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Vážení kolegovia, milí priatelia, 
Vitajte na stránkach prvého tohtoročného čísla časopisu Atheroreview, ktorý aj v dnešnej kompli-
kovanej dobe má ambíciu byť zaujímavým a prínosným zdrojom informácii na poli aterosklerózy. 

Prínosom pre každodennú klinickú prax bude určite stanovisko Českej společnosti pro ate-
rosklerózu (ČSAT) k nedávno publikovanému konsenzu Európskej aterosklerotickej spoločnosti 
o lipoproteínoch o nízkej hustote a nenechajte si ujsť ani editorial pána profesora Rudolfa Poledne 
k tomuto stanovisku. Vašej pozornosti by nemali uniknúť ani ďalší článok s editoriálom, ktoré sa 
venujú vzťahu nízkej hladiny cholesterolu a diabetu 2. typu. 

V časopise dvoch národných aterosklerotických spoločností určite nemôžu chýbať články, 
ktoré pojednávajú o  nutnosti správnej intervencie a  ovplyvnení rizikových faktorov. Zrkadlo, 
v ktorom sa odzrkadlí, ako sa nám darí, či nedarí liečiť dyslipidémie nám „nastaví“ samotný pred-

seda ČSAT pán profesor Michal Vrablík. Téme diabetu sa venuje aj ďalší článok, ktorý pojednáva o antisklerotických a pro-
tizápalových účinkoch SGLT2-inhibítorov, ktoré svojimi účinkami patria k novým antidiabetikám pútajúcim pozornosť nielen 
diabetológov. O prínose a aktuálnosti článku venujúcom sa liečbe dyslipidémie počas pandémie COVID-19 určite nebude 
mať pochybnosti nikto z nás. Dúfam, že po prečítaní tohto čísla nášho (a verím aj Vášho) časopisu budete netrpezlivo oča-
kávať vydanie ďalších tohtoročných čísiel časopisu, ktoré pripravujeme na jún a október.

Už tradične vychádza prvé číslo každého ročníka Atheroreview v čase organizovania hlavného dvojdňového podujatia Slo-
venskej asociácie aterosklerózy, Školy lipidológie a Nových trendov v prevencii aterosklerózy. A aj keď súčasná epidemio-
logická situácia nedovoľuje, aby sme sa pri tejto príležitosti stretli osobne, tak paradoxne nám priniesla možnosťou online 
pripojenia z domu či pracoviska aj príležitosť prezentovať toto podujatie aj našim Českým kolegom a priateľom, ktorých 
v mene svojom aj v mene celej Slovenskej asociácie aterosklerózy čo najsrdečnejšie pozývam v dňoch 10. – 11. 2. 2021 na 
pripojenie sa a sledovanie XI. Školy lipidológie a XXIX. Nových trendov v prevencii aterosklerózy <https://live.meditrend.
sk/saa2021/>. 

Prajem Vám v novom roku 2021 v prvom rade čo najpevnejšie zdravie a úspechy v práci a spokojnosť v osobnom živote. 

Váš Branislav Vohnout
prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy a zástupca vedúceho odborného redaktora časopisu AtheroReview
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V minulém roce publikovala velká skupina předních evrop-
ských odborníků v časopise European Heart Journal review 
o LDL produkujících kardiovaskulární choroby [1]. Ten článek 
je zcela vyčerpávající (patologie, genetika a terapie) stano-
visko panelu European Atherosclerosis Society (EAS). 

V tomto čísle časopisu Atheroreview najdete výborně na-
psaný sukus této rozsáhlé práce od prof. P. Kramla, Ph.D. 
[2] Rád bych požádal všechny členy České společnosti pro 
atero sklerózu, Slovenskej spoločnosti aterosklerózy a  ze-
jména lékaře v  preventivních ambulancích, aby si článek 

podrobně prostudovali. Je tam vše, co potřebujeme o me-
chanizmu patogenního vlivu LDL vědět (a podrobně).

Literatura

1. Borén J, Chapman MJ, Krauss RM et al. Low-density lipoproteins cause 
atherosclerotic cardiovascular disease: pathophysiological, genetic, and 
therapeutic insights: a consensus statement from the European Atherosc-
lerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2020; 41(24): 2313–2330. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehz962>.
2. Kraml P, Vrablík M, Blaha V et al. Druhý konsenzus EAS o lipoproteinech 
o nízké hustotě: stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu. 
AtheroRev 2021; 6(1): 9–16.

Důležité aktuální informace z konsenzu EAS  
o LDL-lipoproteinech: editorial

Important current information of consensus statement of EAS on low-density 
lipoproteins: editorial

Rudolf Poledne
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Abstrakt

Panel odborníků Evropské aterosklerotické společnosti vydal v lednu 2020 v pořadí již druhé společné stanovisko týkající 
se lipoproteinů o nízké hustotě (LDL – Low Density Lipoproteins) a jejich vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním na 
podkladě aterosklerózy (ASKVO) [1]. Tento proces začíná v dětství a bylo prokázáno, že 71 % mužů a 43 % žen ve středním 
věku již vykazuje známky subklinické aterosklerózy [1–3]. V tomto stanovisku je probírána na molekulární, buněčné a tká-
ňové úrovni kauzální úloha LDL v patogenezi aterosklerózy, jejich přímý účinek na arteriální stěnu s kaskádou dějů vedou-
cích k tvorbě plátu. Mechanizmy týkající se penetrace LDL arteriální intimou, jejich retence uvnitř stěny, jakož i následné 
faktory imuno-inflamatorní odpovědi nebyly doposud zcela objasněny. Autoři dále připouštějí, že i ostatní lipoproteiny obsa-
hující apoprotein B včetně lipoproteinů bohatých na triglyceridy (TGRL – TriGlyceride Rich Lipoproteins) a jejich remnantů – 
lipoproteinů o intermediární hustotě (IDL – Intermediate Density Lipoproteins), a dále i Lp(a) mají kauzální vztah k patoge-
nezi aterosklerózy, hodnocení jejich významu však není součástí tohoto stanoviska [5–8].

Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění na podkladě aterosklerózy – lipoproteiny o nízké hustotě – lipoproteiny o in-
termediární hustotě

Abstract

In January 2020, the expert panel of the European Atherosclerosis Society released already its second consensus regard-
ing Low Density Lipoproteins (LDL) and their relation to cardiovascular diseases based on atherosclerosis (ASCVD) [1]. This 
process begins in childhood and it has been proven that 71 % middle-aged males and 43 % middle-aged females already 
present the signs of subclinical atherosclerosis [1–3]. This statement discusses the causal role of LDL in the pathogenesis 
of atherosclerosis, their direct effect on the arterial wall with a cascade of processes leading to plaque formation, at the 
molecular, cellular and tissue levels. The mechanisms involved in the penetration of LDL through the arterial intima, their 
retention within the wall, as well as the subsequent factors of the immuno-inflammatory response have not been fully eluci-
dated yet. The authors further note that the other lipoproteins containing apoprotein B including Triglyceride rich lipopro-

Druhý konsenzus EAS o lipoproteinech o nízké 
hustotě: stanovisko výboru České společnosti 
pro aterosklerózu

Second consensus statement of European Atherosclerosis Society  
on low-density lipoproteins: statement of Czech Society for Atherosclerosis

Pavel Kraml1, Michal Vrablík2, Vladimír Blaha3, Renata Cífková4, Tomáš Freiberger5, David Karásek6, Jan Piťha7,  
Hana Rosolová8, Vladimír Soška9, Tomáš Štulc1, Zuzana Urbanová10 (za výbor ČSAT)
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teins (TGRL) and their remnants – lipoproteins of intermediate density (IDL), and also Lp(a), have a causal relationship to 
the pathogenesis of atherosclerosis, however their significance is not part of this statement [5–8].

Key words: cardiovascular diseases based on atherosclerosis – low-density lipoproteins – intermediate-density lipoproteins 

Úvod
Autoři předkládají důkazy o tom, že LDL-částice jsou pri-
mární spouštěče aterogeneze [9–12]. Z patofyziologických 
mechanizmů je nejprve probírána transcytóza, tedy průnik 
lipoproteinů o nízké hustotě (LDL – Low Density Lipopro-
teins) z  lumina do arteriální intimy, který není pouze pasiv-
ním průnikem přes poškozený endotel, ale zároveň jde o ak-
tivní proces, kterého se účastní nově detekované receptory 
na plazmatické membráně endotelií – scavengerový receptor 
B1 (SR-B1) a receptor ALK1 (Activin receptor-Like Kinase 1) 
[13–15]. Hypercholesterolemie i hyperglykemie transcytózu 
LDL v endoteliích zvyšují, zatímco estrogeny vykázaly inhi-
biční efekt [16–18]. Akumulace LDL-částic v subendoteliál-
ním prostoru intimy pak závisí na interakci pozitivně nabi-
tých zbytků aminokyselin argininu a lyzinu apolipoproteinu 
(apo) B100, neseném na povrchu LDL, s negativně nabitými 
sulfátovými a karboxylovými skupinami proteoglykanů arte-
riální stěny [19]. Zmnožení proteoglykanů spolu s buňkami 
hladké svaloviny (SMC  – Smooth Muscle Cells) způsobují 
intimální hyperplazii [20]. K  té významně přispívá i  turbu-
lentní proudění a porušený tzv. shear stress v oblasti bifur-
kace, jakož i intervenční výkony [21,22].

Vlastnosti LDL-částic
Částice LDL mohou být velice heterogenní. Podle hustoty 
rozlišujeme za fyziologických podmínek v humánní plazmě 
3 frakce: LDL-I (1,019–1,023 g/ml), LDL-II (1,023–1,034 g/ml) 
a malé denzní LDL-III (1,034–1,044 g/ml). Při elevaci triacyl-
glycerolů (TG) detekujeme ještě čtvrtou frakci velmi malých 
denzních LDL-IV (1,044–1,063  g/ml) [23–25]. LDL-chole-
sterol rutinně měřený obsahuje cholesterol ve všech těchto 
frakcích včetně cholesterolu neseného v  lipoproteinech 
o střední hustotě (IDL) a v Lp(a) [27]. Hlavním determinan-
tem jednotlivých subfrakcí LDL jsou částice VLDL bohaté 
na TG. Se stoupající hladinou TG narůstá tvorba malých 
denzních LDL [23,24,26,27]. K tomu přispívá i zvýšená ak-
tivita CETP (Cholesterol Ester Transfer Protein), pod jehož 
vlivem dochází k přenosu TG z jádra VLDL do LDL. Následně 
aktivovaná HL (hepatální lipáza) hydrolyzuje TG v jádru LDL, 
který se tak stává malým a denzním.

Hepatální produkce VLDL závisí na dostupnosti TG a meta-
bolických faktorech, jako je inzulinová rezistence, zatímco li-
polýza a clearence těchto částic jsou dány především obsahem 
apoC-III (apolipoprotein C-III), ANGPTL3 (ANGio PoieTin-Like 
protein 3), aktivitou lipáz, aktivitou LDL-receptorů ve tkáních 
a afinitou LDL k tomuto receptoru [28–31].

U jedinců s  plazmatickou hladinou TG v  rozmezí 0,85–
1,7 mmol/l dochází v játrech k produkci VLDL1 a VLDL2, které 
jsou promptně delipidovány LPL (lipoproteinová lipáza) na IDL 

(Intermediate Density Lipoprotein – lipoproteiny o střední hus-
totě) a následně na LDL-II (tato subfrakce LDL dominuje za fy-
ziologických podmínek) [28,29]. Naproti tomu osoby s  kon-
centrací TG < 0,85 mmol/l mají vysokou aktivitu LPL a nízký 
obsah TG v játrech. Ta potom syntetizují relativně malé VLDL, 
někdy skutečně až velikosti IDL, či dokonce LDL. Převládají-
cím subtypem v plazmě je pak LDL-I, který nacházíme u zdra-
vých jedinců, jakož i u mladých žen [24,26,32]. Tento subtyp 
však vídáme i u pacientů s familiární hypercholesterolemií 
(FH) [33,34]. Pokud koncentrace TG přesáhne 1,7 mmol/l 
a zejména pak 2,23 mmol/l v důsledku hepatální nadpro-
dukce VLDL (např. u inzulinové rezistence a diabetes melli-
tus 2. typu), převáží v plazmě subfrakce malých denzních 
LDL. K  tomu může ještě negativně přispívat vysoký obsah 
apoC-III, který inhibuje aktivitu LPL, a tak brání hydrolýze TG 
ve VLDL a pravděpodobně i jejich clearence [35,36]. Pokud 
ze subfrakcí LDL převládá tendence k tvorbě malých denzních 
částic, hovoříme o aterogenní dyslipidemii. S tou dále souvisí 
i nadbytek remnantních lipoproteinů (VLDL-remnant a IDL). 
S tím, jak se partikule zmenšuje, dochází k alteraci apoB100, 
ke snížení vazebné kapacity LDL-receptoru a ke zpomalenému 
vychytávání těchto partikulí z cirkulace [23,35–37].

Všechny LDL-částice vykazují určitý aterogenní poten-
ciál, který je určen jejich strukturou, vazbou na proteogly-
kany a oxidabilitou [23,38–41]. V arteriální stěně dochází k:
 tvorbě pěnových buněk fagocytózou LDL-agregátů nebo 
internalizací kovalentně modifikovaných LDL přes scaven-
gerové receptory makrofágy

 vzniku proinflamatorních lipidů (např. oxidovaných fosfo-
lipidů)

 tvorbě extracelulárních lipidových depozit obsahujících 
zejména krystaly cholesterolu

 aktivaci vrozené imunitní odpovědi skrze „molekuly spo-
jené s buněčným poškozením“ – DAMP (Damage-Asso-
ciated Molecular Patterns), mezi které patří zejména epi-
topy produktů oxidace a cholesterolové krystaly; DAMP 
rekrutují monocyty-makrofágy, neutrofily, lymfocyty a den-
dritické buňky, což vede k lokálnímu a potenciálně chro-
nickému zánětu a následně k buněčné apoptóze či nekróze 
a vzniku nekrotického jádra plátu

 aktivaci adaptivní imunity, při níž kovalentní modifikací 
apoB100 aldehydy či degradací apoB100 dochází k anti-
gen-specifické odpovědi T-lymfocytů a zapojením B-lym-
focytů k tvorbě protilátek

Další lipoproteiny
Kromě LDL mohou i další lipoproteiny o velikosti < 70 nm ob-
sahující apoB100 indukovat aterosklerotický proces. Jedná 
se o lipo protein Lp(a) a dále remnantní lipoproteiny (VLDL-
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-remnanty a IDL) [6,7,11,13]. Jednotlivé subfrakce LDL se liší 
svojí aterogenitou. Bylo prokázáno, že malé denzní LDL před-
stavují aterogenní riziko nezávisle na ostatních lipoprotei-
nech obsahujících apoB100 (VLDL, remnantní lipoproteiny) 
[25]. Výsledky několika recentních prospektivních studií po-
tvrdily, že právě koncentrace malých denzních LDL, nikoli vel-
kých LDL, predikuje riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) 
nezávisle na koncentraci LDL-cholesterolu [42]. Aterogenita 
malých denzních LDL souvisí s  vyšším obsahem apoC-III, 
glykací apoB100, elektronegativním nábojem a nenasyce-
nými mastnými kyselinami v  cholesterolových esterech, 
které jsou více náchylné k hydroperoxidaci [43–45]. Profil 
LDL-částic a  jejich aterogenita jsou navíc determinovány 
geneticky. Vztah jednotlivých subfrakcí LDL k riziku ASKVO 
je významně ovlivněn i jejich poločasem v plazmě. Prodlou-
žený plazmatický poločas LDL může být způsoben gene-
ticky podmíněnou poruchou vazby k  LDL-receptoru (např. 

u  familiární hypercholesterolemie) nebo strukturálními či 
kompozičními změnami malých denzních LDL, které ná-
sledně snižují jejich afinitu k LDL-receptoru [46,47].

Úloha LDL v patogenezi aterosklerózy
Retence a akumulace LDL je spojena s jejich oxidací a tvor-
bou bioaktivních molekul, které iniciují zánětlivou odpověď 
(schéma) [9,48]. Dochází k  aktivaci endotelových buněk, 
které exprimují adhezivní molekuly a chemokiny, čímž re-
krutují monocyty (typicky inflamatorní Ly6Chi monocyty) do 
arteriální stěny [49–51]. Monocyty diferencují v makrofágy 
a způsobují další oxidaci LDL, které jsou pak rozpoznávány 
a vychytávány scavengerovými (zametačovými) receptory, 
a makrofág se tak mění v pěnovou buňku vyplněnou chole-
sterolem [52]. Kromě oxidace byly popsány i jiné modifikace 
LDL (např. enzymatická degradace nebo agregace), které 
vedou k  jejich vychytávání makrofágem [53,54]. Zvláštní 

Schéma | Úloha LDL v patogenezi aterosklerózy. Upraveno podle [1]
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mechanizmus internalizace dále představuje tzv. makro-
pinocytóza nativních LDL [53,54]. Makrofágy představují 
celou škálu fenotypů a  jejich polarizace závisí na přítom-
nosti pro- či antiinflamatorních faktorů, včetně složených 
lipidů, senescentních buněk a hypoxie [55,56]. Některé epi-
topy na oxLDL aktivují specifické receptory v makrofázích 
(např. Toll-Like Receptory – TLR) a přes NFκB dochází k se-
kreci dalších chemokinů potencujících vychytávání mono-
cytů z  cirkulace [57]. Pěnové buňky mohou dále vznikat 
z  buněk hladké svaloviny medie (Smooth Muscle Cells – 
SMC), zejména v pokročilejších lézích [58]. Významným dů-
sledkem hromadění lipidů v  makrofázích je tvorba chole-
sterolových krystalů, které aktivují intracelulární komplexy 
zvané NLRP3 inflamasomy, pod jejichž vlivem dochází k pro-
dukci klíčových prozánětlivých cytokinů IL1β a IL18 [59]. Do 
zánětlivé odpovědi jsou zapojeny i další inflamatorní buňky, 
např. mastocyty [60]. Dochází rovněž k infiltraci a aktivaci CD4+ 
a CD8+ T-lymfocytů, kterým ostatní buňky cévní stěny prezen-
tují své antigeny. T-lymfocyty v ateromovém plátu mají oligoklo-
nální původ a některé specificky reagují s epitopy odvozených 
od apoB100, což dokládá souvislost LDL s mechanizmy speci-
fické imunity [61,62]. K aterogenezi přispívají i CD4+ Th1-lymfo-
cyty tvorbou interferonu gama (IFNγ), ale tato odpověď je tlu-
mena regulačními T-lymfocyty skrze transformující růstový 
faktor beta (Transforming Growth Factor beta  – TGFβ) 
a IL10 [63]. Přestože se B-lymfocyty vyskytují v plátech jen 
v malém množství, dochází zde k akumulaci protilátek třídy 
IgG a IgM, přičemž mnohé z nich vykazují specificitu k oxLDL. 
Tím dochází k  aktivaci komplementu a  další modulaci in-
flamatorní odpovědi [64,65]. Znalost mechanizmů vrozené 
a získané imunity v procesu aterogeneze umožňuje zacílit 
léčbu přímo na specifické prozánětlivé mediátory (viz re-
centní studie CANTOS s blokátorem IL1β kanakinumabem) 
[66]. Významným proaterogenním faktorem se také uká-
zala porucha mechanizmů rezoluce zánětu v  cévní stěně, 
zejména porucha eferocytózy (fagocytóza apoptotických 
buněk) a odbourávání buněčné debris makrofágy [67–69].

Vztah mezi složením plátu a jeho stabilitou nebyl na bu-
něčné ani molekulární úrovni doposud zcela vysvětlen. Jasné 
však je, že jednu z klíčových rolí hrají SMC, které reagují na 
akumulaci oxLDL proliferací a  tvorbu mezibuněčné matrix 
[70,71]. Naopak odumřelé SMC přispívají k tvorbě nekrotic-
kého jádra plátu. Podle toho, jaký proces převládá, může být 
arteriální úsek klidný, může vykazovat chronickou stenózu 
nebo vyústit v život ohrožující vznik trombu. Aterosklerotické 
léze s velkým lipidovým jádrem, které zasahuje až k vnitřní 
výstelce cévy, a  s tenkou fibrózní čepičkou jsou náchylné 
k ruptuře a následné tvorbě trombu [72]. K ruptuře dochází 
typicky ve velkých lézích s  přítomnou angiogenezí, které 
díky výrazné expanzivní remodelaci způsobují jen mírnou 
stenózu. Ruptura plátu je podle sekčních nálezů zodpovědná 
až za 73 % koronárních trombů a asi 70 % STEMI (ST-Eleva-
tion Myocardial Infarction) [73,74]. U non-STEMI je však pří-
tomná jen asi ve 43–56 % [74,75]. Léze bez lipidového jádra 
se silnou fibrózní čepičkou nejsou náchylné k ruptuře, ale na 

jejich povrchu může dojít k tvorbě trombu v důsledku eroze. 
Zde chybí na povrchu endotelová vrstva a  v prostoru mezi 
trombem a plátem převažují neutrofily. Tyto pláty často obsa-
hují velké množsví hyaluronanu glykosaminoglykanu a SMC 
[76].

Ruptura plátu s tenkou fibrózní čepičkou je mnohem sil-
nějším protrombogenním faktorem než eroze, které nachá-
zíme spíše u mladších pacientů s méně pokročilou atero-
sklerózou, zejména u  žen [73,77]. Terapeutické snižování 
hladin LDL zmírňuje riziko tvorby lipidového jádra, tlumí 
zánětlivou odpověď navozenou LDL a  rozpad vazivové če-
pičky. Léčba statiny snižuje nejen počet příhod, ale u akut-
ních koronárních syndromů vedla k posunu od STEMI k non-
-STEMI, což dokládá, že snižování LDL je méně účinné při 
tvorbě erozí [75,78]. V těchto případech bude potřeba za-
sáhnout do tvorby trombu aditivními léčebnými postupy.

Pláty náchylné k ruptuře se vyskytují zejména v arteriálních 
úsecích s preexistující zbytnělou, patologicky přestavěnou in-
timou. Lipidové jádro je zprvu oddělováno od lumina cévy 
normální intimou, avšak ta je postupně nahrazována kom-
paktní vrstvou SMC a matrix s vysokým obsahem kolagenu, 
která se dostává pod endotel [79]. Tato struktura zvaná fib-
rózní čepička, pokud je dostatečně silná (> 65 μm), chrání 
plát před rupturou [80]. Z  terapeutického hlediska byl pro-
kázán významný vztah mezi fibrózní čepičkou a koncentrací 
LDL-cholesterolu (pacienti s  ICHS léčení statinem a s kon-
centrací LDL-cholesterolu < 1,3 mmol/l měli častěji fibrózní 
plát – 51,7 % a silnou fibrózní čepičku 139,9 μm) [81]. K roz-
padu fibrózní čepičky dochází zejména hydrolýzou mezibu-
něčné matrix metaloproteinázami a  katepsiny produkova-
ných makrofágy [82]. Tato proteolýza spolu s  odumřelými 
SMC a makrofágy rychle mění tkáň čepičky v lipidové jádro 
a predisponuje plát k ruptuře.

Nejasný zůstává vztah kalcifikací ke stavbě a  stabilitě 
plátu, tedy zda koronární kalciové skóre (CAC) určuje riziko 
ruptury plátu nebo zda je pouze markerem pokročilé léze. 
Klinické studie totiž prokázaly, že léčba statiny vedla k pro-
gresi koronárních kalcifikací a  že vytrvalostní sportovci 
mají vyšší CAC, avšak méně kardiovaskulárních příhod než 
méně fyzicky aktivní jedinci [83,84]. Histologické nálezy 
u pacientů zemřelých na akutní infarkt myokardu sice do-
kládají vyšší CAC ve srovnání s kontrolním souborem, ale 
koronární kalcifikace přímo nekorelovaly s nálezem nesta-
bilního plátu [85]. CT-vyšetření pacientů s  akutním koro-
nárním syndromem pak dále ukázala, že rizikové léze mají 
spíše disperzní či „bodové“ kalcifikace (asi 0,2–3 mm), za-
tímco stabilní pláty vykazují souvislé kalcifikace o velikosti 
≥  3  mm [86]. Několik klinických studií také prokázalo, že 
Lp(a) představuje nezávislý rizikový faktor pro vznik nejen 
koronárních, ale obecně tepenných kalcifikací [87].

Jak vyplývá z řady genomových asociačních studií (Geno-
me-Wide Association Studies – GWAS), predispozice k ASKVO 
je spojena s množstvím genových variant, které ovlivňují jak 
počet LDL-částic, tak plazmatické koncentrace LDL-choleste-
rolu [88,89]. Většina GWAS-lokusů, které mají vztah ke kon-
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centraci LDL-cholesterolu a riziku ICHS, se nachází v nekódují-
cích oblastech a regulují především expresi genů ovlivňujících 
vychytávání LDL v hepatocytech [88]. Další genové lokusy řídí 
kvalitativní vlastnosti LDL a náchylnost cévní stěny k infiltraci, 
transcytóze, retenci a modifikaci LDL [90,91]. Rozsáhlé meta-
analýzy GWAS pak prokázaly souvislost ICHS s některými va-
riantami v blízkosti genu kódujícího alfa řetězec kolagenu 
4 (COL4A2) a genu pro integrin alfa 9 (ITGA1), které se uplatňují 
ve složení buněčné matrix, celulární adhezi a ovlivňují i kon-
centraci LDL-cholesterolu v plazmě [92].

Vulnerabilní plát je charakterizován tenkou fibrózní čepič-
kou, objemným nekrotickým jádrem, zánětem a nízkým za-
stoupením SMC [93,94]. K jeho ruptuře přispávají jak bio-
mechanické, tak hemodynamické faktory a  exponované 
komponenty narušeného plátu komunikující s protékající krví 
aktivují koagulační kaskádu a  tvorbu trombu [95]. Koagu-
lace je spuštěna tkáňovým faktorem (TF) přítomným v mem-
bránách makrofágů anebo SMC přehlcených lipidy. Akumu-
lace volného cholesterolu, oxLDL i remnantních lipoproteinů 
makrofágy a  pěnovými buňkami syntézu TF ještě zvyšuje 
[95–97]. Následně dochází k mobilizaci trombocytů z krev-
ního oběhu a tvorbě narůstajícího trombu. Hypercholesterol-
emie a oxidované lipidy rovněž vykazují prokoagulační vlast-
nosti aktivací TF a faktoru VIII [95]. Nativní i oxidované LDL 
pak mají schopnost zvyšovat aktivitu trombocytů přes celou 
řadu stimulačních impulzů [98]. Zdravý endotel vykazuje 
silné anti koagulační, antitrombotické a  fibrinolytické vlast-
nosti, které se při ztrátě endo telií v důsledku ruptury či eroze 
plátu nemohou uplatnit [99]. Snížení kardiovaskulárního 
rizika pomocí antiagregancií je obecně připisováno účinku 
na trombocyty v místě ruptury plátu. Zdá se však, že trombo-
cyty mohou mít i přímý vliv na stabilitu plátu [100].

