
těžké hyperhomocysteinemie, stejně jako plošný screening ho-
mocysteinemie v běžné populaci. Vyšetření homocysteinemie 
u pacientů ve vysokém riziku může přinést dodatečnou infor-
maci o výši jejich srdečně-cévního rizika,“ shrnul doc. Lietava.

Doporučení pro léčbu dyslipidemií – stav v roce 
2019
V sobotu dopoledne probíhaly panelové diskuse o nových gui-
delines. Prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT, mimojiné 
připomněl, že letošní doporučení přinášejí modifikaci známé ta-
bulky SCORE – poprvé se rozšiřuje stratifikace KV-rizika až do 
kategorie 70 let věku. Podle prof. Vrablíka má určitý význam pře-
devším pro země s nižším základním KV-rizikem. Druhou modi-
fikací tabulky SCORE je pak to, že je vypuštěn oddíl s koncent-
rací celkového cholesterolu 8 mmol/l, protože osoba s takovými 
hodnotami je suspektní z familiární hypercholesterolemie (FH) 
a vyžaduje jiný způsob hodnocení. U věkových kategorií < 40 let 
věku, u nichž by bylo třeba přesnějších stratifikačních pomůcek, 
nepřinášejí guidelines nic nového, opřít se stále lze jen o tabulku 
relativního rizika. Doporučováno je používání on-line skórova-
cích nástrojů, jako je např. heartscore.org, který lze využít k ná-
zorné edukaci nemocného. V současnosti se připravuje rekalib-
race tohoto nástroje podle guidelines 2019.

Za zmínku stojí také doporučeními propagovaný koncept 
cévního věku jako nástroje edukace pacienta. Např. pomocí 
tabulek SCORE, v nichž jsou procenta rizika nahrazena roky 

cévního věku, lze pacientům názorně ukázat, jak kvůli rizi-
kovým faktorům jejich cévní věk předbíhá věk kalendářní. 

V panelové diskusi zazněla také důležitá myšlenka, že na-
vzdory expanzi diagnostických a  skórovacích systémů je 
důležité věnovat pacientovi dostatek času a pečlivě odebrat 
osobní a rodinnou anamnézu, která může poukázat na řadu 
počínajících problémů třeba u mužů s erektilní dysfunkcí, 
žen s předčasnou menopauzou apod.

Co se týká snížení cílových hodnot LDL-cholesterolu (LDL-C) 
u pacientů ve středním, vysokém a velmi vysokém KV-riziku, 
hodnotili účastníci tyto změny jednoznačně pozitivně: léka-
řům je vysláno jasné poselství o důležitosti snižování hodnot 
LDL-C. Vzhledem k tomu, že podle studie EURO ASPIRE jen 
méně než polovina pacientů v  sekundární prevenci dosa-
huje hodnot LDL-C < 1,8 mmol/l, je žádoucí, aby byla nalé-
havost léčby hypercholesterolemie podtržena, a  jak uvedla 
MUDr. Ľ. Fábryová, Ph.D., mohla by nová doporučení vést ke 
zlepšení terapeutické inercie a zefektivnění hypolipidemické 
léčby dostatečnou titrací a využíváním kombinací. Jak doplnil 
prof. MUDr. V. Soška, CSc., od poloviny letošního roku nemají 
statiny v ČR žádná indikační omezení a ezetimib mohou u pa-
cientů, kteří nedosahují kompenzace LDL-C pomocí maxi-
mální dávky statinů, předepisovat lékaři všech odborností.

23. kongres o ateroskleróze
Plzeň, 5.-7. 12. 2019

23. výroční kongres ČSAT se konal v Plzni a vůbec poprvé také 
na Mikuláše – i proto byla nálada ještě předvánočně slavnost-
nější než jindy. Nechyběly bloky zaměřené na tradiční témata 
ani zahraniční přednášející. Blok mezioborových sdělení tento-
krát připravila Česká revmatologická společnost ČLS JEP.

