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SPOLÉHAJÍ NA VÁS
Protože Vy jim můžete pomoci zabránit
další KV příhodě1,2

Snížení LDL-C přípravkem Repatha® je rychlé*, přetrvává po celou dobu léčby
a redukuje KV riziko u pacientů v sekundární prevenci včetně těch, kteří nedávno
prodělali IM a užívají maximální tolerovanou dávku statinů a ezetimibu.1-5
* Snížení LDL-C o přibližně 55-75 % bylo při léčbě evolokumabem dosaženo již v 1. týdnu a během dlouhodobé léčby přetrvávalo.2.
Reference: 1. Sabatine MS, et al.; Circulation. 2018;138:756-66. 2. SPC Repatha duben 2021. 3. Robinson J.G et al. JAMA. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Lancet. 2017;390:1962-71.
5. Mach F, et al. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.
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Milí čtenáři AtheroReview,
se snad odcházející pandemií přišly jarní dny a s nimi také druhé letošní číslo časopisu AtheroReview, který Vám přináší novinky a přehledy o všem, co souvisí s aterosklerózou.
Aniž bychom to předem plánovali, charakterizuje druhé vydání zaměření na management rizika
aterosklerotických komplikací u nemocných s diabetem. Nad tím, proč nevyužíváme možnosti hypolipidemické léčby u těchto vysoce nebo velmi vysoce rizikových nemocných dostatečně, se zamýšlí Richard Češka. A současně v dalším příspěvku připomíná, že LDL-cholesterol stále zaslouží
naši pozornost – název příspěvku sice evokuje titul slavného ﬁlmu Číslo 5 žije!, ale rozhodně
nejde o obhajobu takto vysokých hladin LDL-C. Nakonec možnosti, jak číslo LDL-C dále snižovat
se dále rozšiřují, jak připomíná ve svém vstupu Petr Ošťádal.
Nad propojením antidiabetických a antisklerotických strategií v léčbě se zamýšlejí Katarína
Rašlová a Josef Kořínek ve svých článcích a nabízejí nové pohledy. A Ján Murín svým připomenutím role zánětu a komentářem k novým možnostem jeho ovlivnění do tématu inzulínové rezistence, diabetu a cévního rizika dobře zapadá. To samé
lze říci o prvním ze série článků Martina Matoulka s rozborem toho, jak zlepšit kardiovaskulární rizikový proﬁl a „utéci ateroskleróze“ pomocí fyzické aktivity.
Ani v tomto čísle nechybí oblíbené rubriky rešerší z odborné literatury, za něž tradičně děkuji Evě Tůmové, a ohlédnutí za
minulými akcemi. Tentokrát se podíváme na mimořádně zdařilé únorové akce Slovenské asociácie aterosklerózy prostřednictvím souhrnu Kataríny Gonové.
Doufám, že najdete ve „svém čerstvém“ AtheroReview informace jak zajímavé, tak i potřebné pro vaši práci. V krátkém
čase ještě před prázdninami a letními dovolenými se můžete těšit, na překlad konsenzu skupiny expertů Evropské společnosti pro aterosklerózu s názvem Vzácné dyslipidemie, od fenotypu ke genotypu a léčbě, který vám vaše AtheroReview přinese v elektronické podobě na svých webových stránkách <www.atheroreview.eu>.
Přeji hezké čtení a klidné letní dny,

Michal Vrablík, vedoucí odborný redaktor časopisu
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Hypolipidemická léčba zlepšuje prognózu
diabetiků. Proč ji tak málo využíváme?
Hypolipidemic treatment improves the prognosis of diabetics. Why do we use it
so modestly?
Richard Češka1, Jiří Šilar2
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Abstrakt
V současnosti významně ohrožuje v celosvětovém měřítku zdraví populace pandemie neinfekčních onemocnění – diabetes mellitus 2. typu (DM2T), hyperlipoproteinemie a dyslipidemií (HLP a DLP) a kardiovaskulární onemocnění. Léčba HLP/
DLP a především léčba ovlivňující hladinu LDL-cholesterolu (LDL-C) má potenciál na zlepšení prognózy nemocných s DM2T
a s KVO. Pro dosažení snížení hodnot LDL-C alespoň o 50 % původních hodnot je nezbytné použít vysoce intenzivní statinovou terapii. Přesto se nevyužívá ani velmi snadno dostupné léčby např. kombinace statinu s ezetimibem. Proto byl v letech
2019 a 2020 uskutečněn Prospektivním observační projekt posouzení přínosů farmakologické intervence hypolipidemiky
(statin, ezetimib) u pacientů s DM2T nazvaný Studie ADVOKÁT. Cílem tohoto observačního projektu bylo zintenzivnění léčby
dyslipidemie dle doporučení ESC/EAS (z roku 2017). Výsledky studie ADVOKÁT jsou shrnuty v článku.
Klíčová slova: ezetimib – hypolipidemika – statin – studie ADVOKÁT
Abstract
Currently, the pandemic of non-communicable diseases - type 2 diabetes mellitus (T2DM), hyperlipoproteinemia and dyslipidemia (HLP and DLP) and cardiovascular diseases (CVD) - signiﬁcantly threatens the health of the population worldwide.
The treatment of HLP/DLP and in particular the treatment aﬀecting the levels of LDL-cholesterol (LDL-C) has the potential
to improve the prognosis of patients with DM2T and CVD. High-intensity statin therapy is necessary to achieve a reduction
in LDL-C levels of at least 50% of the baseline values. Yet even an easily available treatment, such as the combination of a
statin and ezetimibe, has not been in use. Because of that, a Prospective Observational Project, named ADVOKÁT Study,
was conducted in 2019 and 2020 to assess the beneﬁts of pharmacological intervention with hypolipidemics (statin, ezetimibe) in patients with T2DM. The aim of this observational project was to intensify the treatment of dyslipidemia according
to the ESC/EAS recommendations (from 2017). The results of the ADVOKÁT study are summarized in the article.
Keywords: ADVOKAT study – ezetimibe – hypolipidemics – statins

Diabetes 2. typu a kardiovaskulární
onemocnění
Když hovoříme o metabolických onemocněních masového výskytu, dotýkáme se skutečně problémů stamilionů lidí v celém
světě. Je to zejména svět „západní civilizace“, který se potýká
s pandemií těchto neinfekčních onemocnění. Nicméně problematika diabetes mellitus (DM) 2. typu (DM2T), hyperlipoproteinemií a dyslipidemií (HLP a DLP) a samozřejmě kardiovaskuwww.atheroreview.eu

lární onemocnění (KVO) narůstá v posledních letech prakticky
v celém světě.
Jen pro hrubou orientaci. DM2T je ve světě problémem stovek milionů osob, (blízko půl miliardy). Dalších několik stovek
milionů splňuje kritéria prediabetu, charakterizovaného porušenou glycidovou tolerancí, inzulinovou rezistencí nebo hyperinzulinemií. HLP a DLP se vyskytují (údaje jsou nepřesné
především proto, že nejsou jednoznačně stanovena, a předeAtheroRev 2021; 6(2): 67–72
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vším používána kritéria pro potvrzení diagnózy HLP a DLP)
jistě u více než jedné miliardy obyvatel naší planety, Podle některých prací se počet nemocných s HLP a DLP blíží miliardám dvěma.
KVO představují nejčastější příčinu úmrtí ve většině států
vyspělého světa.
Nemocní s DM2T umírají na KVO ještě častěji než běžná populace. Udává se, že 2/3 diabetiků zemřou na onemocnění
srdce a cév. Diabetes zvyšuje riziko KVO zhruba 2–4krát. Někteří autoři trochu provokativně nazývají diabetes mellitus kardiovaskulárním onemocněním se zvýšenou glykemií (a HbA1c).
V České republice je evidováno zhruba 800 000 diabetiků.
Předpokládáme, že další 2 % populace o svém diabetu nevědí.
To znamená, že v ČR je 10 % obyvatel, tedy 1 000 000 osob postiženo epidemií tohoto závažného metabolického onemocnění se všemi dalšími zdravotními (i sociálními) důsledky a riziky.

Ateroskleróza a metabolické rizikové faktory
Převážná většina nejzávažnějších a fatálních kardiovaskulárních onemocnění je podmíněna aterosklerózou, i proto hovoříme o aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocněních (ASKVO).
HLP a DLP přitom pravděpodobně představují nejvýznamnější rizikový faktor pro rozvoj předčasné aterosklerózy. Platí
Tab. 1 | LDL-cholesterol – kauzální rizikový faktor
aterosklerózy a její akcelerátory a markery
LDL-cholesterol

Ù

kauzální faktor

kouření

Ù

akcelerátor

diabetes

Ù

akcelerátor

hypertenze

Ù

akcelerátor

homocystein

Ù

marker

CRP

Ù

marker

to samozřejmě I pro nemocné s DM2T. Navíc je třeba si uvědomit fakt, že DM2T se obvykle nevyskytuje osamoceně, ale
je provázen současným výskytem dalších rizikových faktorů
(RF) pro ASKVO. Těmito RF jsou opět především DLP, arteriální hypertenze, centrální obezita a další. Někteří autoři pak
hovoří, jde-li o výskyt všech těchto RF u jednoho nemocného současně o metabolickém syndromu (MS). Nemocní s DM2T
mají výrazně zvýšené kardiometabolické riziko, které rozhodující měrou ovlivňuje jejich zdravotní stav i životní pro gnózu.

LDL-cholesterol (i u diabetiků?)
Za nejvýznamnější lipidový rizikový faktor pro ASKVO je považován LDL-cholesterol (LDL-C), který je i primárním cílem
léčby. Jeho úspěšné snížení je pak spojováno s poklesem KV-rizika.
LDL-cholestrol je:
 jediný kauzální RF ASKVO (tab. 1)
 tichý zabiják
 primární cíl léčby nemocných s HLP/DLP a ASKVO
Jako cíl léčby je prostředkem pro snížení rizika a zlepšení
prognózy. Platí to I u diabetiků? U nich je významným rizikem
pro rozvoj ASKVO tzv. aterogenní dyslipidemie, charakterizovaná nízkým HDL-C, zvýšenými triglyceridy (TG) a změněnou
kvalitou částic LDL. Koncentrace LDL-C jsou u aterogenní DLP
obvykle normální nebo jen minimálně zvýšené. Nejde v tomto
případě o kvantitu, ale o kvalitu LDL-částic. Aterogenní jsou
tzv. „malé denzní“ LDL-částice, které obsahují velké rovněž
velké množství apolipoproteinu B100.

Jak léčit hyperlipoproteinemie u diabetiků?
Léčba HLP u diabetiků je samozřejmě komplexní, můžeme ji
rozdělit na nefarmakologickou (dietu a fyzickou aktivitu) a farmakologickou. S ohledem na nedobrou spolupráci význam-

Tab. 2 | Stanovení kardiovaskulárního rizika a cílové hodnoty lipidů u pacientů s diabetem
podle doporuření ESC/EAS 2019 [3]
kategorie KV-rizika

LDL-C

non-HDL-C

apoB

extrémně vysoké
pacienti s rekurentní aterotrombotickou příhodou
do 2 let od první události

< 1,0 mmol/l

< 1,8 mmol/l

< 0,55 g/l

velmi vysoké
pacienti s DM2T s poškozením cílových orgánů*
a s minimálně 3 RF** a pacienti s DM1T s dobou
léčení ≥ 20 let

< 1,4 mmol/l
a současně nejméně 50% snížení hodnoty
před léčbou

< 2,2 mmol/l

< 0,65 g/l

vysoké
pacienti s DM bez poškození cílových orgánů*
a s dobou léčení ≥ 10 let a s RF

< 1,8 mmol/l
a současně nejméně 50% snížení hodnoty
před léčbou

< 2,6 mmol/l

< 0,8 g/l

střední
mladí pacienti (s DM2T mladší 50 let,
s DM1T mladší 35 let) a s dobou léčení
< 10 let a s žádným RF

< 2,6 mmol/l
a současně nejméně 50% snížení hodnoty
před léčbou

< 3,4 mmol/l

< 1,0 g/l

apoB – apolipoprotein B DM(1/2T) – diabetes mellitus (1./2. typu) í LDL-C – LDL-cholesterol non-HDL-C – non-HDL-cholesterol RF – rizikový faktor
*poškození cílových orgánů je deﬁnováno jako mikroalubuminurie, retinopatie nebo neuropatie
**rizikové faktory u DM2T: věk, obezita, kouření, dyslipidemie, hypertenze, genetika a rodinná anamnéza, prediabetes, polycystický ovariální syndrom, gestační
diabetes a porod dítěte s hmotností > 4 kg
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Další metaanalýza prokázala stejně pozitivní výsledky i u nemocných s diabetem (graf 1).
Zásadní studií, která nade vší pochybnost potvrdila účinnost statinů u nemocných s DM2T byla studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) s atorvastatinem. Téměř
3 000 nemocných s DM2T bylo léčeno minimální dávkou atorvastatinu, nebo placebem. Aktivní léčba vedla k dramatickým
změnám v hladinách cholesterolu a LDL-C (ten se snížil o 40%!),
ale především došlo ke statisticky významnému snížení kombinovaného „primárního cílového parametru“ KV-rizika o 37 %
(graf 2).

Ezetimib a jeho role v léčbě HLP
I když jsou statiny základním stavebním kamenem léčby HLP
a DLP i u diabetiků, u mnoha pacientů se nedaří dosáhnout dostatečného poklesu LDL-C, nebo dokonce cílových hodnot. Za
této situace je třeba zvážit kombinační léčbu dvěma, nebo dokonce více hypolipidemiky. Ke snížení LDL-C budeme ke statinům přidávat především ezetimib. Samozřejmě, že v současné
době máme možnost podávat i biologickou léčbu PCSK9-inhiGraf 1 | Pozitivní vliv statinů na léčebnou prognózu
diabetiků (metaanalýza 18 686 diabetiků
léčených statiny)
pokles (%) při snížení hladiny LDL-C o 1 mmol/l
KV-příhoda