Závěr
Přestože máme jednoznačné důkazy o  tom, že snižování 
LDL-cholesterolu vede k redukci kardiovaskulárních příhod, 
nebyl vztah mezi hladinou LDL v cirkulaci a změnami uvnitř 
aterosklerotického plátu doposud zcela objasněn [101,102]. 
V bioptických vzorcích z bilaterálních karotických endarter-
ektomií bylo prokázáno, že po 6 měsících terapie pravastati-
nem došlo ke zmnožení kolagenu a zároveň ke snížení obsahu 
lipidů, inflamatorních buněk a zároveň metalopro teináz a bu-
něčné smrti uvnitř plátu, a tedy k jeho stabilizaci [103]. Ně-
kolik dřívějších koronarografických studií využívajících intra-
vaskulární ultrasonografii (IVUS) prokázalo, že snížení hladin 
LDL pomocí statinů vedlo k mírné, avšak signifikantní redukci 
stupně koronární stenózy [104]. Účinek statinů na tloušťku 
vazivové čepičky či na velikost lipidového jádra se však mezi 
jednotlivými studiemi lišil, což mohlo být způsobeno růz-
nými zobrazovacími metodami nebo rozdíly ve vyšetřova-
ném materiálu [105,106]. Na druhé straně výsledky měření 
pomocí sériové intravaskulární optické koherentní tomogra-
fie prokázaly, že dostatečné snižování hladiny LDL podporuje 
tvorbu vazivové čepičky a zároveň snižuje riziko ruptury plátu 
a vzniku trombu [107].

Z  genetických studií lze usuzovat, že kromě LDL mají 
i  remnanty bohaté na TG a Lp(a) kauzální vztah k ASKVO, 
a to nezávisle na koncentraci LDL-cholesterolu [5,6,7,108]. 
Na základě mendeliánské randomizace genetických dat Copen-
hagen General Population Study činila hodnota risk ratio (RR) pro 
IM 2,1 u LDL, 1,7 u remnant a 2,0 u Lp(a) při zvýšení koncen-
trace cholesterolu v jednotlivých frakcích o 1 mmol/l [109]. 
Tyto 3 lipoproteinové třídy se mohou rozdílným mechaniz-
mem podílet na tvorbě aterosklerotického plátu, a proto je 
jejich společné zahrnutí pod hodnotu celkového apoB nebo 
non-HDL-cholesterolu nutno brát s opatrností. Jak již bylo 
zmíněno, LDL-cholesterol představuje hlavní kauzální faktor 
pro aterosklerózu a  ASKVO a  koncentrace LDL-partikulí 
jsou také nejvyšší (LDL přibližně 1 mmol/l; VLDL přibližně 
40 μmol/l). Lipoproteiny bohaté na TG či Lp(a) (molární kon-
centrace 0,1–0,7 mmol/l) mohou být u některých jedinců 
kvantitativně více asociované s ASKVO než LDL.

Výsledky patofyziologického výzkumu podporují součas-
nou terapeutickou strategii, jejímž cílem je snížit u pacientů 
s ASKVO s velmi vysokým rizikem rekurentní příhody koncen-
traci LDL-cholesterolu na hodnotu < 1 mmol/l [110]. Těchto 
hodnot je dnes možné dosáhnout kombinací statinu s PCSK9-in-
hibitorem (s možným přidáním ezetimibu) [111–113]. Tyto lé-
čebné režimy jsou bezpečné a dobře tolerované. Kauzální 
asociace LDL s ASKVO se bude nadále promítat do meziná-
rodních doporučení týkajících se aterogenních dyslipidemií 
a povede k racionálnímu využití současných i budoucích lé-
čebných postupů. Úspěšnost moderních programů v  pre-
venci ASKVO bude také záviset na uplatňování zásad cílené 
léčby zaměřené na každého jednotlivého pacienta.
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Abstrakt

COVID-19 je ochorenie zapríčinené koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome COronaVirus 2), ktoré 
vyústilo do celosvetovej pandémie. SARS-CoV-2  je veľmi nákazlivý, priebeh ochorenia je veľmi variabilný a miera úmrt-
nosti nepredvídateľná. U približne 80 % pacientov s COVID-19 sa vyvinú mierne až stredne závažné príznaky, u 15 % zá-
važné a u 5 % život ohrozujúce klinické komplikácie. Zahŕňajú zápal pľúc, ťažký akútny respiračný syndróm (SARS), sep-
tický šok a komplikácie vírusovej infekcie pri liečbe ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu, srdcového zlyhania, 
myokarditídy a arytmií. Niekoľko pozorovacích štúdií a metaanalýz ukázalo, že kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mel-
litus, artériová hypertenzia a obezita tiež zreteľne zvyšujú závažnosť a úmrtnosť na COVID-19. Väčšina pacientov s uvede-
nými rizikovými faktormi má však prítomnú aj dyslipidémiu a užíva hypolipidemickú farmakologickú liečbu. Doteraz bolo 
publikovaných niekoľko systematických prehľadov a metaanalýz rozoberajúcich potenciálnu súvislosť medzi prítomnosťou 
dyslipidémie (jedného z najdôležitejších rizikových faktorov aterosklerózou podmieneného kardiovaskulárneho ochorenia 
a závažnosťou priebehu ochorenia COVID-19). Do popredia sa dostávajú najmä otázky týkajúce sa bezpečnosti pokračova-
nia v hypolipid emickej liečbe ako u pacientov s vyšším rizikom rozvoja COVID-19, tak aj u pacientov infikovaných koronaví-
rusom SARS-CoV-2. Práve u týchto pacientov musíme veľmi dôsledne zvažovať známe interakcie hypolipidemík s terapiou 
špecifickou pre COVID-19.

Kľúčové slová: ateroskleróza – cholesterol – COVID-19 – ezetimib – fibráty- hypolipidemická liečba – inhibítory PCSK9 – lipi-
dové ra
y – omega-3 mastné kyseliny – plazmaferéza – SARS-CoV-2 – statíny 

Abstract

COVID-19 is a disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), which 
has resulted in a global pandemic. SARS-CoV-2 is highly contagious, the course of the disease is very variable and the mor-
tality rate is unpredictable. Approximately 80 % of patients with COVID-19 develop mild to moderate symptoms, 15 % severe 
and 5 % life-threatening clinical complications. They include pneumonia, severe acute respiratory syndrome (SARS), septic 
shock and complications of viral infection in the treatment of ischemic heart disease, myocardial infarction, heart failure, 
myocarditis and arrhythmias. Several observational studies and meta-analysis have shown that cardiovascular disease, dia-
betes mellitus, arterial hypertension and obesity also significantly increase the severity and mortality of COVID-19. How-
ever, most patients with these risk factors also have dyslipidemia and are receiving lipid lowering therapy. To date, sev-
eral systematic reviews and meta-analysis have been published analyzing the potential association between the presence 
of dyslipidemia (one of the most important risk factors for atherosclerosis-related cardiovascular disease and the severity 
of the course of COVID-19). In particular, questions regarding the safety of continuing lipid lowering therapy are emerging, 
both in patients at higher risk of developing COVID-19 and in patients infected with the coronavirus SARS-CoV-2. In these 
patients the known interactions of lipid lowering therapy with COVID-19 specific therapy must be considered very carefully.

Key words: atherosclerosis – cholesterol  – COVID-19  – ezetimibe – fibrates- lipid lowering therapy  – omega-3  fatty 
acids – PCSK9 inhibitors – plasmapheresis – SARS-CoV-2 – statins
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Úvod
COVID-19  je ochorenie zapríčinené koronavírusom SARS-
CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome COronaVirus 2), 
ktoré vyústilo do celosvetovej pandémie. SARS-CoV-2  je 
veľmi nákazlivý,  priebeh ochorenia je veľmi variabilný 
a  miera úmrtnosti nepredvídateľná. Nedávno bola identi-
fikovaná (už aj na Slovensku) nová mutácia koronavírusu 
B.1.1.7., ktorá je vysoko infekčná, avšak priebeh ochorenia 
pri novom variante je podľa doposiaľ dostupných informácií 
oproti pôvodnému typu bez podstatnejších zmien.

V priebehu ostatného roka, k dátumu 16. 1. 2021, bolo ce-
losvetovo infikovaných vírusom SARS-CoV-2 približne 94 mi-
liónov ľudí a viac ako 2 milióny ľudí zomrelo. K tomu istému 
dátumu Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) 
na svojej oficiálnej webovej stránke [1] uvádza, že na Slo-
vensku doteraz evidujeme 191 088  pozitívne testovaných 
na ochorenie COVID-19, celkovo zomrelo 3 417 osôb, v ne-
mocniciach je aktuálne hospitalizovaných 3 273 pacientov, 
z nich potvrdené ochorenie má 3 055 ľudí. Na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti (JIS) je 251  pacientov, podporu 
umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 279  osôb, situácia je 
naďalej vážna a počty vo všetkých kategóriách naďalej rastú. 
Zaočkovaných bolo zatiaľ iba 55 100 osôb. V  súčasnosti 
nemáme k  dispozícii účinnú kauzálnu liečbu SARS-CoV-2. 
Náročnou, ale najúčinnejšou stratégiou pre zabránenie roz-
voja infekcie sú striktné preventívne opatrenia. Nádej nám 
dáva práve celosvetovo sa rozbiehajúca vakcinácia.

Až na niektoré výnimky sa predpokladá, že väčšina úmrtí 
na COVID-19 súvisí už s prítomnými komorbiditami. Veľmi dô-
ležitú úlohu preto zohráva identifikácia rizikových faktorov sú-
visiacich so závažnosťou priebehu ochorenia COVID-19, ktorá 
umožňuje stratifikáciu rizika, optimalizáciu prerozdelenia zdro-
jov zdravotníckeho systému, ako aj zlepšenie celkovej pro-
gnózy pacientov.

SARS-CoV-2 primárne infikuje bunky respiračného systému. 
Viaceré štúdie potvrdili vzťah medzi chronickou obštrukčnou 
chorobou pľúc, bronchiálnou astmou, fajčením a závažnosťou 
priebehu COVID-19. Avšak vírus infikuje bunky nielen respirač-
ného, ale aj kardiovaskulárneho (KV) systému prostredníc-
tvom receptormi sprostredkovanej endocytózy po interakcii 
s proteínom receptora pre angiotenzín konvertujúci enzým 2 
(ACE2).

Niekoľko pozorovacích štúdií a  metaanalýz ukázalo, že 
kardiovaskulárne ochorenia (KVO), diabetes mellitus (DM), 
artériová hypertenzia (AH) a obezita tiež zreteľne zvyšujú 
závažnosť a úmrtnosť na COVID-19 [2].

U približne 80 % pacientov s COVID-19 sa vyvinú mierne až 
stredne závažné príznaky, 15 % závažné a 5 % život ohrozu-
júce klinické komplikácie. Zahŕňajú zápal pľúc, ťažký akútny 
respiračný syndróm (SARS), septický šok a komplikácie víru-
sovej infekcie pri liečbe ischemickej choroby srdca (ICHS), in-
farktu myokardu (IM), srdcového zlyhania, myokarditídy a aryt-
mií [3].

Väčšina pacientov s  uvedenými rizikovými faktormi má 
však prítomnú aj dyslipidémiu a užíva hypolipidemickú far-

makologickú liečbu. Doteraz bolo publikovaných niekoľko 
systematických prehľadov a metaanalýz analyzujúcich po-
tenciálnu súvislosť medzi prítomnosťou dyslipidémie (jed-
ného z najdôležitejších rizikových faktorov aterosklerózou 
podmieneného kardiovaskulárneho ochorenia (AS KVO) a zá-
važnosťou priebehu ochorenia COVID-19.

Prepuknutie pandémie COVID-19 spôsobilo celosvetovo 
silný tlak na zdravotnícke systémy, ale najmä, odpútava 
našu pozornosť od každodennej starostlivosti o pacientov 
s  chronickými neprenosnými ochoreniami (noncommuni-
cable diseases – NCDs) k starostlivosti o akútne chorých 
pacientov s COVID-19 na pohotovostiach a JIS.

Stratégia prevencie KVO je pri pandémii COVID-19  mi-
moriadne dôležitá, k tejto stratégii patrí okrem dôsledného 
pokračujúceho manažmentu chronických ochorení aj ma-
nažment dyslipidémií (hypolipidemická liečba). Okrem poly-
génovej formy hypercholesterolémie a ostatných dyslipid-
émií veľmi dôležitou skupinou, ktorej musíme venovať 
mimoriadnu pozornosť, sú pacienti s familiárnou hypercho-
lesterolémiou (či už s frekventnejšou heterozygotnou alebo 
raritnejšou homozygotnou formou). Na Slovensku máme 
v  súčasnosti diagnostikovaných (podľa vedomostí autora) 
4  homozygotov s familiárnou hypercholesterolémiou (FH). 
U pacientov s FH je v každom veku zvýšené riziko závažného 
priebehu COVID-19. Je to z dôvodu ich celoživotne zvýšeného 
kardiovaskulárneho rizika, ktoré môže byť až stokrát vyššie 
vo veku 20–40 rokov v porovnaní so zdravými jedincami a je 
minimálne podobné pacientom už s prítomným KVO [4,5].

Do popredia sa dostávajú najmä otázky týkajúce sa bez-
pečnosti pokračovania v hypolipidemickej liečbe ako u pa-
cientov s vyšším rizikom rozvoja COVID-19, tak aj u pacien-
tov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Práve u týchto 
pacientov musíme veľmi dôsledne zvažovať známe interak-
cie hypolipidemík s terapiou špecifickou pre COVID-19 [6].

SARS-CoV-2: lipidové ra
y, cholesterol 
a vstup do hostiteľskej bunky
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona-
Virus 2) je pôvodcom súčasnej pandémie koronavírusovej 
choroby 2019 (COVID-19). SARS-CoV-2  je jednovláknový 
RNA-betakoronavírus s lipidovým obalom, zdieľajúci gene-
tickú podobnosť so SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome CoronaVirus 1) a MERS-CoV-1 (Middle East Res-
piratory Syndrome-related CoronaVirus).

SARS-CoV-2  má 4  štrukturálne proteíny: nukleo-kapsi-
dový proteín, membránový proteín, obalový proteín a spike 
(S) proteín. S proteín je zložený z 2 podjednotiek S1 a S2, 
je dôležitý pre vstup vírusu do hostiteľskej bunky prostred-
níctvom povrchového receptora angiotenzín-konvertujúceho 
enzýmu 2 (ACE2). Dôležitú úlohu v interakcii medzi S-proteínom 
a ACE2-receptorom, v procese endocytózy vírusu zohrávajú li-
pidové ra
y (subdomény plazmatickej membrány obohatenej 
o cholesterol a glykosfingolipidy). Prítomnosť cholesterolu v lipi-
dových ra
och bunkovej membrány zohráva zásadnú úlohu pri 
podpore infekčnosti vírusu, prispieva k jeho replikácii. Cho-
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lesterol sa podieľa na väzbe a zmene oligomérneho stavu 
N-terminálneho fúzneho peptidu SARS-CoV, ktorý je nevy-
hnutný pre vstup vírusu do hostiteľskej bunky. Podobne dô-
ležité sú aj kaveolíny, klatríny a dynamin [7].

Vplyv cholesterolu na infekčnosť koronavírusu je podpo-
rený aj faktom, že deplécia cholesterolu pri SARS-CoV in-
fekcii má za následok významné zníženie vírusovej mRNA. 
Deplécia cholesterolu poškodzuje vstup vírusu a  vírusom 
indukovanú fúziu, čo naznačuje dôležitosť cholesterolu aj 
počas post-väzbových fáz. Údaje získané in vitro naznačujú 
zásadnú úlohu lipidových ra
ov a  cholesterolu pri vstupe 
vírusu do bunky, avšak musíme získať ďalšie dôkazy in vivo 
[8].

Prevalencia dyslipidémie u pacientov 
s ochorením COVID-19
Údaje o pacientoch z Lombardie v Taliansku, ktorí boli pri-
jatí na JIS z dôvodu infekcie COVID-19, odhalili, že prevalen-
cia hypercholesterolémie bola 18 % [9]. U 35,3 % pacientov 
s COVID-19 bolo prítomné AS KVO, čo bolo spojené s 50 % 
úmrtnosťou [10].

Údaje pochádzajúce z New Yorku poukazujú na fakt, že 26 % 
pacientov hospitalizovaných kvôli COVID-19 malo ako komor-
biditu hyperlipoproteinémiu (HLP) a 10 % malo známu koro-
nárnu chorobu srdca (Coronary Artery Disease – CAD), u ne-
hospitalizovaných pacientov bola prevalencia HLP a CAD 11 %, 
resp. 2  %. U  osôb vyžadujúcich kritickú starostlivosť oproti 
tým, ktorí boli prepustení z nemocnice a nevyžadovali žiadnu 
ventilačnú alebo inú podpornú liečbu bola podobná preva-
lencia HLP (27 % vs 24 %) a CAD (12 % vs 9 %). V multivariač-
nej regresnej analýze hodnotiacej rizikové faktory hospitalizá-
cie (vek, rakovina, chronické obličkové ochorenie, CAD, AHT, 
HLP, srdcové zlyhanie, obezita, pľúcne choroby, rasa, mužské 
pohlavie a  fajčenie) OR pre hyperlipoproteinémiu (OR 0,67; 
p = 0,003) naznačuje relatívne zníženie individuálneho propor-
cionálneho rizika prijatia do nemocnice. Chýbajú však veľmi 
dôležité údaje o hypolipidemickej liečbe (statíny, nestatínové 
hypo lipidemiká) [11].

Riziko horšieho priebehu COVID-19 
u pacientov s dyslipidémiou
Nedávno publikovaná združená analýza (7  štúdií s  celko-
vým počtom 6 922 pacientov) potvrdila signifikantnú aso-
ciáciu dyslipidémie so zvýšeným rizikom rozvoja, ale aj zá-
važnejším priebehom infekcie COVID-19  (RR 1,39; 95% CI 
1,03–1,87; p 0,03) [12]. Dôvodov pre podporu tohto tvrde-
nia je viacej.

Pacienti s  dyslipidémiou majú vysoké hladiny LDL-cho-
lesterolu (Low Density Lipoprotein  – lipoproteín s  nízkou 
hustotou). LDL-častice interagujú s makrofágmi v ateroskle-
rotických plátoch. Dochádza k zvýšeniu expresie cytokínov 
a chemokínov, ktoré sú závislé od MYD88 (MYeloid Differen-
tiation factor 88) signálnej cesty prostredníctvom rôznych 
TLR (Toll-Like Receptorov), najmä TLR2, pre ktorý sú najdô-
ležitejším ligandom práve modifikované formy LDL-častíc. Aku-

mulácia LDL-častíc zvyšuje tvorbu kryštálov cholesterolu 
v makrofágoch, čo vedie k aktivácii inflamazómu (multipro-
teínové oligoméry vrodeného imunitného systému zodpo-
vedné za aktiváciu zápalových reakcií). Aktivácia inflama-
zómu podporuje sekréciu prozápalových cyto kínov, ako sú 
interleukíny IL1B a IL18 [13]. Pri COVID-19 je prítomnosť vy-
sokých hladín prozápalových cytokínov spojená s vážnymi 
následkami súvisiacimi so syndrómom cytokínovej búrky 
[14]. Makrofágy môžu tiež prostredníctvom parakrinných 
faktorov viesť k nestabilite sklerotického plátu a embolizá-
cii zapríčiňujúcej oklúziu distálnej mikrovaskulatúry [8].

Okrem vysokých hladín LDL-cholesterolu (LDL-C) má väč-
šina pacientov s dyslipidémiou aj nízke koncentrácie HDL-cho-
lesterolu (High Density Lipoprotein  – lipoproteín s  vysokou 
hustotou). HDL-cholesterol (HDL-C) prostredníctvom interak-
cie s ABCA1 alebo ABCG1 negatívne reguluje aktiváciu T-bu-
niek a expresiu zápalových mediátorov v makrofágoch a dendri-
tických bunkách. Nízky HDL-C prispieva k dysregulácii vrodenej 
imunitnej odpovede, ktorá je prvou líniou obranného mecha-
nizmu v boji proti infekcii, vrátane infekcie COVID-19 [15].

Akumulácia LDL-C a triacylglycerolov (TAG) vedie k endo-
telovej dysfunkcii, ktorá je akcentovaná pri ochorení COVID-19, 
pretože ACE2 receptory pre SARS-CoV-2 sú exprimované aj 
v endotelových bunkách [16].

Kombinácia uvedených faktorov môže viesť u  infikova-
ných pacientov k rozvoju kardiovaskulárnych komplikácií so 
závažnými následkami [12].

Ako hodnotiť hypolipidémiu u pacientov 
s ochorením COVID-19?
V priebehu minulého roka boli publikované práce, ktoré hlásili 
nižšie hladiny cholesterolu v sére u pacientov s COVID-19, čo 
u  niektorých viedlo k  dočasnému pozastaveniu hypolipid-
emickej liečby [17,18]. Lipidové parametre klesajú pri cyto kínmi 
sprostredkovanom zápale ako dôsledok reakcie akútnej fázy, 
bez kauzálneho alebo patologického vzťahu k  infekcii. Zní-
žené hladiny LDL-C pozitívne korelujú s hladinami C-reak-
tívneho proteínu (CRP) a inverzne korelujú s počtom lymfo-
cytov a hladinami IL6 (tromi kritickými faktormi spojenými so 
závažnosťou ochorenia). Pre pokles LDL-C existuje niekoľko 
možných vysvetlení [7]. SARS-CoV-2 môže viesť k poškode-
niu funkcie pečene so znížením biosyntézy LDL-C, ale tieto 
zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú hlavnou prí-
činou poklesu LDL-C. Akútny zápal indukovaný SARS-CoV-2 
mení metabolizmus lipidov. Prozápalové cytokíny ako tumor 
necrosis factor alfa (TNF ), IL6 a IL1b modulujú lipidový meta-
bolizmus alteráciou funkcie pečene, znížením efluxu a trans-
portu cholesterolu. Lipidy sú vysoko náchylné na degradá-
ciu voľnými radikálmi, ktorých hladiny sú všeobecne zvýšené 
v hostiteľských bunkách napadnutých vírusovou infekciou (oxi-
dované aterogénne LDL-častice). Infekcia SARS-CoV-2 môže 
zmeniť vaskulárnu permeabilitu a spôsobiť únik molekúl cho-
lesterolu do tkanív, ako sú alveolárne priestory, za vzniku 
intraalveolárneho exsudátu. Čím je zápal závažnejší, tým je 
vyššia cievna permeabilita, uniká viac plazmatického chole-
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sterolu a lipidov do alveolárneho priestoru a zostáva menej 
LDL-C a cholesterolu v plazme.

Rozvoj hypolipidémie sa začína u  pacientov s  miernou 
symptomatológiou COVID-19 a progresívne sa zhoršuje v sú-
vislosti so závažnosťou ochorenia [7].

Existuje prídavný benefit hypolipidemickej 
liečby u pacientov s infekciou SARS-CoV-2?
Efektívna hypolipidemická liečba a  signifikantná redukcia 
cholesterolu môžu výrazne utlmiť koronavírusovú infekciu. 
V štúdii s  infekčnou bronchitídou spôsobenou koronavíru-
som (IBV-CoV) sa zistilo, že redukcia cholesterolu viedla 
k narušeniu lipidových ra
ov, zabránila väzbe koronavírusu 
na hostiteľské bunky a následne aj ďalšej infekcii. Taktiež 
v štúdiách s prasacím delta koronavírusom (PD-CoV) autori 
pozorovali, že cholesterol v bunkovej membráne a  taktiež 
v obale vírusu prispieval k replikácii vírusu. Farmakologická 
redukcia cholesterolu v bunkovej membráne alebo v obale 
vírusu pomocou účinnej hypolipidemickej liečby môže viesť 
k blokáde ako pripojenia vírusu, tak aj jeho následnej inter-
nalizácie.

Pri súčasnej pandémii COVID-19 sa ako relevantná javí aj in-
formácia o účinku statínov na expresiu ACE2-receptora [19].

S progresiou infekcie COVID-19 dochádza k downregulá-
cii ACE2, čo potenciálne generuje intenzívnu zápalovú odpo-
veď hostiteľa vedúcu k poškodeniu kontraktility myokardu 
a k akútnemu poškodeniu pľúc až s rozvojom život ohrozu-
júceho syndrómu akútnej respiračnej tiesne (Acute Respi-
ratory Distress Syndrome – ARDS). Čiže redukcia expresie 
ACE2 je spojená s horšími komplikáciami. Na druhej strane 
zvýšená expresia ACE2 je spojená s benefitmi (prevencia ne-
priaznivej srdcovej prestavby a  fibrózy, zlepšenie vaskulár-
nej endotelovej dysfunkcie, zníženie krvného tlaku a ochrana 
pred ARDS). Existujú údaje o  tom, že statíny (a nielen sta-
tíny, ale aj blokátory receptora angiotenzínu II – ARB) zvyšujú 
ACE2, čo by mohlo viesť k zmierneniu invázie SARS-CoV-2 
cez ACE2 receptor s následným zmiernením rizika infekcie. 
Údaje zo štúdií in-silico (biologické experimenty uskutoč-
nené pomocou počítačovej simulácie) ukázali, že pitavasta-
tín, rosuvastatín, lovastatín a fluvastatín môžu byť účinnými 
inhibítormi proteázy SARSCoV-2 [19].