Hosté, kteří letos přijali pozvání vystoupit na kongresu, byli 
opět významní: prof. Lale Tokgözoğlu, současná prezidentka 
Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS), v Plzni roze-
brala klíčové body nových doporučení ESC/EAS pro manage-
ment dyslipidemií, a prof. Arnold von Eckardstein z University 
of Zurich se věnoval postavení HDL-částic v  procesu atero-
sklerózy. Na kongres zavítaly i známé domácí tváře oboru psy-
chiatrie a psychologie: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRC 
Psych., se spolu s prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., z Psy-
chiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zaměřili svoji pozor-
nost na stále více akcentovanou problematiku adherence pa-
cientů, která je u  chronických metabolických onemocnění 
tradičně nízká. Původních výzkumných sdělení v  posterové 
sekci bylo jednadvacet. V září vydané evropské doporučené 
postupy pro management dyslipidemií obsahují řadu důleži-
tých novinek, proto jim byl na kongresu věnován hodinový dis-
kusní blok za účasti předních odborníků souvisejících oborů. 
Letos již potřetí ČSAT podpořila konání edukačního semináře 
pro pacienty s familiární hypercholesterolemií (FH), který orga-
nizovala společnost Diagnóza FH, z.s. O prevenci infarktu myo-
kardu na semináři promluvila prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc., 
z Centra preventivní kardiologie FN v Plzni, a praktické aspekty 
jídelníčku v KV-prevenci shrnula V. Boháčová, DiS. Program 
kongresu v sobotu 7. prosince uzavřela sekce Hot lines re-
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agující na aktuální dění v oblasti klinických studií. Význam-
ným hostem této sekce, který promluvil o výsledcích studie 
COMPASS, byl prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., první mís-
topředseda České kardiologické společnosti.

Během dvou pracovních večerů byla udělena tradiční oce-
nění ČSAT. První místo v publikační soutěži za rok 2019 ob-
sadila Mgr. T. Dusilová z Pracoviště radiodiagnostiky a  inter-
venční radiologie IKEM, Praha s článkem v časopise American 
Journal of Clinical Nutrition zabývající se rozdílnými účinky po-
dávané fruktózy a  glukózy na složení tuku v  játrech. Druhé 
místo obsadil Mgr. M. Vicen Farmaceutické fakulty v Hradci 
Králové za publikaci článku ve FASEB Journal o roli endoglinu 
při cholesterolem indukované endoteliální a  vaskulární dys-
funkci in vivo a in vitro. O třetí místo se podělily dvě autorky: 
MUDr. A. Kraj čoviechová, Ph.D., z Centra kardiovaskulární 
prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, a Mgr. 
Soňa Kauerová (rozená Čejková), Ph.D., z  Laboratoře pro 
výzkum aterosklerózy, IKEM Praha. V posterové soutěži byli 
oceněni: Mgr. H. Kubátová za práci Vztah subpopulací makro-
fágů k sono grafickým ukazatelům (ne)nestability karotického 
plátu, M.Sc. Ivone Cristina Igreja e Sá za práci Soluble endo-
glin, cholesterol and bile acids metabolism in NASH mouse 
model a Ing. Jan Šilhavý, Ph.D., za práci Snížené množství mi-
tochondriální acyl-koenzym A syntetázy (Acsm3) může přispí-
vat k  hypertriglyceridemii u  polydaktilního kmene laborator-
ního potkana. Laureátům soutěže budou uhrazeny náklady 
spojené s účastí na 24. kongresu ČSAT v Brně v prosinci 2020.

Na kongresu o ateroskleróze nemohla chybět problema-
tika FH a s ní souvisejícího projektu MedPed. Proběhl pra-
covní oběd center MedPed, odborný blok věnovaný FH a také 
bylo uděleno ocenění pracovníkům a centrům MedPed. Za 

dlouhodobý přínos v oblasti diagnostiky závažných dyslipid-
émií a za zásluhy o rozvoj projektu MedPed byl oceněn Mgr. 
Lukáš Tichý, Ph.D. Vynikajícím centrem MedPed v roce 2020 
se stala Třebíč a MUDr. Jan Lacko a IKEM Praha a prof. MUDr. 
Věra Adámková, CSc. a MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