RV

CMP

vaskulární
úmrtí
příhoda z KV-příčin

úmrtí
ostatní

-0
-5
-9

%

-10
-15
-20

bitory, nicméně ty jsou zatím vyhrazeny pouze jako centrová
léčba (I když u indikovaných nemocných je poměrně snadno
dostupná). V tomto sdělení bych se chtěl zaměřit na léčbu,
která je dostupná v současné době nejen specialistům, ale
i praktickým lékařům.
Ezetimib (používaný i ve ﬁxních kombinacích) je lékem, který
není úplně nový. Spíše naopak, je to hypolipidemikum téměř
notoricky známé, se známým mechanizmem účinku (blokátor
vstřebávání cholesterolu ve střevě).
Ezetimibu byl dlouho vyčítán nedostatek důkazů a někteří
kolegové tvrdili, že je to lék, který „pouze“ snižuje LDL-C. Pro
ezetimib existovala data ze studie SHARP (Study of Heart and
Renal Protection) u pacientů s onemocněním ledvin (u nichž
monoterapie statinem nikdy nepřinesla jednoznačný pozitivní
efekt). Data z nepříliš zmiňované studie SEAS (Simvastatin and.
Ezetimibe in Aortic Stenosis) dokonce dokládají pozitivní ovlivnění vývoje ischemické choroby srdeční (ICHS). Skutečně „typická“ megastudie však opravdu chyběla, až do doby prezentace
výsledků studie IMPROVE IT (Improved Reduction of Outcomes:
Vytorin Eﬃcacy International Trial). Její výsledky jednoznačně
pozitivně (statisticky významně) svědčily ve prospěch léčby
kombinací ezetimibu a statinu oproti monoterapii statinem.
Připomeňme si velmi stručně její základní charakteristiky
a výsledky. Do studie bylo zařazeno 18 144 pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS). Pacienti byli
zařazeni do 2 větví, v první byl podáván simvastatin 40mg
v monoterapii, ve druhé byla podávána kombinace simvastatinu s ezetimibem 40mg/10mg.
Primárním cílovým ukazatelem studie IMPROVE-IT je složený ukazatel zahrnující úmrtí z KV-příčin, IM nevedoucí
k úmrtí, nefatální CMP a hospitalizaci pro nestabilní anginu
pectoris nebo koronární revaskularizaci. Během 7 let trvání
studie došlo u 32,7 % pacientů užívajících kombinační léčbu
k manifestaci primárního cíle ve srovnání s 34,7 % pacientů
užívajících monoterapii simvastatinem. Tento statisticky významný rozdíl tedy prokazuje, že přidání ezetimibu k terapii
statinem vede k dalšímu snížení KV-rizika, resp. KV-příhod.
Graf 2 | Studie CARDS – snížení kardiovaskulárního
rizika u nemocných s DM2T
15

kumulativní riziko (%)

né části pacientů, ale i z podstaty onemocnění, dáváme u převážné většiny diabetiků přednost farmakologické léčbě HLP.
Zásadním cílem léčby je ovlivnění hladiny LDL-C. K jejímu
snížení se samozřejmě nejčastěji používají statiny. Je skutečně jen velmi málo léků nebo lékových skupin, které mají
své účinky podloženy tak jednoznačně a tak pozitivně jako
jsou statiny. Přesto je asi dobře upozornit na výsledky obrovské metaanalýzy Lancet (170 000 pacientů zařazených
do statinových studií). Ta potvrdila několik známých a uzavřela několik diskutovaných skutečností.
 Každé snížení o 1 mmol/l přináší v průměru snížení KV-rizika o 20%.
 Intenzivní léčba vyšší dávkou nebo účinnějším statinem
má větší přínos než léčba „obvyklá“.
 Léčba je účinná prakticky u všech předdeﬁnovaných skupin
pacientů
 Léčba statiny je bezpečná.
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Ve studii IMPROVE-IT byl počet nemocných, které je třeba
léčit k zabránění 1 příhodě (tedy Number Needed to Treat –
NNT), 50 osob, což je jistě číslo nízké.
Pokud srovnáme hladiny LDL-C v obou léčených ramenech
(střední hladina LDL-C 1,4 mmol/l v případě kombinační léčby
vs 1,8 mmol/l u monoterapie). Tento výsledek je nejen potvrzením LDL-hypotézy, ale navíc ukazuje, že ze snižování LDL-C
ezetimibem proﬁtují především diabetici. Právě u skupiny
diabetiků byl pozitivní účinek kombinační léčby největší.
Jestliže se výsledky studie „očistí“ o nemocné, kteří léčbu
neužívali, v tzv. „on treatment“ analýze činil pokles KV-příhod 8 % a NNT bylo pouze 38 osob. Při analýzách předdeﬁnovaných podskupin byl statisticky významný účinek kombinační léčby u podskupiny diabetiků (pokles KV-příhod o 14 %).
Diabetici tedy jednoznačně proﬁtovali z kombinační léčby
nejvíce. Je navíc pravda, že větší proﬁt diabetiků byl popisován nejen ve studii IMPROVE IT, ale třeba i ve studii SHARP.
Podkladem by mohl být fakt, že diabetici vstřebávají snáze
cholesterol ve střevě, a ezetimib je proto u nich ještě účinnější. Je proto jistě racionální doporučit kombinační léčbu
ezetimibem a statinem ke zvážení u většiny diabetiků.

Tab. 3 | Studie ADVOKÁT – vstupní hodnoty krevních
lipidů
lipidy

průměrné hodnoty (mmol/l)

LDL-C

3,6

HDL-C

1,2

celkový C

5,7

TG

2,4

Graf 3 | Studie ADVOKÁT – vstupní údaje pacienta
hodnoty LDL-cholesterolu - výchozí stav

N = 1 634
6,0
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14 (0,9 %)
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0,0

LDL-cholesterol
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Výsledky studie ADVOKÁT: realita léčby HLP
u diabetiků

LDL-cholesterol > 2,6 mmol/l*
(N = 1 634)

medián
(5.; 95. percentil)

3,5 (2,7; 4,8)

> 2,6 mmol/l

1 620 (99,1 %)

průměr (95% CI)

3,6 (3,5; 3,6)

< 2,6 mmol/l

14 (0,9 %)

*odvozeno ze zadané vstupní hodnoty LDL-cholesterolu CI – Conﬁdence Interval/interval spolehlivosti

Léčba HLP (bohužel?), navzdory faktům uvedeným výše, často
není v terapii diabetiků, zejména pacientů s DM2T prioritou.
Jestli už je léčba HLP/DLP zahájena, omezuje se na léčbu statinem, obvykle jen v základní nebo maximálně střední dávce.
Podívejme se na reálnou situaci v České republice tak, jak
ji analyzoval Institut biostatistiky a analýz (IBA) v Prospek-

Graf 4 | Změna TG, HDL-C a celkového cholesterolu po 6 měsících sledování
N = 1 634

změna parametrů po 6 měsících od vstupní návštěvy
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tivním observačním projektu posouzení přínosů farmakologické intervence hypolipidemiky (statin, ezetimib) u pacientů
s DM2T, nazvaném Studie ADVOKÁT, který probíhal v letech
2019 a 2020. Cílem observačního projektu bylo zintenzivnění
léčby dyslipidemie dle doporučení ESC/EAS (z roku 2017)
v případě, že pacient měl LDC-C > 2,6 mmol/l.
Pro přehlednější znázornění využijeme graﬁckého zobrazení. Zde jen uveďme, že bylo analyzováno 1 634 pacientů
s DM2T v 68 diabetologických ambulancích, z nichž bylo 56 %
mužů a 44 % žen. Téměř 81 % účastníků bylo ve věku nad
50 let. BMI byl v průměru 32 kg/m2, kuřáctví bylo zaznamenáno u 25 % pacientů v souboru. Z hlediska biochemických
parametrů uvedeme jen základní, pro diabetiky významná je
koncentrace HbA1c 55 % mmol/mol. Z hlediska tohoto článku
je však důležité popsat vstupní hodnoty lipidů, které shrnuje
tab. 3.
Graf 5 | LDL-C a celkového cholesterolu po
6 měsících sledování
vývoj parametrů v průběhu sledování
N = 1 577
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(3,54; 3,60)
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< 0,001
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V souboru mělo 99 % pacientů s DM2T hodnoty LDL-C
> 2,6 mmol/l v době vstupu do prováděného výzkumu (graf 3).
Z kardiovaskulárních onemocnění uveďme, že ICHS byla
přítomna u 126 pacientů, po CMP bylo 65 nemocných a ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) trpělo 97 osob.
Navzdory nedosahování cílových hodnot na počátku studie
bylo hypolipidemiky léčeno pouze 52 % nemocných. Nejčastěji používaným lékem byl atorvastatin v dávce v průměru
o něco málo vyšší než 20 mg. Ezetimib užívala 2 % z těch, kteří
byli léčeni hypolipidemikem.
Zařazení do studie a přehodnocení léčby pak vedlo k významným změnám v léčbě. Atorvastatin byl v 90 % nahrazen
intenzivnější statinovou terapií – rosuvastatinem a v terapii se
zvýšilo zastoupení ezetimibu, i když pouze na 3,4 %.
Po 3 měsících od zařazení do sledování došlo ke statisticky
významnému poklesu hodnot LDL-C v průměru o 1,26 mmol/l.
Přitom 68 % nemocných dosáhlo hodnoty < 2,6 mmol/l, z toho
téměř 24 % nemocných mělo hodnoty LDL-C < 1,8 mmol/l.
Změny lipidových parametrů po 6 měsících sledování dokumentují graf 4 a graf 5.
Po 6 měsících sledování mělo hodnotu LDL-C < 2,6mmol/l
85 % nemocných, z toho hodnotu LDL-C < 1,8 mmol/l pak
téměř 40 % nemocných. Poklesu o více než 50 % ve srovnání se
vstupními hodnotami dosáhlo 36 % nemocných. Změny v hodnotách LDL-C i v celkovém cholesterolu byly statisticky významné. Také došlo ke statisticky významnému snížení průměrné
hodnoty TG, a to o 0,58 mmol/l na hodnotu 1,84 mmol/l.
Všechny tyto pozitivní změny můžeme vysvětlit především změnou, a především zintenzivněním terapie: 74 % nemocných užívalo rosuvastatin, navíc v dávce vyšší než 20 mg.
Největší pozitivní změnou však bylo výrazně častější zařazování ezetimibu do léčby. Po 6 měsících sledování užívalo ezetimib téměř 20 % nemocných. I když tento výsledek je jistě
potěšitelný, do ideálu má stále ještě daleko.
Léčba byla nemocnými velmi dobře tolerována, o čemž
svědčí mimo jiné i to, že ze souboru 1 606 zařazených nemocných ze studie odstoupilo pro nejrůznější důvody pouze 28 pacientů, tedy jen 1,7 %. Navíc žádný nemocný neodstoupil pro
závažné nežádoucí účinky.

Závěr
Léčba HLP/DLP, a především léčba ovlivňující LDL-C má
potenciál zlepšit prognózu nemocných s diabetes mellitus.

Tab. 3 | Rozdělení statinů dle účinnosti
vysoce intenzivní léčba statiny

středně intenzivní léčba statiny

nízce intenzivní léčba statiny

průměrná redukce
LDL-C > 50 %

průměrná redukce
LDL-C > 30–50 %

průměrná redukce
LDL-C < 30 %

rosuvastatin 20–40 mg
atorvastatin 40–80 mg

rosuvastatin 5–10 mg
atorvastatin 10–20 mg
simvastatin 20–40 mg
ﬂuvastatin 80 mg
lovastatin 40 mg
pitavastatin 2–4 mg
pravastatin 40–80 mg

simvastatin 10 mg
ﬂuvastatin 20–40 mg
lovastatin 20 mg
pitavastatin 1 mg
pravastatin 10–20 mg
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V současné době máme k dispozici poměrně účinné a stále
se rozrůstající armamentárium prostředků k léčbě HLP/
DLP. Abychom dosáhli snížení LDL-C alespoň o 50 % původních hodnot, je nezbytné použít vysoce intenzivní statinovou terapii (tab. 3).
Bohužel v reálné praxi však stále nevyužíváme ani toho,
co je velmi snadno dostupné, tedy např. výše uvedené kombinační léčby statinem s ezetimibem. Studie ADVOKÁT prokázala známý fakt, že už jenom samotné zařazení do sledování
vede ke zlepšení farmakoterapie, a hlavně k lepší kompenzaci HLP/DLP. Když se navíc zlepší povědomí veřejnosti (laické
i odborné) o účinnosti i možnosti využití kombinační léčby hypolipidemiky i u diabetiků, máme velmi dobrou a reálnou možnost zlepšit jejich reálnou životní prognózu.
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Abstrakt
Kardiovaskulární komplikace představují hlavní příčinu úmrtí pacientů s diabetem 2. typu. I při účinné léčbě tradičních kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorů zůstává část KV-rizika nevysvětlena. Inzulinové rezistence (IR) pravděpodobně přispívá k vysvětlení zbývajícího KV-rizika. Tato práce ukazuje úlohu IR v rozvoji aterosklerotických KV-komplikací a představuje možnosti jejího
ovlivnění. Kromě nefarmakologických možností je důležitá komplexní farmakologická intervence hlavních rizikových faktorů společně se zařazením pioglitazonu, tedy antidiabetika s nejvýraznějším účinkem ve snižování inzulinové rezistence
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu – inzulinová rezistence – kardiovaskulární komplikace – pioglitazon – farmakologická intervence
Abstract
Cardiovascular complications represent the major cause of mortality in patients with Type 2 diabetes. Despite eﬀective
treatment of established cardiovascular (CV) risk factors, there remains some unexplained CV risk. Considerable evidence
suggests that insulin resistance contributes to this unexplained CV risk. This review summarizes the roles of insulin resistance in the development of atherosclerotic CV disease and the impact of various treatment options. Apart from non-pharmacologic approaches there is the need of complex pharmacologic intervention of main risk factors together with addition
of pioglitazone, the most eﬀective antidiabetic drug in reduction of insulin resistance.
Keywords: type 2 diabetes mellitus – insulin resistance – cardiovascular complication – pioglitazone – pharmacological intervention

Úvod
Rozvoj aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění
(KVO) je výrazně ovlivněn přítomností inzulinové rezistence
[1]. Za tímto efektem stojí 3 základní mechanizmy: základní
molekulární etiologie inzulinové rezistence, dále kompenzační
hyperinzulinemie rozvíjející se jako následek inzulinové rezistence a v neposlední řadě také souvislost mezi inzulinovou rezistencí a souborem kardiometabolických abnormalit v rámci
tzv. syndromu inzulinové rezistence (IRS).

Molekulární etiologie inzulinové rezistence
Účinek inzulinu v periferní tkáni je zajištěn jeho vazbou na
membránový receptor, fosforylací tyrozinu na IRS1 a IRS2, následnou aktivací fosfatidylinositol 3-kinázy (PI3K) vedoucí
k transportu glukózy do buněk. Inzulin však hraje významnou
roli i v aktivaci oxidu dusnatého, významné vazodilatační
www.atheroreview.eu

a antiaterogenní molekuly. Porušená inzulinová signalizace
pak negativně ovlivňuje nejen glukózový metabolizmus, ale
přispívá i k arteriální hypertenzi a aterogenezi. Inzulin je obzvláště ve vyšší dávce potentní růstový faktor, neboť aktivací
MAP-kinázové dráhy akceleruje růst a diferenciaci hladkých
svalových buněk, aktivuje prozánětlivé cytokiny a dále prohlubuje inzulinovou rezistenci.

Hyperinzulinemie a ateroskleróza
Inzulin ve vyšších koncentracích urychluje aterosklerózu několika mechanizmy: stimuluje lipogenezi vedoucí k vyšší syntéze/sekreci VLDL, ovlivňuje růst a proliferaci hladkých svalových buněk v cévách, aktivuje geny účastnící se zánětlivé
odpovědi a stimuluje syntézu kolagenu. V neposlední řadě
způsobuje hyperinzulinemie retenci sodíku, arteriální hypertenzi, resp. nárůst tělesné hmotnosti.
AtheroRev 2021; 6(2): 73–75
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Syndrom inzulinové rezistence
Syndrom inzulinové rezistence (IRS, někdy též nazývaný metabolický syndrom) představuje soubor kardiovaskulárních,
resp. metabolických abnormalit, z nichž je každá nezávisle
na druhé rizikovým faktorem aterosklerotického KVO (tab).
IRS zahrnuje arteriální hypertenzi, která je hlavním rizikovým
faktorem aterosklerotického KVO. Další významnou a častou
součástí bývá diabetická dyslipidemie charakterizovaná sníženou hladinou HDL-cholesterolu, zvýšenými hodnotami triacylglyceroly a přítomností malých denzních LDL-částic. Přítomna
bývá i porucha krevní srážlivosti se zvýšenou koncentrací PAI1
a ﬁbrinogenu. Zásadní součástí IRS bývá obezita, obzvláště abdominálního typu, která přispívá zvýšenými koncentracemi
volných mastných kyselin (Free Fatty Acid – FFA) k efektu lipotoxicity. Lipotoxicita vede k dalšímu ukládání tukových depozit
do tkání a cévní stěny, aktivuje prozánětlivé dráhy a dále indukuje inzulinovou rezistenci. Nealkoholická steatóza jater (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease – NAFLD) je přítomna u 50–60 %
osob s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a je dalším významným KV-rizikovým faktorem. Zatím však není jasno, zda NAFLD
přispívá k rozvoji inzulinové rezistence, nebo je jejím následkem. S inzulinovou rezistencí souvisejí i intramyokardiální, perikardiální a epikardiální depozita tuku. Chronický zánět, charakterizovaný například zvýšenou koncentrací hsCRP je další
součástí IRS a představuje nezávislý rizikový faktor KV-příhod. Významnou souvislost mezi počtem KV-rizikových faktorů a mírou inzulinové rezistence prokázala studie RISC
(Relationship Between Insulin Sensitivity and Cardiovascular
Disease) [2].