Nedávno publikovaná práca uvádza, že užívanie statínovej 
liečby bolo asociované s nižším rizikom úmrtia počas hospi-
talizácie pre COVID-19, následne však práca bola stiahnutá 
[20]. Súhrnná analýza (5 štúdií s 8 990 pacientami s ocho-
rením COVID-19) odhalila významnú redukciu rizika závaž-
ného alebo smrteľného priebehu ochorenia (-30 %) u pacien-
tov s COVID-19 na statínovej liečbe (združený HR = 0,70; 95% 
CI 0,53–0,94) oproti skupine pacientov s COVID-19 bez statí-
novej liečby [21]. Ďalšia práca potvrdzuje, že používanie sta-
tínov je asociované s nižšou závažnosťou priebehu ochore-
nia COVID-19 [22]. Určite však budeme potrebovať väčšie 
klinické štúdie, ktoré by ozrejmili vplyv liečby statínmi na 
klinické parametre a morbiditné a mortalitné výsledky u pa-
cientov s ochorením COVID-19.

Ako manažovať pacientov s dyslipidémiou 
a COVID-19?
Pacienti bez diagnózy alebo príznakov ochorenia COVID-19 
by mali pokračovať v diétnych a režimových opatreniach, ako 
aj v hypolipidemickej a ostatnej kardioprotektívnej liečbe ako 
doposiaľ. Počas pandémie nie je potrebné prerušovať hypoli-
pidemickú liečbu, obzvlášť u pacientov vo vysokom, veľmi vy-
sokom a extrémne vysokom kardiovaskulárnom riziku, u kto-
rých vysadenie hypolipidemík môže viesť k  zvýšeniu rizika 
rozvoja AS KVO. Postupujeme podľa doposiaľ publikovaných 
odporúčaní [23–25,5].

Hypolipidemická liečba je všeobecne bezpečná u pacien-
tov s vyšším rizikom akvírovania COVID-19, ako aj u pacien-
tov s infekciou SARS-CoV-2 a malo by sa v nej pokračovať. 
Prechodne ju môžeme vysadiť u pacientov s COVID-19, ktorí 
nie sú schopní prijímať medikamenty perorálne.

U  kriticky chorých pacientov pri pokračujúcej hypolipi-
demickej liečbe meriame kreatinkinázu (CK), ako aj hepa-
tálne parametre. Hypolipidemickú liečbu ukončujeme, ak 
sa CK zvýši na 10-násobok horného limitu normálu (HLN) 
u asymptomatických alebo na 5-násobok HLN u symptoma-
tických pacientov.

V súčasnosti nie je úplne jasné, či ochorenie COVID-19 
spôsobuje priame poškodenie pečene alebo ide o súčasť syn-
drómu systémovej zápalovej odpovede. Pri infekcii COVID-19 
bývajú abnormálne pečeňové testy prítomné až u 37,2 % pa-
cientov (muži sú postihnutí viac ako ženy, vyšší vek s vyššou 
vírusovou záťažou zvyšujú predispozíciu) [26].

Pokiaľ hepatálne testy (ALT, AST) stúpajú postupne, môžeme 
u  pacientov s  potvrdenou diagnózou COVID-19  pokračovať 
v hypolipidemickej liečbe. Liečbu vysadzujeme pri 3-násobku 
HLN. Pretože väčšina hypolipidemík sa metabolizuje v pečeni, 
mali by sme zavčasu rozpoznať signály svedčiace pre poškode-
nie pečene u pacientov s COVID-19.

Hypolipidemickú liečbu znovu nasadzujeme u pacientov 
pred alebo tesne po prepustení z nemocnice.

Statíny
Statíny  – inhibítory reduktázy HMG-CoA (3-hydroxy-3-me-
tyl-glutaryl koenzým A), znižujú hladinu LDL-C, čím zabra-
ňujú kardio-cerebrovaskulárnym komplikáciam. K dispozícii 
máme rozsiahle morbiditno-mortalitné údaje z  randomizo-
vaných klinických štúdií (Randomized Clinical Trials – RCT). 
Okrem hypolipidemického efektu sú dlhodobo známe aj 
pleiotropné účinky statínov (redukcia zápalu a  oxidačného 
stresu), ktoré prispievajú k ich priaznivému vplyvu na kardio-
vaskulárne ochorenia. Statíny modulujú imunitnú odpoveď 
na rôznych úrovniach vrátane adhézie a migrácie imunitných 
buniek, infiltrácie cieľových orgánov leukocytmi a produkcie 
cytokínov. Okrem toho obnovujú vaskulárnu „redox“ rovno-
váhu redukciou reaktívnych kyslíkových radikálov a zvýše-
ním množstva antioxidantov, zlepšujú biologickú dostup-
nosť oxidu dusnatého (NO), endoteliálnu funkciu a integritu. 
Väčšina z týchto účinkov závisí od statínom sprostredkova-
nej inhibície produkcie izoprenoidov, ktoré sú základnými 
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zložkami malých GTPáz (ako sú Ras, Rho a Rac) a od násled-
nej zníženej regulácie redox-senzitívnych prozápalových 
transkripčných faktorov, ako je NFκB [27,28].

Pri závažnej infekcii SARS-CoV-2 môžu pôsobiť statíny pro-
tektívne pred poškodením myokardu pri lokálnom zápale, hypo-
xii a ischémii.

Statíny pôsobia preventívne pri rozvoji vírusom indukova-
ného akútneho koronárneho syndrómu (AKS), ako aj akút-
neho poškodenia obličiek (Acute Kidney Injury – AKI) pro-
stredníctvom stabilizácie aterosklerotických plátov. Obidva 
stavy AKS aj AKI sú prediktormi infekciou COVID-19 induko-
vanej mortality [19].

V súčasnosti máme dôkazy o pozitívnom efekte statínov 
aj u pacientov s rôznymi autoimunitnými zápalovými stavmi 
(napr. systémový lupus erythematosus, reumatoidná artri-
tída, roztrúsená skleróza), ako aj ich použití ako imunomo-
dulačnej liečby pri rôznych infekčných ochoreniach. Liečba 
statínmi sa zdá byť sľubná aj v kontexte vírusových ocho-
rení. Nedávno dokončená klinická štúdia (ClinicalTrials.gov, 
NCT02056340) preukázala významné zlepšenie symptó-
mov u pacientov bez predchádzajúcej liečby statínmi hos-
pitalizovaných pre sezónnu chrípku, ktorí dostávali 40 mg 
atorvastatínu v  porovnaní s  placebom. Máme k  dispozícii 
údaje o vzťahu medzi ambulantným použitím statínov a zní-
žením závažnosti ochorenia u pacientov hospitalizovaných 
počas pandémie prasačej chrípky H1N1 v roku 2009. Nie-
ktorí autori preto odporúčajú použitie statínov ako imuno-
modulačnej liečby pri epidémii a  pandémii vírusových in-
fekcií [28].

Existujú signifikantné liekové interakcie pri kombinácii sta-
tínovej liečby s liekmi používanými pri manažmente infekcie 
COVID-19. V prípade liečby antiretrovírusovými liekmi (lopi-
navir/ritonavir) sa odporúča prerušenie liečby atorvastatí-
nom, simvastatínom a lovastatínom. Môžeme však pokračovať 
v liečbe nízkymi dávkami rosuvastatínu (5–10 mg) s následnou 
titráciou pri dôkladnom sledovaní svalovej symptomatoló-
gie a CK. V prípade potreby môžeme nízku dávku rosuvasta-
tínu kombinovať s ezetimibom (môžeme využiť aj dostupnú 
fixnú kombináciu), kombinovať môžeme aj fluvastatín s eze-
timibom. Opatrnosť sa vyžaduje pri liečbe pacientov niekto-
rými makrolidmi (erytromycín, klaritromycín a telitromycín). 
Avšak v súčasnosti nemáme k dispozícii žiadne údaje o zá-
važných interakciách rosuvastatínu alebo fluvastatínu s azi-
tromycínom (nekonzistentné údaje sa týkajú potenciálnych 
interakcií s atorvastatínom; mierne až ťažké interakcie sa po-
zorovali pri simvastatíne, lovastatíne a pitavastatíne). V prí-
pade výskytu svalovej symptomatológie pacienta manažu-
jeme podľa dostupných odporúčaní pre statínmi indukovanú 
myopatiu. Neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie sta-
tínov s  chlorochínom a  hydroxychlorochínom, rovnako ne-
existujú údaje o interakciách statínov s remdesivirom. V prí-
pade liečby imunosupresívom tocilizumabom (atlizumabom) 
sa odporúča liečba rosuvastatínom, kombinácia tocilizu-
mabu so simvastatínom alebo atorvastatínom vedie k zní-
ženiu koncentrácie statínov [5,6].

U COVID-19 pozitívnych pacientov je veľká väčšina kardio-
vaskulárnych ochorení aterosklerotického pôvodu, s horšou 
prognózou najmä u  pacientov vo vysokom, veľmi vysokom 
alebo extrémne vysokom KV-riziku. O to viac sa z hľadiska 
prognózy u nich javí ako kritická intenzívna kombinovaná hy-
polipidemická liečba statínmi a/alebo fixnou kombináciou 
s  ezetimibom a  inhibítormi PCSK9  (proproteín konvertáza 
subtilizín/kexín typ 9) [10,29].

Ezetimib
Ezetimib selektívne blokuje proteín Niemann-Pick- C1-like 
(NPC1L1) v jejúne, výsledkom je inhibícia absorpcie choles-
terolu s redukciou LDL-C a AS KVO [30]. Ezetimib poznáme 
z klinickej praxe ako bezpečnú terapeutickú voľbu s mini-
málnymi nežiadúcimi udalosťami, bez známych liekových 
interakcií s  liečbou používanou v  manažmente COVID-19. 
Doposiaľ neboli uskutočnené žiadne dlhodobé štúdie s eze-
timibom pri vírusovej alebo bakteriálnej pneumónii. U pa-
cientov s  COVID-19  liečba ezetimibom môže pokračovať, 
ak nie je zistená významná lieková interakcia. Avšak väčšina 
liekov používaných v manažmente COVID-19 (remdesivir, hy-
droxychlorochín, lopinavir, ritonavir, ribavirin, interferón-beta 
1-alfa, melatonín, dexametazón, azitromycín, tocilizumab, 
ivermectin) nebola priamo študovaná v kombinácii s ezetimi-
bom, ale táto kombinácia je pravdepodobne bezpečná a od-
porúča sa v terapii pokračovať. Liečbu prerušujeme v prí-
pade, že hepatálne parametre stúpnu na 3-násobok HLN. 
Liečbu znovu nasadzujeme po stabilizácii pacienta [6].

Inhibítory PCSK9
Monoklonálne protilátky PCSK9 sú relatívne novými hypoli-
pidemikami s bezprecedentným znížením hladín LDL-C, re-
dukciou KV-morbidity aj mortality, veľmi dobre tolerované 
a bezpečné.

Pri infekcii COVID-19 nie je dôvodom na vysadzovanie inhi-
bítorov PCSK9 to, že ide o monoklonálne protilátky (vo vzťahu 
k rozvoju cytokínovej búrky počas infekcie COVID-19). Naopak, 
v liečbe by sme mali pokračovať v zmysle princípu „čím nižšie, 
tým lepšie“. Inhibítory PCSK9  ďalšou redukciou LDL-C vedú 
k stabilizácii aterosklerotického plátu, redukcii rizika KV-prí-
hod, k  zmierneniu zápalu [31]. V súčasnosti dostupné údaje 
potvrdili úlohu inhibície PCSK9 pri znižovaní procesu zápalu 
prostredníctvom redukcie hlavných vaskulárnych zápalových 
markerov, zníženia infiltrácie monocytov v  subendotelovom 
priestore a inhibície migrácie monocytov. Okrem redukcie pro-
zápalových mediátorov vedú inhibítory PCSK9 k zlepšeniu vas-
kulárneho zápalu (dokázaný priamy lokálny protizápalový efekt 
inhibítorov PCSK9 nezávislý od redukcie LDL-C na zvieracích 
modeloch) [19].

Inhibítory PCSK9 redukujú LDL-C prostredníctvom inhibí-
cie LDL-receptorov (LDLR), čo je momentálne obzvlášť zau-
jímavé z toho dôvodu, že koronavírus môže používať rôzne 
receptory pre vstup do hostiteľskej bunky. V roku 2019 pub-
likovanej práci autori potvrdili významnú informáciu (najmä 
v ére infekcie COVID-19), že neexistuje súvislosť medzi hla-
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dinami PCSK9  a  rezistenciou na antibiotiká alebo stavom 
hospitalizovaných pacientov na JIS [32].

Aj keď bola v  klinických štúdiách s  PCSK9  inhibítormi 
(„class“ efekt) hlásená zvýšená frekvencia nazofaryngeál-
nych symptómov a  syndrómu podobného chrípke (flu-like 
syndrómu), nie je jasné, či sa to môže prejaviť zvýšenou cit-
livosťou na respiračné vírusy, ako je COVID-19. K dispozí-
cii máme veľmi obmedzené údaje o interakciách inhibítorov 
PCSK9 s ďalšími liekmi, farmakokinetické údaje naznačujú, 
že sú pravdepodobne bezpečné, pretože k eliminácii liekov 
dochádza prostredníctvom saturovateľnej väzby na PCSK9, 
bez klinicky významných rozdielov u pacientov s poškode-
ním funkcie pečene alebo obličiek alebo s  inou konkomi-
tantnou liečbou [33].

Nemáme k dispozícii žiadne údaje o interakciách inhibíto-
rov PCSK9 s akýmikoľvek inými liekmi používanými v liečbe 
COVID-19, ale táto kombinácia je pravdepodobne bezpečná 
a odporúča sa v terapii pokračovať. Liečbu prerušujeme u kri-
ticky chorých pacientov, po stabilizácii pacienta ju znovu čím 
skôr nasadzujeme. U pacientov s FH a ochorením COVID-19 sa 
odporúča v  liečbe inhibítormi PCSK9 pokračovať vzhľadom 
na vyššie riziko AS KVO [24].

Fibráty
Fibráty sú agonisty receptorov PPARα (Peroxisome Prolife-
rator-Activated Receptors). PPARα prostredníctvom fibrátov 
regulujú gény jednotlivých faktorov zapojených do metabo-
lizmu lipidov a lipoproteínov. Používame ich hlavne pri liečbe 
hypertriacylglycerolémie (hTAG) [23,34]. Zvýšené hladiny 
triacylglycerolov (TAG) sú spojené so zápalom a používajú sa 
ako súčasť H-skóre, ktoré určuje prítomnosť sekundárnej hemo-
fagocytovej lymfohistiocytózy, čo je nedostatočne známy 
syndróm hypercytokinémie, o ktorom sa predpokladá, že sa 
vyskytuje pri infekcii COVID-19. V súčasnosti sa potvrdzujú aj 
tzv. pleiotropné účinky fibrátov (ovplyvnenie inzulínovej sen-
zitivity, vplyv na progresiu inzulínovej rezistencie, ovplyvne-
nie endotelovej dysfunkcie, antitrombotické, protizápalové 
a  antioxidačné účinky). Kvôli protizápalovým vlastnostiam 
boli navrhované ako potenciálne antivírusové látky. K dispo-
zícii máme štúdie na zvieratách, ale neexistujú žiadne štúdie 
o účinkoch fibrátov na respiračné vírusové infekcie u ľudí.

Fibráty sú všeobecne dobre tolerované, pričom hlavnou 
obavou sú vedľajšie účinky súvisiace s myopatiou a myozití-
dou najmä pri kombinácii so statínmi. Dôveru v kombináciu 
statín-fibrát narušila aféra známa ako „gemfibrozilová aféra“ 
(išlo o kombináciu cerivastatínu a gemfibrozilu s vyšším vý-
skytom rabdomyolýzy). Napriek ich dobrej znášanlivosti 
môžu viesť k miernemu reverzibilnému nárastu kreatinínu, 
k cholelitiáze a k  zvýšenému efektu warfarínu. Fibráty sa 
metabolizujú izoenzýmom 2C9 (CYP2C9) cyto chrómu P450, 
vylučujú sa obličkami (dávky musíme redukovať u pacien-
tov s  eGF (odhadovaná glomerulárna filtrácia) < 60  ml/
min/1,73 m2 a ak eGF klesne < 15 ml/min/1,73 m2 liečbu 
vynechávame [34]. Neboli hlásené žiadne liekové interakcie 
medzi u nás používaným fenofibrátom a liekmi používanými 

pri liečbe COVID-19, okrem interferónu beta 1-alfa (zvýšené 
riziko hepatotoxicity) a tocilizumabu (interakcia s metabolizu-
júcimi enzýmami). Pri kombinácii fenofibrátu a ribavirinu, me-
latonínu, azitromycínu a ivermektínu je potrebné monitorova-
nie hepatálnych parametrov [6].

Liečbu fibrátmi (fenofibrátom) u  pacientov s  COVID-19 
pozastavujeme, ak sme identifikovali potenciálnu významnú 
liekovú interakciu, ak progresívne stúpajú hladiny hepatál-
nych parametrov (AST, ALT) na 3-násobok HLN, ak existujú 
klinické a/alebo biochemické dôkazy o myopatii, alebo ak 
je CK vyššie ako 5-násobok HLN, v prípade akútneho po-
škodenia obličiek so zhoršením eGF. Pri začatí liečby per-
orálnymi antikoagulanciami je potrebné podrobne posúdiť 
možnosť liekových interakcií. Po stabilizovaní stavu pa-
cienta je potrebné prehodnotiť znovu začatie liečby.

Omega-3 mastné kyseliny
Omega-3 mastné kyseliny (MK) – kyselina eikosapenta énová 
(EPA) a  kyselina dokozahexaéová (DHA) majú kardiovasku-
lárne benefity a bývajú odporúčané v terapii hTAG. Známy je 
antiarytmický efekt omega-3 MK, efekt na redukciu plazma-
tických TAG, na zníženie krvného tlaku, zníženie agregácie 
trombocytov, zlepšenie vaskulárnej reaktivity, aj protizápa-
lové účinky a  potenciálna úloha v  stabilite aterosklerotic-
kých plátov. Exaktný mechanizmus pôsobenia omega 3 MK 
stále nie je objasnený, predpokladáme, že ich hypolipid-
emický efekt je spôsobený redukciou hepa tálnej lipogenézy, 
zvýšenou oxidáciou MK a  potlačením sekrécie VLDL [34]. 
Najnovšie štúdia REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular 
Events with EPA-Intervention Trial) preukázala signifikantné 
zníženie reziduálneho rizika kardiovaskulárnych príhod u pa-
cientov s AS KVO a zvýšenými hladinami TAG [35]. Nemáme 
k dispozícii dôkazy o použití omega-3 MK pri akútnej infekcii, 
hoci neexistujú jasné dôvody, ktoré by mohli vyvolávať obavy 
o bezpečnosť. Neexistujú významné liekové interakcie medzi 
omega-3 MK a liekmi používanými pri liečbe COVID-19 [6].

Plazmaferéza
Pacienti vyžadujúci pravidelnú plazmaferézu (každé 1–2 týždne), 
vrátane veľmi rizikových pacientov s homozygotnou FH, by k nej 
mali mať prístup (na Slovensku lipidovú aferézu – plazmafe-
rézu momentálne nevykonáva žiadne pracovisko). Pokiaľ nie je 
možné plazmaferézu zrealizovať, liečba sa môže bezpečne od-
ložiť až o dva mesiace pri použití intenzívnej hypolipidemickej 
liečby a prísneho sledovania lipidových parametrov a klinických 
príznakov. Ak sa objavia klinické príznaky, pacienti by mali byť 
urgentne hospitalizovaní.

Pokiaľ plazmaferézu nezrealizujeme, tak je potrebné po-
žiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady buď inhibí-
tora PCSK9 alebo u pacientov s homozygotnou FH liečbu 
lomitapidom – inhibítorom MTP (mikrozomálneho triacylgly-
ceroly transferujúceho proteínu). Momentálne nemáme na 
terapii lomitapidom na Slovensku ani jedného pacienta. Lo-
mitapid môže viesť zvýšenému riziku hepatotoxicity v kom-
binácii s lopinavirom, ritonavirom, interferónom beta 1-alfa. 
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Azitromycín je slabým inhibítorom CYP3A4, môže zvyšovať 
epozíciu lomitapidu. Lomitapid môže ľahko zvyšovať hladiny 
ivermectinu [6].

Záver
COVID-19  je ochorenie zapríčinené koronavírusom SARS-
CoV-2, ktoré vyústilo do celosvetovej pandémie. SARS-
CoV-2 je veľmi nákazlivý, priebeh ochorenia je veľmi varia-
bilný a miera úmrtnosti nepredvídateľná.

U približne 80 % pacientov s COVID-19 sa vyvinú mierne až 
stredne závažné príznaky, 15 % závažné a 5 % život ohrozu-
júce klinické komplikácie. Zahŕňajú zápal pľúc, ťažký akútny 
respiračný syndróm (SARS), septický šok a komplikácie víru-
sovej infekcie pri liečbe ischemickej choroby srdca, infarktu 
myokardu, srdcového zlyhania, myokarditídy a arytmií.

Väčšina pacientov s  uvedenými rizikovými faktormi má 
však prítomnú aj dyslipidémiu a užíva hypolipidemickú far-
makologickú liečbu. Doteraz bolo publikovaných niekoľko 
systematických prehľadov a metaanalýz analyzujúcich po-
tenciálnu súvislosť medzi prítomnosťou dyslipidémie (jed-
ného z najdôležitejších rizikových faktorov aterosklerózou 
podmieneného kardiovaskulárneho ochorenia) a závažnos-
ťou priebehu ochorenia COVID-19.

Stratégia prevencie KVO je pri pandémii COVID-19  mi-
moriadne dôležitá, k tejto stratégii patrí okrem dôsledného 
pokračujúceho manažmentu chronických ochorení aj ma-
nažment dyslipidémií (hypolipidemická liečba).

Do popredia sa dostávajú najmä otázky týkajúce sa bez-
pečnosti pokračovania v hypolipidemickej liečbe ako u pa-
cientov s vyšším rizikom rozvoja COVID-19, tak aj u pacien-
tov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Práve u týchto 
pacientov musíme veľmi dôsledne zvažovať známe interak-
cie hypolipidemík s terapiou špecifickou pre COVID-19.

Pacienti bez diagnózy alebo príznakov ochorenia COVID-19 
by mali pokračovať v diétnych a režimových opatreniach, ako 
aj v hypolipidemickej a ostatnej kardioprotektívnej liečbe ako 
doposiaľ. Počas pandémie nie je potrebné prerušovať hypoli-
pidemickú liečbu, obzvlášť u pacientov vo vysokom, veľmi vy-
sokom a extrémne vysokom kardiovaskulárnom riziku, u kto-
rých vysadenie hypolipidemík môže viesť k  zvýšeniu rizika 
rozvoja kardiovaskulárnych komplikácií.

Hypolipidemická liečba je všeobecne bezpečná u pacien-
tov s vyšším rizikom akvírovania COVID-19, ako aj u pacien-
tov s infekciou SARS-CoV-2 a malo by sa v nej pokračovať. 
Prechodne ju môžeme vysadiť u pacientov s COVID-19, ktorí 
nie sú schopní prijímať medikamenty perorálne.

U kriticky chorých pacientov pri pokračujúcej hypolipide-
mickej liečbe meriame CK, ako aj hepatálne parametre. Hy-
polipidemickú liečbu ukončujeme, ak sa CK zvýši na 10-ná-
sobok horného limitu normálu (HLN) u asymptomatických 
alebo na 5-násobok HLN u symptomatických pacientov.

Pokiaľ hepatálne testy (ALT, AST) stúpajú postupne, 
môžeme u pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19 po-
kračovať v hypolipidemickej liečbe. Liečbu vysadzujeme pri 
3-násobku HLN. Hypolipidemickú liečbu znovu nasadzu-

jeme u pacientov pred alebo tesne po prepustení z nemoc-
nice.
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Abstrakt

Diabetes mellitus 2. typu je systémové ochorenie s mnohými kardiovaskulárnymi a renálnymi komplikáciami. Do popre-
dia v liečbe ochorenia prichádzajú nové antidiabetiká ako inhibítory SGLT2 (SGLT2i) a GLP1 RA, nakoľko redukujú uvedené 
komplikácie. Článok sa sústreďuje na SGLT2i a všíma si ich účinky: antiaterosklerotické (redukcia krvného tlaku, reduk-
cia epikardiálneho i viscerálneho tukového tkaniva, inhibícia lipogenézy, aktivácia autofágie, podpora angiogenézy, inhibí-
cia mTOR, zlepšenie mitochondriálnych funkcií, redukcia produkcie voľných kyslíkových radikálov) a protizápalové (zvýšená 
tvorba betahydroxybutyrátu, ktorá pôsobí protizápalovo a aj antiremodelačne, redukcia tvorby voľných kyslíkových radiká-
lov, redukcia urikémie, blokovanie IL1β, redukcia aktivácie NLRP3 inflamazómu, redukcia sérových hladín receptora TNF1, 
ale aj IL6 a matrixovej metaloproteinázy 7). Tieto mechanizmy sa prešetrujú v posledných rokoch a vysvetľujú kardiovasku-
lárny i renálny benefit SGLT2i u diabetikov.

Kľúčové slová: antiaterosklerotické účinky – diabetes mellitus – protizápalové účinky – SGLT2i

Abstract

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a systemic disease with many cardiovascular and renal complications. Treatment of 
DM should be today with new antidiabetic drugs as SGLT2 inhibitors and GLP-1 RA, as they can reduce mentioned compli-
cations. In this article we concentrate on SGLT2 inhibitors and their activities: antiatherosclerotic (blood pressure reduc-
tion, reduction of epicardial and visceral fat mass, inhibition of lipogenesis, autophagy activation, support for angiogenesis, 
mTOR inhibition, mitochondrial function improvements, free oxygen radicals reduction) and antiinflammatory (betahydroxy-
butyrate production increase which has antiinflammatory and antiremodeling activities, free oxygen radicals reduction, re-
duction of uricaemia, anti-IL-1β activity, reduction of activation of NLRP3 inflammasome, serum levels reduction of TNF-re-
ceptor 1 but also IL-6 and matrix metalloproteinase 7). These mechanisms are thoroughly investigated in last years and they 
can explain CV and renal benefits of SGLT2 inhibitors in diabetic patients.