Kardiovaskulární riziko a revmatická onemocnění
Na poli vztahů mezi dnou a  KV-rizikem stále panují určité 
kontroverze, které v rámci bloku České revmatologické spo-
lečnosti ČLS JEP shrnul prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 
Jedna z nich je, jak se dívat na hyperurikemii. Je nezávislým 
rizikovým faktorem KV-onemocnění (KVO)? Bohužel to zatím 
není jednoznačné. Dalšími kontroverzemi např. je, zda se liší 
situace u asymptomatické hyperurikemie a dnavé artritidy, 
zda terapie hyperurikemie snižuje riziko KVO nebo které pa-
cienty s hyperurikemií vůbec léčit. „Jedna ze studií ukázala, 
že dlouhodobá normalizace hladiny kyseliny močové měla 
ochranný vliv na ledviny. Co se týče ovlivnění kardiovasku-
lárního rizika, máme poměrně málo dat. Menší randomizo-
vané studie například naznačily, že inhibitory xantinoxidázy 
zlepšují endoteliální dysfunkci a oxidační stres nebo se uká-
zalo, že alopurinol v dávce 600 mg denně vedl k regresi masy 
levé komory u  téměř 70 pacientů s  ICHS a  zvyšoval jejich 
schopnost cvičení,“ řekl prof. Pavelka. Podle jedné z meta-
analýz pak alopurinol snižoval systolický krevní tlak u pa-
cientů léčených i  neléčených na hypertenzi a  diastolický 
tlak u léčených hypertoniků. Jak konstatoval prof. Pavelka, 
zatím nejsou k dispozici přesvědčivé důkazy o tom, že sní-
žení koncentrace kyseliny močové v krvi snižuje KV-riziko. 
Význam intervence spočívá především ve snížení atak dny 
a nefrolitiázy. Připomněl také, že podle Evropské ligy proti 
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revmatismu (EULAR) je v terapii dny aktuální koncept „tre-
at-to-target“, tedy léčba k cíli založená na pravidelném hod-
nocení a adjustaci léčby. Na začátku léčby dny je stanovení 
terapeutického cíle (u pacientů s dnou koncentrace kyseliny 
močové < 360  mikromol/l a  < 300  mikromol/l u  pacientů 
s dnavými tofy), edukace pacientů a profylaktická léčba (nyní 
se u  každého pacienta doporučuje při zahájení hypourik-
emické léčby podat na dobu 3–6 měsíců malou dávku kol-
chicinu). Doporučuje se také zahajovat léčbu alopurinolem 
v menší dávce a postupně ji titrovat – je to jednak prevence 
alergií a jednak by prudké snížení hyperurikemie mohlo vyvo-
lávat nové dnavé ataky. „Většinou dosáhneme cíle v první linii 
léčby. Pokud ne, v druhé linii je možné podat febuxostat. Nyní 
bude dostupné také nové urikosurikum lesinurad. K léčbě hy-
perurikemie jsou indikováni nemocní s dnou s častými ata-
kami akutního zánětu, s chronickou tofózní dnou, destrukcí 
kloubů a urolitiázou. S otazníkem jsou nemocní s řídkými zá-
chvaty dny a opakovanými asymptomatickými hyperurikemi-
emi > 540 mikromol/l. U nich by každopádně měly být hla-
diny kyseliny močové monitorovány v  intervalu 6  měsíců. 
U pacientů s dnou je rovněž důležité hodnotit renální funkce, 
poprvé v době diagnostikování a po té v pravidelných interva-
lech. Jak podotkl prof. Pavelka, u dny bohužel nejsou známy 
prediktory odpovědi na léčbu ani prediktory průběhu choroby.

Mezi důležité komorbidity u dny patří arteriální hypertenze 
(u cca 50  % pacientů), poškození ledvin, diabetes (u 20  %) 
nebo dyslipidemie (u 80 %). Komorbidity asociované s dnou 
by měly být řádně léčeny a sledovány, je však třeba pamato-
vat na to, že léky používané k  léčbě přidružených onemoc-
nění mohou ovlivňovat, resp. zhoršovat metabolizmus kyse-
liny močové. Nelze proto opomíjet zásady životního stylu jako 
snížení tělesné hmotnosti, pravidelné cvičení, preference níz-
kotučných mléčných výrobků, abstinence alkoholu, omezení 
slazených nápojů, těžkých jídel a nadměrného požívání masa 
a mořských plodů.

Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější autoimunitní zánět-
livou chronickou ortopatií – postihuje asi 1 % populace a je asi 
5krát častější u žen středního věku. Většinou se jedná o symet-
rickou polyartritidu zasahující zpravidla drobné klouby nohou 

a rukou, s progredujícím charakterem. Standardní mortalita je 
asi 1,7krát vyšší u etablované RA ve srovnání se zdravou po-
pulací. „Hlavní příčinou úmrtí pacientů jsou kardiovaskulární 
komorbidity. Tento trend se za posledních zhruba 5 dekád ne-
změnil. Příčinou je časnější nástup a rychlejší progrese atero-
sklerózy a vyšší náchylnost pacientů k ruptuře plátů. Uplatňuje 
se navíc lipidový paradox: při zvýšeném systémovém zánětu 
dochází paradoxně k poklesu koncentrací většiny lipidů a při 
systémové protizánětlivé léčbě dochází k normalizaci stavu,“ 
řekl MUDr. M. Tomčík z RÚ v Praze. Doplnil, že existují ovšem 
i netradiční a pro nemoc specifické rizikové faktory, které do-
kážou vysvětlit další část KV-rizika (trvání a aktivita RA a sys-
témové zánětlivé parametry). Dle MUDr. Tomčíka se rozvíjí 
KV-riziko u pacentů s RA velmi záhy – už v prvním roce cho-
roby se pomocí ultrasonografie dá detekovat zvýšená preva-
lence subklinické aterosklerózy. Absolutní 10leté KV-riziko 
je u RA stejné jako u zdravého člověka, který je ale o 5 až 
10 let starší. Nejvyšší KV-riziko je přítomno u pacientů s po-
zitivními revmatoidními faktory a  s diagnózou RA stanove-
nou do 50 let věku. Dokonce bylo detekováno vyšší riziko in-
farktu myokardu (IM) už 2 roky před manifestací RA. Při RA 
je asi o 48 % zvýšeno riziko všech KV-chorob, o 68 % je zvý-
šeno riziko IM, o 40 % riziko iktu a o 87 % riziko městnavého 
srdečního selhání. Dle metaanalýzy z roku 2017 ke zvýšení 
KV-rizika o 47 % přispívá také léčba RA glukokortikoidy. Zá-
kladní pilíř terapie, metotrexát (MTX), má naopak protektivní 
efekt: KV-riziko snižuje o 28 %. AntiTNF léky snižují KV-riziko 
také: riziko všech KV-příhod o 30 %, riziko IM a CMP o 41 %. 
Podstatné je, jak pacient na antiTNF léčbu odpovídá. Pacienti 
s dobrou odpovědí mají riziko relativně nejbližší zdravé po-
pulaci, zatímco při suboptimální odpovědi je KV- riziko stále 
zvýšené. „Biologické léky jsou na tom s kardiovaskulární pro-
tektivitou podobně jako antiTNF. O nových lécích, inhibito-
rech Janusovy kinázy, zatím víme jen to, že při jejich podá-
vání nebylo prokázáno zvýšené srdečně-cévní riziko,“ uzavřel 
MUDr. Tomčík.