Snížená inzulinová senzitivita pak postihuje obzvláště neoxidativní dráhu glukózového metabolizmu (syntézu glykogenu). Právě díky clampovým studiím se podařilo prokázat,
že osoby bez diabetu, avšak se syndromem inzulinové rezistence, mají stejně vysoké riziko KV-příhody jako osoby
s diabetem [3], a tudíž by měly být léčeny speciﬁkou terapií
zvyšující inzulinovou senzitivitu.

Inzulinová rezistence a aterosklerotické KVO:
nevysvětlitelné KV-riziko
Část KV-rizika osob s DM2T není vysvětlitelná klasickými rizikovými faktory. Metaanalýza 6 velkých prospektivních kardiovaskulárně zaměřených epidemiologických studií [4] ukázala, že i s využitím Framingham Cardiovascular Risk Engine
lze predikovat jen zhruba 69 % KV-příhod. Podobně ve studii
ARIC (The Atherosclerosis Risk in Communities Study), která
posuzovala vztah karotické IMT a známých rizikových KV-faktorů, jen asi 70 % nárůstu IMT šlo přiřadit klasickým rizikovým
KV-faktorům [12]. Antihypertenzivní medikace, statiny i protidestičkové léky významně snižují incidenci KV-komplikací,
přesto však zůstává reziduální riziko, které pokrýt nedokážou. Dokládají to i data Národního švédského registru [5],
která ukazují, že mezi lety 1998 a 2014 u osob s DM2T významně poklesla KV-mortalita, přesto však zůstala výrazně
vyšší než u osob bez diabetu. A je pravděpodobné, že právě
nedostatečné ovlivnění inzulinové rezistence se alespoň částečně podílelo na tomto výsledku.

Inzulinová rezistence a možné terapeutické
intervence

Kvantitativní měření inzulinové rezistence
Inzulinová rezistence se vyjadřuje zpravidla inzulinovou senzitivitou, k jejímuž stanovení se nejčastěji využívá euglykemický inzulinový clamp. Mnohé studie prokázaly, že inzulinová citlivost je oproti zdravým kontrolám podobně snížena
u štíhlých osob s DM2T, obézních bez DM2T, osob bez DM2T
s arteriální hypertenzí, osob bez DM2T s hypertriacylglycerolemií i osob bez DM2T s ischemickou chorobou srdeční.
Tab | Syndrom inzulinové rezistence.
Upraveno podle [11]
obezita (hlavně viscerální)
porucha glukózového metabolizmu (prediabetes, DM2T)
arteriální hypertenze
dyslipidemie (vysoké TAG, nízký HDL-cholesterol, malé denzní LDL-částice)
endotelová dysfunkce
protrombogenní stav
NAFLD/NASH (nealkoholická steatohepatitida)
lipotoxicita
chronický zánět
aterosklerotické KVO
hyperinzulinemie
inzulinová rezistence
NAFLD – Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/nealkoholická steatóza jater
NASH – non-alcoholic steatohepatitis/nealkoholická steatohepatitida
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Životní styl
Sedavý způsob života a obezita zvyšují KV-mortalitu. Většina
intervenčních studií zaměřených na vliv fyzické aktivity a diet
sice prokázala krátkodobé pozitivní výsledky, ale v dlouhodobém horizontu se většinou nepodařilo nižší tělesnou hmotnost a pravidelnou fyzickou aktivitu udržet [6,7]. Slibnější
efekt pravděpodobně má středomořská dieta, která zlepšuje
složky IRS, a zároveň je udržitelná [8].

Farmakoterapie zlepšující inzulinovou senzitivitu:
thiazolidindiony
Jediná antidiabetika reálně snižující inzulinovou rezistenci
představují thiazolidindiony, naopak ostatní antidiabetika mají
ve snižování inzulinové rezistence jen slabý (metformin, gliptiny) nebo velmi mírný (gliﬂoziny, GLP1 RA) efekt. Jediným aktuálně dostupným thiazolidindionem je pioglitazon. Dvě velké
prospektivní studie prokázaly pokles KV-příhod a regresi aterosklerotických plátů při terapii pioglitazonem. Ve studii PROactive [9] byl jako sekundární cíl soubor hlavních kardiovaskulárních příhod (3bodový MACE: KV-mortalita, nefatální infarkt
myokardu, nefatální cévní mozková příhoda) významně snížen
o 16 % (HR 0,84; p < 0,03), ačkoliv primární cíl (3bodový MACE,
revaskularizace koronárního řečiště a tepen dolních končetin)
nedosáhl statistické významnosti (HR 0,9; p < 0,1). Řada dalwww.atheroreview.eu

Škrha J jr. Inzulinová rezistence a její ovlivnění v klinické praxi

ších studií pak prokázala, že pioglitazon snižuje množství KV-příhod v souvislosti se zlepšením inzulinové senzitivity. Je
popsáno několik mechanizmů účinku pioglitazonu na pokles
KV-komplikací. Jedná se jednak o ovlivnění samotného molekulárního mechanizmu inzulinové rezistence stimulací dráhy
IRS1 a inhibicí MAP kinázové dráhy, potlačení prozánětlivých
a prooxidačních dějů, zlepšení diabetické dyslipidemie, snížení
koncentrace FFA v plazmě a jejich mobilizaci z tkání, zlepšení
endotelové dysfunkce a zvýšení produkce oxidu dusnatého
a adiponektinu, resp. i stimulaci PPARγ-receptoru s následným zlepšením mitochondriální energetiky.
Pioglitazon je indikován u pacientů s diabetem 2. typu s vyjádřenou inzulinovou rezistencí, a je možné ho nyní kombinovat s jakýmkoliv dalším antidiabetikem jak v počátečních, tak
pozdějších fázích trvání diabetu. Léčba pioglitazonem byla
preskripčně dlouho omezena – mohl ji indikovat pouze diabetolog. Od května tohoto roku (2021) ji však mohou indikovat internisté a praktičtí lékaři v případě, že není pioglitazon
kombinován s inzulínem.
Využití pioglitazonu je částečně omezeno obavami ze srdečního selhání, které bylo ve studii PROactive častěji pozorováno, na druhou stranu však u pacientů se známkami srdečního selhání nebyla v této studii vyšší KV-mortalita. V minulosti
se rovněž spekulovalo o možném vlivu pioglitazonu na rozvoj
karcinomu močového měchýře, avšak ani 10leté sledování
skoro 200 000 pacientů tuto souvislost nepotvrdilo [10].

Zkušenosti z reálné praxe
Efektem intenzivní léčby rizikových faktorů se zaměřením
na inzulinovou rezistenci u pacientů s diabetem 2. typu se
zabývá studie VICTORY, do níž bylo zařazeno 782 pacientů
ze 47 převážně diabetologických ambulancí. Její ukončení
a deﬁnitivní zhodnocení je plánováno na konec roku 2021,
přesto již nyní jsou dostupné předběžné výsledky.
Zařazováni byli pacienti s nedostatečně kompenzovaným
diabetem 2. typu (HbA1c > 53 mmol/l) a vyjádřenou inzulinovou rezistencí, tedy s přítomnou dyslipidemií – LDL-cholesterolem > 1,8 mmol/l a triacylglyceroly > 1,7 mmol/l, popř.
HDL-cholesterolem < 1 mmol/l (muži) nebo < 1,3 mmol/l
(ženy), a obezitou – BMI > 30 kg/m2, obvod pasu > 94 cm
(muži) nebo > 80 cm (ženy). Vyloučeni byli pacienti se známým
srdečním selháním a hepatopatií (ALT >2,5násobek normy). Při
nedosahování cílových hodnot HbA1c byl do medikace přidán
pioglitazon v počáteční dávce 15 mg, v případě dyslipidemie
statin ve vyšší dávce, resp. antihypertenzivum při dekorigované arteriální hypertenzi.
Zhruba jedna třetina zařazených pacientů nyní dosáhla
půlročního sledování. Za tuto dobu došlo vlivem komplexní
intenzivnější terapie k mírnému poklesu tělesné hmotnosti – 101 vs 99 kg, p < 0,01), snížení obvodu pasu – 108 vs
105 cm, p < 0,001, významnému zlepšení kompenzace diabetu (HbA1c: 62 vs 54 mmol/mol, p < 0,001; glykemie nalačno: 8,5 vs 6,8 mmol/l, p < 0,001) a dyslipidemie (triacylglyceroly: 2,2 vs 1,7 mmol/l, p < 0,001; LDL-cholesterol:
2,9 vs 2,2 mmol/l, p < 0,001) i poklesu systolického krevwww.atheroreview.eu
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ního tlaku (140 vs 135 mm Hg, p < 0,001). Studie tak naznačuje výhodný efekt komplexní intenzivní léčby rizikových
faktorů uplatňujících se v rozvoji inzulinové rezistence.

Závěr
Inzulinová rezistence je významným faktorem v rozvoji kardiovaskulárního onemocnění obzvláště u osob s diabetem
2. typu. Optimální terapie u pacientů s vyjádřenou inzulinovou rezistencí by proto měla být komplexní, a tedy zahrnovat nejen nefarmakologické postupy, ale také farmakologickou intervenci základních rizikových faktorů – dyslipidemie,
arteriální hypertenze, obezity a diabetu. V léčbě hyperglykemie je vhodné kombinovat antidiabetika s prokázaným kardiovaskulárním beneﬁtem s účinnou terapií inzulinové rezistence pioglitazonem.
Podpořeno MZ ČR – RVO VFN 64165
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Abstrakt
Inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu (sodium/glucose cotransporter 2 inhibitors - SGLT2-inhibitory), gliﬂoziny reprezentují relativně novou skupinu antidiabetik, které demonstrovaly své schopnosti významným způsobem redukovat mortalitu a morbiditu kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u diabetiků 2. typu. Jejich efekt byl ukázán
u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí u diabetiků i nediabetiků. Navíc vykazují také významný nefroprotektivní účinek. Přehledový článek se zabývá účinky SGLT2-inhibitorů nejen u srdečního selhání, ale i potenciální beneﬁty
a mechanizmy účinku u aterosklerózy. Poukazuje též na komplexnost, mnohovrstevnost a vzájemnou provázanost těchto mechanizmů, které se odrážejí v terapeutických efektech inhibice SGLT2.
Klíčová slova: ateroskleróza – diabetes mellitus – dyslipidemie – gliﬂoziny – kardiovaskulární beneﬁt – nefroprotekce –
SGLT2-inhibitory – srdeční selhání
Abstract
Sodium/glucose cotransporter 2 inhibitors, gliﬂozins represent a relatively new class of antidiabetic drugs, which demonstrated its
capabilities to signiﬁcantly reduce mortality and morbidity of cardiovascular diseases in type 2 diabetes mellitus. Their eﬀect was
shown in patients with heart failure with reduced ejection fraction in diabetics as well as in non-diabetics. Moreover, gliﬂozins have
also a major nephroprotective actions. This review article describes the eﬀects of SGLT2 inhibitors not only in heart failure, but
also mentions potential beneﬁts and mechanisms of action in atherosclerosis. The review also points out the complexity, multilevel
character and mutual interconnections of these mechanisms which are reﬂected in therapeutic eﬀects of the SGLT2 inhibition.
Keywords: atherosclerosis – cardiovascular beneﬁt – diabetes mellitus – dyslipidemia – gliﬂozins – nephroprotection –
SGLT2 inhibitors – heart failure

Úvod
Inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu
(Sodium/GLucose Cotransporter 2 inhibitors – SGLT2i), gliﬂoziny reprezentují relativně novou skupinu antidiabetik, které
v posledních letech demonstrovaly své schopnosti významným způsobem redukovat mortalitu a morbiditu u kardiovaskulárních (KV) onemocnění (KVO) u onemocnění diabetes
mellitus 2. typu (DM2T) [1–4], přičemž mají význačné nefroprotektivní účinky [5–7].
AtheroRev 2021; 6(2): 76–83

Gliﬂoziny prokázaly svůj beneﬁt nejen v sekundární prevenci
KVO [1–4], ale publikovaná data naznačují účinnost i v prevenci primární [1–3]. Navíc recentně publikované velké randomizované placebem kontrolované klinické studie s dapagliﬂozinem a empagliﬂozinem ukazují, že jsou velmi účinné
u srdečního selhání (Heart Failure – HF) se sníženou ejekční
frakcí (Heart Failure with reduced Ejection Fraction – HFrEF)
[7,8] i po přidání ke standardní léčbě HF, a to jak u diabetiků
tak i u nediabetiků. V současné době probíhají i randomizowww.atheroreview.eu
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vané klinické studie s SGLT2i u pacientů se HF se zachovalou EF bude jasněji po dokončení právě probíhajících studií.
Ačkoliv SGLT2i byly iniciálně považovány za antihyperglykemické působky, jejich mechanizmy účinku jsou velmi komplexní, mnohočetné a přesahující jejich antihyperglykemizující
efekt. Postupně se odhaluje, že působí na mnoha patofyziologických úrovních a to nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků,
přičemž mohou mít efekt nejen u HF ale i u aterosklerózy a dyslipidemie.

Srdeční selhání a předpokládané
mechanismy účinku SGLT2i
DM2T je významným rizikovým faktorem (RF) vzniku srdečního selhání, které samo o sobě má signiﬁkantní mortalitu,
morbiditu a vede ke zhoršení kvality života diabetiků i nediabetiků. Diabetes se podílí na patogenezi srdečního selhání
u všech jeho fenotypických variant: se sníženou/reduced EF
(EF < 40% – HFrEF), se zachovalou/preserved EF (EF > 50 % –
HFpHF), ale i nověji deﬁnovanou skupinu pacientů s EF ve
středním pásmu/mid range (EF 40–50 % – HFmrEF) [9,10].
Diabetes nejenže sám o sobě ovlivňuje patogenezi HF, ale
má negativní efekt na množství dalších RF nebo onemocnění, která se přímo podílejí na vzniku HF: například ischemická choroba srdeční (ICHS) ve svých akutních i chronických
formách, arteriální hypertenze (AH), chronická renalní insuﬁcience/onemocnění ledvin (chronic kidney disease – CKD),
dyslipidemie a další [10].
Výsledky studií zaměřených na KVO, buď designovaných
jako sekundárně preventivní (EMPAREG -OUTCOME s empagliﬂozinem ve srovnání s placebem) [4] nebo zahrnujících i pacienty v primární prevenci s rizikovými faktory KVO (CANVAS
program s kanagliﬂozinem [1,2] ve srovnání s placebem a DECLARE-TIMI 58 s dapagliﬂozinem [3] rovněž ve srovnání s placebem), které nebyly cíleny na pacienty s HF, naznačily významný
efekt SGLT2i na HF, jak ukázala i následná metaanalýza [11].
V této metaanalýze zahrnující všechny 3 základní studie byla
provedena separátně analýza pacientů s aterosklerotickým
KVO, a zvláště pak pacientů s RF, ze které vyplynulo, že v obou
skupinách došlo k významné redukci hospitalizací pro HF (redukce o 29 % a 36 %).
Následovala studie DAHA-HF [8] u pacientů s HFrEF s/bez
diabetu, ve které došlo nejen ke snížení primárního kompozitního cíle (zhoršení HF a úmrtí z KV-příčin) o 26 % (u osob
s DM2T o 25 % a u nediabetiků o 27 %) a hospitalizací pro HF
(o 30 %), ale také samotného snížení úmrtí z KV-příčin o 18 %
a úmrtí z jakýchkoli příčin o 17 %. Podobné výsledky u kompozitního cíle (redukce o 25 %) a hospitalizací pro HF (24% redukce) ukázala i studie s empagliﬂozinem EMPEROR-Reduced, v níž byl u celkové mortality patrný nesigniﬁkantní trend
k redukci o 8 % (interval spolehlivosti/Conﬁdence Interval – CI
0,77–1,10) a obdobně i redukci úmrtí z KV-příčin o 8 % (CI
0,75–1,12) [7,12]. Obě studie tedy potvrdily obrovský význam
SGLT2i v léčbě srdečního selhání, přičemž jejich pozici v léčebném algoritmu u HF je nutné ještě upřesnit. Tyto výsledky se
týkají HFrEF, nicméně studie které cílí na skupinu pacientů
www.atheroreview.eu
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s HFpEF (eventuálně překrývající se s HFmrEF) právě probíhají, a tak jejich výsledky ještě nejsou k dispozici.
Z výše popsaných výsledků je zřejmé, že SGLT2i jsou velmi
účinné u pacientů s HFrEF, nicméně přesný mechanizmus
účinku jasný není. Zřejmě se jedná kombinaci několika různých efektů na několika úrovních, které se i vzájemně kombinují [13].