Key words: antiatherosclerotic activities – antiinflammatory activities – diabetes mellitus – SGLT2 inhibitors

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a jeho vážne komplikácie – 
hlavne kardiovaskulárne (KV) ochorenia a obličkové ochorenia 
– predstavujú významnú pandémiu v rámci chronických ocho-
rení vo svete [1,2]. Donedávna v  liečbe DM2T prevládal tzv. 
glukocentrický prístup (upraviť glykémie a udržať tento stav), 
avšak tento prístup neviedol k prevencii vzniku alebo k zlepše-
niu stavu makrovaskulárnych (tepny, srdce) komplikácií. V po-
slednej dekáde však prišli do klinickej praxe nové antidiabetiká 
a dve nové triedy týchto látok (inhibítory SGLT2 a GLP1 recep-

torové angonisty), ktoré preukázali v klinických štúdiách vý-
znamnú redukciu veľkých KV-príhod, včítane mortality [3,4]. 
Viedlo to k revolučnej zmene liečby a starostlivosti o DM2T.

V  tejto práci sa venujeme SGLT2-inhibitorom (SGLT2i), 
ktoré v klinických štúdiách preukázali aj redukciu výskytu 
hospitalizácií pre srdcové zlyhanie a  tiež redukciu progre-
sie chronickej obličkovej choroby, a to nielen u diabetikov, 
ale aj u nediabetikov (štúdie: DAPA-HF, EMPEROR Reduced, 
DAPA-CKD) [5,6,7], takže tieto liečivá penetrujú dnes i do 
oblasti kardiológie a nefrológie. Našim cieľom je tu viac po-
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zornosti venovať antiaterosklerotickým a protizápalovým účin-
kom SGLT2i.

Antiaterosklerotické účinky SGLT2i
Hypertenzia je prevalentný a modifikovateľný rizikový faktor 
vývoja aterosklerotického KV-poškodenia, renálneho poško-
denia ale i vývoja srdcového zlyhávania. Presný mechaniz-
mus antihypertenzívneho účinku inhibície SGLT2 nepoznáme 
dobre, ale pravdepodobne je sprostredkovaný osmotickým 
a diuretickým efektom, t. j. inhibíciou reabsorpcie sodíka v proxi-
málnom tubule obličky (nastáva tu asi 30 až 60% vzostup 
exkré cie sodíka močom) [8]. Antihypertenzívny efekt inhibí-
cie SGLT2 je väčší než efekt tiazidových diuretík užívaných 
v kombinácii s betablokátorom alebo kalciovým blokátorom 
[9,10].

Dôležitým poznatkom bolo nedávne zistenie, že prítom-
nosť epikardiálneho tukového tkaniva (podľa CT-vyšetrenia) 
asociuje so zvýšeným rizikom výskytu KV-príhod [11]. Toto 
tkanivo produkuje viaceré bioaktívne molekuly, ktoré nega-
tívne ovplyvňujú funkciu srdca a prispievajú k vývoju (ko-
ronárnej) ischemickej choroby srdca. SGLT2i redukujú aku-
muláciu tukového tkaniva v  epikardiálnom priestore, tiež 
produkciu bioaktívnych molekúl, t. j. tumor nekrotizujúceho 
faktora alfa (TNF ) a PAI-1  (inhibítora aktivácie plazmino-
génu) [12] a aj zápal v tomto tukovom priestore – tým potlá-
čajú produkciu/sekréciu leptínu a  jeho parakrinné účinky 
na srdce, osobitne na vývoj fibrózy [13]. Prispieva to aj k re-
dukcii vývoja remodelácie srdca u chorého so srdcovým zly-
hávaním (SZ). V experimentoch s myšami SGLT2i redukoval 
zápal v tukovom tkanive, nakoľko sa tu menil pomer prítom-
nosti prozápalových makrofágov M1  (ich prítomnosť kle-
sala) voči prítomnosti protizápalových makrofágov M2 (ich 
prítomnosť stúpala) [14].

SGLT2i podporujú aj redukciu hmotnosti tela, hlavne vďaka 
odstráneniu časti tukového tkaniva. Experimentálne údaje 
preukázali, že SGLT2i podporujú vznik „stavu hladovania“ 
so zvýšenou oxidáciou mastných kyselín a tvorbou ketóno-
vých látok, a tak redukujú hmotnosť tukového tkaniva nielen 
v  epikardiálnom priestore, ale redukujú i  hmotnosť  hepatál-
nej stea tózy [15]. K molekulárnym mechanizmom týchto meta-
bolických dejov patria aktivácia AMPK, inhibícia rapamycínu 
a vzostup plazmatickej hladiny FGF21 a tiež zvýšenej koncen-
trácie FGF21 v pečeni. 

Aktivácia AMPK
AMPK (5́ adenozín monofosfátom aktivovaná proteín-kináza) 
je enzým plniaci úlohu v bunkovej energetickej homeostáze. 
Obvykle aktivuje príjem glukózy a mastných kyselín do bunky 
a tiež ich oxidáciu, keď je nízka hladina bunkovej energie. Je 
to vlastne významný energetický senzor. Inhibuje lipogenézu, 
t. j. syntézu cholesterolu i triglyceridov [16]. AMPK sa nachádza 
v mnohých tkanivách, osobitne v pečeni, v skeletnom sval-
stve a v mozgu [16].

AMPK aktivuje aj autofágiu [17], nakoľko aktivuje protein 
ULK1, prostredníctvom ktorého sa aktivuje autofágia. Auto-

fágia je prirodzený regulovaný mechanizmus v  bunke od-
straňujúci nepotrebné a dysfunkčné komponenty (organely), 
a tým sa stará o homeostázu bunky a ochraňuje ju [17].

Zo štúdií sa javí, že AMPK zvyšuje prekrvenie svaloviny 
pri telesnej aktivite, a to podporou angiogenézy [18].

Aktivácia AMPK inhibuje mTOR-signálnu dráhu (rapamy-
cín) a mTOR aktivuje proteinovú syntézu. AMPK aktivuje tri-
acylglycerolovú lipázu, čo vedie k uvoľňovaniu mastných ky-
selín z triacylglycerolov a podporuje katabolizmus mastných 
kyselín. AMPK inhibuje ACC karboxylázu, ktorá zasa podpo-
ruje syntézu mastných kyselín (tak skvelá je vnútrobunková 
spolupráca pri podpore tvorby energie!). AMPK ďalej inhi-
buje HMG–CoA reduktázu – enzým podporujúci cholestero-
lovú syntézu, aktivuje príjem glukózy do bunky prostredníc-
tvom Glut4-transportérov nezávisle od príjmu glukózy podľa 
inzulínovej citlivosti, hlavne pri telesnej aktivite, a glukóza je 
potom zdrojom energie cestou jej glykolýzy. AMPK tiež inhi-
buje glykogénovú syntézu.

Teda aktivácia AMPK vedie k vzostupu katabolických dejov 
a naopak k potlačeniu anabolických dejov.

Inhibícia rapamycínu (sirolimu)
Rapamycín je makrolid užívaný v  poťahovaných koronár-
nych stentoch. Redukuje rejekciu orgánu (napr. obličky) po 
jeho transplantácii a má teda imunosupresívne úlohy. Inhi-
buje aktiváciu T-buniek i  B-buniek redukciou ich citlivosti 
voči IL2 (interleukínu 2) zabezpečením inhibície mTOR [19].

mTOR (mammalian Target Of Rapamycin, ev. mechanis-
tic Target Of Rapamycin) je kináza kódovaná u ľudí pomo-
cou génu mTOR. Kináza mTOR je komponentom dvoch pro-
teínov (mTOR komplex 1 a mTOR komplex 2), ktoré regulujú 
bunkové procesy [20]. Tento proteinový komplex (tzv. serín/
treonín protein kináza) reguluje bunkový rast, proliferáciu, 
motilitu, prežívanie, proteinovú syntézu, autofágiu a aj tran-
s kripciu [20,21]. Tiež aktivuje aj inzulínové receptory a re-
ceptory IGF1 [22].

mTOR je i senzorom prítomnosti bunkových nutrientov, kys-
líka a energetickej hladiny (zásob) [23]. Je vlastne centrálnym 
regulátorom metabolizmu a regulátorom funkcií hepatocytov, 
svalových buniek a adipocytov [24], ale tiež mozgových buniek 
– a  jeho dysregulácia sprevádza obezitu, diabetes, depresiu, 
ale aj niektoré onkologické ochorenia [25]. Rapamycín inhibuje 
aktivitu mTOR [19,26].

Redukovaná aktivita mTOR predlžuje vek (napr. u myší) a asi 
kalorická reštrikcia je v  pozadí redukcie aktivity mTOR [27]. 
V skeletnom svalstve zase prispieva k sarkopénii a u onkolo-
gických ochorení ku kachexii [28].

Zvýšená aktivita mTOR podporuje vývoj rakoviny prsníka, 
prostaty, pľúc, močového mechúra, obličiek i mozgu [29]. 
Zvýšená aktivita mTOR inhibuje tiež autofágiu [30].

Vzostup plazmatickej hladiny FGF21 a zvýšenej 
koncentrácie FGF21 v pečeni
Fibroblastový rastový faktor (FGF) je protein kódovaný génom 
FGF21, ktorý má silnú mitogénnu aktivitu, ktorá sa využíva 
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pri vývoji embrya, bunkového rastu, opravy tkanivových po-
škodení, pri raste nádorov a pri invázii nádorov [31]. Je se-
cernovaný pečeňovou bunkou nezávisle od aktivity inzulínu 
a glukagónu (testované v experimente obéznych nediabetic-
kých myší) [15] a reguluje príjem cukrov aktiváciou receptorov 
v hypotalame [32]. Expresia FGF21 býva v pečeni, v tukovom 
tkanive a  v  pankrease [33]. FGF21  stimuluje príjem glukózy 
v adipocytoch, činí tak aditívne k účinku inzulínu [34]. Sérové 
hladiny bývajú zvýšené u diabetikov 2. typu, u ktorých pravde-
podobne podporujú vývoj ochorenia a sú zvýšené tiež pri stea-
tóze pečene a u obezity [35].

Dyslipidémia, hypertenzia a protrombotický stav sprevá-
dzajú bežne pacientov s DM2T a podporujú vývoj akcele-
rovanej aterosklerózy. Aj to následne zvyšuje riziko vývoja 
infarktu myokardu (následkom je potom často vývoj srdco-
vého zlyhávania, vývoj fibrilácie predsiení s podporou zvý-
šeného výskytu cerebrovaskulárnych príhod), tiež cievnej 
mozgovej príhody, ale i podpory vývoja diabetickej nefropa-
tie (úlohu tu hrajú hypertenzia aj dyslipidémia) [36,37,38].

Dysfunkcia endotelových a hladkosvalových buniek v cie-
vach tiež prispieva k patogenéze vývoja SZ [39,40] a u pa-
cientov už so SZ zvyšuje ich morbiditu a mortalitu. Tomuto 
protipôsobí liečba SGLT2i: zlepšuje vaskulárnu funkciu re-
dukovaním aktivácie endotelových buniek, indukovaním va-
zorelaxácie, redukovaním dysfunkcie endotelových buniek 
a redukciou aterogenézy (zlepšením arteriálnej elasticity, re-
dukovaním vaskulárnej rezistencie) [41,42]. Úlohu pri liečbe 
SGLT2i hrá potlačenie zápalových dejov v cievach a zlepše-
nie mitochondriálnej funkcie buniek [43].

Antiaterosklerotické účinky SGLT2i [12,49,57–60,63,64]:
 redukcia inflamácie (tzv. low-grade)
 redukcia množstva epikardiálneho tuku a škodlivých sig-
nálov leptínu a RAAS

 redukcia oxidatívneho stresu
 zlepšenie endotelovej funkcie
 kardioprotekcia presunom cirkulujúcich vaskulárnych pro-
genitorových buniek smerom k M2 polarizácii

 redukcia urikémie
 zlepšenie stavu nealkoholickej steatózy pečene (NAFLD)
 redukcia HbA1c (pokles AGEs a  fibrózy), krvného tlaku 
a hmotnosti tiež vaskulárnej tuhosti (zlepší vaskulárnu elas-
ticitu)

Protizápalové účinky SGLT2i
Srdce vyžaduje neustály prísun energie a vie spracovať via-
ceré energetické substráty, včítane glukózy a voľných mast-
ných kyselín. Za stresových stavov, ako je srdcové zlyháva-
nie, ale aj samotný DM2T, býva porušená utilizácia glukózy 
pri tvorbe energie (t. j. ATP) pre pracujúce srdce, a preto srdce 
spracuváva hlavne voľné mastné kyseliny a ketónové látky 
[44,45]. Betahydroxybutyrát sa stáva tzv. superpalivom pre 
myocyty a  zvyšuje metabolickú zdatnosť srdca [46]. Chro-
nická infúzia betahydroxybutyrátu zlepšuje funkciu srdca, ale 
aj remodelačný srdcový proces v experimentálnom modelu 
(pes, ktorý podstupuje stav tachykardie pomocou katétrovej 

tachystimulácie) [47]. Avšak nedávno sa zistilo, že ketónové 
látky majú aj významný protizápalový vplyv – a to potlače-
ním aktivácie receptora NLRP3 (Nucleotide–binding oligo-
merization domain-Like Receptor P3) inflamazónu [48,49].

Dysregulácia metabolického (srdcového) substrátu, infla-
mácia v myokarde, zvýšená apoptotická aktivita v srdci, ako 
aj porucha v  spracovávaní kalciových iónov v  srdci vysvet-
ľujú poruchu srdca pri vývoji diabetickej kardiomyopatie [50]. 
SGLT2i zlepšujú mitochondriálnu funkciu a  redukujú i stres 
sprostredkovávaný reaktívnymi kyslíkovými radikálmi [39].

Hyperglykémia prostredníctvom aktivácie RAAS (vzostu-
pom angiotenzínu II a aldosterónu), ale aj podporou tvorby 
produktov pokročilej glykácie (Advanced Glycation End-pro-
ducts – AGEs) podporuje vývoj fibrózy KV-systému, a preto 
nastáva porucha relaxácie srdca a aj nárast arteriálnej tuhosti 
[51]. Experimentálne práce u myší preukázali, že dapagliflozín 
redukuje inflamáciu v myofibroblastoch, a to i vzostupom akti-
vácie AMPK (nezávisle od SGLT2i) [52].

Objasnenie mechanizmov prepojenia zápalu s voľnými (re-
aktívnymi) kyslíkovými radikálmi ponúkajú informácie o TNF 
(Tumor Necrosis Factor): TNF má význanú úlohu v normál-
nych bunkách, ale i v poškodených bunkách (včítane onkolo-
gických stavov) a je to cytokín. Ovplyvňuje prežívanie buniek, 
ich apoptózu ale i nekroptózu. A dysregulácia týchto proce-
sov je veľká práve u  zápalových a u onkologických ocho-
rení [53]. Nekroptóza (nekróza buniek pri zápale) býva sti-
mulovaná voľnými kyslíkovými radikálmi pochádzajúcimi 
z činnosti poškodených mitochondrií, ale aj z iných organel 
bunky [54], a podporuje a kontroluje to TNF (aktiváciou nuk-
leárneho faktora kappa B – NFkB, čo je transkripčný faktor 
rozhodujúci o tom, či bunka prežije alebo zahynie) [55]. NFkB 
prenáša informáciu z apoptotických génov (vtedy bunka za-
hynie), ale i z génov, ktoré kontrolujú produkciu voľných kys-
líkových radikálov, t. j. z génov podporujúcich produkciu anti-
oxidantov [56].

Empagliflozín bráni hyperglykemickému poškodeniu vazo-
dilatačnej aktivity inhibíciou aortových endotelových SGLT2-re-
ceptorov a tiež redukciou intenzity oxidatívneho stresu [57].

SGLT2i majú protizápalové účinky, a to viacerými mecha-
nizmami: poklesom hmotnosti, redukciou zápalu v tukovom 
tkanive, vzostupom ketónových látok a redukciou urikémie 
[49]. SGLT2i zlepšuje endotelovú funkciu inhibíciou prozá-
palových aktivít (dráh), a to blokovaním IL1β a tiež sekrécie 
chemokínu vo vaskulárnych endotelových bunkách [58].

SGLT2i podporujú glukozúriu, a teda vzostup koncentrácie 
glukózy v distálnych segmentoch renálneho tubulárneho sys-
tému – a to dráždi urátový transportér 1 a glukózový trans-
portér 9 k sekrécii kyseliny močovej do tubulárnej tekutiny 
[59,60]. Tým sa blokuje (redukuje) nepriaznivý vplyv kyseliny 
močovej v prípadoch inflamácie, oxidatívneho stresu a aj ak-
tivácie RAAS [61].

Hyperglykémia podporuje vznik voľných kyslíkových radi-
kálov, a to aktivuje prozápalové odpovede, ktoré prispievajú 
k patogenéze vývoja diabetickej nefropatie [62]. Experimen-
tálny diabetes 2. typu (u myší, diabetes diétne vyvolaný) bol 



AtheroRev 2021; 6(1): 25–29 www.atheroreview.eu

28 Murín J. Antiaterosklerotické a protizápalové  účinky SGLT2-inhibítorov

liečený SGLT2i a preukázali sa tieto skutočnosti: redukcia 
intrarenálnej produkcie angiotenzinogénu, redukcia intrare-
nálnej infiltrácie monocytmi a makrofágmi, redukcia oxida-
tívneho stresu – a tým redukcia inflamácie v obličkách a ná-
sledne redukcia renálnej tubulárnej fibrózy [63,64]. V tomto 
diabetickom myšacom modele s  nefropatiou redukovala 
liečba SGLT2i aktivitu NLRP3 inflamazómu [65] – je to multi-
merický proteinový komplex, ktorý podporuje prozápalové 
procesy zvýšenou produkciou IL1β a IL18 [66]. SGLT2i v ex-
perimente diabetickej nefropatie redukoval zápalové akti-
vity a aj vývoj fibrózy – v plazme redukoval sérové hladiny 
TNF – receptora 1, redukoval hladiny IL6, matrix metalopro-
teinázy 7 a tiež fibronektinu [67,68]. A preto pokladáme za 
preukázané v štúdiách, že SGLT2i potláčajú v tkanivách deje 
zápalové i vývoj fibrózy.
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Abstrakt

Bylo zjištěno, že geneticky determinovaná příznivá konstelace kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorů je spojena s vý-
znamně nižším rizikem KV-příhod. To vedlo k myšlence napodobit toto geneticky dané nízké riziko farmakologickou inter-
vencí rizikových faktorů. Včasná kompenzace vysokého krevního tlaku a LDL-cholesterolu znamená dlouhodobé příznivé 
působení lepší kontroly těchto rizik. Kardiovaskulární rizikové faktory se často vyskytují již v mladších věkových kategoriích 
a často se objevují společně. Včasná intervence, zejména při současném zahájení léčby hypertenze a dyslipidemie, může 
zabránit progresi aterosklerózy a vzniku následných KV-příhod.

Klíčová slova: ateroskleróza – dyslipidemie – hypertenze – kardiovaskulární příhody – rizikové faktory

Abstract

It was found that a genetically determined favorable constellation of cardiovascular (CV) risk factors is associated with 
a significantly lower risk of CV-events. This led to the idea of mimicking this genetically determined low risk by pharmaco-
logical intervention of risk factors. Early control of high blood pressure and LDL-cholesterol results in long-term benefits 
due to shortening time of exposure to these risk factors. Cardiovascular risk factors o
en occur in younger age categories 
and o
en appear together. Early intervention, especially when concomitant treatment of hypertension and dyslipidemia is 
initiated, may prevent the progression of atherosclerosis and the occurrence of subsequent CV-events.

Key words: atherosclerosis – cardiovascular events – dyslipidemia – hypertension – risk factors

Časný výskyt kardiovaskulárních rizikových 
faktorů
Rozvoj kardiovaskulárních onemocnění (KVO) na podkladě 
aterosklerózy je dlouhodobý proces. Ke klinické manifestaci 
důsledků aterosklerózy dochází až po 3–5  dekádách jejího 
rozvoje. Určitý stupeň aterosklerózy se vyskytuje u každého 
dospělého, i když na klinickém významu začíná většinou na-
bývat až od 40. roku věku u mužů a od 50. roku věku u žen. 
V českém průzkumu provedeném u 40letých mužů (n = 960) 
a 50letých žen (n = 851) publikovaném v roce 2016 [1], který 
byl zaměřen na KV-rizikové faktory, byla zjištěna prevalence 
arteriální hypertenze 43 % u mužů a 45 % u žen, což je mírně 
vyšší hodnota, než jakou uvádí Česká společnost pro hyper-
tenzi (což můžeme vysvětlit metodikou výběru sledovaných). 

V porovnání s údaji Ústavu zdravotnických informací a statis-
tiky ČR byla mírně vyšší i prevalence diabetu 2. typu, 11 % 
u obou pohlaví. Dyslipid emie byla zjištěna u 39 % mužů a 41 % 
žen. Její definice použitá v průzkumu byla stejná jako ve studii 
MONICA: alespoň jeden z následujících parametrů: celkový 
cholesterol > 5 mmol/l, LDL-cholesterol > 3 mmol/l, trigly-
ceridy > 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l u mužů 
a < 1,2 mmol/l u žen. To ukazuje, že i přes průměrný pokles 
hladiny LDL-cholesterolu v populaci v posledních 20  letech 
zůstává dyslipidemie problémem. K  nejvýznamnějším zjiš-
těním tohoto průzkumu patří ale údaje o incidenci KV-riziko-
vých faktorů. Incidence dyslipid emie dosáhla u obou pohlaví 
20  %, což potvrzuje, že stále jde o  aktuální problém. Inci-
dence hypertenze činila v  uvedených věkových skupinách 
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8 % u mužů a 5 % u žen a incidence diabetu 3 % u obou po-
hlaví. U 101 pacientů z tohoto průzkumu byla zjištěna hla-
dina LDL-cholesterolu > 5 mmol/l. Všichni tito jedinci jsou 
potenciálními kandidáty hypolipidemické, především statinové 
terapie. Z této populace se suspektní familiární hypercholest-
rolemií bylo léčeno statinem pouze 44 %. Navíc dávky statinů 
podávané u některých pacientů nemusely být dostatečné.

Mýty o KV-riziku u mladých dospělých
Důvodem této nedostatečné farmakologické kompenzace 
dyslipidemie a setrvávání u opatření na úpravu životního stylu 
může být řada mýtů, které panují ohledně KV-rizika mladých 
dospělých, např.:
 KV-riziko mladých je vždy nízké
 statiny nemá smysl podávat u osob s nízkým KV-rizikem
 výskyt KV-rizikových faktorů je u mladších osob významně 
nižší než u starších

 u mladších jedinců není dosažení nízké hladiny LDL-chole-
sterolu nutné

 nemáme údaje o dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti sta-
tinů a další KV-protektivní léčby

Svoji roli zde může hrát i využívání tabulek SCORE ke sta-
novení KV-rizika. Tyto tabulky implikují, že ve věku 40 let je 
riziko vždy nízké. Je třeba si ale uvědomit, že tabulky SCORE 
predikují riziko fatální KV-příhody v následujících 10 letech. 
Nejsou určeny k predikci dlouhodobého rizika aterosklero-
tických KVO. Bylo prokázáno, že i přítomnost jediného KV-
-rizikového faktoru významně zvyšuje kumulativní incidenci 
KV-příhod u mužů i žen [2]. Přítomnost více rizikových fak-
torů riziko násobí.

Napodobení geneticky sníženého KV-rizika 
farmakoterapií
V roce 2019 byly publikovány výsledky analýzy velkého sou-
boru osob využívající údaje z UK Biobank [3]. Tato analýza 
hodnotila vliv geneticky daného nízkého systolického tlaku 
krve (STK) a nízkého LDL-cholesterolu, tedy efekt celoživot-

Graf 1 |  Vývoj výskytu KV-příhod u pacientů ze studie WOSCOPS podle přiřazené léčby v randomizované části 

studie. Upraveno podle [5]

Graf 2 |  Vývoj KV-mortality u pacientů ze studie ASCOT podle přiřazené léčby v randomizované části studie. 
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ního působení absence těchto dvou rizikových faktorů na 
výskyt koronárních a  dalších KV-příhod a  mortalitu z  ko-
ronárních příčin. Analýza zahrnovala 38 952 osob průměr-
ného věku 65 let (rozmezí 40–80 let), z nichž 54 % tvořily 
ženy. K první velké koronární příhodě došlo během 8–12 let 
sledování u  24 980  účastníků a  na koronární příhodu ze-
mřelo 2 907 účastníků. Každé snížení hladiny LDL-choleste-
rolu o 1 mmol/l a STK o 10 mm Hg bylo spojeno s poklesem 
rizika koronární příhody o 78 % a rizika úmrtí z koronárních 
příčin o 68 %. Riziko velkých KV-příhod bylo nižší o 73 %.

Vyvstala tedy otázka, zda umíme napodobit geneticky dané 
nízké KV-riziko farmakoterapií. Výsledky klinických studií uka-
zují, že efekt snížení LDL-cholesterolu se s délkou terapie pro-
hlubuje. Bylo prokázáno, že absolutní změna LDL-choleste-
rolu při podávání hypolipidemik predikuje změnu relativního 
KV-rizika a při delším trvání je efekt výraznější [4]. Dokládají 
to i výsledky sledování pacientů z klinických studií s odstu-
pem 15–20  let. KV-mortalita bývalých účastníků studie 
WOSCOPS je v rameni s pravastatinem i po 20 letech nižší 
než v rameni s placebem (graf 1) [5]. Podobný rozdíl mezi ra-
menem s atorvastatinem a s placebem v KV-mortalitě pře-
trvává po 16  letech i  u bývalých účastníků studie ASCOT 
Legacy (graf 2) [6]. Také pacienti s diabetem 2. typu, kteří se 
účastnili studie STENO a byli randomizováni k  intenzifiko-
vané multifaktoriální léčbě, mají po 21 letech nižší KV- i cel-
kovou mortalitu než pacienti randomizovaní k běžné terapii 
[7]. Znamená to, že při pozdějším zahájení léčby cílené na 
kompenzaci rizikových faktorů se přínos časné intervence 
již nedožene.