Celý článek o odborném programu kongresu najdete na 
www.athero.cz v sekci Novinky.
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1. SPC Repatha, 19. listopadu 2019.

Zkrácená informace o léčivém přípravku REPATHA

  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 

Název léčivého přípravku: Repatha 140 mg injekční roztok v předplněném peru. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedno předplněné pero obsahuje evolocumabum 140 mg v 1 ml roztoku. Léková forma: Injekční roztok. Terapeutické indikace: Léčba primární hypercholesterolemie (heterozygotní 
familiární a nefamiliární) nebo smíšené dyslipidemie u dospělých jako přídavek k dietě, a to: 1. v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími 
hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších. Léčba prokázaného aterosklerotického kardiovaskulárního 
onemocnění u dospělých ke snížení kardiovaskulárního rizika, a to 1. v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu s dalšími hypolipidemiky nebo bez nich, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. 
Dávkování a p sob podání: Podává se subkutánně do břicha, stehna nebo do horní oblasti paže. Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie u dospělých: Doporučená dávka je 140 mg 1x za dva týdny nebo 420 mg 1x měsíčně. Obě dávky jsou klinicky ekvivalentní. Homozygotní familiární 
hypercholesterolemie u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších: vodní dopor ená dávka e  m   m sí n  ok d nebylo po  dnech dosa eno klinicky v namné odpov di na lé b  frekvenci dávek e mo né v ši  na  m   a  dny  acien i na aferé e moho  ahá i  
lé b  dávko   m   a  dny  aby o o schéma odpovídalo cykl  aferé y  Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých: Doporučená dávka je buď 140 mg 1x za dva týdny nebo 420 mg 1x měsíčně. Obě dávky jsou klinicky ekvivalentní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Porucha funkce ledvin: U pacient  30 ml/min/1,73 m2) jsou zkušenosti omezené a přípravek Repatha se má používat s opatrností. Porucha funkce jater: 
Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) nebyli studováni a přípravek Repatha se má používat s opatrností. Suchý přírodní kaučuk: Kryt skleněné předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suchého přírodního kaučuku (derivát latexu), který může vyvolávat alergické reakce. Interakce s jinými 

léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nebyly provedené žádné formální lékové studie interakcí. V klinických studiích byla hodnocena farmakokinetická interakce mezi statiny a evolokumabem. Při použití kombinace statinu a přípravku Repatha není nutná úprava dávky statinu. Fertilita, těhotenství 

a kojení: V lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu evolokumabem. Není známo, zda se evolokumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/kojence nelze vyloučit. Na 
základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Repatha. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu evolokumabu na fertilitu u člověka. Nežádoucí účinky:  Nejčastěji hlášené v hlavních klinických 
kontrolovaných studiích při podávání doporučených dávek byly nasopharyngitis  (7,4 %), infekce horních cest dýchacích (4,6 %), bolest zad (4,4 %), artralgie (3,9 %), chřipka (3,2 %) a reakce v místě vpichu injekce (2,2 %). Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte 
před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po vyjmutí z chladničky může být přípravek Repatha uchováván při pokojové teplotě (do 25 °C) v původním obalu a musí se použít do 1 měsíce. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 
ZK Breda, Nizozemsko Registrační číslo EU/1/15/1016/003 Datum revize textu: 19. listopadu 2019 

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie u pacientů adherujících 
k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě v kombinaci s vysoce in en ivní hypolipidemicko  terapií. 
* Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST. 
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