Antihyperglykemizující a diuretický účinek SGLT2i
Vzhledem k tomu, že gliﬂoziny jsou účinná antidiabetika lze
očekávat pozitivní efekty vlastního antihyperglykemizujícího
účinku, snížení glukotoxicity i ovlivnění glykace a oxidačního
stresu [13,14]. Lze však spekulovat o tom, že u těchto účinků
může trvat značnou dobu, než by se v patogenezi srdečního
selhání projevily. Nicméně výsledky inhibice SGLT2 u HF je
poměrně rychlý, což naznačuje i jiné možnosti.
Gliﬂoziny díky svému mechanizmu účinku v ledvině (osmotická diuréza a natriuréza[15]) mají i mírný diuretický účinek,
který však může být klinicky poměrně významný a zřejmě
minimálně částečně se může podílet i na prodloužení manifestace nebo dekompenzace kongestivního srdečního selhání, přičemž dojde i k redukci hospitalizací pro HF, jak bylo
ukázáno ve výše zmíněných studiích cílených i necílených na
pacienty s HF. Gliﬂoziny ovlivňují intravaskulární i extravaskulární objem, přičemž ve srovnání se standardními diuretiky
ovlivňují více intersticiální objem tekutin (což je zřejmě zprostředkováno jejich osmotickým podílem na diuréze) [16], jak
se ukázalo ve studii s dapagliﬂozinem [17]. Ovlivní tak komplexněji objemové přetížení srdce se snížením preloadu, ale
i aerloadu. To vede i ke snížení systolického krevního tlaku se
snížením nároků na práci myokardu levé komory, což se v konečném důsledku pozitivně klinicky odrazí u pacientů s HF.

Zlepšení energetického metabolizmu
selhávajícího myokardu
Gliﬂoziny mohou zlepšit energetický metabolizmus selhávajícího myokardu hned dvojím způsobem: zlepšením dodávky
kyslíku a zvýšením nabídky paliva v podobě ketonů. Zlepšení
dodávky kyslíku je zprostředkována sekundární díky zvýšení hematokritu, u které je zřejmě zprostředkováno rovněž
dvojím způsobem. Logické vysvětlení by nabízela hemokoncentrace navozená diuretickým efektem SGLT2i, i když jen
mírným. Nicméně k maximální hemokoncentraci docházelo
ve studiích s několikaměsíčním odstupem [4] od začátku
podání gliﬂozinů, což poukazovalo na další mechanizmus. Na
tom se zřejmě podílí renální efekt inhibice SGLT2, při níž dochází ke zvýšení erytropoetinu a hypoxii inducibilního faktoru (HIF), což má za následek navýšení hladin hemoglobinu
[18,19].
V animálních modelech HF bylo ukázáno, že podávání gliﬂozinů vedlo ke zvýšení hladin cirkulujících ketonů (které
myokard může využít jako zdroj energie) ovšem bez vlivu na
oxidaci mastných kyselin a glukózy [20,21]. Lze se tedy domnívat, že zvýšení nabídky ketonů pro myokard může pozitivně ovlivnit energetiku selhávajícího myokardu [14].
AtheroRev 2021; 6(2): 76–83
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Přímý účinek na myokard, jeho ﬁbrózu,
remodelaci a inﬂamatorní procesy
Selhávající myokard u HF provázejí změny hladin intracelulární iontů, jeho remodelace, zvýšená ﬁbrotizace a zánětlivé
procesy v myokardu, přičemž je možné, že gliﬂoziny jsou schopny tyto pochody do určité míry ovlivnit.
Experimentální práce naznačují, že gliﬂoziny mohou mít přímý
efekt na kardiomyocyty [22]. Tento efekt může být zprostředkovaný skrze účinek gliﬂozinů na SGLT1 (myokardiální buňky neexprimují SGLT2) provázený zvýšením množství sodíku v buňkách.
Nicméně ovlivnění hladin sodíku může být rovněž způsobeno
inhibicí Na-H-exchanger (NHE1) gliﬂoziny v kardiomyocytech.
Inhibice SGLT2 je zřejmě též schopna navodit reverzní remodelaci (žádoucí u HF) se signiﬁkantním snížením masy myokardu, což bylo ukázáno pomocí zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) [23]. Může se jednat o projev přímého (eventuálně
zprostředkovaného) efektu gliﬂozinů na myokard. Lze též spekulovat, že i dlouhodobější redukce krevního tlaku indukovaná gliﬂoziny může mít na remodelaci myokardu vliv, nicméně se zdá
se, že tento efekt by mohl být na snížení krevního tlaku nezávislý.
Gliﬂoziny mají pravděpodobně i schopnost ovlivnit ﬁbrózu
myokardu snížením aktivace ﬁbroblastů indukovanou transformujícím růstovým faktorem beta1 (Transforming Growth
Factor beta 1 – TGFβ1) [24]. Nicméně celý patogenetický proces,
jakým, gliﬂoziny potenciálně modulují ﬁbrotické pochody, bude
patrně složitější.
Gliﬂoziny zřejmě ovlivňují i zánětlivé procesy. Na možném
antiinﬂamatorním účinku gliﬂozinů se může podílet snížení
aktivace inﬂamazomu NLRP3 asociované s gliﬂoziny [25],
jak ukazují experimentální data u HF, nicméně přesný mechanizmus ani rozsah potenciálního dopadu tohoto efektu
na myokard není objasněn.

Interference s renin-angiotenzinovým
a sympatickým nervovým systémem
Je známo, že zejména u pacientů s HFrEF dochází k výrazné
neurohumorální aktivaci systémů renin-angiotenzin-aldoste-

ron (RAAS) a sympatického nervového systému (SNS), přičemž SGLT2i jsou zřejmě schopny tuto aktivaci modulovat.
Potenciálních mechanizmů je zřejmě také několik, a nejsou
plně objasněny. Je známo, že blokádou SGLT2 zvyšují gliﬂoziny intrarenální nabídku sodíku pro macula densa, a takto
ovlivňují aktivitu RAAS [26]. K redukci aktivity SNS zřejmě
dochází gliﬂoziny navozenou blokádou nadměrné reabsorpce
glukózy v ledvině se snižovat aferentní signálů z ledviny do
sympatických center [27] .

SGLT2-inhibitory a ateroskleróza
Ateroskleróza je jedním z nejdůležitějších patogenetických
faktorů KVO, a to včetně ICHS, ischemické choroby dolních
končetin (ICHDK), cévních mozkových příhod (CMP) a také
výše zmíněného HF. Ateroskleróza má velmi komplexní patogenezi, na které se podílí řada faktorů včetně: endoteliální dysfunkce, modiﬁkovaných LDL-částic s depozicí modiﬁkovaných lipidů v arteriích spolu s probíhajícími zánětlivými
procesy, se změnami makrofágů a buněk hladkého svalstva,
změnami v extracelulární matrix a účasti různých cytokinů
a adhezivních molekul (schéma). Za určitých okolností pak
může být komplikována rupturou aterosklerotických plátů s nasedající trombózou eventuálně spojenou se spazmem tepny.
Ke konvenčním RF aterosklerózy patří mezi jinými diabetes,
hypertenze, obezita, dyslipidemie, renální insuﬁcience a další.
Vzhledem k výše popsaným mechanismům účinku SGLT2i
u HF lze očekávat efekt i na aterosklerotický proces. Tyto
„dobré antiaterogenní předpoklady“ mohou být minimálně
částečně zprostředkovány pozitivní vlivem SGLT2i na glykemie, krevní tlak (byť relativně malým), redukci váhy, renální
funkce a potenciálně i na další faktory, které se netýkají jen
mechanizmů ovlivňujících HF.
Již první velké randomizované studie s gliﬂoziny provedené
u pacientů s DM2T a aterosklerotickým postižením nebo rizikovými faktory aterosklerózy (EMPAREG-OUTCOME, CANVAS
program a DECLARE-TIMI 58) ukázaly významné beneﬁty
inhibice SGLT2 na KVO a jejich komplikace i důležitý efekt gli-

Schéma | Možné mechanizmy působení gliﬂozinů (inhibitorů SGLT2) u aterosklerózy
GLIFLOZINY
lipidy

makrofágy

VSMCs
↑ HO1
aktivity

↑ LDL
↑ HDL
↓ sdLDL
↓ TAG

↓ migrace
↓ proliferace
↓ ROS

endotelie
jiné
mechanismy?

glykosurie

diuréza

natriuréza

↓ glukotoxicita

↓ preloadu
+ afterloadu

↑ Na pro
macula densa

↓ TK

↓ RAAS

↓ endoteliální dysfunkce
↓ migrace

↓ aterogeneze

+↓
ICAM1, VCAM1, CD 68
MCP1, TNFɑ

ECM

trombocyty

koagulace

↓ ADP
stimulovaná
aktivace

↓ PAI1

↑ poměru
TIMP2/MMP2

nefro
protekce

↑ stabilizace plátu

↓ aterotrombózy

ADP – adenozin fosfát CD 68 – dendritické buňky ECM – extracelulární matrix HDL – High density lipoproteins/lipoproteiny o vysoké hustotě HO1 – hemoxygenáza 1 ICAM1 – Inter-Cellular Adhesion Molecule 1 LDL – Low Density Lipoproteins/ lipoproteiny o nízké hustotě MCP1 – Monocyte Chemoattractant Protein 1 Na – natrium/sodík PAI1 – Plasminogen Activator Inhibitor 1/inhibitor aktivátoru palzminogenu typu 1 RAAS – renin-angiotenzin-aldosteron system
ROS – Reactive Oxygen Species/reaktivní formy kyslíku sdLDL – small dense LDL/malé denzní LDL TAG – triacylglyceroly TK – tlak krve TIMP2/MMP2 – Tissue Inhibitor of MetalloProteinase 2/Matrix MetalloProteinase2/tkáňový inhibitor metaloproteinázy 2/matrix metaloproteinazy 2 TNFα – tumor nekrotizující
faktor alfa VCAM1 – Vascular Cell Adhesion Molecule 1 VSMCs – Vascular Smooth Muscle Cells/buňky hladké svaloviny cév

AtheroRev 2021; 6(2): 76–83

www.atheroreview.eu

1RY£LQGLNDFHRG$VWUD=HQHFD
3Ė¯SUDYHN)RU[LJDMHLQGLNRY£QNO«ÏEÝGRVSÝO¿FKSDFLHQWĬ
VHV\PSWRPDWLFN¿PFKURQLFN¿PVUGHÏQ¯PVHOK£Q¯P
VHVQ¯ĻHQRXHMHNÏQ¯IUDNF¯1

3URÏ]YROLWO«N)RU[LJDp

26 %

)RU[LJDpVLJQLƓNDQWQÝVQLĻXMHUL]LNR.9PRUWDOLW\
KRVSLWDOL]DFHSURVUGHÏQ¯VHOK£Q¯QHERbXUJHQWQ¯KR
SĖ¯MPXSURVUGHÏQ¯VHOK£Q¯
YHVURYQ£Q¯VSODFHEHPRbbb555 $55117 S

 %



)RU[LJDpVQLĻXMHUL]LNR¼PUW¯]HYĞHFKSĖ¯ÏLQ
YHVURYQ£Q¯VSODFHEHPRbb555 $55



)RU[LJDp
]OHSĞXMHĻLYRW
SDFLHQWĬDbVQLĻXMH
PRUWDOLWX2

)RU[LJDp]OHSĞXMHĻLYRWSDFLHQWĬDP£EH]SHÏQRVWQ¯
SURƓOVURYQDWHOQ¿bVbSODFHEHP
XSDFLHQWĬVGLDEHWHPW\SXLbEH]QÝM



-HGQRGXFK«SRG£Q¯EH]WLWUDFHPJ[GHQQÝ

[

1RY£LQGLNDFHMH]DORĻHQDQDY¿VOHGF¯FKVWXGLH'$3$+)9W«WRVWXGLL
NDUGLRYDVNXO£UQ¯FKőRXWFRPHVŏVGDSDJOLŴR]LQHPXbSDFLHQWĬVHVUGHÏQ¯P
VHOK£Q¯PVHVQ¯ĻHQRXHMHNÏQ¯IUDNF¯E\ORSDFLHQWĬO«ÏHQRGDSDJOLŴR]LQHP
PJDSDFLHQWĬSODFHEHPSRGREXPÝV¯FĬ PHGL£Q 3RSXODFH
SDFLHQWĬ]DKUQRYDODSDFLHQW\VGLDEHWHPW\SXSDFLHQW\EH]RQHPRFQÝQ¯
GLDEHWHPDSDFLHQW\VbH*)5bŰbPOPLQP2