Časné zahájení intervence přináší 
dlouhodobý kumulativní efekt
Časné zahájení léčby umožní dlouhodobé příznivé působení 
redukce KV-rizikových faktorů. Navíc se ukázalo, že inten-
zita léčby nemusí být při časné intervenci maximální, pro-
tože i malá úprava rizikového faktoru působící dlouhou dobu 
přináší velký užitek. Již v roce 2004 bylo prokázáno, že 10% 
snížení STK (o 14 mm Hg) a hladiny celkového cholesterolu 
(o 0,6 mmol/l) trvající 10 let je spojeno s poklesem rizika KV-
-příhod o 45 %. Cílem takovéto intervence je přiblížit cévní 
věk osob s  KV-rizikovými faktory jejich biologickému věku 
[8].

Současné zahájení kompenzace hypertenze 
a dyslipidemie zvyšuje adherenci
Vysoký krevní tlak a dyslipidemie patří mezi nejvýznamnější 
farmakologicky ovlivnitelné KV-rizikové faktory. Často se 
navíc vyskytují společně. Zhruba 85 % pacientů s hypertenzí 
má také neoptimální lipidový profil. Současná kompenzace 
těchto dvou rizikových faktorů přínos pro pacienta násobí. 
Bylo prokázáno, že současné zahájení léčby hypertenze a dys-
lipidemie zvyšuje adherenci k této terapii. Ve velké studii za-
hrnující 8 406 účastníků bylo nasazení antihypertenziva a hy-
polipidemika v  rozmezí 30  dnů spojeno s  lepší adherencí 
léčbě v průběhu času [9].

Modelová kazuistika
Na vyšetření přichází 47letá žena, kuřačka, trpící obezitou 
1. stupně dle BMI. Systolický krevní tlak naměřený v ordinaci činí 
160 mm Hg, i když pacientka uvádí výsledky domácího měření 
140–150 mm Hg. Má také zvýšenou hladinu celkového choles-
terolu, poslední kontroly ukazují hodnoty 6,7; 6,5 a 6,9 mmol/l. 
Pacientka udává, že se jí nedaří snížit tělesnou hmotnost. Její 
otec zemřel ve 42 letech na infarkt myokardu. Z tabulek SCORE 
v čekárně si vyčetla, že její KV-riziko je nízké.

Lékař ale posuzuje stav u dané pacientky jako významné 
KV-riziko. Vysvětluje, že vzhledem k rodinné anamnéze, kou-
ření, obezitě, zvýšenému krevnímu tlaku a hladině LDL-cho-
lesterolu má pacientka 7krát vyšší riziko aterosklerotických 
KV-příhod než stejně stará žena bez všech uvedených rizi-
kových faktorů. Tabulky SCORE ukazují výhled pouze na ná-
sledujících 10 let. Podle analýzy cévního věku má pacientka 
cévy starší o 14 let, než je její biologický věk. Teprve tento 
argument považuje pacientka za významný.

Lékař nabízí lék na snížení krevního tlaku s pohodlným uží-
váním 1krát denně, kdykoliv během dne. Doporučuje také 
lék na snížení hladiny cholesterolu. Pacientka považuje pře-
chod z „plného zdraví“ na náhlou nutnost užívání 2 léků za ne-
přijatelný. Lékař nabízí, že po zavedení léčby přípravkem na 
snížení krevního tlaku a přípravkem na snížení cholesterolu, 
je možné přejít na kombinovaný lék, který umožňuje snížit 
krevní tlak i cholesterol při užívání jediné tablety denně. Vy-
světluje pacientce, že tento postup u ní významně sníží riziko 
cévních příhod.

Pacientka se zajímá o vedlejší účinky léčby. Lékař vysvět-
luje, že žádná léčba není prostá rizika nežádoucích reakcí. 
Upozorňuje na možnost bolestí svalů při užívání statinů 
a dráždivého kašle při užívání ACE-inhibitorů. V případě vý-
skytu těchto příhod i  dalších potenciálních nežádoucích 
reakcí má pacientka ihned kontaktovat svého ošetřujícího 
lékaře.

Pacientka doporučenou léčbu kombinací statinu s ACE-
-inhibitorem akceptuje s výhledem možnosti budoucího uží-
vání jediné tablety denně. Lékař jí doporučí na konzultaci 
s  nutriční terapeutkou z  důvodu úpravy jídelníčku. Pozve 
pacientku na kontrolu za 3–4 týdny.

Závěr
Uvedená fakta ukazují, že časování intervence KV-rizika je 
rozhodujícím faktorem úspěchu. Důležitá je časná diagnos-
tika a zahájení intervence. Vedoucím příznakem u mladších 
pacientů (u mužů od 40. roku věku a žen od 50. roku věku) 
bývá hypertenze. Častý současný výskyt dyslipid emie u osob 
s hypertenzí nabízí možnost časného záchytu i tohoto riziko-
vého faktoru a časné nasazení farmakologické léčby obou 
rizik. Současné zahájení léčby hypertenze a  dys lipidemie 
navíc zvyšuje adherenci k léčbě. Účinným nástrojem pro ko-
munikaci s pacienty je cévní věk. Příznivý vliv kompenzace ri-
zikových faktorů se kumuluje v čase, napodobuje geneticky 
dané nízké KV-riziko a vede k prevenci progrese ateroskle-
rózy a manifestace kardiovaskulárních onemocnění.
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Abstrakt

Perkutánna koronárna intervencia (PKI) sa využíva často v  liečbe pacientov s  ischemickou chorobou srdca, obvykle pri 
akútnom koronárnom syndróme. Po zákroku PKI ostávajú však pacienti naďalej vo vysokom riziku vývoja kardiovaskulár-
nych (KV) príhod. Lepšia kontrola sérových hladín LDL-C zlepšuje prognózu po PKI, ale praktické guidelines nemajú špeci-
fické odporučenia ako a kedy u týchto chorých upravovať sérové LDL-C hladiny. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť testovanie 
sérových hladín LDL-C po výkone PKI a zhodnotiť asociáciu medzi sérovými hladinami LDL-C a výskytom KV-príhod v dlho-
dobom režime po PKI. V období 10/2011–12/2014 v Ontáriu vytvorili register pacientov, ktorí podstúpili zákrok PKI. Pacien-
tov, ktorým zhodnotili LDL-C hladinu v sére do 6 mesiacov od zákroku PKI, rozdelili do 3 podskupín: < 1,81 mmol/l, 1,81–
2,58 mmol/l a ≥ 2,58 mmol/l. Primárnym zloženým endpointom boli výskyt KV-mortality, infarktu myokardu, koronárnej 
revaskularizácie a cievnej mozgovej príhody v období do decembra 2016. Medzi 47 884 zahrnutými pacientami malo 52 % 
z nich analyzovanú sérovú hladinu LDL-C a 57 % malo túto LDL-C hladinu < 1,81 mmol/l. V priebehu 3,2 rokov (medián) sle-
dovania pacientov bol výskyt KV-príhod 55,2/1 000 paciento-rokov v podskupine s LDL-C < 1,81 mmol/l, v podskupine 
s LDL-C 1,81–2,58 mmol/l bol 60,3/1000 paciento-rokov a v podskupine s LDL-C ≥ 2,58 mmol/l bol 94/1000 paciento-ro-
kov. A relatívne riziká (RR) oproti prvej podskupine chorých boli v druhej podskupine 1,17 a v tretej podskupine 1,78. Vyššie 
sérové hladiny LDL-C asociujú s nárastom výskytu KV-príhod po PKI. Treba preto zlepšovať cholesterolový manažment po PKI.

Kľúčové slová: ischemická choroba srdca – liečba cholesterolémie – perkutánna koronárna intervencia – sérové hladiny 
cholesterolu

Abstract

Percutaneous coronary intervention (PCI) is used frequently as a treatment for patients with ischemic heart disease (IHD), 
mostly during acute coronary syndrome. A
er PCIs patients still remain at high risk of developing late cardiovascular (CV) 
events. Although controlling LDL-C may improve outcomes a
er PCI, practice guidelines do not have specific recom mendations 
on LDL-C management for this subgroup of patients. The aim of the study was to evaluate LDL-C testing and levels a
er PCI 
and to assess the association between serum levels of LDL-C and longer-term CV events a
er PCI. From 10/2011 – 12/2014 in 
Ontario all patients who received their first PCI were included into registry. Patients who had LDL-C measurement within 
6 months a
er PCI were cathegorized as: < 1.81 mmol/l, 1.81–2.58 mmol/l and ≥ 2.58 mmol/l. The primary composite out-
come was CV death, myocardial infarction, coronary revascularization and stroke through december 2016. Among 47 884 in-
cluded patients, 52 % had LDL-C measured within 6 months of PCI and 57 % had LDL-C < 1.81 mmol/l. A
er a median 3.2 years 
the rates of CV events were 55.2/1000 person-years for LDL-C < 1.81 mmol/l subgroup, 60.3/1000 person-years for 1.81–
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2.58 mmol/l subgroup and 94/1000 person-years for ≥ 2.58 mmol/l subgroup, with hazard ratios 1.17 (2nd subgroup) and 
1.78 (3rd subgroup) when compared to 1st subgroup of LDL-C. Conclusion: higher levels of LDL-C were associated with an 
increase of late CV events a
er PCI. We should improve cholesterol management a
er PCI.

Key words: cholesterol levels – ischemic heart disease – percutaneous coronary intervention – treatment of cholesterol 
levels

Úvod
Perkutánna koronárna intervencia (PKI) sa užíva pomerne 
často ako významný liečebný prístup u  chorých s  isch-
emickou (koronárnou) chorobou srdca (ICHS). Napriek vý-
znamným technickým intervenčným zlepšeniam a i pokro-
kom v prídatnej medikamentóznej (antitrombotickej) liečbe 
sú však títo pacienti stále veľmi rizikoví pre výskyt kardio-
vaskulárnych (KV) príhod v dlhodobom časovom období po 
zákroku. Údaje z registra CathPCI preukazujú, že jeden zo šies-
tich takto liečených pacientov utrpí veľkú KV-príhodu do roka 
od liečebnej PKI-procedúry [1,2]. V oblasti výkonu PKI a anti-
trombotickej okamžitej liečby sa udialo veľa pozitívnych liečeb-
ných prístupov, ale je potrebné vyplniť aj medzeru v liečebnom 
prístupe po zákroku a po prepustení pacienta domov. Viaceré 
údaje, hlavne z registrov z nedávnej minulosti, preukázali, že 
treba optimalizovať i prístup k (dlho dobej) liečbe dyslipidémie, 
osobitne k úprave sérového cholesterolu.

Treba opätovne pripomenúť štúdie z minulosti, ktoré jasne 
preukázali asociáciu medzi nízkou sérovou hladinou LDL-cho-
lesterolu (LDL-C) a lepšou prognózou chorých s ICHS [3,4]. 
Avšak v klinických štúdiách zameraných na revaskularizáciu 
pacientov a súčasne na optimálnu následnú medikamentóznu 
liečbu sa trocha pozabudlo na dôslednú úpravu sérových 
hladín LDL-C [5]. Aj observačné štúdie preukázali nedosta-
točnú kontrolu sérovej hladiny LDL-C v klinickej praxi, pre-
ukázali nedobrú adherenciu chorých k statínovej liečbe, pre-
ukázali nedostatočné užívanie silných statínov (atorvastatín, 
rosuvastatín) u vysoko rizikových pacientov s ICHS, a to na-
priek publikovaným odporúčaniam [6–8]. A u pacientov, ktorí 
podstúpili PKI pre ICHS, sa môže stať, že po zákroku už nemajú 
anginózne ťažkosti a mohli by sa tak domnievať, že ďalšiu liečbu 
nepotrebujú (teda ani hypolipidemickú). A viaceré praktické 
odporúčania (k liečbe hypolipidemickej) nenašepkávajú, kedy 
po PKI treba kontrolovať sérové lipidy a kedy treba nasadiť 
hypolipidemickú liečbu a aké majú byť jej ciele (t. j. optimálne 
sérové hladiny LDL-C po PKI) [9–11].

Nedávno Sud et al 2020 [12] zhodnotili výsledky populač-
nej štúdie v reálnej klinickej praxi, ktorá analyzovala hladiny 
sérových lipidov (aj LDL-C) u chorých, ktorí podstúpili PKI, 
a tiež analyzovali vzťah medzi hladinami LDL-C v sére cho-
rých a výskytom následných KV-príhod v období po výkone 
PKI.

Charakteristika CorHealth Ontario registra
Ide o klinický register z oblasti Ontária v Kanade, ktorý za-
znamenáva prospektívne klinické a procedurálne (PKI) údaje 
všetkých pacientov, ktorí postupujú invazívne kardiálne pro-

cedúry v  19  regionálnych centrách, slúžiacich oblasti so 
14,6 mil. rezidentov.

V  tejto analýze ide o  kohortu pacientov, ktorí podstúpili 
PKI-procedúru v období 10/2011–9/2014. Zahrnuli iba pa-
cientov po prvej PKI procedúre, a vyradili zo zaradenia poly-
morbídne osoby s pravdepodobne krátkym dožitím (ktorých 
vylúčili mnohí autori aj v minulosti zo zaradenia do klinických 
štúdií s  hypolipidemickou liečbou). Boli to osoby s  ťažkým 
srdcovým zlyhávaním (ejekčná frakcia < 20 %), osoby s ťažkou 
chronickou obličkovou chorobou (s GF – glomerulárnou filtrá-
ciou < 30 ml/min), osoby po hemoragickej mozgovej príhode, 
osoby s ťažkým pečeňovým ochorením, osoby s demenciou, 
s anamnézou onkologického ochorenia, osoby po orgánovej 
transplantácii a  tiež veľmi „krehkých pacientov“. Nakoniec 
vyradili i osoby s ťažkou triacylglyceridémiou (≥ 400 mg/dl) 
lebo by to ovplyvňovalo i sérové hodnoty LDL-C.

Hlavným cieľom tejto analýzy bolo pozbierať prvé hodnoty 
sérového LDL-C po výkone PKI, a to v časovom intervale do 
6 mesiacov od procedúry. Vylúčili hodnoty LDL-C získané 
u pacienta v čase KV-príhody, nakoľko tieto bývajú KV-prí-
hodou ovplyvnené. V tejto oblasti klinickej praxe nie je do-
stupný v provincii Ontário jasný protokol o hypolipidemickej 
liečbe chorých po výkone PKI, ale pacienti sú po PKI ob-
vykle kontrolovaní špecialistami, a tí rozhodujú, kedy treba 
kontrolovať sérové lipidy po PKI a tiež rozhodujú i o násled-
nej hypolipidemickej liečbe [13]. Autori tejto analýzy kate-
gorizovali zaradených pacientov do 3 podskupín podľa séro-
vej hladiny LDL-C: 1. podskupina s hodnotou < 1,81 mmol/l 
(70 mg/dl), 2. podskupina s hodnotami 1,81–2,58 mmol/l 
(70–100 mg/dl) a 3. podskupina s hodnotou > 2,58 mmol/l 
(100 mg/dl), pričom vychádzali z údajov praktických odpo-
rúčaní [14,15].

Súčasne sa zhodnocoval a registroval i výskyt KV-príhod po 
PKI, tzv. veľké príhody: KV-úmrtie, hospitalizácia pre infarkt 
myokardu alebo pre cievnu mozgovú príhodu či pre koronárnu 
revaskularizáciu. Výskyt spomenutých veľkých KV-príhod po 
PKI sa analyzoval časovo až od prvej kontroly sérovej hladiny 
LDL-C. Spomenuté príhody sa analyzovali nielen pospolu (ako 
klaster), ale i zvlášť – a to vo vzťahu k sérovým hladinám LDL-C 
u pacienta.

Výsledky registra CorHealth v Ontáriu
Kohorta zaradených pacientov: spolu našli 69 039 chorých po 
PKI z daného obdobia, ale po vyradení „nezaraditeľných“ pacien-
tov ich ostalo nakoniec 47 884 – no a z nich len u 24 931 pacien-
tov (t. j. u 52 %) sa uskutočnilo do 6 mesiacov po PKI prvé vy-
šetrenie sérovej hladiny LDL-C (o nich ďalej autori referujú).
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Vstupné charakteristiky zaradených: medián veku (63 rokov), 
proporcia žien (27 %), výskyt akútneho koronárneho syndrómu 
v čase PKI (62 %). Medián doby do získania prvej hodnoty 
LDL-C v sére (po výkone PKI) bol 45 dní (18–88 dní) a medián 
hodnoty LDL-C v sére bol 1,68 mmol/l (65 mg/dl) s rozsa-
hom 1,32–2,20 mmol/l (51–85 mg/dl). Rozdelenie súboru 
podľa sérovej hladiny LDL-C realizovanej do 6 mesiacov od 
PKI: 1. v podskupine s hladinou LDL-C > 1.81 mmol/l (70 mg/dl) 
bolo 14 293 (57 %) pacientov, 2. v podskupine s hodnotou 
LDL-C medzi 1,81 – 2,58 mmol/l (70–100 mg/dl) bolo 6 880 
(28  %) pacientov a  3. v  podskupine s  hodnotou LDL-C 
≥ 2,58 mmol/l (100 mg/dl) bolo 3 758 (15 %) pacientov. Pa-
cienti s hodnotou sérového LDL-C < 1,81 mmol/l (70 mg/dl) 
boli starší (64 rokov vs 60 rokov, rozdiel významný) a tiež mali 
vyšší výskyt KV-komorbidít ako prekonaný infarkt myokardu 
(41 % vs 29 %), hypertenziu (66 % vs 56 %) alebo diabetes 
(30  % vs 18  %) oproti pacientom v  podskupine s  LDL-C 
≥ 2,58 mmol/l (100 mg/dl).

Preskripcia statínov bola k dispozícii v tomto projekte (re-
gistre) u 10 622 pacientov starších ako 65 rokov: statíny boli 
predpísané u 87 % pacientov v podskupine s hodnotami LDL-C 
v sére < 1,81 mmol/l (70 mg/dl); statíny boli predpísané u 75 % 
pacientov v  podskupine s  LDL-C v  sére 1,81–2,58  mmol/l 
(70–100 mg/dl), ale len u 34 % pacientov s hodnotami LDL-C 
v sére ≥ 2,58 mmol/l (100 mg/dl). A predpis tzv. silných statí-
nov (v rovnakom poradí podskupín s LDL-C v sére) bol nasle-
dovný: 59 % chorých, 41 % chorých a 13 % chorých (rozdiely 
významné). Preskripcia ezetimibu bola nasledovná (doplnok 
k liečbe statínom): 1. podskupina 6 % chorých, 2. podskupina 
7 % chorých a 3. podskupina 9 % chorých. A podobné trendy 
v „podužívaní“ tzv. EBM (Evidence Based Medicine) liečby 
boli i pre antiagreganciá, pre blokátory renín-angiotenzín-
aldo sterónového systému a pre betablokátory. Najnižšie uží-
vanie statínov bolo u pacientov s hodnotou sérového LDL-C 
≥ 2,58 mmol/l (100 mg/dl), a to v 3. mesiaci po výkone PKI.

Asociácia medzi kategóriami pacientov podľa sérových 
hodnôt LDL-C a výskytom veľkých KV-príhod po výkone PKI: 
po období (medián) 3,17 rokov sledovania pacientov bol výskyt 
veľkých KV-príhod u  4 660  pacientov (proporčne 18,7  % zo 
všetkých). Výskyt týchto príhod bol 55,2/1 000 osobo-rokov 
u  pacientov v  podskupine s  LDL-C v  sére < 1,81  mmol/l 
(70 mg/dl), v podskupine s LDL-C v sére 1,81–2,58 mmol/l 
(70–100 mg/dl) to bolo 60,3/1 000 osobo-rokov a v podsku-
pine s  LDL-C v  sére ≥ 2,58  mmol/l (100  mg/dl) to bolo až 
94/1 000 osobo-rokov u pacientov. A relatívne riziko (RR) bolo 
(oproti podskupine osôb s LDL-C < 1,81 mmol/l ev. 70 mg/dl) 
v druhej podskupine osôb (s LDL-C 1,81–2,58 mmol/l ev. 
70–100 mg/dl) s hodnotou 1,17 (95% CI: 1,09–1,26) a v tretej 
pod skupine to bolo (s LDL-C v sére ≥ 2,58 mmol/l ev. 100 mg/dl) 
s hodnotou 1,78 (95% CI: 1,64–1,94). Podobné trendy boli i pre 
dielčie kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v  asociácii so 
vzostupom sérových hladín LDL-C: pre KV-úmrtie bolo RR 
v 3. podskupine (LDL-C ≥ 2,58 mmol/l ev. 100 mg/dl) oproti 
1. podskupine s LDL-C < 1,81 mmol/l ev. 70 mg/dl) v hod-
note 1,33 (95% CI: 1,05–1,68). Pre výskyt infarktu myokardu 

bolo RR 2,18 (95% CI: 1,89–2,50), pre koronárnu revaskula-
rizáciu bolo RR 1,73 (95% CI: 1,57–1,90) a pre výskyt ciev-
nych mozgových príhod bolo RR 1,36 (95% CI: 0,97–1,93).

Ďalšia analýza vzťahu hladiny LDL-C v sére k výskytu veľ-
kých KV-príhod preukázala, že tento vzťah bol lineárny, 
pokiaľ išlo o rozsah LDL-C 1,81–5,17 (70–200 mg/l) a pre-
počet (analýza) ukázal, že „každý vzostup sérového LDL-C 
o 0,25 mmol/l (10 mg/dl) asocioval s 1,6 % vyššou inciden-
ciou veľkých KV-príhod“ v období sledovania 3 rokov. Tento 
vzťah (asociácia) medzi LDL-C v sére a výskytom veľkých 
KV-príhod nebol modifikovaný vekom (> 65 r a ≤ 65 r), ani 
statínovou liečbou v podskupine > 65 rokov, bol však mo-
difikovaný typom KVO, pri ktorom realizovali PKI – v  prí-
pade akútneho koronárneho syndrómu u pacientov v pásme 
sérového LDL-C ≥ 2,58 mmol/l (100 mg/dl) bolo RR (pre 
výskyt veľkých KV-príhod) oproti pacientom v pásme séro-
vého cholesterolu < 1,81 mmol/l (70 mg/dl) v hodnote 1,93 
(95% CI: 1,74–2,14) a v prípade PKI pre stabilnú anginu pec-
toris bolo RR len 1,39 (95% CI: 1,19–1,61). Autori ešte pri-
dali informáciu o vzťahu medzi hodnotami sérového LDL-C 
v  období 3  mesiacov po PKI a  výskytom následných veľ-
kých KV-príhod, hoci tento súbor bol počtom menší ako ten 
predošlý (do 6 mesiacov od PKI). A analýza preukázala po-
dobný vzťah ako pri analýze LDL-C po 6 mesiacoch od PKI.

Komentár k výsledkom a posolstvo 
metaanalýzy
U  pacientov, ktorí pre KVO (ICHS) podstúpili PKI, len asi 
u polovice z nich (52 %) bol do 6 mesiacov od zákroku ana-
lyzovaný sérový LDL-C. A u testovaných osôb len polovica 
(57 %) mala optimálnu hodnotu LDL-C podľa odporúčaní, t. j. 
< 1,81 mmol/l (70 mg/dl). Pacienti s vyššou sérovou hladinou 
LDL-C po PKI mali podstatne vyšší výskyt následných KV-prí-
hod – hlavne v  podskupine s  LDL-C v  sére ≥  2,58  mmol/l 
(100 mg/dl) a týkalo sa to incidencie KV-mortality, infarktu 
myokardu i koronárnej revaskularizácie. Možno sa domnie-
vať, že kontrola LDL-C v sére po vykonaní PKI, napr. v období 
3–6 mesiacov, by viedla k správnej liečbe statínmi u väčšiny 
pacientov, a prispelo by to k lepšej prognóze pacientov.

Nedávne klinické štúdie sa nevenovali hladinám sérového 
LDL-C u pacientov po PKI procedúre. Isté observačné štúdie 
u chorých s  ICHS preukazovali suboptimálnu kontrolu sé-
rových hladín LDL-C v klinickej praxi [7,8,16,17]. Databáza 
v USA [18] preukázala u vysoko-rizikových pacientov s ICHS 
skutočnosť, že až 80 % pacientov malo LDL-C sérové hladiny 
> 1,81 mmol/l (70 mg/dl) pri statínovej liečbe a v Európskej 
štúdii [7] to bolo podobné. Tiež málo sa využívala liečba tzv. 
silnými (atorvastatín, rosuvastatín) statínmi. Takže posol-
stvom uvedenej metaanalýzy je tá istá skutočnosť – ale je 
tu iste i nádej, že prognózu chorých po PKI vieme v budúc-
nosti významne zlepšiť.

Veď len 43  % pacientov po PKI malo dobrú kontrolu 
(< 1,81 mmol/l ev. 70 mg/dl) sérovej hladiny LDL-C, ďalej 
mnohí pacienti (48 %) vôbec sérovú hodnotu do 6 mesiacov 
po PKI nemali ani určenú (kontrolovanú), u podskupiny star-
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ších pacientov (≥ 65 rokov) len 48 % chorých bolo na liečbe 
silnými statínmi a  22  % chorých žiadnu statínovú liečbu 
ani nedostalo. Vážnym zistením je i skutočnosť, že u cho-
rých s vyššími sérovými hladinami LDL-C sa menej využí-
vala i ostatná „liečba sekundárnej KV-prevencie“ (antiagre-
gačná, antihypertenzívna a pod).

Pritom odporúčania pre prevenciu/liečbu kardiovaskulár-
nych aterosklerotických ochorení jasne hovoria, že po infarkte 
myokardu, po cievnej mozgovej príhode, po revaskularizá-
ciách treba vyšetriť sérové lipidy (osobitne LDL-C) a upraviť 
ich liečbou (statínmi, osobitne tými silnými, niekedy treba 
k statínovej liečbe pridať ezetimib, či ďalšie hypolipidemiká) 
a nezabúdať ani na úpravu (liečbou) ďalších KV-rizikových 
faktorov/ochorení (hypertenzie, diabetu, odstrániť fajčenie, 
zmeniť životný štýl) – nakoľko len tak významne zlepšíme 
prognózu týchto pacientov [19–26].

Nedávno prekonaný akútny infarkt myokardu jasne identifi-
kuje vysoko rizikových pacientov s prítomnou ICHS – mávajú 
progresiu aterosklerotických plakov, prítomný nárast rezi-
duálnej zápalovej aktivity v koronárnych plakoch, a tým zvý-
šenú plakovú nestabilitu. Register REACH (Reduction in Athe-
rothrombosis for Continued Health) preukázal, že pacienti 
s ICHS, ktorí nedávno prekonali infarkt myokardu, mávajú asi 
2-násobne vyššie riziko pre budúci výskyt kardiálnych príhod 
v porovnaní s chorými, ktorí trpia stabilnou formou ICHS [22]. 
A preto Európske odporúčania [19] dnes odporúčajú vyšetre-
nie sérových hladín LDL-C po 4–6 týždňoch od prekonania 
akútneho koronárneho syndrómu – aby sa zhodnotilo KV-ri-
ziko pacienta a nasadila či upravila statínová liečba. A to isté 
by malo platiť i pre chorých ošetrených zákrokom PKI. Ne-
treba tiež zabúdať, že u veľmi KV-rizikových pacientov možno 
siahnuť i po kombinácii statínu a PCSK9 inhibítora – veď už 
sú k dispozícii výsledky veľkých klinických štúdií [21–23,27].

U chorého s akútnym koronárnym syndrómom, ktorý pod-
stúpil liečbu PKI, ale tiež u iných chorých s ICHS (ak podstú-
pili liečbu PKI), by sa malo siahnuť následne po intenzívnej 
liečbe v rámci sekundárnej KV-prevencie – t. j. mali by mať 
výbornú liečbu diabetu, hypertenzie, dyslipid émie a  dobrú 
edukáciu o zmene životného štýlu (včítane prerušenia fajče-
nia). Takí pacienti mávajú vždy lepšiu následnú prognózu.
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Abstrakt

Statiny jsou nejčastěji předepisované léky, účinné a s relativně nízkým výskytem nežádoucích vedlejších účinků. Mezi ne-
žádoucími účinky léčby statiny (a i ezetimibem a PCSK9 inhibitory) je diskutováno i potenciální zvýšení rizika výskytu one-
mocnění diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Zdá se, že rizikovým faktorem je zde primárně nízká hladina plazmatického cho-
lesterolu. Již před čtvrt stoletím byl popsán nižší výskyt diabetu u pacientů s familiární hypercholesterolemií oproti běžné 
populaci. Vyšší výskyt DM2T byl u pacientů léčených statiny pozorován i v některých klinických studiích. Pomocí mendelov-
ské randomizace bylo prokázáno, že zvýšení riziko vzniku DM2T je kauzálně způsobeno inhibicí aktivity reduktázy HMGCoA, 
jejíž aktivita je statiny blokována. Další geny, jejichž varianty byly využity jako „proxy“ pro analýzu kauzality mezi snižová-
ním cholesterolu a zvýšeným rizikem DM2T, jsou NPC1L1 (inhibitor vstřebávání cholesterolu ve střevě) a PCSK9 (protein 
řídící degradaci LDL-receptoru). I tyto studie ukázaly, že genetické varianty spojené s nižší hladinou cholesterolu jsou záro-
veň asociovány se zvýšeným rizikem rozvoje DM2T. Odhad rizik všech „civilizačních“ onemocnění by měl být přísně indivi-
dualizovaný a komplexní s pečlivým zvážením všech potenciálních nežádoucích účinků léčby (nejen) dyslipidemiky pro kaž-
dého jedince.

Klíčová slova: diabetes – ezetimib – familiární hypercholesterolemie – genetika – mendelovská randomizace – PCSK9 in-
hibitory – statiny

Abstract

Statins are the most commonly prescribed drugs, effective and with a low incidence of undesirable side effects. Among the 
undesirable side effects of statin therapy, the increased risk of type 2 diabetes (T2DM) is discussed. A quarter of century 
ago, a lower incidence of diabetes was observed in patients with familial hypercholesterolemia. Increased risk of T2DM in 
statin users has also been observed in some clinical trials. A Mendelian randomization study showed that the increased 
risk of developing T2DM has causality in the inhibition of HMGCoA reductase activity – activity, whose is blocked by statins. 
Other genes whose variants have been used as “proxies” to analyze the causality between lowering cholesterol and in-
creasing the risk of T2DM are NPC1L1 (an inhibitor of intestinal cholesterol absorption) and PCSK9 (a protein that controls 
LDL-receptor degradation). Also here has been confirmed, that genetic variants associated with lower cholesterol levels are 
also associated with increased risk of T2DM. The risk assessment of the development of complex “civilization” noncommu-
nicable diseases should be strictly individualized and comprehensive, with careful consideration of all potential undesirable 
side effects of (not only) dyslipidemic treatment for each individual.

Key words: diabetes – ezetimibe – familial hypercholesterolemia – genetics – mendelian randomisation – PCSK9 inhibi-
tor – statin

Úvod
Cholesterol je molekula obsahující typickou steranovou 
strukturu, cyklopentan-perhydrofenantren. Cholesterol je 
nedílnou součástí všech buněčných membrán, je prekur-

zorem steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyse-
lin. V neposlední řadě hraje důležitou roli při ochraně proti 
akutním infekčním onemocněním, především proti septic-
kým stavům [1]. Odhadovaný každodenní příjem choleste-
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rolu potravou je několik set miligramů denně, v závislosti na 
konzumované dietě. Skutečnost, že endogenní syntéza cho-
lesterolu (energeticky značně náročná) je dalších cca 9 mg 
na 1 kg tělesné hmotnosti, ukazuje na jeho extrémní důleži-
tost pro správné fungování metabolizmu [2].

Příliš vysoké hladiny cholesterolu jsou považovány za 
jeden z modifikovatelných rizikových faktorů kardiovasku-
lárních onemocnění (KVO) a jako takové jsou intenzivně in-
tervenovány. V současné době je možné ke snížení hladin 
plazmatického cholesterolu použít především 3 druhy vysoce 
účinných léků s odlišným mechanizmem působení – statiny, 
PCSK9 inhibitory a ezetimib.

Statiny [3,4] (nejprodávanější léky v dějinách) jsou inhibitory 
klíčového enzymu syntézy endogenního cholesterolu 3-hyd-
roxy 3-metylglutaryl-koenzymu A  reduktázy (HMGCoA-R) 
a blokují jeho syntézu v játrech. Inhibitory PCSK9 (proprotein 
konvertáza subtilizin-kexin typ 9) ovlivňují recyklaci LDL-recep-
toru [5]. Ezetimib je selektivním inhibitorem absorpce choles-
terolu v tenkém střevě [6].

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je civilizační metabolické 
onemocnění charakterizované [7,8] vysokou hladinou glukózy 
(hyperglykemií vznikající jako následek poruchy sekrece in-
zulinu) a poruchou účinku inzulinu v cílových tkáních (inzuli-
nová rezistence). DM2T je doprovázen řadou komplikací posti-
hujících zejména zrak, ledviny a nervovou soustavu. Odhaduje 
se, že v současné době je v ČR přibližně 1 000 000 jedinců 
s diabetem. Od roku 1992 se prevalence diabetu v ČR zvý-
šila ze 4,5 % na cca 8,2 %, za stejnou dobu se zvýšila pre-
skripce statinů z prakticky nuly na asi 10 % populace (Vrablík, 
osobní sdělení).

Mezi nejčastěji zmiňované nežádoucí vedlejší účinky léčby 
statiny jsou diskutovány komplikace svalové, jaterní, poru-
chy spánku, deprese a gastrointestinální diskomfort [9,10]. 
Za nejlépe prokázané a patrně nejzávažnější lze považovat 
právě potenciální zvýšení rizika vzniku DM2T [11].

Familiární hypercholesterolemie a DM2T
Jedinci s familiální hypercholesterolemií [12,13] (monogenní 
defekt metabolizmu cholesterolu postihující především gen 
pro LDL-receptor) mají celoživotně zvýšenou hladinu plazma-
tického cholesterolu a měli by tedy mít celoživotně nižší riziko 
rozvoje DM2T. Tento fenomén byl poprvé popsán a potvrzen 
již před více než čtvrt stoletím [14]. I když počty jedinců za-
hrnutých do studií nejsou z pochopitelných důvodů v řádech 
tisíců, podobný výsledek přinesly (i když ne všechny) i ná-
sledné studie [15–17].

Klinické studie
Asociace mezi vyšším rizikem DM2T a léčbou statiny byly po-
zorovány i v některých klinických studiích. To, že tento vztah 
nenalezly všechny studie, lze celkem jednoduše vysvět-
lit předvýběrem jedinců zahrnovaných do studií a  relativně 
krátkou dobou expozice dyslipidemikem. Jako jednu z  prv-
ních klinických studií zmiňujících toto riziko je možné zmínit 
studii JUPITER [18], v níž bylo riziko vzniku diabetu přibližně 

o 30 % vyšší u uživatelů rosuvastatinu. Je ale třeba zmínit, že 
ve studii připadali na jeden nový případ DM2T asi 2 jedinci, 
u nichž se podařilo zabránit KV-příhodě (fatální i nefatální).

Genetika jako nástroj k potvrzení kauzality 
mezi nízkým plazmatickým cholesterolem 
a rizikem DM2T
Mendelovské randomizační studie [19,20] umožňují rozhod-
nout, zda je daný vztah mezi rizikovým faktorem a onemoc-
něním kauzální, nebo zda se jedná pouze o asociaci. Není 
tedy překvapivé, že tento geneticko-statistický nástroj byl 
použit k  odhalení kauzality mezi snižováním cholesterolu 
a zvýšením rizika rozvoje DM2T. Varianty ovlivňující funkce 
kódovaných proteinů si můžeme pro zjednodušení předsta-
vit jako celoživotní, byť mírné a nedokonalé inhibitory jejich 
funkcí.

Autoři první studie [21] shromáždili data od téměř čtvrt mi-
lionu pacientů a jako ideální „proxy“ použili variantu v genu 
pro reduktázu HMGCoA (enzym, jehož aktivita je statiny blo-
kována). Zjistili, že zvýšené riziko vzniku DM2T je alespoň čás-
tečně způsobeno právě inhibicí aktivity reduktázy HMGCoA 
a že tato inhibice zvyšuje (byť velice mírně) i index tělesné 
hmotnosti.

Genů, jejich varianty lze použít jako „proxy“ pro analýzu 
kauzality mezi snižováním hladiny cholesterolu a zvýšeným ri-
zikem DM2T je celá řada. K mendelovské randomizaci byly po-
užity i varianty v genech pro PCSK9 (protein řídící degradaci 
LDL-receptoru), pro NPC1L1 („Niemann-PickC1-like 1“ pro-
tein; inhibitor vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě), LDL-
-receptor a transportéry ABCG5 a ABCG8 (regulují intestinální 
absorpci rostlinných sterolů) [22]. Výsledky prokázaly zásadní 
vliv přirozené inhibice NPC1L1 na vznik DM2T – efekt byl více 
než desetinásobný oproti stále ještě významné přirozené inhi-
bici PCSK9. Varianty v ostatních zmíněných genech vykazovaly 
pouze nevýznamný trend. Tato studie nejen že dále potvrdila 
ochrannou roli vyšší hladiny cholesterolu proti vývoji DM2T, ale 
naznačila, že inhibice různých metabolických drah chole sterolu 
budou mít na vývoj DM2T odlišný vliv. Teoreticky by tedy nej-
vyšší riziko mělo být spojeno s užíváním ezetimibu.

To, že se jedná primárně a skutečně o nízkou hladinu cho-
lesterolu, která zvyšuje riziko DM2T, ukázala i studie White et 
al [23]; kteří využili obecné polygenní determinace plazma-
tických lipidů (s  využitím výsledků 130  jednonukleotido-
vých polymorfizmů). Autoři [23] analyzovali souhrnná data 
asi 285 000 jedinců ze tří GWAs konsorcií (GLGC, DIAGRAM 
a CARDIoGRAMplusC4D) a prokázali, že geneticky prediko-
vané zvýšení hladin LDL-cholesterolu o 1 mmol/l je spojeno 
s  nižším rizikem DM2T přibližně o  20%. Překvapivě, stejný 
trend, i když se snížením rizika „pouze“ asi o 15 %, byl spojen 
i s nárůstem hodnot HDL-cholesterolu o 1 mmol/l.

Potenciální mechanizmus, jak dyslipidemika 
zvyšují riziko DM2T
Mechanizmus, jak cholesterol snižující medikamenty vedou 
k diabetu 2. typu, není zcela jasný, ale příčinou statiny indu-
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kovaného diabetu 2. typu je zjevně jednak zhoršení funkcí pan-
kreatických B-buněk a následná inzulinová deficience a dále 
zhoršení inzulinové senzitivity v tkáních [24–27]. B-buňka pod 
vlivem dyslipidemika registruje nedostatek vnějších zdrojů 
cholesterolu a zvyšuje expresi LDL-receptorů na povrchu. Tak 
paradoxně dochází ke zvýšení intracelulární koncentrace cho-
lesterolu. Ta pak působí toxicky  – přispívá k  buněčné apo-
ptóze. Výsledkem je pokles schopnosti pankreatu vyproduko-
vat potřebné množství inzulinu.

Závěr
Lze považovat za prokázané, že farmakologické snížení (s nej-
větší pravděpodobností všemi typy dyslipidemik, i když v pří-
padě PCSK9 inhibitorů nemáme dostatek dat, vzhledem 
k jejich relativně krátké dostupnosti na trhu) hladin plazma-
tického cholesterolu významně zvyšuje riziko vzniku diabetu 
2. typu. Toto riziko není zdánlivě vysoké – rozsáhlá metaana-
lýza klinických studií [28] zjistila, že k jednomu novému inci-
dentnímu případu DM2T je třeba léčit statiny 255 jedinců po 
dobu čtyř let.

Vzhledem k závratnému počtu jedinců na hypolipidemické 
léčbě bychom ale tuto skutečnost neměli podceňovat. Při 
tomto poměru a faktu, že statiny užívá přibližně 10 % popu-
lace v ČR, je teoreticky možné, že statiny budou stát každo-
ročně za nárůstem o jeden tisíc nových případů DM2T.

Pečlivá personalizace medikací a  přísná individualizace 
léčby by měla vést k porovnání komplexních rizik a k „širo-
kospektrální“ minimalizaci všech civilizačních onemocnění 
obecně a primárně k prodloužení celkového očekávaného 
dožití, nikoli pouze k  redukci jednoho, byť závažného rizi-
kového faktoru.
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Jaroslav Hubáček sa v svojom článku publikovanom v tomto 
čísle AtheroReview [1] zaoberá dôležitým problémom mož-
ného vzťahu medzi nízkymi hladinami (LDL-)cholesterolu 
a zvýšením rizika rozvoja diabetu 2. typu (DM2T). Táto prob-
lematika sa skúma v odbornej literatúre od roku 2008, keď 
v štúdii primárnej prevencie JUPITER, v ktorej sa porovná-
vala intervencia rosuvastatínom 20 mg denne s placebom 
u pacientov so zvýšenými hodnotami CRP, bolo pozorované 
zvýšenie incidencie DM2T o 30 % u pacientov liečených rosu-
vastatínom [2].

Výsledky klinických štúdií vykazujú určitú medzištúdiovú 
variabilitu, ktorú je možné vidieť pri porovnaní výsledkov 
štúdií v rámci metaanalýz. V tomto kontexte sa zvýšenie in-
cidencie DM2T v štúdii JUPITER javí na hornej hranici roz-
ptylu výsledkov. Metaanalýza štúdií so statínmi, ktorých prie-
merné trvanie bolo 4 roky, ukázala, že liečba statínmi bola 
asociovaná so zvýšením rizika rozvoja DM2T o 9 % (OR 1,09; 
95% CI 1,02–1,17) [3].

Najsilnejšie dôkazy o možnom vzťahu medzi nízkymi hla-
dinami LDL-cholesterolu a rizikom rozvoja DM2T pochádzajú 
zo štúdií mendelovskej randomizácie. Tento geneticko-epi-
demiologický nástroj odráža na rozdiel od klinických štúdií 
kratšieho trvania celoživotnú expozíciu nižším hladinám 
LDL-cholesterolu. Analýza génov vybraných ako markery 
korešpondujúce s efektom jednotlivých skupín hypolipide-
mík ukázala, že varianty znižujúce hladinu LDL-cholesterolu 
sú signifikantne asociované so zvýšením incidencie DM2T 
[4].

Samozrejme, že riziko rozvoja DM2T je (nezávisle od ex-
pozície farmakám) najvyššie u  jedincov s prediabetickými 
dysglykémiami, ako sú porucha glukózovej tolerancie a zvý-
šená glykémia nalačno (5,6–6,9 mmol/l). Post-hoc analýza 
výsledkov štúdií TNT a IDEAL, v ktorých bola snaha dosiah-
nuť čo najnižšie cieľové hladiny LDL-cholesterolu za použi-
tia dávky atorvastatínu 80 mg denne, ukázala, že zvýšené 

riziko rozvoja DM2T bolo iba v podskupine pacientov s pre-
diabetom [5]. K podobným záverom došli autori mendelov-
skej randomizačnej štúdie s  viac ako 100 000  jedincami. 
V tejto štúdii varianty génov kódujúcich hydroxymetylgluta-
ryl koenzým A reduktázu (HMGCR) a prokonvertín subtilizín/
kexín 9 (PCSK9) podmieňujúce nižšie hladiny LDL-choleste-
rolu boli asociované s nižšou incidenciou infarktu myo kardu 
alebo úmrtia z kardiovaskulárnych príčin, ako aj s vyššou in-
cidenciou DM2T. Zvýšené riziko rozvoja DM2T však bolo po-
zorované iba u jedincov so zvýšenou glykémiou nalačno [6].

Z  doterajších štúdií s  hypolipidemikami boli najnižšie 
priemerné hodnoty LDL-cholesterolu (0,8 mmol/l) dosiah-
nuté v štúdii FOURIER, v skupine liečenej evolokumabom. 
V tejto štúdii bol síce pozorovaný vyšší počet novo diagnos-
tikovaných prípadov diabetu v skupine liečenej evolokuma-
bom ako placebom (677 vs 644), ale rozdiel nebol štatis-
ticky významný. Štúdia však mala medián trvania 2,2 roku, 
čo je pravdepodobne nedostatačne dlhé obdobie na pre-
javenie sa efektu nižšej hladiny LDL-cholesterolu na inci-
denciu DM2T. Navyše štúdia bola štatisticky dizajnovaná na 
odhad výskytu primárneho výsledku, ktorý bol 2-krát čas-
tejší ako incidencia DM2T. Štúdia teda nemala dostatočnú 
štatistickú silu na zistenie rozdielu v incidencii DM2T [7].

Celkovo možno zhrnúť, že asociácia nízkych hladín LDL-cho-
lesterolu so zvýšenou incidenciou DM2T je dokázaná. Prevážna 
väčšina nových prípadov diabetu sa vyskytne u pacientov s pre-
diabetickými dysglykémiami. Keďže sa hypolipidemiká predpi-
sujú pacientom s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, medzi 
ktorých patria a jedinci s prediabetom, prínos liečby statínmi 
a novšími hypolipidemikami je v konečnom dôsledku väčší, 
ako je riziko tejto liečby. Na zistenie pomeru riziko/prínos 
aj u  pacientov s  dosiahnutými hladinami LDL-cholesterolu, 
ktoré sú nižšie ako momentálne definované cieľové hladiny 
< 1,4 mmol/l [8], je potrebné väčšie množstvo dát zo štúdií 
s novšími hypolipidemikami.

Komentár k článku Nízká hladina cholesterolu 
a diabetes 2. typu
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Úvod
Cílové hodnoty plazmatických lipidů – proměnlivé v čase, nižší 
s každou verzí doporučených postupů, předmět debat pokaž-
dé, když nové cílové hodnoty spatří světlo světa, pro řadu 
pacientů nedosažitelné, některými kolegy možná zpochyb-
ňované. Přesto cílové hodnoty představují důležité vodítko, 
které ukazuje, zdali jdou léčebné snahy správným směrem, ke 
snížení rizika aterotrombotických příhod a (v případě dostateč-
ně dlouhého a intenzivního snažení) i k prodloužení života [1]. 
O kauzálním propojení koncentrací aterogenních lipo proteinů 
a  jimi neseného cholesterolu s  rizikem aterosklerotických 
kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO) nepochybuje snad 
nikdo. Důkazů v tomto směru máme tolik a z tolika různých 
úrovní vědeckého poznání, že další nejsou nezbytné. Ostat-
ně nedávno byly shrnuty revizí konsenzu expertů EAS, který 
velmi přehledně shrnul prof. P. Kraml se spolupracovníky [2,3]. 
Přesto v běžné praxi nemůžeme být s úrovní dosahování cílo-
vých hodnot plazmatických lipidů spokojeni. Podívejme se na 
data popisující současný stav a pokusme se najít příčiny, proč 
tomu tak je.

O současné situaci víme
Sledování mapující vzorce hypolipidemické léčby a dosaho-
vání cílových hodnot plazmatických lipidů známe řadu, a to 
nejen v mezinárodních uspořádáních. Připomeňme průzkumy 
EURASPIRE I-V hodnotící pacienty s ischemickou chorobou 
srdeční, nebo recentně publikovaná šetření provedená s ob-
dobnou otázkou u praktických lékařů v ČR [4,5]. Mezinárodní 
srovnání z běžné klinické praxe přinesla studie DaVinci [6]. Ta 
poprvé dokumentovala situaci po nedávném vstupu nových 
doporučených postupů do praxe. Šlo o mezinárodní srovnání 
s  jedním z  největších zastoupení zemí střední a  východní 
Evropy umožňující posoudit případné trvající rozdíly klinické 
praxe dle regionu. Se 489 zařazenými pacienty se Česko umís-
tilo na výborném 4. místě v počtu zařazených a všem investigá-
torům studie patří velký dík za zanechání takto výrazné „české 
stopy“.

Studie DaVinci byla navržena jako observační průřezové še-
tření. Byla provedena v 18 zemích Evropy, celkem ve 128 cen-
trech. Z nich asi jednu čtvrtinu tvořila zařízení primární péče, 
většina tedy patřila mezi pracoviště specializovaná (sekun-
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Graf 1 | Použitá léčba ve studii DaVinci. Upraveno podle [6]
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dární). Podařilo se zařadit celkem 5 888 pacientů léčených 
hypolipidemickou farmakoterapií. Primární a  sekundární 
prevence byla zastoupena rovnoměrně. Základní charakteris-
tika pacientů odpovídala obdobným sledováním. Z 2 888 pa-
cientů s anamnézou ASKVO (sekundární prevence) mělo 41 % 
historii cerebrovaskulární příhody, 37 % zařazených mělo peri-
ferní aterosklerózu a 22 % nemocných trpělo ICHS. Nejvíce pa-
cientů z primárně preventivní kohorty (n = 3 000) mělo riziko 
středně zvýšené (67 %) nebo vysoké (18 %), nízce rizikových 
bylo 9 % a nejméně zařazených mělo kalkulováno cévní riziko 
velmi vysoké (3 %). Pro interpretaci výsledků nezapomeňme, 
že data byla sbírána od června 2017 do listopadu 2018.

Prvním zajímavým výsledem byl opakovaný motiv po-
užití střední intenzity hypolipidemické léčby u  většiny za-
řazených (52 %). Naproti tomu pokračuje trend nevelkého 
zastoupení těch, kterým byla indikována vysoce intenzivní 
léčba statinem (28 %). S ohledem na nízké procento těch, 
kteří dosáhli cílových hodnot LDL-C pro svou rizikovou ka-
tegorii, se jeví jako ne zcela pochopitelné nízké zastoupení 
ezetimibu v léčbě, který užívalo ani ne 10 % ze zařazených. 
Na druhou stranu zcela srozumitelné je minimální zastou-
pení uživatelů inhibitorů PCSK9  – zde připomeňme dobu, 
v níž byl sběr dat realizován. Ve většině zemí nebyly inhibi-
tory PCSK9 (PCSK9i) v tomto období hrazeny, a tedy ani po-
užívány ve větší míře (graf 1).

A nyní již k tomu hlavnímu, co si studie DaVinci vytkla za 
hlavní cíl sledování – dosahování cílových hodnot LDL-cho-
lesterolu. Pohlédneme-li na analýzu pacientů s anamnézou 
aterotrombotické cévní příhody, vidíme, že cílové hodnoty 
LDL-C < 1,8  mmol/l dosáhlo přibližně 40  % pacientů. Při 
hodnocení dosažení léčebného cíle postulovaného doporu-
čeními ve verzi 2019  se dostáváme přibližně na polovinu 
této hodnoty (graf 2).

Při hledání odpovědi na otázku, proč je situace s dosaho-
váním cílových hodnot plazmatických lipidů již řadu let ne-
uspokojivá a s novými doporučenými cíli se stává vyloženě 
znepokojivou, najdeme více příčin.

Příčina 1: příliš přísné cílové hodnoty
Výše komentovaná studie DaVinci jasně ukázala, jak se zhor-
šuje dosahování cílových hodnot jenom díky jejich posunu 
v  nových verzích doporučených postupů. Připomeňme ale, 
že k těmto změnám dochází při nahromadění nových důkazů. 
Ty jasně demonstrovaly, že nižší hladiny LDL-C (a dalších ate-
rogenních lipoproteinů) jsou spojeny s dalším poklesem cév-
ního rizika [7]. A nemohly by to ukázat, pakliže by pacienti 
ve studiích tak nízkých koncentrací skutečně nedosahovali. 
Jinými slovy, cílové hodnoty vycházejí ze skutečně dosaže-
ných cílových hladin lipidů v klinických studiích. Můžeme ar-
gumentovat dostupností nejúčinnějších terapií pro širokou 
klinickou praxi (viz níže), ale obecně jsou léčebné cíle proka-
zatelně dosažitelné [8,9].

Příčina 2: nedostatečné možnosti 
hypolipidemické léčby současnosti
V kategoriích vysokého a velmi vysokého rizika poslední do-
poručené postupy navrhují snížení LDL-C nejméně o 50 %, 
a navíc redukci pod úroveň 1,8, resp. 1,4 mmol/l [10]. Při 
znalosti průměrných hladin LDL-C v  české populaci (sa-
mozřejmě bez hypolipidemické farmakoterapie) prosazení 
těchto léčebných cílů znamená, že usilujeme o poklesy na 
úrovní 70–85 % vstupních hodnot [11]. Víme, že odpověď na 
hypolipidemickou léčbu statiny má relativně výraznou inter-
individuální variabilitu, ale ani dobrý respondér nebude při 
maximální dávce nejúčinnějšího statinu mít takový pokles 
LDL-C. Východiskem potom může být kombinační hypoli-
pidemická léčba. Ale ve výše uvedených šetřeních se ani 
jeden z popsaných principů nezdá běžnou součástí praxe. 
Podíl pacientů léčených vysoce intenzivní statinovou terapií 
mezi těmi, kteří nedosahují cílových hodnot, většinou není 
ani 40 %. Kombinace s ezetimibem se v grafech krčí na úrovni 
< 10 % [4–6]. Přestože dostupnost kombinace s PCSK9i vý-
znamně limitují úhradové podmínky, možnosti „konvenční“ 
hypolipidemické terapie nejsou v praxi využívány.