=NU£FHQ£LQIRUPDFHRO«ÏLY«PSĖ¯SUDYNX)25;,*$pPJSRWDKRYDQ«WDEOHW\)25;,*$pPJSRWDKRYDQ«WDEOHW\
.YDOLWDWLYQ¯ D NYDQWLWDWLYQ¯ VORĻHQ¯ 'DSDJOLŴR]LQXP SURSDQGLROXP PRQRK\GULFXP RGSRY¯GDM¯F¯ GDSDJOLŴR]LQXP b PJ Y  SRWDKRYDQ« WDEOHWÝ -HGQD  PJ WDEOHWD REVDKXMH  PJ ODNWRV\
'DSDJOLŴR]LQXPSURSDQGLROXPPRQRK\GULFXPRGSRY¯GDM¯F¯GDSDJOLŴR]LQXPPJYSRWDKRYDQ«WDEOHWÝ-HGQDPJWDEOHWDREVDKXMHPJODNWRV\7HUDSHXWLFN«LQGLNDFH'LDEHWHVPHOOLWXV
 W\SX '0  Ŋ Xb GRVSÝO¿FK SDFLHQWĬ  MDNR SĖ¯GDYQ£ O«ÏED Nb GLHWÝ D I\]LFN« DNWLYLWÝ NH ]OHSĞHQ¯ NRQWURO\ JO\NHPLH  MDNR PRQRWHUDSLH SRNXG MH SRG£Y£Q¯ PHWIRUPLQX QHYKRGQ« Yb GĬVOHGNX
LQWROHUDQFHMDNRSĖ¯GDYQ£O«ÏEDNMLQ¿PO«ÏLY¿PSĖ¯SUDYNĬPNO«ÏEÝ'09¿VOHGN\VWXGL¯YHY]WDKXNHNRPELQRYDQ«O«ÏEÝVMLQ¿PLO«ÏLY¿PLSĖ¯SUDYN\YOLY\QDNRQWUROXJO\NHPLHDNDUGLRYDVNXO£UQ¯
SĖ¯KRG\DVWXGRYDQ«SRSXODFHYL]63&'LDEHWHVPHOOLWXVW\SX '0 ŊXGRVSÝO¿FKSDFLHQWĬMDNRSĖ¯GDYQ£O«ÏEDNLQ]XOLQXXSDFLHQWĬV%0,ŰbbNJPSRNXGSRG£Y£Q¯VDPRWQ«KRLQ]XOLQXSĖL
RSWLPDOL]DFLO«ÏE\QHYHGHNbDGHNY£WQ¯NRQWUROHJO\NHPLH6UGHÏQ¯VHOK£Q¯ 66 ŊNO«ÏEÝGRVSÝO¿FKSDFLHQWĬVHV\PSWRPDWLFN¿PFKURQLFN¿PVUGHÏQ¯PVHOK£Q¯PVHVQ¯ĻHQRXHMHNÏQ¯IUDNF¯Dávkování
D]SĬVRESRG£Q¯'0PJGDSDJOLŴR]LQXMHGQRXGHQQÝ3RNXGMHGDSDJOLŴR]LQSRG£Y£QYNRPELQDFLVLQ]XOLQHPQHERLQ]XOLQRY¿PLVHNUHWDJRJ\O]HXYDĻRYDWRbMHMLFKVQ¯ĻHQ«G£YFHDE\VH
VQ¯ĻLORUL]LNRK\SRJO\NHPLH'0ŊPJMHGQRXGHQQÝSRX]HMDNRSĖ¯GDYQ£O«ÏEDNbLQ]XOLQX/«ÏEDP£E¿W]DKDMRY£QDDNRQWURORY£QDVSHFLDOLVW\QDO«ÏEXGLDEHWXW\SX66ŊbPJGDSDJOLŴR]LQX
MHGQRXGHQQÝ3Ė¯SUDYHNVHSRG£Y£SHURU£OQÝMHGQRXGHQQÝNG\NROLYSUĬEÝKXGQHVM¯GOHPQHERPLPRM¯GOR7DEOHW\VHSRO\NDM¯FHO«.RQWUDLQGLNDFH+\SHUVHQ]LWLYLWDQDO«ÏLYRXO£WNXQHER
QDNWHURXNROLSRPRFQRXO£WNX=YO£ĞWQ¯XSR]RUQÝQ¯DRSDWĖHQ¯SURSRXĻLW¯1HQ¯QXWQ£¼SUDYDG£YN\VRKOHGHPQDIXQNFLOHGYLQ*O\NHPLFN£¼ÏLQQRVWMH]£YLVO£QDIXQNFLOHGYLQDSURWRO«ÏED
QHP£E¿W]DKDMRY£QD]D¼ÏHOHP]OHSĞHQ¯JO\NHPLFN«NRQWURO\XbSDFLHQWĬV*)5POPLQDP£E¿WXNRQÏHQDSRNXGMHKRGQRWD*)5WUYDOHQLĻĞ¯QHĻPOPLQ8SDFLHQWĬVH66DVSRUXFKRX
IXQNFHOHGYLQ *)5POPLQ MVRXVGDSDJOLŴR]LQHPSRX]HRPH]HQ«]NXĞHQRVWL8bSDFLHQWĬVH66Db'0MHWĖHED]Y£ĻLWGDOĞ¯O«ÏEXVQLĻXM¯F¯JO\NHPLLSRNXGKRGQRWD*)5WUYDOHNOHVQHSRG
POPLQ'DSDJOLŴR]LQQHE\OVWXGRY£QXSDFLHQWĬVH66D'0)RU[LJDbPJVHQHGRSRUXÏXMHNO«ÏEÝ66XbSDFLHQWĬVb'08SDFLHQWĬVWÝĻNRXSRUXFKRXIXQNFHMDWHUMH]Y¿ĞHQ£H[SR]LFH
GDSDJOLŴR]LQX1HGRSRUXÏXMHVHXSUDYRYDWG£YNXGOHYÝNX9GĬVOHGNXPHFKDQLVPX¼ÏLQNX]Y\ĞXMHGDSDJOLŴR]LQGLXU«]XNWHU£PĬĻHY«VWNP¯UQ«PXVQ¯ĻHQ¯NUHYQ¯KRWODNX2SDWUQRVWLMH]DSRWĖHE¯
XSDFLHQWĬXbNWHU¿FKPĬĻHSRNOHVNUHYQ¯KRWODNXY\YRODQ¿GDSDJOLŴR]LQHPSĖHGVWDYRYDWUL]LNR'08SDFLHQWĬO«ÏHQ¿FKLQKLELWRU\VSROHÏQ«KRWUDQVSRUW«UXSURVRG¯NDJOXNµ]X 6*/7L E\O\
Y]£FQÝKO£ĞHQ\SĖ¯SDG\GLDEHWLFN«NHWRDFLGµ]\ '.$ XUL]LNRY¿FKSDFLHQWĬMHQXWQRXĻ¯YDW6*/7LRSDWUQÝ'09bNOLQLFN¿FKVWXGL¯FKVGDSDJOLŴR]LQHPPÝOLSDFLHQWLV'0Y\ĞĞ¯Y¿VN\WSĖ¯KRG
'.$QHĻYHVNXSLQÝVbSODFHEHP3ĖHG]DK£MHQ¯PO«ÏE\PDM¯E¿WSDFLHQWLY\ĞHWĖHQLVRKOHGHPQDUL]LNR'.$9¯FHLQIRUPDF¯YL]63&3RNXGVHY\VN\WQRX]Q£PN\QHERV\PSWRP\NHWRDFLGµ]\PDM¯
E¿WSDFLHQWLSRXÏHQLDE\VL]PÝĖLOLKODGLQ\NHWRQĬ3RXYHGHQ¯SĖ¯SUDYNĬ6*/7LQDWUKE\O\XbSDFLHQWĬKO£ĞHQ\SĖ¯SDG\QHNURWL]XM¯F¯IDVFLLWLG\SHULQHD )RXUQLHURYDJDQJU«QD ŊMGHRY]£FQRXDOH
]£YDĻQRXDbSRWHQFL£OQÝĻLYRWRKURĻXM¯F¯SĖ¯KRGXNWHU£Y\ĻDGXMHQHRGNODGQRXO«ÏEXDMHWĖHEDSRXÏLWSDFLHQWD9\OXÏRY£Q¯JOXNµ]\PRÏ¯PĬĻHE¿WVSRMHQRVH]Y¿ĞHQ¿PUL]LNHPLQIHNF¯PRÏRY¿FK
FHVW=NXĞHQRVWLVGDSDJOLŴR]LQHPXSDFLHQWĬVH66YHWĖ¯GÝ,9SRGOH1<+$MVRXRPH]HQ«9HVWXGL¯FKSDFLHQWĬVb'0Vb6*/7LE\OSR]RURY£Q]Y¿ĞHQ¿Y¿VN\WDPSXWDF¯QDGROQ¯FKNRQÏHWLQ£FKDbQHQ¯
]Q£PR]GDMGHRVNXSLQRY¿¼ÏLQHN-HGĬOHĻLW«SRXÏLWSDFLHQW\RSUDYLGHOQ«SUHYHQWLYQ¯S«ÏLRQRK\6WDUĞ¯SDFLHQWL ŰbOHW PRKRXE¿WUL]LNRYÝMĞ¯]SRKOHGXREMHPRY«GHSOHFH,QWHUDNFHVMLQ¿PL
O«ÏLY¿PLSĖ¯SUDYN\DMLQ«IRUP\LQWHUDNFH'DSDJOLŴR]LQPĬĻH]Y\ĞRYDWGLXUHWLFN¿¼ÏLQHNWKLD]LGĬDNOLÏNRY¿FKGLXUHWLNDPĬĻH]Y\ĞRYDWUL]LNRGHK\GUDWDFHDbK\SRWHQ]H8SDFLHQWĬV'0D]Q£P¿P
UL]LNHPÏDVW«QHER]£YDĻQ«K\SRJO\NHPLHPĬĻHE¿WQH]E\WQ«VQ¯ĻLWG£YNXLQ]XOLQXYGREÝ]DK£MHQ¯O«ÏE\GDSDJOLŴR]LQHPDE\VHVQ¯ĻLORUL]LNRK\SRJO\NHPLH1HGRSRUXÏXMHVHPRQLWRURYDWJO\NHPLL
PHWRGRXVWDQRYHQ¯$*QHERĢPÝĖHQ¯QHQ¯XSDFLHQWĬXĻ¯YDM¯F¯FK6*/7LVSROHKOLY«7ÝKRWHQVWY¯DbNRMHQ¯1HMVRXGRVWXSQ«¼GDMHRSRXĻLW¯GDSDJOLŴR]LQXXbWÝKRWQ¿FKĻHQ-DNPLOHMH]MLĞWÝQR
WÝKRWHQVWY¯PXV¯VHO«ÏEDGDSDJOLŴR]LQHPSĖHUXĞLW1HQ¯]Q£PR]GDVHGDSDJOLŴR]LQDQHERMHKRPHWDEROLW\Y\OXÏXM¯GROLGVN«KRPDWHĖVN«KRPO«NDÏLQN\QDVFKRSQRVWĖ¯GLWDbREVOXKRYDWVWURMH
3Ė¯SUDYHN)RU[LJDQHP£Ļ£GQ¿YOLYQHERP£]DQHGEDWHOQ¿YOLYQDVFKRSQRVWĖ¯GLWQHERREVOXKRYDWVWURMH3DFLHQWLPDM¯E¿WXSR]RUQÝQLQDUL]LNRK\SRJO\NHPLHSRNXGMHGDSDJOLŴR]LQSRG£Y£Q
VRXEÝĻQÝVGHULY£W\VXOIRQ\OPRÏRYLQ\QHERVLQ]XOLQHP1HĻ£GRXF¯¼ÏLQN\1HMÏDVWÝMLKO£ĞHQ¿PLQHĻ£GRXF¯PL¼ÏLQN\YNOLQLFN¿FKVWXGL¯FKE\O\LQIHNFHSRKODYQ¯FKRUJ£QĬY¿VN\WK\SRJO\NHPL¯E\O
VURYQDWHOQ¿VSODFHEHPMHMLFKIUHNYHQFHVH]Y¿ĞLODSĖLNRPELQDFLVH68ÏLLQ]XOLQHP'DOĞ¯PLÏDVW¿PLQHĻ£GRXF¯PL¼ÏLQN\E\O\LQIHNFHPRÏRY¿FKFHVW'.$ '0X'0Y]£FQÝ ]£YUDĢG\VXULH
SRO\XULHEROHVW]DG]Y¿ĞHQ¿KHPDWRNULWVQ¯ĻHQ£UHQ£OQ¯FOHDUDQFHNUHDWLQLQXEÝKHP]DK£MHQ¯O«ÏE\G\VOLSLGHPLHDY\U£ĻND0«QÝÏDVW«MVRXSO¯VćRY«LQIHNFHREMHPRY£GHSOHFHĻ¯]Hć]£FSD
VXFKRY¼VWHFKQ\NWXULHYXOYRYDJLQ£OQ¯SUXULWXVSUXULWXVJHQLW£OX]Y¿ĞHQ¿NUHDWLQLQÏL]Y¿ĞHQ£PRÏRYLQDYNUYLVQ¯ĻHQ£WÝOHVQ£KPRWQRVWYHOPLY]£FQÝDQJLRHG«P8SDFLHQWĬXĻ¯YDM¯F¯FKLQKLELWRU\
6*/7YÏHWQÝGDSDJOLŴR]LQXE\O\YHOPLY]£FQÝKO£ĞHQ\SĖ¯SDG\)RXUQLHURY\JDQJU«Q\%H]SHÏQRVWQ¯SURƓOGDSDJOLŴR]LQXXbVXEMHNWĬVH66D'0E\OSRGREQ¿SURƓOXEH]SHÏQRVWLGDSDJOLŴR]LQX
XVXEMHNWĬV'09¿MLPNRXE\OY\ĞĞ¯Y¿VN\WSĖ¯KRG'.$YHVWXGL¯FKV'0'DSDJOLŴR]LQbPJVHQHP£SRXĻ¯YDWNO«ÏEÝSDFLHQWĬVb'0=YO£ĞWQ¯RSDWĖHQ¯SURXFKRY£Y£Q¯1HY\ĻDGXMHVH'UXK
REDOXDbYHOLNRVWEDOHQ¯$O$OEOLVWU[D[SRWDKRYDQ£WDEOHWDYSHUIRURYDQ¿FKMHGQRG£YNRY¿FKEOLVWUHFK'UĻLWHOUR]KRGQXW¯RUHJLVWUDFL$VWUD=HQHFD$%6(6¸GHUW¦OMHĝY«GVNR
5HJLVWUDÏQ¯ Ï¯VOD (8 (8 'DWXP UHYL]H WH[WX    k$VWUD=HQHFD  5HJLVWURYDQ£ RFKUDQQ£ ]Q£PND )25;,*$ MH PDMHWNHP$VWUD=HQHFD SOF
5HIHUHQÏQ¯Ï¯VORGRNXPHQWX$3,3Ė¯SUDYHN)RU[LJDPJQHQ¯YÎ5KUD]HQ]SURVWĖHGNĬYHĖHMQ«KR]GUDYRWQ¯KRSRMLĞWÝQ¯3Ė¯SUDYHN)RU[LJDPJMHYbÎ5Ï£VWHÏQÝKUD]HQ]bSURVWĖHGNĬ
YHĖHMQ«KR]GUDYRWQ¯KRSRMLĞWÝQ¯3ĖHÏWÝWHVLSR]RUQÝ¼SOQRXLQIRUPDFLRSĖ¯SUDYNXNWHURXQDOH]QHWHQDZHERY¿FKVWU£QN£FK(YURSVN«DJHQWXU\SURO«ÏLY«SĖ¯SUDYN\ (0$ KWWSHPDHXURSDHX
QHERQDDGUHVH]£VWXSFHGUĻLWHOHUR]KRGQXW¯RUHJLVWUDFLYÎ5$VWUD=HQHFD&]HFK5HSXEOLFVUR8b7UH]RUN\3UDKDŊ-LQRQLFHWHOZZZDVWUD]HQHFDF]
+5&, Ŋ  +5&, Ŋ  /«ÏEDGDSDJOLŴR]LQHPYHVURYQ£Q¯VbSODFHERO«ÏERXYHGODbNHVWDWLVWLFN\LNOLQLFN\Y¿]QDPQ«PX]P¯UQÝQ¯SĖ¯]QDNĬVUGHÏQ¯KRVHOK£Q¯
MDNGRNXPHQWXMH]PÝQDY.&&4766YPÝV¯FLO«ÏE\SĖLVURYQ£Q¯VbY¿FKR]¯KRGQRWRX :5>&,bŊ@S 2
.9 NDUGLRYDVNXO£UQ¯+)$(6& $VRFLDFHSURVUGHÏQ¯VHOK£Q¯(YURSVN«NDUGLRORJLFN«VSROHÏQRVWL$55 DEVROXWQ¯VQ¯ĻHQ¯UL]LND555 UHODWLYQ¯VQ¯ĻHQ¯UL]LND117 QXPEHUQHHGHGWRWUHDWH*)5
RGKDGRYDQ£U\FKORVWJORPHUXO£UQ¯ƓOWUDFH&, FRQƓGHQFHLQWHUYDO+5 KD]DUGUDWLR:5 ZLQUDWLR
5HIHUHQFH 1.63&)RU[LJD2.0F0XUUD\--9HWDO1(QJO-0HG  Ŋ
3.6HIHURYLF30HWDO(XU-+HDUW)DLOGRLHMKI
$VWUD=HQHFD&]HFK5HSXEOLFVUR
87UH]RUN\3UDKDŊ-LQRQLFHWHOZZZDVWUD]HQHFDF]

80

Kořínek J et al. Inhibitory SGLT2 a ateroskleróza na pozadí účinků gliﬂozinů u srdečního selhání