Příčina 3: nespolupráce (nonadherence) pacientů
O adherenci k terapii zejména v kardiovaskulární oblasti dis-
kutujeme intenzivně více než 10 let. Diskuse a zaměření na 
tuto problematiku je zcela na místě. Nejlepší léky nemohou 
fungovat, pokud je nemocní nebudou užívat. Z oblasti vasku-
lární medicíny patří adherence ke statinům zřejmě k nejhor-
ším [12]. Příčin najdeme celou řadu, ale specificky pro statiny 
platí, že mají „negativní mediální obraz“. S trochou nadsázky 
můžeme s  politováním konstatovat, že nejen mezi laickou 
veřejností. Přitom „statiny (téměř) nic špatného neudělaly“. 
Bezpečnostní profil statinů považujeme za velmi dobrý, nežá-
doucí účinky se objevují většinou u < 10 % uživatelů. Irever-
zibilní poškození vlivem jejich užívání je extrémně vzácné. 

Graf 2 |  Srovnání dosahování cílových hodnot dle 
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Přesto pravidlo mediální atraktivity platí i  v  této odborné 
diskusi: negativní zprávy dostávají mnohem více prostoru 
a pozornosti. Odborné prameny se snaží tyto zprávy uvádět 
na pravou míru a  konsenzus expertů EAS toto téma po-
drobně (a férově) rozebírá [13]. Přesto se statiny opakovaně 
stávají terčem cílených útoků, které mají fatální důsledky. 
Pacienti je přestávají užívat a  máme jasnou dokumentaci 
dopadu nonadherentního jednání na výskyt aterotrombo-
tických příhod i  celkovou mortalitu [14]. Posílení důvěry 
v hypolipidemickou farmakoterapii se jeví jako jedna z prio-
rit k posílení adherence pacientů k těmto léčivům. Jednot-
nost zdravotnických profesionálů v tomto názoru je důleži-
tým prostředkem k dosažení tohoto cíle. Zásadně odlišujme 
diskusi mezi odborníky a zpochybňování významu hypolipi-
demické léčby před pacientem – k tomu bychom se neměli 
uchylovat nikdy.

Příčina 4: nespolupráce lékařů/inercie
Kromě pacientské nonadherence ovlivňuje výsledek léčby 
jistě i chování lékaře. Proto v poslední době skloňujeme „lé-
kařskou netečnost“, tedy absenci aktivity (úpravy léčby, za-
hájení nové, vynechání terapie) v okamžiku, kdy je to vhodné/
nutné. Je třeba odlišit od rozumné a správné nečinnosti (např. 
vyčkání dosažení terapeutického efektu beze změny léčby, 
respektování pacientova přání) a terapeutické inercie, která 
pacienta poškozuje [15]. Minimální využití vysoké intenzity 
léčby statiny a  praktická absence kombinační hypolipide-
mické léčby, jak rozebereme níže, může sloužit jako nepřímý 
důkaz poměrně široce rozšířeného problému inercie v  ob-
lasti hypolipidemické terapie. Podobně můžeme za „vnější 
projev“ inercie považovat nízké využití léčby PCSK9i, pro niž 
mají všechna etablovaná centra nadále volnou kapacitu a čekají 
na referované vhodné pacienty. I v případě inercie známe řadu 
příčin objektivně dokumentovaných studiemi. Zkušenost, zna-
losti a neznalosti doporučených postupů, ekonomické regulace, 
absence incentivů a motivace, nedostatek času, nepřehledné 
kompetence, to je jenom malý výčet důvodů tohoto stavu [16].

Příčina 5: nedostatečné využití kombinací 
hypolipidemik
Speciální podmnožinu terapeutické inercie tvoří nevyužívání 
kombinační hypolipidemické léčby. Přitom dosažení cílů po-
stulovaných doporučenými postupy v  roce 2019  opravdu 
vyžaduje nejen využití vysoce intenzivní statinové léčby, ale 
ve většině případů také kombinací hypolipidemik včetně in-
dikace PCSK9i. S ohledem na studii DaVinci dokumentova-
nou trvající „neochotou“ k použití kombinací s ezetimibem 
i  v  době, kdy padly ekonomické důvody jeho nízké pene-
trace do klinické praxe, se můžeme domnívat, že kombinace 
hypolipidemik nadále nepovažuje většina lékařů za běžnou 
strategii. Důvodů bude opět více a můžeme jenom speku-
lovat, který je vedoucí (ekonomické důvody, obavy z kom-
binací a jejich nežádoucích účinků, snaha omezovat „table-
tovou nálož“, absence přesvědčivých klinických studií pro 
různé kombinační hypolipidemické režimy). Ačkoli studie na 

otázku, proč se kombinace lipidy modifikujících léčiv použí-
vají málo, odpověď většinou nehledaly, ukázaly jasně, že ať 
jsou důvody „váhavosti“ indikace hypolipidemických kombi-
nací jakékoli, budeme muset tuto praxi změnit. Jinak zůsta-
nou naši pacienti od cílových hodnot plazmatických lipidů 
nadále příliš daleko a možnost zlepšení jejich prognózy zů-
stane nadále nevyužita.

Jak to vyřešíme?
Především se musíme snažit posunout vnímání léčebných cílů 
v managementu dyslipidemie z roviny nedosažitelných a zby-
tečně ambiciózních tam, kam patří: tedy do kategorie užiteč-
ných ukazatelů správné léčby a markerů zlepšení prognózy pa-
cienta. A  využívat všech možností léčby bez zbytečných 
odkladů. Nakonec jeden z dalších principů hypo lipidemické 
léčby, který nám přinesly poslední poznatky, rozšiřuje známé 
„čím níže (s LDL-cholesterolem), tím lépe“ o faktor času – čím 
dříve (dosáhneme snížení LDL-C), tím lépe. Rychlá titrace tera-
pie statinem k maximální tolerované dávce a navazující posí-
lení terapie o ezetimib se stalo součástí doporučení – u paci-
entů v  kontextu akutního koronárního syndromu bychom 
jednotlivé kroky tohoto postupy neměli oddělovat periodou 
delší než 4–6 týdnů [17]. Ve stejném intervalu má být pacien-
tův stav zhodnocen a nejsou-li dosaženy cílové hodnoty, je do-
poručeno přidat PCSK9i. Připomeňme, že PCSK9i v kombinaci 
s dalšími hypolipidemiky přivádějí k cílovým hodnotám velkou 
většinu léčených, a to i v kohortách pacientů s familiární hyper-
cholesterolemií (FH), kteří k jejich dosažení často potřebují po-
klesy o více než 90 % vstupních koncentrací [18]. Přidání PCSK9i 
v  praxi modifikuje úhradový mechanizmus. V  Česku jsou 
PCSK9i plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, ovšem 
pouze při indikaci v centru ustanoveném pro tuto léčbu a přesně 
definovaným pacientům. V zásadě tak PCSK9i používáme u pa-
cientů s FH a u nemocných s anamnézou atero trombotické pří-
hody (kategorizovaných v podmínkách úhrady jako sekundární 
prevence). Navíc musí být splněna podmínka výrazné přetrvá-
vající hypercholesterolemie při zavedené léčbě statinem nebo 
kombinací statinu a ezetimibu. A právě v limitech LDL-C rozhod-
ných pro přiznání úhrady PCSK9i došlo v poslední době k vý-
znamnému posunu. V kategorii FH aktuálně můžeme indikovat 
PCSK9i, je-li LDL-C > 3,1 mmol/l (dříve > 4,0 mmol/l, tedy sní-
žení o 25 %). U pacientů v sekundární prevenci byl limit pro při-
znání úhrady snížen až na 2, 5 mmol/l z původní hodnoty 
3,0 mmol/l (pokles o 17 %). První se změny „dočkal“ aliroku-
mab, ale je pozitivní, že od 1. února 2021 se opět úhradové pod-
mínky obou zástupců třídy PCSK9i sjednocují a stejné pod-
mínky získává i evolokumab.

Změny limitů LDL-C pro použití PCSK9i: další 
šance pro další pacienty
Změna úhradových podmínek PCSK9i je významná z více hle-
disek. Samozřejmě nabízí možnost dalším pacientům, aby se 
k léčbě kvalifikovali a dosáhli tak účinné kontroly LDL-C (a tedy 
cílové hodnoty). Znamená to, že se budeme muset znovu za-
myslet, kteří námi sledovaní pacienti to jsou a zapátrat i mezi 
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takovými, kterým jsme zatím léčbu nenabízeli, protože jejich 
dyslipidemie byla „příliš dobře“ kontrolována. Posunem úhra-
dových limitů se může skupina „kvalifikovaných pro úhradu“ 
zdvojnásobit jak u nemocných s FH, tak u kohorty indikova-
ných v kontextu sekundární prevence. Počátek roku 2021 tedy 
kromě skličujících epidemiologických informací přináší i pozi-
tivní zprávu. Máme šanci dát dalším pacientům šanci na do-
sažení cílových hodnot LDL-C. Vezmeme-li v úvahu výše uve-
dené koncentrace LDL-C platné pro úhradu nyní a průměrnou 
hypolipidemickou účinnost PCSK9i na úrovni redukce LDL-C 
o dalších 50 %, nabízíme pacientům poklesy LDL-C v rozmezí 
nejméně 1,2–1,5 mmol/l. Takové snížení LDL-C vyústí ve sní-
žení rizika koronární příhody o 28–37 %, a  to rozhodně není 
zanedbatelný příspěvek ke zlepšení prognózy našich nemoc-
ných [1].

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165
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První a zatím jediná terapie založená na „umlčování“ trans-
lace RNA pomocí specifické regulační siRNA, která inhi-
buje jaterní syntézu proprotein konvertázy subtilizin-kexin 
typu 9, získala schválení Evropské lékové agentury a byla 
zaregistrována pod obchodním názvem LEQVIO®. Přípra-
vek s účinnou látkou inklisiran tak učinil důležitý první krok 
k faktickému klinickému použití.

Inklisiran (LEQVIO®) byl schválen k  léčbě na základě vý-
sledků klinického výzkumného programu ORION, na základě 
kterého byla identifikována optimální dávka i interval podání 
a popsány přínosy léčby i nežádoucí účinky. Z hlediska regis-
trace lékovými autoritami byly nejdůležitější závěry 3 klinic-
kých hodnocení, ORION-9, ORION-10 a ORION-11. Všechny 
uvedené studie 3. fáze zahrnuly více než 3 600 pacientů.

Studie ORION 9 byla uspořádána jako dvojitě zaslepená 
studie fáze 3, v níž bylo 482 dospělých s heterozygotní fa-
miliární hypercholesterolemií randomizováno k  podávání 
sodné soli inklisiranu (v dávce 300 mg) ve formě subkutánní 
injekce anebo k  podávání placeba v  odpovídajícím množ-
ství, a  to ve dnech 1, 90, 270 a 450. Dva primární cílové 
ukazatele byly procentuální změna hladiny LDL-choleste-
rolu od výchozí hodnoty v den 510 a časově upravená pro-
centuální změna hladiny LDL-cholesterolu od výchozí hod-
noty mezi 90. a 540. dnem.

Medián věku zařazených pacientů byl 56  let, muži tvořili 
47 % ze zařazených; průměrná vstupní hladina LDL choles-
terolu byla 3,96 mmol/l. V den 510 došlo ke snížení hladiny 
LDL-cholesterolu o  39,7  % (95% interval spolehlivosti [CI], 
-43,7 až -35,7) ve skupině, které byl podáván inklisiran a zvý-
šení o 8,2 % (95% CI, 4,3 až 12,2) ve skupině, které bylo po-
dáváno placebo; rozdíl mezi skupinami činil 47,9 % (95% CI, 
-53,5 až -42,3; P < 0,001). Časově zprůměrovaná procentu-
ální změna hladiny LDL-cholesterolu mezi 90. a 540. dnem 
byla ve větvi s inklisiranem snížena o 38, 1 % (95% CI, -41,1 
až -35,1), zatímco v placebové větvi pozorovali autoři studie 
zvýšení o 6, 2 % (95% CI, 3,3 až 9,2); rozdíl mezi skupinami – 

44,3 % (95% CI, -48,5 až -40,1; P < 0,001). U všech genotypů 
familiární hypercholesterolemie došlo k výraznému snížení 
hladin LDL-cholesterolu. Nežádoucí účinky a závažné nežá-
doucí účinky byly u obou skupin podobné.

Studie ORION 10 a 11 se zaměřily na pacienty s ateroskle-
ro tickým kardiovaskulárním onemocněním (ASKVO, studie 
ORION-10) a pacienty s ASKVO nebo jeho ekvivalentem (studie 
ORION-11), kteří měli zvýšené hladiny LDL-cholesterolu na-
vzdory léčbě statiny v maximální tolerované dávce. Pacienti 
byli randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě inklisiranem v dávce 
284 mg, nebo k podávání placeba, podávanými ve formě sub-
kutánní injekce v den 1, den 90 a poté každých 6 měsíců po 
dobu 540  dnů. Hlavními cílovými ukazateli v  každé studii 
byla procentuální změna hladiny LDL-cholesterolu korigo-
vaná k placebu od výchozí hodnoty do 510. dne a časově 
upravená procentuální změna hladiny LDL-cholesterolu od 
výchozí hodnoty po 90. den a poté až do 540. dne.

Ve studiích ORION-10  a  ORION-11  bylo randomizováno 
celkem 1 561 a 1 617 pacientů. Průměrné (± SD) hladiny LDL-
-cholesterolu na začátku byly 2,71 ± 0,99 mmol/l a 2,73 ± 
1,01 mmo/l. V den 510 snížil inklisiran hladinu LDL-choleste-
rolu ve studii ORION-10 o 52,3 % (95% CI, 48,8 až 55,7) a ve 
studii ORION-11o 49,9 % (95% CI, 46,6 až 53,1) s odpovídají-
cím časově upraveným snížením o 53,8 % (95% CI, 51,3 až 
56,2) a 49,2 % (95% CI, 46,8 až 51,6, P < 0,001 pro všechna 
srovnání vs placebo). Nežádoucí účinky byly obecně podobné 
ve skupinách zahrnujících placebo a aktivní léčbu v obou stu-
diích, byť nežádoucí účinky v místě vpichu byly častější u pa-
cientů užívajících inklisiran než u pacientů užívajících placebo 
(2,6 % vs 0,9 % ve studii ORION-10 a 4,7 % vs 0,5 % ve studii 
ORION-11); takové reakce byly obecně mírné a žádné nebyly 
závažné nebo přetrvávající.

Inovativní mechanizmus účinku umožňující velmi dlouhý 
dávkovací interval představuje zcela novou modalitu v  léčbě 
dyslipidemie. Jednoduchá subkutánní aplikace a dosud pozo-
rovaný velmi příznivý bezpečnostní profil charakterizovaný 
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výskytem nežádoucích účinků na úrovni placeba vedou k před-
pokladu, že bude tato terapie pro pacienty i lékaře vítanou alter-
nativou k dosavadním terapeutickým možnostem. 

Definitivní důkaz, jímž se inklisiran zařadí po bok etablo-
vaných inhibitorů PCSK9 s prokázaným příznivým vlivem na 
výskyt cévních příhod, poskytne studie ORION-4. Tou pro-
chází více než 15 000 pacientů ve vysokém kardiovaskulár-
ním riziku. Její výsledky čekáme v roce 2024. Zatím přejme 
inklisiranu, pro nějž bylo zvoleno obchodní jméno LEQVIO® 
co nejpřímější cestu administrativním procesem, aby byl co 
nejdříve k dispozici pro klinické užití i u nás. 
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Efekt léčby statiny u NAFLD/NASH
Sfikas G, Psallas M, Koumaras C, et al. Prevalence, diagnosis 
and treatment with 3 different statins of non-alcoholic fatty liver 
disease/non-alcoholics teatohepatitis in military personnel. Do 
genetics play a role? Curr Vasc Pharmacol 2020. Dostupné z doi: 
<http://dx.doi.org/10.2174/1570161118666201015152921>.

Nealkoholová tuková choroba jater (Non-Alcoholic Fatty 
Liver Disease  – NAFLD) je souhrnné označení pro pato-
logické stavy, jejichž společným jmenovatelem je jaterní 
steatóza a  vyloučení sekundárních příčin akumulace tuku 
v  játrech (toxonutritivní, metabolická). Prvním stupněm je 
prostá steatóza jater, která může dále progredovat přes ne-
alkoholovou steatohepatitidu (Non-Alcoholic SteatoHepati-
tis – NASH), s prokazatelnou přítomností zánětlivých změn 
a poškozením hepatocytů, až po jaterní cirhózu. U valné vět-
šiny nemocných je NAFLD/NASH součástí manifestace me-
tabolického syndromu a veškerých jeho složek, jako je obe-
zita, diabetes mellitus, dyslipidemie či arteriální hypertenze. 
Vzhledem k  četnosti výskytu jednotlivých komponent me-
tabolického syndromu v  populaci je zřejmé, že prevalence 
NAFLD/NASH posledních letech výrazně stoupla, v Evropě 
činí přibližně 25 %, mezi obézními pacientky dokonce až 80 %.

Autoři této studie pátrali mezi zaměstnanci řecké vojenské 
služby jednak po prevalenci NAFLD/NASH, ale také zkoumali 
vliv hypolipidemické terapie na tuto nemoc. V  rámci pravi-
delné každoroční lékařské prohlídky bylo vyšetřeno celkem 
5 400  osob, z  nichž u  613  byla diagnostikována NAFLD/
NASH (prevalence 11,3 %). Následně proběhla randomizace 
604  nemocných do 4  skupin s  odlišnou intervencí trvající 
do příští pravidelné kontroly, tedy 1 rok: 1. dieta + cvičení; 
2. atorvastatin; 3. rosuvastatin; 4. pitavastatin. K hodnocení 
vývoje nemoci byla použita dvě neinvazivní skóre – skóre ak-
tivity NAFLD (NAS; dnes dle dynamiky sérových markerů, pů-
vodně založené na hodnocení histologického nálezu), a skóre 
fibrózy 4 (FIB-4; kombinace nespecifických parametrů svěd-
čících pro jaterní fibrózu – věk, AST, ALT, počet trombocytů).

V první skupině, která byla instruována k dodržování re-
žimových opatření, nebyla po 12  měsících zjištěna žádná 
změna při hodnocení NAFLD/NASH (NAS 4,98 vstupně vs 
5,62 po roce; p = 0,07; FIB-4: 3,42 vs 3,52; p=0,7). Další 
tři kohorty, léčené jakýmkoli druhem statinu, měly při kon-
trolním vyšetření výrazně nižší hodnoty obou sledovaných 

parametrů (2. skupina léčená atorvastatinem NAS 4,97 vs 
1,95; p < 0,001; FIB-4: 3,56 vs 0,83; p < 0,001; 3. skupina 
léčená rosuvastatinem NAS 5,55 vs 1,81; p < 0,001; FIB-4: 
3,61 vs 0,79; p < 0,001; 4. skupina léčená pitavastatinem 
NAS 4,89 vs 1,99; p < 0,001; FIB-4: 3,78 vs 0,87; p < 0,001).

Z výsledků vyplývá, že hypolipidemická léčba statiny má 
u nemocných s NAFLD/NASH prokazatelný pozitivní vliv na 
onemocnění a v průběhu terapie dochází k regresi jaterních 
změn a ústupu steatózy/steatohepatitidy/fibrózy. Jedná se 
tedy o vhodnou léčbu kardiovaskulárně rizikových pacientů 
s  NAFLD/NASH. Navzdory elevaci jaterních transamináz 
a obstrukčních enzymů se nemusíme obávat indikace této 
terapie, právě naopak, při dlouhodobé léčbě statiny často 
pozorujeme pokles hodnot jaterních testů.

Zajímavé je zjištění, že úprava diety a pravidelná fyzická 
aktivita neměly na onemocnění žádný vliv, ačkoli některé 
dříve provedené studie benefit změny životního stylu pro-
kázaly. Parametr režimových opatření, potažmo jeho do-
držování, lze však jen těžko kvantifikovat. Také je třeba vzít 
v úvahu populaci sledovanou v tomto průzkumu – jednalo se 
o  vojáky, tedy povětšinou muže mladšího věku pravidelně 
sportující již před zařazením do studie, otázkou zůstává, do 
jaké míry bylo možné životní styl ještě dále upravit. V jiných 
studiích následoval po změně jídelníčku a pravidelné fyzické 
aktivitě pokles hmotnosti a  jím provázený ústup steatózy, 
v této studii vývoj hmotnosti autoři neuvádějí.

Reziduální riziko v rámci sekundární 
kardiovaskulární prevence
Wong ND, Zhao Y, Xiang P et al. Five-Year Residual Atherosc-
lerotic Cardiovascular Disease Risk Prediction Model for Statin 
Treated Patients With Known Cardiovascular Disease. Am 
J Cardiol 2020; 137: P7-P11. Dostupné z doi: <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.amjcard.2020.09.043>.

Navzdory hypolipidemické léčbě statiny v rámci sekundární 
prevence kardiovaskulárních (KV) onemocnění se stále se-
tkáváme s poměrně častou rekurencí KV-příhod i mezi ne-
mocnými s velice nízkými hladinami LDL-cholesterolu coby 
primárním léčebným cílem. Dosud nejsou jasně definovány 
prediktory reziduálního KV-rizika v  sekundární prevenci, 
proto se autoři tohoto článku pokusili vyvinout model kal-
kulující riziko další KV-příhody u pacientů léčených statiny. 
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Za tímto účelem využili kohortu ze studie AIM-HIGH, u které 
podrobně zhodnotili veškeré dostupné proměnné a spočí-
tali 5leté riziko rekurence KV-příhody (do modelu nebylo za-
vzato užívání niacinu v této studii).

Celkem bylo do analýzy zahrnuto 3 271 pacientů sledo-
vaných průměrně 4,18 let v sekundární KV-prevenci, z nichž 
85,4 % činili muži, průměrný věk populace byl 63,6 let. 24 % 
osob užívalo vysoce intenzivní léčbu statinem, 65 % terapii 
o střední intenzitě.

V průběhu trvání studie prodělalo celkem 621  (16 %) je-
dinců KV-příhodu. 5leté riziko rekurence KV-příhody v celé 
sledované populaci bylo spočítáno na 21,1 %, přičemž vysoké 
riziko >30 % mělo 10,2 % pacientů a střední riziko 20–30 % 38, 
8% jedinců. Z hodnocených parametrů zjistili autoři studie, že 
nejlepšími prediktory opakování KV-příhody jsou mužské po-
hlaví, HbA1c, konzumace alkoholu (inverzně), rodinná anam-
néza KV-chorob, BMI, homocystein, Lp(a), hladina kreatininu, 
srdeční selhání a anamnéza postižení karotid.

Jistě je v tomto směru nezbytný další průzkum na větším 
vzorku nemocných ideálně užívajících ve vyšším procentu 
vysoce intenzivní hypolipidemickou terapii, jak je v  rámci 
sekundární KV-prevence doporučeno. Nicméně i tato ana-
lýza naznačuje možné prediktory rekurence KV-onemocnění 
a umožňuje zaměřit se v klinické praxi na důraznější léčbu 
diabetu u pacientů v sekundární prevenci, pokusit se o nor-
malizaci hladin kreatininu (např. volbou vhodné farmakotera-
pie) a opakovaně nabádat pacienty k dodržování vhodných 
režimových opatření a udržení optimální tělesné hmotnosti.

Závislost rizika ruptury aterosklerotického 
plátu na hladině LDL-cholesterolu a léčbě 
statinem
Kurihara O, Kim HO, Russo M et al. Relation of Low-Density Lipo-
protein Cholesterol Level to Plaque Rupture. Am J Cardiol 2020; 
134(1): 48–54. Dostupné z  doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.
amjcard.2020.08.016>

Hypolipidemická terapie statiny účinně snižuje nejen kon-
centraci LDL-cholesterolu (LDL-C), ale má také tzv. pleio-
tropií účinky (mezi ně řadíme např. komplexní protizánětlivé 

a antitrombotické působení) a především snižuje incidenci 
a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Navzdory in-
tenzivní léčbě statiny a často velice nízkým hladinám LDL-C 
dosaženým touto terapií dochází stále u  mnoha pacientů 
k rozvoji kardiovaskulárních příhod daných rupturou atero-
sklerotického plátu v koronárním řečišti. Proto se autoři této 
studie rozhodli zjistit, jestli existuje asociace mezi koncent-
rací LDL-C nebo léčbou statinem a prevalencí ruptury atero-
sklerotického plátu.

896 pacientů s akutním koronárním syndromem bylo vy-
šetřeno optickou koherentní tomografií k zobrazení tzv. cul-
prit (podezřelé) léze a rozděleno do 4 skupin podle hladiny 
LDL-C s  hranicí 100  mg/dl (2,6  mmol/l) a  aktuální léčby: 
1. LDL-C ≤ 100 mg/dl bez terapie; 2. LDL-C ≤ 100 mg/dl + 
statin; 3. LDL-C > 100 mg/dl + statin; 4. LDL-C > 100 mg/dl 
bez terapie.

Z celého souboru došlo k ruptuře aterosklerotického plátu 
v průběhu akutního koronárního syndromu u 444 osob (49,6 %), 
přičemž prevalence ruptury se významně odlišovala mezi jed-
notlivými skupinami (p = 0,007): nejvyšší riziko ruptury plátu 
bylo zjištěno v kohortě č. 4, tedy u pacientů s vyšší koncen-
trací LDL-C bez léčby statinem (53,9% riziko), nejméně hro-
zila ruptura aterosklerotického plátu u osob s nižší koncen-
trací LDL-C bez léčby (39,2% riziko). Jedinci s nízkým LDL-C 
léčení statinem měli ve srovnání s pacienty s vyšší koncen-
trací LDL-C bez terapie výrazně vyšší podíl kalcifikací uvnitř 
aterosklerotického plátu (p = 0,037).