ﬂozinů na snížení počtu hospitalizací pro HF a na prevenci
zhoršení renálních parametrů.
Metaanalýza těchto studií [11] rozdělující ve vlastní analýze
podskupinu pacientů s aterosklerotickým postižením a skupinu s pouze rizikovými faktory, ukázala efekt na kompozitní kardiovaskulární cíle (úmrtí z KV-příčin, IM a CMP) u pacientů s aterosklerotickým postižením (poměr rizik/Hazard
Ratio – HR 0,86; CI 0,80–0,93), přičemž u pacientů s mnohočetnými rizikovými faktory se jevil efekt jako neutrální (HR
1,00; CI 0,87–1,16). Nicméně signiﬁkantní byl efekt inhibice
SGLT2, pokud byla kombinována úmrtí z KV-příčin a počet
hospitalizací pro HF u pacientů s aterosklerózou (HR 0,76; CI
0,69–0,84) a téměř signiﬁkantní u pacientů s mnohočetnými RF (HR 0,84; CI 0,87–1,01). U obou skupin (ateroskleróza
a RF) došlo k signiﬁkantní redukci hospitalizací pro HF (o 29 %,
resp. 36 %) a také u obou došlo k redukci kompozitního renálního cíle (o 44 %, resp. o 46 %).
Tyto výsledky naznačují dominantní efekt SGLT2i na výskyt
HF, což bylo potvrzeno v dalších 2 studiích cílených na problém HF (DAPA-HF s dapagliﬂozinem [8] a EMPEROR-Reduced s empagliﬂozinem [7]) a na renální insuﬁcienci, což bylo
ukázáno v cílených studiích u pacientů s renálním postižením (studie CREDENCE s kanagliﬂozinem) [6].
Tato data rovněž napovídala, že minimálně část pozitivních
výsledků u kompozitních cílů mohla být minimálně parciálně
„tažena“ efektem SGLT2i na HF (hospitalizace a případně úmrtí
spojená s HF). Aby bylo alespoň částečně možno oddělit potenciální efekt HF, je možné nahlédnout na jednotlivé složky
kompozitních cílů samostatně. Naprosto jasný byl beneﬁt v případě úmrtí z KV-příčin (redukce o 26 %, HR 0,84; CI 0,75–0,94).
V případě IM sice jednotlivé studie vykázaly nesigniﬁkantní
trend k poklesu, ale metaanalýza však ukázala signiﬁkantní
pokles počtu IM (snížení o 11 %, HR 0,89; CI 0,80–0,98). V případě CMP k významnější redukci nedošlo (redukce o 3 %,
HR 0,97; CI 0,86–1,10).
Tyto výsledky naznačují nejen příznivý efekt na HF, ale i potenciální „antiaterosklerotický“ účinek inhibice SGLT2 s efektem zejména u IM. U CMP je situace mnohem obtížnější vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podstatná část ischemických
CMP může být způsobena kardioembolizačně (trombus v oušku
při ﬁbrilaci síní, otevřené foramen ovale s paradoxní embolizací atd), což inhibice SGLT2 zřejmě neovlivní. Redukce frekvence CMP díky potenciálnímu vlivu na aterosklerózu aorty
nebo příslušných tepen může být tedy skryta a je možné, že
se prokáže i tento efekt na mnohem větší studované skupině
pacientů v delším časové úseku.
Na ovlivnění aterosklerotických procesů (včetně stabilizace plátů) se SGLT2i mohou podílet jednak mechanizmy,
které se uplatňují u HF, ale také i jinými, které se mohou týkat
především samotných arterií. Například ovlivnění aktivity
RAAS nemá dopad jen na pacienty s HF, ale také na široké
spektrum KVO, v jejichž patogenezi se nadměrná aktivace
RAAS uplatňuje. Podobně jako nadměrná aktivita RAAS je
nepřiměřená aktivita SNS patogenetickým mechanizmem,
který se uplatňuje u řady KVO (včetně iniciální endoteliální
AtheroRev 2021; 6(2): 76–83

dysfunkce). Vše navíc může být umocněno pozitivním efektem inhibice SGLT2 na renální funkce [6,11], jejichž pokles
se může uplatňovat jako negativní faktor u srdečního selhání, tak i u aterogeneze.
Potenciální antiaterosklerotický beneﬁt inhibice SGLT2
poskytují výsledky experimentálních prací na zvířecích modelech aterosklerózy (apoE a LDL-receptor deﬁcientních myší).
Například kanagliﬂozin u apoE -/- myší vedl kromě snížení
tepové frekvence i ke zmenšení velikosti plátů se zlepšením
jejich stability [28]. Nicméně přesný mechanizmus nebo mechanizmy, jakým SGLT2i ovlivňují aterogenezi, není znám.
Zřejmě se však bude jednat o kombinaci několika mechanizmů a účinků na různých úrovních.
Vedle výsledků experimentálních prací [29] je podporu antiaterogenního účinku gliﬂozinů možné nalézt i u výše zmíněných klinických studií. Nicméně tyto předpokládané efekty
jsou zřejmě pomalejší než účinky SGLT2i na prevenci vzniku,
progresi nebo dekompenzaci HF. U HF se zprvu (minimálně
částečně) podílí i rychlý efekt diuretický interferující se známkami kongesce u HF, kdežto efekt na aterosklerózu, její progresi lze očekávat v delším časovém horizontu. Na druhé straně
stabilizace aterosklerotických plátů pozorovaná v experimentálních pracích by mohla stát za redukcí četnosti IM popisované ve
výše zmíněné metaanalýze.

Endoteliální dysfunkce, cytokiny a adhezivní
molekuly
Na patogenezi aterosklerózy se významným způsobem podílí
endoteliální dysfunkce, adhezivní molekuly, množství cytokinů
(zprostředkovávajících další intercelulární komunikaci a majících rozličné další funkce) a inﬂamatorní procesy a pochody.
Gliﬂoziny mají zřejmě schopnosti tyto složky aterogeneze
ovlivnit, jak ukazují různé experimentální práce a klinické studie. Například podávání dapagliﬂozinu vedlo u pacientů s DM2T
ke zlepšení vazomotorické funkce endotelu (detekované pomocí
ﬂow-mediated vasodilatation) a endoteliální dysfunkce [30,31].
Také další gliﬂoziny (empagliﬂozin, kanagliﬂozin) jsou asociovány s vazodilatačními schopnostmi – v experimentálních
podmínkách ex vivo (u Langendorﬀových perfundovaných
myších srdcí) navozují vazodilataci koronárních tepen [22].
Empagliﬂozin vedl kromě snížení MCP1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1), také k redukci CD68, ICAM1 (InterCellular Adhesion Molecule 1) a TNFα (Tumor Necrosis Factor
alpha) spolu s podjednotkami NADPH-oxidázy, což v experimentu snižovalo diabetem indukovanou endoteliální dysfunkci [32]. Podobně u ApoE -/- myší vedl ke snížení exprese
i VCAM1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1) [28]. V dalším
experimentu srovnávajícím 6 gliﬂozinů (včetně empagliﬂozinu,
kanagliﬂozinu a dapagliﬂozinu) bylo zjištěno, že všechny testované gliﬂoziny vykazují pozitivní efekt na endoteliálni dysfunkci [33]. Navíc se zdá, že prostřednictvím nebo v souvislosti se snížením hladin kyseliny močové u pacientů s DM2T,
jsou gliﬂoziny schopny pozitivně ovlivnit tuhost cévní stěny
[14].
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Efekt na buňky hladké svalstva a makrofágů
SGLT2i zřejmě ovlivňují i buňky hladkého svalstva cév, které
se rovněž účastní na patogenezi aterosklerózy. Například kanagliﬂozin v experimentu inhibuje migraci buněk hladkého
svalstva, za což je zřejmě odpovědná stimulace exprese a aktivity hemoxygenázy 1 (HO-1) [34]. SGLT2i mají schopnost ovlivňovat inﬁltraci makrofágy [35] a jejich proliferaci, a nasměrovat je k více antiinﬂamatornímu fenotypu [36], což může mít
podstatný význam v patogeneze aterosklerotických procesů.

Stabilizace aterosklerotického plátu
Gliﬂoziny mají zřejmě i určitý vliv na stabilizaci aterosklerotických plátů, což může být vysvětlením pro redukci četnosti IM v klinických studiích. Empagliﬂozin v experimentu
vedl ke zvýšení poměru tkáňového inhibitoru metaloproteinázy 2/matrix metaloproteinázy 2 (Tissue Inhibitor of MetalloProteinase/Matrix MetalloProteinase – TIMP2/MMP2),
což spolu se zvýšením obsahu kolagenu v plátu vedlo ke stabilizaci plátu [37]. Podobné výsledky stran stabilizace plátu vykazoval v experimentu i kanagliﬂozin [28] a dapagliﬂozin [38].

Aktivace trombocytů a koagulační systém
Dalším potenciálním mechanizmem je možné ovlivnění funkce
krevních destiček, jejichž adheze a agregace na aterosklerotických plátech je základním mechanizmem aterotrombotických komplikací. Empagliﬂozin a dapagliﬂozin zřejmě snižují
aktivaci destiček stimulovanou adenozinfosfátem (ADP) [39]
a empagliﬂozin redukuje plazmatické hladiny PAI1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1) [40]. Eventuální výzkum problematiky interference inhibice SGLT2 s koagulačním systémem
a destičkami je na počátku. Nicméně pokud gliﬂoziny tyto systémy ovlivňují, mohlo by to být také částečným vysvětlením
pro redukci počtu IM pozorovanou ve výše zmíněných studiích.

Oxidační stres a inﬂamatorní procesy
Dalším možným mechanizmem ovlivnění aterogeneze gliﬂoziny je snížení oxidačního stresu s ovlivněním pro-inﬂamatorních i pro-oxidačních drah se snížením produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) [41] a ovlivněním produkce
a dostupnosti oxidu dusnatého (NO) [41]. V experimentálních
pracích inhibice SGLT2 vedla ke snížení exprese prozánětlivých cytokinů a jiných molekul, které jsou asociovány s aterogenezí: IL1β, IL6, ICAM1, PECAM1, VCAM1 a TNFα [29].
Podávání empagliﬂozinu vedlo u pacientů DM2T redukci produkce superoxidu v leukocytech, a navíc ke snížení hsCRP
(high-sensitivity C-Reactive Protein, vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu) [42]. U kanagliﬂozinu [43] a empagliﬂozinu [44] byla v experimentálních pracích pozorována podpora autofagie. Ta je spojována s odstraněním apoptotických
makrofágů z aterosklerotických plátů, což být jeden z protektivních vlivů inhibice SGLT2 u aterogeneze.

SGLT2-inhibitory a dyslipidemie
Při terapii gliﬂoziny dochází ke změnám v lipidovém spektru
se změnami hladin LDL-, HDL-částic i triglyceridů. Může dojít
www.atheroreview.eu
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k mírnému navýšení hladin LDL-částic, což bylo dříve připisováno zejména hemokoncentraci. Nicméně se zřejmě uplatňuje
i jiný mechanizmus, při kterém kombinace zvýšeného poměru
glukagon/inzulin a zvýšená lipolýza vedou prostřednictvím zvýšení aktivity HMG-CoA-reduktázy ke zvýšené syntéze cholesterolu v játrech. Recipročně dochází ke snížení aktivity LDL-receptorů tamtéž, což vede ke zvýšení hladin LDL-cholesterolu.
Na druhé straně dochází ke zvýšení hladiny HDL-cholesterolu a snížení malých denzních LDL-částic. Mechanizmem,
který se zde zřejmě uplatňuje je zlepšení inzulinové senzitivity a funkce B-buněk potencované redukcí váhy. Tento efekt
může vést ke snížení syntézy na triglyceridy bohatých lipoproteinů (VLDL) v játrech spolu s jejich zvýšeným katabolizmem (VLDL i chylomikronů). To má za následek redukci
hladin triglyceridů provázené vzestupem HDL (zejména velkých HDL2-částic) a redukcí malých denzních LDL-částic
díky snížení CETP zprostředkované výměně lipidů.
Lze tedy spekulovat, že ačkoliv může dojít k mírnému zvýšení LDL-cholesterolu, tak snížení malých denzních LDL-částic
(jež mají výrazný proaterogenní efekt), snížení hladiny triglyceridů, a naopak zvýšení hladin HDL může převážit v celkově
pozitivní efekt na aterogenezi [45]. Tyto změny sice nejsou
velké, nicméně v dlouhodobé perspektivě mohou mít jistě
určitý klinický význam.

Závěr
V současné době je již prokázáno, že gliﬂoziny vedle vlastní
léčby diabetu a jejich antihyperglykemického efektu mají
vysoké kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky, přičemž
léčba těmito preparáty je bezpečná.
Recentní výsledky velkých randomizovaných studií ukazují na význam terapie gliﬂoziny u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí, přičemž je vhodné si uvědomit, že tohoto beneﬁtu bylo dosaženo i při současné velmi
dobré terapii ostatními preparáty, které máme k dispozici pro
léčbu srdečního selhání. Tyto výsledky inhibice SGLT2 se dokonce týkají i pacientů, kteří neměli diabetes.
Mechanizmů účinků, jakým gliﬂoziny ovlivňují patogenezi
srdečního selhání a vedou ke klinickým beneﬁtům u pacientů se srdečním selháním je zřejmě několik, přičemž se velmi
pravděpodobně vzájemně kombinují. Vedle efektu na srdeční
selhání a nefroprotekci mohou mít gliﬂoziny i antiaterogenní
efekty, přičemž část mechanizmů, jakým toho docilují, může
být společná pro srdeční selhání eventuálně pro nefroprotekci. Nicméně další mechanizmy mohou být unikátní pro vlastní aterogenezi.
Výše popsané potenciální mechanizmy účinků gliﬂozinů
mohou alespoň částečně vysvětlit klinické beneﬁty SGLT2i
pozorované ve velkých randomizovaných klinických studiích, přičemž tyto mechanizmy jdou daleko za rámec prostého diuretického a antihyperglykemického efektů gliﬂozinů. K přesnému objasnění mechanismů, jak SGLT2i fungují,
jejich podílu na beneﬁtu a významu jednotlivých složek je
ovšem potřeba dalšího vědeckého úsilí a výzkumu v experimentální i klinické rovině.
AtheroRev 2021; 6(2): 76–83
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Abstrakt
Onemocnění srdce a cév, především aterosklerózou podmíněná představují v současnosti nejvýznamnější příčinu úmrtnosti v celém světě. Za rozvoj aterosklerózy jsou odpovědny různé rizikové faktory, přičemž z hlediska prevence a léčby
jsou relevantní pouze ovlivnitelné – kouření, arteriální hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, obezita centrálního typu, metabolický syndrom a hyperlipoproteinemie a dyslipidemie. Velmi rizikové jsou především vysoké hladiny LDL-cholesterolu, a proto
je třeba se zaměřit na včasné vyhledávání a léčbu nemocných s touto anomálií. Současné farmakologické armamentáriu k tomu poskytuje dostatečné prostředky, a ty se stále rozšiřují, jak dokládá studie ORION s inclisiranem/inklisiranem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu – inklisiran – LDL-cholesterol – studie ORION
Abstract
Cardiovascular diseases, in particular those resulting from atherosclerosis, are currently the leading cause of mortality worldwide. Various risk factors are responsible for the development of atherosclerosis, and with regard to prevention and treatment
only those that can be inﬂuenced are relevant: smoking, arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, central obesity, metabolic syndrome and hyperlipoproteinemia and dyslipidemia. High levels of LDL-cholesterol present a particularly high risk, and
therefore it is necessary to focus on early detection and treatment of patients with this anomaly. The current pharmacological
armamentarium provides suﬃcient means for that, and these are still expanding, as evidenced by the study ORION with inclisiran.
Keywords: type 2 diabetes mellitus – inclisiran – LDL-cholesterol – ORION study

Úvod
Parafráze názvu úspěšného amerického ﬁlmu má za cíl přitáhnout pozornost k problematice, která mnohým z nás připadá jako jasná a dávno vyřešená. Je však třeba připomenout,
že přece jenom není úplně všem tak úplně a přesně jasná,
a proto musím hned na začátku několik věcí upřesnit. Nejvýznamnější z nich jsou následující:
 „Číslo 5 žije“ – toto pojmenování sci-ﬁ ﬁlmu o tom, jaký
problém přináší cokoli, co se vymyká kontrole, považuji
inspirativní východisko pro posouzení úspěšnosti dosavadního zvládání aterosklerózy a snižování všeobecně vysokých hodnot LDL-cholesterolu (LDL-C). Současné zkušenosti dokládají, že opravdu „LDL číslo žije“. Číslo 5 je
pro LDL-C hodnota až astronomicky patologická a jako
„LDL-C číslo“ tedy budeme uvádět hodnoty 3 (pro obecnou populaci) nebo 1,4 (pro nemocné v sekundární prevenci aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocnění)
AtheroRev 2021; 6(2): 84–89

 U všech patologických hodnot sem zastáncem principu
„čím níže, tím lépe“ (zejména pro LDL-C) a „čísla“ (rozumějme cílové hodnoty) považuji jen za orientační body v naší
snaze o snižování hladin lipidů a lipoproteinů v plazmě.
 Jsem také zastáncem komplexního přístupu k nemocnému.
To samozřejmě znamená, že snižujeme globální riziko, a nikoliv jen určitou hodnotu vybraného parametru. Neléčíme
číslo, léčíme pacienta.
Přesto, nebo právě proto je ale důležité sledovat aktuální hodnotu LDL-C u každého z našich nemocných. Následující řádky
pak by měly přinést podklady a důkazy pro diskuse o významu
LDL-C v prevenci i léčbě aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO).
Onemocnění srdce a cév, především ASKVO představují
nejvýznamnější příčinu úmrtnosti v celém světě. Za rozvoj
aterosklerózy jsou pak zodpovědné tzv. rizikové faktory (RF).
Rizikových faktorů byly popsány stovky, většina odborníků se
www.atheroreview.eu
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ale shodne na tom, že mezi nejvýznamnější patří jen několik
z nich. Z neovlivnitelných RF jsou to věk, mužské pohlaví a genetické predispozice, z ovlivnitelných pak hyperlipoproteinemie a dyslipidemie (HLP a DLP), kouření cigaret, arteriální
hypertenze, diabetes mellitus 2. typu (DM2T), obezita centrálního typu nebo metabolický syndrom. Za nejvýznamnější lipidový RF pro ASKVO je považován LDL-C, který je i primárním
cílem léčby. Jeho úspěšné snížení je pak spojováno s poklesem KV rizika.
LDL-C je:
 jediný kauzální RF ASKVO (schéma)
 tichý zabiják
 primární cíl léčby nemocných s HLP/DLP a ASKVO – jako cíl
léčby je prostředkem pro snížení rizika a zlepšení prognózy
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kov vyslovil a posléze potvrdil „cholesterolovou hypotézu“
rozvoje aterosklerózy. V roce 1913 publikoval výsledky svého
bádání, při němž vyvolával experimentální aterosklerózu
u králíků cholesterolovým žírem. V dalších desetiletích byly
vyšlechtěny celé kmeny experimentálních hypercholesterolemických zvířat u kterých byl studován vývoj aterosklerózy.
I takto byl potvrzen význam LDL-C. Biologickým průkazem
významu LDL-C jako rizikového faktoru byla a je jednoznačná
souvislost familiární hypercholesterolemie s předčasnými
a frekventními kardiovaskulárními (KV) příhodami. Je až s podivem, že ačkoli souvislost familiární hypercholesterolemie
s anginou pectoris popsal již ve 30. letech minulého století
Carl Müller, někteří o významu LDL-C stále pochybují.

LDL-C ve světle epidemiologických studií
LDL-C ve světle historie

Epidemiologické studie, které prokázaly jednoznačně pozitivní korelaci mezi cholesterolem (nejdříve celkovým cholesterolem, posléze LDL-C a konečně hladinami apolipoproteinu B) a nárůstem úmrtnosti a KV-příhod obecně (graf 1)
pracovaly s obrovskými soubory osob. Účastníky bylo a je
možno počítat v desetitisících a dokonce statisících.
Z epidemiologických studií nelze opominout Studii sedmi
zemí, Framinghamskou studii a nám možná nejbližší (geograﬁcky i podobnou populací) münsterskou studii PROCAM. Asi
nepřekvapuje, že všechny tyto studie uzavíraly své výsledky
tvrzením o významu zvýšeného celkového a LDL-C jako rizika
pro KVO a současně prokazovaly rizikovost nízkých koncentrací HDL-cholesterolu (HDL-C). Studie INTERHEART, která
probíhala prakticky na všech kontinentech, potvrdila výsledky výše zmíněných studií. Podle výsledků INTERHEART je
nejvýznamnějším rizikovým faktorem u nemocných s infark-

Možná to někomu připadá až zbytečné hovořit o významu
LDL-C po více než stovce let od doby, kdy Nikolaj N. AničSchéma | LDL-cholesterol - kauzální rizikový faktor
aterosklerózy a její akcelerátory a markery

LDL C
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Graf 1 | Epidemiologické studie - koncentrace LDL-cholesterolu v plazmě je přesvědčivě a log-lineárně asociovaná s nárůstem rizika ASKVO. Upraveno podle [4]
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tem myokardu zvýšená koncentrace apoB a snížení apoAI.
Výsledky epidemiologických studií, jakkoliv jsou zcela konzistentní, na druhé straně však přece jen nepřinášejí tak „tvrdá
data“ jako studie intervenční, které jediné mohou prokázat,
že ovlivněním určitého parametru můžeme ovlivnit prognózu
nemocného.
S výsledky epidemiologických studií korespondují i výsledky sledování nemocných s geneticky podmíněnou zvýšenou (nebo i sníženou) hladinou LDL-C. Jen mírná, geneticky
podmíněná změna koncentrace LDL-C vede ke zvýšení, nebo
snížení výskytu ASKVO. Je důležité si uvědomit, že roli hraje
doba, po kterou jsou cévy vystaveny změněné koncentraci
LDL-C. V případě genetické odchylky je to samozřejmě působení celoživotní, v případě intervenčních studií (graf 2) je
aktivní léčba dlouhá pouze několik let.
S výše uvedeným souvisí i to, že v současné době hovoříme
o „zátěži“ cévy cholesterolem. A na této zátěži se podílí jednak
koncentrace LDL-C, jednak délka působení hypercholesterolemie (graf 3). Sledování změn struktury cévní stěny a rozvoj aterosklerózy je někdy sledován jako „cévní věk“. Z praktického
hlediska je potom důležité, že k postulátu „čím níže, tím lépe“
přibývají další dva, a to „čím dříve, tím lépe“, a také „čím déle,
tím lépe“.

tion Trial) publikovaná v roce 1984 (graf 4). Ta prokázala jako
první nejen fakt že snižování LDL-C je provázeno snížením výskytu KV-příhod, ale jako první potvrdila hypotézu „čím níže,
tím lépe“ (platí minimálně pro LDL-C!). Je až s podivem, že
tak významné studii byla věnována tak malá pozornost.
Byla to ale posléze především léčba statiny, která prokázala pozitivní vliv snižování LDL-C na výskyt KVO, a dokonce
i na celkovou mortalitu. Celkovou i kardiovaskulární mortalitu snížila jako první studie 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), graf 5. Pokles celkové mortality o 30 %
a kardiovaskulární o 42 % byl skutečně impresivní.
Graf 3 | Rozvoj aterosklerózy v závislosti na typu
familiární hypercholesterolemie a rizikových
faktorech. Upraveno podle [6]
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LDL-C ve světle intervenčních studií
Zcela zásadní potvrzení „cholesterolové a LDL hypotézy“ přinesly studie intervenční. Ty prokazovaly pozitivní ovlivnění aterosklerózy, snižování počtu KV-příhod, a konečně i snížení mortality z KV-příčin i mortality celkové.
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Graf 2 | Genetické studie - vztah mezi velikostí absolutní změny v hladinách LDL-C a celoživotním rizikem ICHS.
Upraveno podle [4]
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V mnoha studiích se však snížení celkové mortality (alespoň statisticky významně) nepodařilo dosáhnout. Je to především proto, že fatálních příhod je v poměrně krátkodobých
studiích poměrně málo. To, že má statinová léčba dlouhodobě pozitivní účinky, prokazuje studie WOSCOPS (West of
Scotland Coronary Prevention Study). Tato studie byla od počátku interpretována jako jednoznačně pozitivní při statisticky i klinicky významném ovlivnění prakticky všech sledovaných parametrů. U celkové mortality byl průběh poněkud
komplikovanější. Zatímco po prvních 5 letech (při ukončení
studie) nedosáhlo snížení celkové mortality statistické významnosti, po 20 letech se stále projevoval vliv léčby a celková mortalita byla v pravastatinové větvi snížena statisticky významně o 13 %. Jednoznačně pozitivní výsledky
statinové léčby ukazuje i metaanalýza statinových studií. Ta
prokazuje, že snížení LDL-C o každý 1 mmol/l vede ke snížení počtu KVO o více než 20 %.
To, že jsou pozitivní výsledky statinových studií podmíněny především ovlivněním hladin LDL-C, potvrdila pozitivními výsledky studie IMPROVE IT s ezetimibem. Toto snížení
počtu KVO na základě „nestatinového“ snížení LDL-C představuje významnou podporu zásadní role LDL-C. Potvrzují to
i výsledky studie POSCH (Program on the Surgical Control of
the Hyperlipidemias) zaměřené na léčbu hyperlipoproteinemie ileálním bypassem s výsledkem redukce celkové mortality, stejně jako nemůžeme přehlédnout regresi aterosklerózy
po léčbě LDL-aferézou.
Naším zásadním terapeutickým opatřením v prevenci KVO
musí být snaha o maximální snížení LDL-C. A protože současná
léčba (především statiny, vysokodávkované statiny a statiny
v kombinaci s ezetimibem), jakkoliv je velmi účinná, nevede
u vysokého procenta nemocných s HLP k dosažení cílových
hodnot, nelze se divit snaze o vývoj nových ještě účinnějších
hypolipidemik.
Současné výsledky studií s léky, které ovlivňují enzym PCSK9
(na trhu jsou dostupné alirokumab Praluent®, Sanoﬁ, a evolokumab, Repatha®,Amgen) jsou rovněž velmi slibné. Jistě je důležitý
fakt, že podání těchto léků vede ke snížení LDL-C o 50–70 %.
Především je však třeba uvést, že tato moderní, injekčně podáGraf 4 | Studie LRC-CPPT – snížení hladin LDL-C
vede ke snížení výskytu KV-příhod.
Upraveno podle [29]

vaná léčba, má významný potenciál ke snížení KV-rizika (prokázáno ve studiích ODDYSEY OUTCOMES a FOURIER a jejich
subanalýzách).

LDL-C ve světle aterogenní dyslipidemie
Významným rizikem pro rozvoj KVO spojeným s lipidy a lipoproteiny je tzv. aterogenní dyslipidemie (DLP), charakterizovaná nízkými hladinami HDL-C, zvýšenými hladinami triglyceridů (TG) a změněnou kvalitou částic LDL. Koncentrace LDL-C
jsou u aterogenní DLP (která se typicky vyskytuje u nemocných s diabetes mellitus 2. typu, u metabolického syndromu
a u pacientů s onemocněními ledvin) obvykle normální, nebo
jen minimálně zvýšené. Tedy objevuje se snad přece jenom situace, ve které nehraje LDL-C významnou roli v aterogenezi?
Rozhodně nikoli!
V tomto případě totiž nejde o kvantitu, ale o kvalitu LDL-částic! Aterogenní potenciál mají tzv. „malé denzní“ LDL-částice,
které obsahují velké rovněž velké množství apolipoproteinu
B100.

LDL-C ve světle „Bad Press“
Ve článku o LDL-C se nemohu nevyhnout zmínce o negativním obrazu LDL-C, a především hypolipidemické léčby. Mnozí
se ptají: Je LDL-C nebezpečný? Nebo je nebezpečné jeho
snižování?
Léčba HLP a DLP je v současné době považována za racionální a obecně akceptovaný přístup v preventivní kardiologii
obecně, zejména pak v prevenci ASKVO. Důvodem k tomuto
tvrzení jsou výsledky epidemiologických studií, experimentálních prací, a především pak výsledky intervenčních studií.
Co však na to „Bad Press“?
V posledních letech a měsících se v běžných (zejména nemedicínských) mediích opakovaně objevují články, které zpochybňují význam LDL-C jako rizikového faktoru, a dokonce
články, které poukazují na zbytečnost jeho snižování, a naopak
dokonce zdůrazňující potenciální rizika léčby.
Nelze samozřejmě vyžadovat, aby každý byl odborníkem
na všechno. Proto by bylo víc než žádoucí si zejména názor,
Graf 5 | Studie 4S – snížení celkové i kardiovaskulární
mortality léčbou simvastatinem.
Upraveno podle [30]
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který zcela odporuje obecně akceptovanému pohledu (podloženému medicínou založenou na důkazech) ověřit z několika dalších pramenů.
Výsledkem snahy o nový pohled (nebo senzaci?) je potom
často článek, který uvádí že „snižování cholesterolu je nebezpečné, cholesterol Vás nezabíjí, léky na jeho snižování ano“.
V důsledku takových mediálních informací přicházejí k ošetřujícímu lékaři jeho pacienti a požadují ukončení hypolipidemické léčby. Či ještě hůře, někdy si léky vysadí po přečtení
podobného článku sami.
Negativní obraz problematiky cholesterolu a léčby hypercholesterolemie byl podle dánské studie, uveřejněné v European Heart Journal spojen s poklesem užívání statinů o 9 %.
To číslo by nebylo tak hrozivé, kdyby u těchto pacientů nebyl
zaznamenán o 26 % zvýšený výskyt infarktů myokardu, a dokonce o 18 % vyšší úmrtnost!