V procesu rozvoje aterosklerózy hraje genetika zcela zá-
sadní roli, stejně tak jako v prevalenci ruptury aterosklero-
tického plátu – nejnižší riziko ruptury mají pacienti s přiro-
zeně nízkou koncentrací LDL-C. Pacienti, u kterých bylo nízké 
hladiny LDL-C dosaženo hypolipidemickou léčbou, měli sice 
vulnerabilnější aterosklerotické pláty, ale ve větším procentu 
u nich docházelo ke kalcifikacím, které aterosklerotický plát 
stabilizují a činí méně náchylným k ruptuře. Opět zde nará-
žíme na faktor času a lze předpokládat, že při časné inten-
zivní terapii a dosažení cílových hladin LDL-C v nižším věku 
můžeme docílit stabilizace aterosklerotických plátů a  po-
tažmo redukce kardiovaskulárního rizika našich pacientů.
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Zajímavosti z odborného programu
Rok 2020 přinesl do života celé společnosti mnoho změn 
a nečekaných zvratů, a tak si i kongres o ateroskleróze odbyl 
svou virtuální premiéru. Změna formátu akce si sice vyžádala 
změny v programu, ale i tak prošla vysílacím studiem řada za-
jímavých speakerů. Účastníci on-line kongresu museli oželet 
oblíbené kuloárové diskuse, ale neztratili možnost diskutovat 
s přednášejícími.

Nespornou výhodou virtuálních kongresů je možnost 
zpětného zhlédnutí vybraných přednášek a nejinak je tomu 
u 24. kon gresu o ateroskleróze – záznam akce bude k dis-
pozici na www.atherotv.cz až do konce března 2021.

Během kongresu proběhlo také tradiční předání Cen ČSAT 
za rok 2020: ocenění za nejlepší původní práci publikovanou 
v  odborném časopise získal MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D. 
z  Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a  Thomaye-
rovy nemocnice Praha [1], cenu za nejlepší publikaci získala 
PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D. z Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové [2] 

Společnost ocenila také tři nejlepší posterové prezentace, vý-
herkyněmi se staly M.Sc. Ivone Cristina Igreja e Sá, MUDr. Eva 
Vejražková a Mgr. Katarína Tripská.

Klinická realita dosahování cílových hodnot 
LDL-C
Analýza českých dat 3  studií EUROASPIRE III-V, které pro-
běhly v  letech 2006–2017, ukázala, že dávkování statinů 
v reálné klinické praxi ještě ani zdaleka neodpovídá náleži-
tému standardu. Autor analýzy, doc. MUDr. Otto Mayer, CSc., 
uvedl, že od roku 2006 došlo k významnému poklesu LDL-C, 
a to z 2,55 na 2,02 mmol/l, tedy v průměru o 0,5 mmol/l 
během 10  let. V  roce 2006  monoterapii statinem užívalo 
asi 80 % pacientů v sekundární prevenci a v roce 2016 to 
bylo 89 %. Bohužel se k lepšímu nevyvíjelo zastoupení kom-
binační terapie, dokonce v  současnosti pokleslo (statin + 
ezetimib pouze 1,7 % pacientů v roce 2016–2017). Popsaný 
pokles LDL-C byl zřejmě způsoben vyššími dávkami statinů: 
v roce 2006 nebyly prakticky vůbec využívány vysoké dávky 
statinů, o 10  let později je užívalo již 23 % pacientů, po in-
farktu myokardu by měl nejvyšší tolerovanou dávku statinu 
užívat prakticky každý nemocný, tedy asi 90 %. Jako hlavní 
důvod pro nenavyšování dávek statinů se nejčastěji uvádějí 
obavy ze statinové myopatie. Studie EUROASPIRE však uka-

zuje, že přibližně 21 % pacientů mělo vyšší než normální hod-
noty CK, ale pouze 0,8 % osob je mělo více než 4-násobně 
zvýšené. Ve vzorku nebyl žádný pacient, který by měl ještě 
vyšší hodnoty CK. Reálná hrozba statinové myopatie je tedy 
v běžné praxi velmi nízká. 

Je COVID-19 cévní onemocnění?
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., se věnovala aktuálnímu 
tématu onemocnění COVID-19. V loňském roce byla publi-
kována práce P. Libby [3], která hledala argumenty pro tvr-
zení, že COVID-19 je ze své podstaty onemocněním endo telu. 
Svědčí pro to jak patofyziologické mechanizmy onemocnění, 
tak jeho komplikace. Při onemocnění COVID-19 dochází k ex-
presi cytokinů, všech zánětlivých markerů vytvářených en-
dotelovou buňkou, které se vzájemně stimulují. Prozánětlivé 
cytokiny následně stimulují další buňky, především jaterní, 
a ty exprimují fibrinogen, PAI-1, CRP, tedy všechny prokoagu-
lační a prozánětlivé faktory. Důsledkem může být arteriální, 
ale častěji žilní trombóza. Tato kaskáda slouží autorům k tvr-
zení, že ve fázi cytokinové bouře by se už mělo léčit (inhibitor 
IL-alfa a IL-beta1, anakinra a kanakinumab, inhibitor IL-beta1). 
Právě tyto léky se testují a možná se stanou léčbou první volby 
u těžké cytokinové bouře. Zatím se používají také kortikoidy, 
případně kolchicin, které působí v prozánětlivé fázi procesu. 
Důležité je, že i statiny i blokátory RAS patří mezi léky, které 
by měly být použity, resp. u pacientů s COVID-19 by neměly 
být vysazeny. Až u  třetiny pacientů hospitalizovaných pro 
COVID-19 se objevuje také plicní embolie in situ, a proto In-
ternational Society on Trombosis and Haemostasis dopo-
ručuje, aby všichni pacienti s infekcí SARS-CoV-2 dostávali 
profylaktickou léčbu nízkomolekulárním heparinem. Paci-
enti se SARS-CoV-2 a vysokou hladinou D-dimerů by měli 
být plně antikoagulováni. Velkou pozornost vzbudil rovněž 
fakt, že u pacientů s COVID-19 může docházet k poškození myo-
kardu. U 7–17 % osob s COVID-19 bylo dokumentováno zvýšení 
koncentrací troponinů nebo NT-pro-BNP (či BNP). Příčin může 
být celá řada, může jít např. o přímou replikaci viru v myokardu, 
nebo celková imunitní reakce a systémový zánět poškodí myo-
kard. Zásadní škodlivý vliv může mít i sama hypoxie. Vůbec nej-
častější kardiovaskulární komplikací COVID-19 je myokarditida. 
Objevuje se především u těžších forem COVID-19, jde nejčastěji 
o primární poškození myokardu. Častěji jsou postiženy osoby 
na ventilační podpoře, s ARDS, akutním poškozením ledvin, 
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trombotickými příhodami. Předpokladem postižení je re-
plikace viru v kardiomyocytech a systémový zánět. Dalším 
poškozením může být akutní infarkt myokardu (AIM), a  to 
u pacientů, kteří již mají aterosklerózu koronárních tepen 
a  zánět, hypoxemie a  imobilita u  nich zvyšují nestabilitu 
atero sklerotického plátu, na který nasedne trombóza a dojde 
k AIM 1. typu. Stejně tak ale může dojít k AIM 2. typu nebo 
k trombóze ve stentu. Myokarditida a AIM postihují 7–17 % 
pacientů s COVID-19 [4]. Další, neméně závažnou komplikací 
COVID-19, může být arytmie, nejčastěji tachykardie, jejíž pří-
činou může být virová myokarditida nebo těžká hypoxemie 
a elektrolytová dysbalance, ale i některé léky na COVID-19, 
které prodlužují Q-T interval. 

Vztahy mezi aterosklerózou a zhoubnými 
nádory
Obecnější úvod do vztahů mezi zhoubnými nádory a atero-
skerózou (AS) nabídl prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 
Uvedl, že vztah AS a nádorových onemocnění je komplexní 
– mají společné rizikové faktory, při systémové onkologické 
léčbě dochází k poškození cév a při nádorovém bujení se roz-
víjí také systémová zánětlivá reakce, jejíž markery jsou spo-
lečné s markery AS procesu. Většina léků ze skupiny chemo-
terapie má účinky myelotoxické a toxické pro trávicí trakt. 
Jiná léčiva mají specifické toxické účinky (kardiotoxicita, 
nefro- a neurotoxicita). Moderní cílená léčba míří na mecha-
nizmy spojené s nádorovým růstem. I ona ale přináší nové 
spektrum toxicity. Inhibitory EGFR jsou spojeny s hypomag-
nezemií, inhibitory mTOR s hypertriglyceridemií a poruchami 
glukózového metabolizmu, inhibitory VEGF s proteinurií.

Souvislost neopterinu s AS a nádory vedla olomoucké on-
kology k projektu, v němž sledovali korelaci rizikových fak-
torů a ukazatelů AS s ukazateli zánětu [5]. Část sledování 
byla provedena u nemocných s karcinomem prsu – osoby 
s metastázami měly výraznější systémovou reakci a měly 
také signifikantně větší tloušťku intimy-medie (IMT).

Příchod kurativní léčby germinálních nádorů přinesl po-
znání, že onkologičtí pacienti mají významně vyšší riziko kom-
plikací AS, resp. akutního IM nebo nestabilní anginy pectoris 
[6]. Další práce ukázala, že po vyléčení nemocných s testiku-
lárními nádory výrazně roste riziko KV-komplikací [7]. Se zlep-
šením prognózy nemocných s nádory tak stále více vyvstává 
následný problém aterosklerotický. Sledování nemocných 
musí proto mít za cíl nejen detekci recidivy či duplicitního ná-
dorového onemocnění, ale zásadní je i dlouhodobá strategie 
prevence a časné detekce AS u nemocných s nádory.

Studie EVAPORATE: omega-3 mastné kyseliny 
a aterosklerotický proces
Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D., se věnoval studii EVA-
PORATE [8]. Studie se snažila zjistit, jak podávání omega-3 
mastných kyselin ovlivňuje koronární aterosklerózu. Zahr-
nula osoby starší 45 let, které měly na koronárních tepnách 
alespoň jednu stenózu > 20 %. Těmto nemocným byl podá-
ván ikosapent etyl v dávce 4 g denně. Vstupní hodnoty trigly-

ceridů (TAG) se pohybovaly mezi 1,5–5,6 mmol/l a LDL-C 
do 2,9  mmol/l. Autoři hodnotili koronární aterosklerózu 
pomocí neinvazivní CT-angiografie. Její výhodou je vyšet-
ření celého koronárního stromu, nikoli jen určitého seg-
mentu. Už japonská studie před 5 lety jasně ukázala, že pro-
grese koronární AS prokázaná na CT zásadním způsobem 
zvyšuje riziko koronárních příhod – jde tedy o dobrý marker 
rizika [9]. Pacienti absolvovali vstupní a kontrolní CT-vyšet-
ření po 18  měsících, užívali buď ikosapent etyl nebo pla-
cebo. Autoři studie se zaměřili na tzv. LAP plát (Low Atte-
nuation Plaque), který má v CT-obraze projasnění. Obsahuje 
nekrotickou tkáň, která je silným rizikovým faktorem koro-
nárních příhod. LAP významně korelují se vznikem příhod, 
a to nejvíce ze všech typů plátů, které lze vidět na CT. Studie 
měla 40 v každé větvi, a to vzhledem k tomu, že po užívala 
neinvazivní metodu vyšetření cév. Ve studii také bylo 70 % 
diabetiků.

V koncentracích TAG nebyl na konci sledování překvapivě 
žádný rozdíl. Hladina LDL-C byla dokonce snížena více v pla-
cebové větvi. Nárůst LAP typu plátů byl snížen v  interve-
nované větvi a LAP pláty naopak významně narostly v pla-
cebové větvi. Ve změnách objemu plátů došlo k významné 
redukci o 9 %. V placebové skupině byl zaznamenán nárůst 
o 11 %, byť pacienti užívali statiny. U diabetiků ve studii došlo 
k významné regresi plátů. Je důležité, že došlo k zamezení 
progrese kalcifikace plátů.

Příčiny regrese plátů zůstávají nejasné, neboť změny lipidů 
byly stejné v  obou skupinách, navíc cílová hodnota LDL-C 
vůbec neodpovídá dosažené změně objemu plátů – tento 
jev se vysvětluje pleiotropními účinky ikosapent etylu. Veli-
kost regrese a změny složení plátů nelze podle doc. Kovár-
níka srovnávat s hodnotami dosaženými ve studiích využí-
vajících intravaskulární zobrazení.

Studie ELIPSE: léčba by-passem 
LDL-receptorů
Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc., představil výsledky studie 
ELIPSE [10], která studovala monoklonální protilátku proti 
ANGPTL3 evinakumab. Ten působí nezávisle na funkci LDL-
-receptorů a snižuje koncentrace LDL-C o téměř 50 %. ANGPTL3 
je podobný hormonu produkovanému v játrech, který inhibuje 
lipo proteinové a endoteliální lipázy. Výsledkem je snížení koncen-
trací LDL-C a TAG a dochází také ke snížení hodnot HDL-C. Tento 
protein byl objeven v roce 2002 – mutace ANGPTL3 u myší 
vedla k nízkému LDL-C, TAG a HDL-C. V roce 2008 pak byla zjiš-
těna loss-of-function mutace v ANGPTL3 vedoucí k 41% snížení 
výskytu ICHS u  lidí. ANGPTL3 lze ovlivnit třemi strategiemi – 
inaktivací cirkulujícího ANGPTL3  monoklonálními protilátkami 
(evinakumab), inaktivací tvorby v játrech pomocí antisense oli-
gonukleotidů, nebo indukcí loss-of-function mutace pomocí edi-
tační technologie „stříhání genů“ CRISPR-cas9.

Takzvané ztrátové varianty v  genu kódujícím ANGPTL3 
jsou spojeny s hypolipidemií a ochranou před KV-příhodami. 
Evinakumab se ve studii ELIPSE ukázal jako účinná terapie 
u homozygotů FH. Tato dvojitě zaslepená studie 3. fáze ran-
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domizovala 65 pacientů buď k léčbě evinakumabem jednou 
měsíčně nebo k placebu. Primárním cílem byly změny LDL-C 
za 24 týdnů – evinakumab vedl ke snížení LDL-C o 49 % ve 
srovnání s placebem. Lék byl ve studii podáván intravenózně, 
ale souběžná studie testuje subkutánní podání v  režimu 
jednou za týden nebo jednou za 14 dní.

Pacienti ve studii byli mladší, nebyli obézní a  prakticky 
všichni měli KV-onemocnění v osobní anamnéze. Velká část 
z nich měla prakticky nulovou aktivitu LDL-receptorů. Byli 
silně předléčeni, (30 % LDL-aferéza), 75 % užívalo inhibitory 
PCSK9, statiny a ezetimib byly samozřejmostí. Více než po-
lovina užívala 3kombinační léčbu hypolipidemiky. Přesto 
měli i při maximální statinové léčbě výchozí hodnoty LDL-C 
6–7 mmol/l. Za 24 týdnů hodnoty při léčbě evinakumabem 
poklesly o 47 %, zatímco u placeba stouply o 1,9 %. Mezi-
skupinový rozdíl byl tedy -49  procentních bodů (95% CI 
-65,0 až -33,1; p < 0,001). V aktivní větvi došlo k průměr-
nému snížení LDL-C o 3,5 mmol/l. Účinnost se prokázala 
jak u genetických variant hoFH 0/0 (aktivita LDL-receptorů 
do 2 %) vs placebo (-43,4 % vs +16,2 %), tak u nonnulových 
(aktivita LDL-receptorů do 15 %) variant (-49,1 % vs -3,8 %). 
Významně byly sníženy také koncentrace triglyceridů, a to 
až o 50 %. Evinakumab je proto uvažován i jako slibná mo-
lekula pro pacienty s těžkou hypertriglyceridemií a recidivu-
jícími pankreatitidami, koncentrace Lp(a) nebyla prakticky 
ovlivněna vůbec. Tento lék bude jistě vhodný i  do kombi-
nace včetně léčby LDL-aferézou.

ORION 11: umlčováním k cíli
Výsledky studie ORION 11 [11] dokumentující účinek inkli-
siranu komentoval prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Nová 
léčba využívá umlčování přepisu genetické informace na 
úrovni mRNA pomocí malých oligonukleiotidových frag-
mentů, z nichž jedním je inklisiran, komplementární k mes-
sengerové RNA pro protein PCSK9. Jde o  unikátní a  nový 
mechanizmus působení s velice dlouhou účinností.

Ve studii ORION 11 byla použita dávka 300 mg inklisiranu. 
Druhá injekce byla aplikována 3 měsíce po první, a dále pak 
jednou za půl roku. Komparátorem bylo placebo. Do studie 
byla zahrnuta populace vysoce rizikových osob, které ne-
musely být nutně po KV-příhodě, stačilo riziko ekvivalentní 
manifestní KV-příhodě. Účastníci studie museli však být 
dobře předléčeni maximální dávkou statinů s ezetimibem.

Sledován byl pokles LDL-C, pokles LDL-C v  čase, nežá-
doucí účinky léčby a výskyt KV-příhod. Ve studii bylo podáno 
asi 3 000 aplikací inklisiranu a 1 125 paciento-roků expozice 
této terapii, což představuje poměrně robustní data získaná 
během 18měsíčního sledování, které dokončilo 95  % sub-
jektů studijní populace.

Téměř 90  % pacientů mělo vstupně manifestní ASKVO 
v  osobní anamnéze. Celkem 95  % v  obou větvích užívalo 
statin a  stejné procento vysoce intenzivní dávku statinu. 
Využití ezetimibu se pohybovalo pod 10 %, což dokumentuje 
situaci v běžné klinické praxi. Vstupní LDL-C byl 2,7 mmol/l.

Inklisiran vedl za 18 měsíců léčby ve srovnání s placebem 
k dalšímu poklesu LDL-C o 50 %. LDL-C suprese byla v sou-
ladu s předchozími studiemi ORION 9 a 10  trvalá a  velmi 
konzistenzní. I 3 měsíce po aplikaci injekce stále přetrvával 
efekt 50% snížení LDL-C.

Exploratorní data jsou pozitivní: ukazují 25% pokles KV-
-příhod. Výskyt KV-mortality byl prakticky stejný, výskyt 
cévních mozkových příhod snížen na 25 % a infarkty myo-
kardu poklesly přibližně o 50 %. Bezpečnost léčby inklisira-
nem byla srovnatelná s placebem.
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Při léčbě diabetu 2. typu*1

SÍLA DOSÁHNOUT VÍCE**1,2

MNOHO BENEFITŮ, 
PROKÁZANÁ OCHRANAƗ

* U dospělých diabetiků 2. typu s KV onemocněním.†

**JARDIANCE kromě antidiabetického účinku prokazatelně snižuje tělesnou hmotnost a krevní tlak;  
   JARDIANCE není indikována ke snižování tělesné hmotnosti ani krevního tlaku1

†Dospělí diabetici 2. typu s nedostatečnou kompenzací diabetu a s ICHS, ICHDK nebo po IM či CMP.2

CMP - cévní mozková příhoda; ICHS - ischemická choroba srdeční; ICHDK- ischemická choroba dolních končetin; IM - infarkt myokardu; KV - kardiovaskulární
Reference:  1. SPC Jardiance 2. Zinman B, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA REG OUTCOME™ Rationale, design, and baseline characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial 
of empagtiflozin. Cardiovasc Diabetol. 2014;13(102):1-8. 3. Zinman B, Wanner C, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. N 
Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128 4. Wanner C, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME™ Investigators. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):323-
334. 5. Háring H, Merker L, Seewaldt-Becker E, et al. EMPA-REG MET Trial Investigators. Empagliflozin as add -on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 24-week, randomised, double-blind, placebo- 
controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(6):1650-1659.

Hmotnost
průměrné snížení 

-2,1 kg 
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 81,6 kg)

Krevní tlak
průměrné snížení

-4,5 mmHg 
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 130 mmHg)

HbA 1c
průměrné snížení 

-0,7 %
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 7,9 %)

Prokázaná účinnostrokázanáááááá úúúúúččččččiiinnostPr

35%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO  

RIZIKA HOSPITALIZACE PRO 
SRDEČNÍ SELHÁNÍ1,3

39%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO  

RIZIKA VZNIKU  
ČI ZHORŠENÍ

NEFROPATIE4

38%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO  

RIZIKA
KV ÚMRTÍ1,3

KV a renální ochrana



Zkrácená informace o léčivém přípravku — Jardiance 10 mg potahované tablety
Složení: Jardiance 10 mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10 mg. Indikace: K léčbě diabetes mellitus II. typu ke zlepšení kontroly glykémie 
u dospělých pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu samotnou dietou a tělesným cvičením: jako monoterapie pokud je metformin nevhodný 
z důvodu nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. Dávkování a způsob 
podávání: Počáteční dávka empagliflozinu je 10 mg jednou denně v monoterapii nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují empagliflozin 
v dávce 10 mg jednou denně, kteří mají eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potřebují přísnější kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na 25 mg jednou denně. 
Maximální denní dávka je 25 mg. Pokud je empagliflozin podáván v kombinaci s derivátem sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro snížení rizika 
hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu. Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: U pacientů, u kterých existuje podezření na DKA nebo 
u kterých byla DKA diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni 
z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba v pacientově 
anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická 
zkušenost u pacientů ve věku 85 let a starších je omezená. Tablety obsahují laktózu, proto pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy 
nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat. U pacientů ženského i mužského pohlaví užívajících inhibitory SGLT2 byly 
po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu 
gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Interakce: Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových 
diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních 
byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey nebo inzulinem); dále vaginální moniliáza, vulvovaginitida, balanitida a jiné 
infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, časté močení; hypovolemie, dysurie; zvýšená hladina kreatininu v krvi/snížená glomerulární 
filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; a vzácně diabetická ketoacidóza. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku Jardiance v těhotenství 
se z preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek Jardiance se během kojení nemá podávat. Balení, výdej a uchovávání: Jednodávkové PVC/Al blistry 
v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), 
EU/1/14/930/017 – 90 tbl. (10 mg), Datum poslední revize textu: 3. 9. 2020. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Str. 173, D 55216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění 
souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř. na stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Zkrácená informace o léčivém přípravku — Synjardy 5 mg/850 mg potahované tablety, Synjardy 5 mg/1000 mg potahované tablety
Složení: Jedna tableta obsahuje empagliflozinum 5 mg a 850 mg resp. 1000 mg metformini hydrochloridum. Indikace: Léčba dospělých ve věku 
18 let a starších s diabetem II. typu jako doplněk diety a tělesného cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů nedostatečně kontrolovaných 
na maximální tolerované dávce metforminu podávaného v monoterapii, v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu u pacientů nedostatečně 
kontrolovaných metforminem a těmito léčivými přípravky a u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací empagliflozinu a metforminu v samostatných 
tabletách. Dávkování a způsob podávání: Doporučená dávka přípravku je jedna tableta dvakrát denně. Dávku je třeba zvolit dle pacientova současného 
léčebného režimu, účinnosti a snášenlivosti za použití doporučené denní dávky empagliflozinu a nepřekročení maximální doporučené denní dávky 
metforminu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, jakýkoliv typ akutní metabolické acidózy, diabetické 
prekóma, závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min), akutní stavy, které mohou změnit funkci ledvin, jako je: dehydratace, těžká infekce, šok, akutní 
nebo chronické onemocnění, které může způsobit hypoxii tkáně (zejména akutní onemocnění nebo zhoršení chronického onemocnění) jako je: 
dekompenzované srdeční selhání, respirační selhání, nedávný infarkt myokardu, šok, porucha funkce jater, akutní alkoholová intoxikace, alkoholismus. 
Zvláštní upozornění: U pacientů, u kterých existuje podezření na DKA nebo u kterých byla DKA diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě 
ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. 
Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Jestliže existuje podezření 
na metabolickou acidózu, léčbu tímto léčivým přípravkem je třeba okamžitě ukončit a pacienta okamžitě hospitalizovat. Laktátová acidóza je velmi 
vzácná, avšak závažná, metabolická komplikace,která se nejčastěji vyskytuje při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění 
či sepsi a může se objevit jako důsledek akumulace metforminu. Léčivý přípravek musí být vysazen před radiologickým vyšetřením s podáním jódovaných 
kontrastních látek a nesmí být znovu podán dříve než za 48 hodin a pouze poté, co byla funkce ledvin znovu zhodnocena a shledána normální. Podávání 
metforminu musí být ukončeno během operace v celkové anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení 
perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít 
vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u pacientů ve věku 85 let a starších je omezená. Zahájení léčby u této populace se nedoporučuje. Při 
léčbě empagliflozinem bylo pozorováno zvýšení hematokritu. U pacientů ženského i mužského pohlaví užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení 
přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je 
třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Interakce: nedoporučuje se souběžné podávání s alkoholem, transportéry organických kationtů 
a s jódovými kontrastními látkami. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních byly hypoglykemie 
v kombinaci s inzulinem a/nebo derivátem sulfonylurey a gastrointestinální příznaky. V klinických hodnoceních s empagliflozinem jako přídavnou 
léčbou k metforminu nebyly zjištěny žádné další nežádoucí účinky v porovnání s nežádoucími účinky jednotlivých složek. Těhotenství a kojení: V době, 
kdy pacientka plánuje těhotenství, a v průběhu těhotenství se doporučuje, aby diabetes nebyl léčen tímto léčivým přípravkem. Tento léčivý přípravek se 
během kojení nemá podávat. Balení, výdej a uchovávání: Perforované jednodávkové PVC/PVDC/Al blistry v krabičce obsahující 60 nebo 180 potahovaných 
tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Synjardy je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý 
přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu: 3. 9. 2020. Registrační čísla: 5 mg/850 mg: EU/1/15/1003/005 
(1x60x1 tbl.); 5 mg/850 mg: EU/1/15/1003/008 (2x90x1 tbl.); 5 mg/1000 mg: EU/1/15/1003/014 (1x60x1 tbl.); 5 mg/1000 mg: EU/1/15/1003/017 (2x90x1 tbl.). 
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D55216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se 
prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
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Protože Vy jim můžete pomoci zabránit   
další KV příhodě1,2

(evolokumab)
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