LDL-C ve světle současnosti a blízké
budoucnosti
Jestliže akceptujeme fakt (podpořený mnoha řádky napsanými výše), že LDL-C je významným, respektive nejvýznamnějším RF pro ASKVO je třeba se zaměřit na včasné vyhledávání nemocných se zvýšenými koncentracemi tohoto
parametru a tyto léčit.
Léčba zvýšených koncentrací LDL-C je jednak nefarmakologická, jednak farmakologická. Jejím základem jsou statiny, které by měly být používány v maximálních tolerovaných
dávkách (minimálně k dosažení cílových hodnot). Velmi racionální je vyšší využití kombinační léčby „statin + jiné hypolipidemikum“. Nejdostupnějším partnerem statinu pro kombinační léčbu je ezetimib. Stále častěji se pak využívají inhibitory
PCSK9. A ani tato léčba není zdaleka posledním slovem ve
vývoji hypolipidemik. Ve vývoji a klinickém ověřování je celá
řada nových léků, které se do klinické praxe dostanou během
několika málo let.
Kyselina bempedová je inhibitor ATP-citrát lyázy – enzymu
zodpovědného za katalýzu jednoho z kroků biosyntézy cholesterolu. Zasahuje do syntézy cholesterolu o několik kroků
dříve než statiny. Bempedová kyselina se podává 1krát denně
v uniformní dávce 180 mg. Testování probíhá v různých uspořádáních v posledních 5 letech a ukazuje slibné výsledky
Graf 6 | ORION-10: Účinnost léčby inklisiranem –
konzistentní a po 18 měsíců přetrvávající
efekt. Upraveno podle [28]
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i v rizikových populacích s intolerancí statinů. U nemocných
s anamnézou intolerance léčených ezetimibem vedlo přidání bempedonátu k dalšímu snížení hodnot LDL-C o téměř
30 %. Zatím publikované výsledky musíme brát jako důkaz
pro možné využití bempedové kyseliny nejen u pacientů
s intolerancí statinů, ale i u těch, kteří monoterapií statinem
nedosáhnou cílových hodnot LDL-C. Bempedová kyselina
je navíc testována i ve formě ﬁxní kombinace s ezetimibem,
která představuje efektivní nestatinovou možnost snižování
LDL-C u těch, kteří statiny netolerují.
Další možností ovlivnění hladin aterogenních lipoproteinů
jsou postupy „antisense“ využívají inhibice translace proteinů důležitých pro produkci aterogenních lipoproteinových
částic. Principem je příprava oligonukleotidů komplementárních k úsekům přirozeně se vyskytující mRNA, např. pro apolipoprotein B nebo apolipoprotein(a). V zásadě lze tímto způsobem cílit na jakoukoli bílkovinu vystupující v metabolizmu
plazmatických lipidů. Takto připravené oligonukleotidy se pak
na principu párování RNA bází „nalepí“ na přirozenou mRNA,
a zabrání translaci proteinu. Oligonukleotidy se podávají parenterálně, většinou subkutánně v nejméně několikatýdenních (někdy dokonce několikaměsíčních) intervalech.
Obdobný princip jako je antisense terapie se uplatní i v případě použití tzv. small interfering RNA (siRNA). Jedná se o sekvence dvoušroubovice RNA schopné inhibovat nitrobuněčnou
expresi genů speciﬁcky podle použité sekvence nukleotidů.
Tento princip využívá terapie inclisiranem/inklisiranem – speciﬁckým fragmentem RNA namířeným proti mRNA proteinu
PCSK9. Inklisiran byl a je ověřován v rozsáhlém a ambiciózním programu ORION. Nejvýznamnějšími studiemi jsou v tomto
směru studie ORION 9, 10 a 11. Jejich výsledky prokazují účinnost a bezpečnost inklisiranu u různých skupin pacientů. Především se jedná o nemocné s familiární hypercholesterolemií,
pacienty s hyperlipidemií v sekundární prevenci (prokázaným
KVO) a rovněž osoby ve vysokém KV-riziku. Tyto studie prokázaly, že 2(!) injekce inklisiranu za rok vedou k setrvalému snížení LDL-C o více než 50 %.
Léčba byla bezpečná a nežádoucí účinky byly srovnatelné
jak ve skupině léčené inklisiranem, tak i v placebové skupině. Výsledek studie ORION 10 dokresluje přehledně graf 6.
V každém případě lze konstatovat, že nejen že v současnosti máme k dispozici účinnou léčbu LDL-C, ale že naše armamentárium se brzy dále rozšíří a budeme mít příležitost
léčit více nemocných.
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Abstrakt
Poznatky o fyziologických a patofyziologických procesoch v regulácii hladiny glukózy prinieslo nové možnosti liečby a nové
antidiabetiká: agonisty receptora glucagon-like peptide 1 (GLP1 RA) a inhibítory sodium-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2i).
Nedávno publikované prospektívne randomizované štúdie preukázali ich významné kardiovaskulárne beneﬁty bez rizika hypoglykémie a s poklesom alebo neutrálnym efektom na hmotnosť. Výsledky týchto štúdií boli dôvodom publikovania nových odporúčaní American Diabetes Association (ADA) a European Association for Study Diabetes (EASD). Pri výbere antidiabetickej liečby
dáva konsenzus ADA/EASD špeciálny dôraz práve na zníženie kardiovaskulárneho (KV) rizika a hmotnosti, nízke riziko hypoglykémie, ale aj na pokles progresie obličkových komplikácií. Postavenie metformínu ako lieku prvej línie sa nemení, lebo
v súčasnosti nie sú dostatočné vedecké dôkazy o tom, že metformín nemá byť liekom prvej volby. Avšak u pacientov s veľmi
vysokým KV-rizikom sa má rovno začať kombinovaná liečba SGLT2i alebo GLP1 RA spolu s metforminom.
Kľúčové slová: agonisty receptora glucagon-like peptide 1 – diabetes mellitus 2. typu – hmotnosť -hypoglykémia – inhibítory sodium-glukózového kotransportéra 2 – makrovaskulárne komplikácie
Abstract
Knowledge of physiological and pathophysiological processes in the regulation of glucose levels has brought new treatment
options and new antidiabetics: glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP1 RA) and sodium glucose cotransporter 2
(SGLT2i) inhibitors. Recently published prospective randomized studies have demonstrated their signiﬁcant cardiovascular
beneﬁts without the risk of hypoglycemia and with a decrease or neutral eﬀect on weight. The results of these studies were
the reason for the publication of the new consensus of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). When choosing antidiabetic treatment, the ADA/EASD places special emphasis on
reducing cardiovascular (CV) risk and body weight, low risk of hypoglycemia, but also on reducing the progression of renal
complications. The position of metformin as a ﬁrst-line medication does not change, as there is currently insuﬃcient scientiﬁc evidence that metformin should not be the drug of the ﬁrst choice. However, in patients at very high risk of CHD, combination therapy with SGLT2i or GLP1 RA with metformin should be initiated immediately.
Key words: body weight – glucagon-like peptide 1 receptor agonists – hypoglycemia- macrovascular complications – sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors – type 2 diabetes

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je ochorenie, ktorého základnou patofyziologickou poruchou je inzulínová rezistencia
v pečeni a svaloch a s tým súvisiace zlyhanie funkcie B-buniek
pankreasu. Významnú úlohu pri vývoji DM2T predstavujú akcelerovaná lipolýza v tukovom tkanive, porucha funkcionality
AtheroRev 2021; 6(2): 90–94

enteroendokrinných buniek (EEB), ktoré sa nachádzajú pozdĺž
celého gastrointestinálneho traktu, alfa-bunky pankreasu, ktoré
zvýšene produkujú glukagón, obličky a mozog [1].
Epidémia DM2T narastá celosvetovo a súvisí to hlavne so
stúpajúcim výskytom obezity. Podľa odhadov International
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Diabetes Federation (IDF) do roku 2045 dosiahne počet diabetikov 2. typu 629 miliónov [2].
Nedostatočne kompenzovaný DM2T je spojený s rizikom
mikrovaskulárnych komplikácií a závažný zdravotnícky problém predstavujú komplikácie makrovaskulárne. Pacienti s DM2T
majú viac ako 2-násobné riziko mozgovej a 2- až 4-násobne
vyššie riziko infarktu myokardu (IM) ako osoby bez diabetu [3].
Včasné zahájenie liečby u DM2T zlepšuje celkovú metabolickú kontrolu a prevenciu v rozvoji mikro- a makrovaskulárnych komplikácií [4].

Kardiovaskulárne riziko u diabetes mellitus
2. typu
Prospektívne populačné štúdie z rôznych krajín sveta presvedčivo ukázali, že DM2T možno považovať za ekvivalent
ischemickej (koronárnej) choroby srdca (ICHS). Počas päťročného sledovania viac ako 91-tisíc mužov lekárov v USA mali
diabetici bez potvrdenej ICHS na začiatku štúdie rovnaké riziko
úmrtia z KV-príčin ako tí muži, ktorí diabetes nemali a už prekonali infarkt myokardu. Rovnaké výsledky ukázali štúdie z Fínska, Dánska a Škótska [5–8].
Komplexné informácie o vysokej KV-mortalite a morbidite u DM2T boli príčinou toho, že Food and Drug Administration (FDA) od r. 2008 žiada potvrdenie KV-bezpečnosti pre
novo registrované antidiabetiká. Z toho dôvodu je povinnosťou farmaceutického priemyslu robiť morbiditno-mortalitné
štúdie.
Využitie poznatkov o fyziologických a patofyziologických
procesoch v regulácii hladiny glukózy prinieslo nové možností
liečby a nové antidiabetiká: agonisty receptora glucagon-like
peptide 1 (GLP1 RA) a inhibítory sodium-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2i).
Nedávno publikované prospektívne randomizované štúdie
preukázali ich významné KV-beneﬁty bez rizika hypoglykémie a s poklesom alebo neutrálnym efektom na hmotnosť.
Výsledky týchto štúdií boli dôvodom publikovania nových odporúčaní American Diabetes Association (ADA) a European
Association for Study Diabetes (EASD). Ich konsenzus dáva
špeciálny dôraz pri výbere antidiabetickej liečby práve na
zníženie KV-rizika a hmotnosti, nízke riziko hypoglykémie,
ale aj na pokles progresie obličkových komplikácií [9,10].
Postavenie metformínu ako prvolínovej liečby sa nezmenilo z viacerých dôvodov:
 kardiovaskulárna protektivita metformínu je podporená
3 randomizovanými štúdiami a množstvom observačných dát
 početné potenciálne mechanizmy účinku podporujú koncepciu kardiovaskulárnej ochrany
 súčasná liečba metformínom môže zvýšiť účinok inkretínových terapií na KV-ochorenie (KVO)
 metformín sa môže kombinovať s akýmkoľvek iným antidiabetikom [11]
Dve najmladšie skupiny antidiabetík GLP1 RA a SGLT2i zaraďuje konsenzus ako liečbu, ktorá by mala byť pridaná k metformínu hneď v druhej línií.
www.atheroreview.eu

91

Inhibítory sodium-glukózového
kotransportéra 2 (SGLT2i)
Obličky majú kľúčovú úlohu v zabezpečení homeostázy glukózy. Produkujú glukózu v procese glukoneogenézy, využívajú glukózu ako zdroj energie a v proximálnom tubule dochádza k jej spätnej reabsorbcii. Obličky ﬁltrujú približne 180 g
glukózy denne a takmer celé toto množstvo sa u zdravého človeka spätne reabsorbuje pomocou SGLT2, ktorý sa až v 90 %
podieľa na spätnej reabsorbcii sodíka. SGLT2i znižujú hladinu glukózy tým, že zvyšujú jej exkréciu močom. Ich účinok
závisí na koncentrácii glukózy v krvi a glumerulárnej ﬁltrácii. Rovnomerne s účinkom liečby a tým ako poklesom hladiny glukózy v krvi dochádza tiež ku zníženiu jej vylučovania
močom. Mohlo by sa tiež povedať, že SGLT2i majú samoregulujúci efekt na hladinu glukózy v krvi, čím sa vysvetľuje,
prečo majú tieto lieky nízke riziko hypoglykémie [12].
Anti-aterosklerotické efekty SGLT2i sa študovali na experimentálnych modeloch ApoE-/- myši, Ldlr-/- myši a králika.
Štúdie na modeli ApoE-/- myši ukázali, že kanagliﬂozín
a empagliﬂozín redukovali proces aterosklerózy znížením hladiny MCP1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1) a VCAM1
(Vascular Cell Adhesion Molecule 1), empagliﬂozín tiež znížil
ICAM1 (Intercellular Cell Adhesion Molecule 1), TNFα (Tumor
Necrosis Factor alpha ) a NADPH oxidázové subjednotky (Nicotinamide Adenine Dinucleotide PHosphat), čím sa znížila endotelová dysfunkcia.
Po liečbe empagliﬂozínom došlo ku zmenšeniu aterosklerotického plaku a zníženiu inﬁltrácie tukového tkaniva zápalovými bunkami. Ateroprotektivita sa dosiahla aj inhibíciou systému renin-aldosteron a sympatikovej aktivity [13].

Klinické štúdie, ktoré sledovali vplyv liečby
SGLT2i na KV-morbiditu a mortalitu
Prospektívne štúdie s SGLT2i ukázali ich významný vplyv na
zníženie rizika srdcového zlyhania a aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych komplikácií.
V roku 2015 boli publikované výsledky prvej štúdie s SGLT2i –
EMPA-REG OUTCOME, ktorá porovnávala efekt empagliﬂozínu
voči placebu na výskyt a úmrtnosť na KV-príhody u diabetikov 2. typu [14].
Primárnym cieľom bolo hodnotenie vplyvu liečby na KV-mortalitu, nefatálny srdcový infarkt a nefatálnu mozgovú cievnu príhodu (3P MACE), pričom empagliﬂozín znížil toto riziko o 14 %.
Empagliﬂozín v porovnaní s placebom významne znížil KVmortalitu o 38 % ako aj počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania o 35 %. Celková mortalita v skupine pacientov
liečených empagliﬂozínom klesla o 32 %. Táto liečba mala
priaznivý efekt na pokles hmotnosti, krvného tlaku a nebola
spojená s rizikom hypoglykémií.
V roku 2020 bola publikovaná zaujímavá analýza, ktorá sa
pozrela na vplyv liečby empagliﬂozínom nielen na prvé príhody, ale na ich výskyt počas celej štúdie (4P MACE) [15].
Celkový počet príhod bol signiﬁkantne nižší pri liečbe empagliﬂozínom (RR 0,78 [95% CI 0,67–0,91]; p = 0,0020), rovnako fatálny alebo nefatálny IM (RR 0,79 [95% CI 0,62–0,998];
AtheroRev 2021; 6(2): 90–94
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p = 0,049;) aj kompozitný fatálny alebo nefatálny IM alebo koronárna revaskularizácia (RR 0,80 [95% CI 0,67–0,95]; p = 0,012).
Kardiovaskulárne beneﬁty boli potvrdené tiež s kanagliﬂozínom v programe CANVAS [16]. Prehľad je uvedený v tab. 1.
Metaanalýza 3 štúdií (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS,
DECLARE), ktorá hodnotila 34 322 pacientov, ktorej cieľom
bolo analyzovať, či rozdiely v základných charakteristikách
týchto štúdií sú príčinou rozdielov v účinku na KV- a obličkové
ochorenia, ukázala zaujímavé výsledky. SGLT2i znížili výskyt
3P MACE o 11 % (HR 0,89 [95% CI 0,83–0,96], p = 0,0014),
pričom beneﬁt bol zistený iba u tých diabetikov, ktorí už prekonali KV-príhodu. SGLT2i znížili riziko KV mortality alebo
hospitalizácie pre srdcové zlyhanie o 23 % (0,77 [0,71–0,84],
p < 0,0001) avšak rovnako proﬁtovali pacienti s manifestným
KV- ochorením alebo anamnézou srdcového zlyhania ako tí,
ktorí tieto príhody neprekonali. SGLT2i významne znížili progresiu renálneho ochorenia o 45 % (0,55 [0,48–0,64], p < 0,0001)
bez ohľadu na výskyt KV ochorenia pri zaradení do štúdie
[19].

GLP1-receptorové agonisty
GLP1-receptorové agonisty (GLP1 RA) majú mechanizmus
účinku, ktorý sa zakladá na poznaní funkcie inkretínových
hormónov GLP1 a GIP (inzulínotropný polypeptid závislý od
glukózy). Tieto hormóny sa vylučujú z tenkého čreva ako odpoveď na príjem potravy a veľmi komplexne ovplyvňujú metabolizmus glukózy: stimulujú sekréciu a syntézu inzulínu
z B-buniek pankreasu v závislosti od perorálne prijatej glukózy,
spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a znižujú chuť do jedla
ovplyvnením GLP1 v mozgu, silne inhibujú sekréciu glukagónu,
stimulujú natriurézu, čo má za následok spomalenie progresie nefropatie. Prirodzený GLP1 má veľmi krátke trvanie účinku
(asi 2 minúty), lebo je enzymaticky rozkladaný pomocou enzýmu
dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4). GLP1 RA napodobňujú prirodzený
GLP1 a sú odolné voči DPP4 enzymatickému rozkladu [20].

Charakteristika GLP1-receptorových
agonistov
Od roku 2005, kedy FDA zaregistrovala exenatid ako prvý zo
skupiny GLP1 RA, pribudli rýchlo ďalšie molekuly: liraglutid,
semaglutid, lixisenatid, dulaglutid a albiglutid.
Podľa dĺžky účinku sa delia GLP1 RA na molekuly s krátkym alebo dlhým účinkom. Dĺžka účinku je daná predovšetkým tým, ako je molekula podobná prirodzenému GLP1, pomalou absorpciou z miesta podania, väzbou na albumín alebo
integráciou v mikrokapsulách a odolnosťou voči DPP4. Pôsobenie krátko- aj dlhopôsobiacich GLP1 RA na metabolizmus
glukózy sa líši mierou účinku. Pankreas je hlavným cieľovým
orgánom pre pôsobenie GLP1 RA pri liečbe DM2T. Funkčné
účinky v pankrease zahŕňajú na glukóze závislé uvoľňovanie inzulínu, ktoré nastáva rýchlo po orálnom príjme potravy, ako aj
zvýšenie biosyntézy inzulínu, glukokinázy a glukózových transportérov. Znížením sekrécie glukagónu dochádza ku poklesu
glukoneogenézy v pečeni. Na dlhodobo efektívnej liečbe diabetu sa tiež podieľa antiapoptotický účinok, zníženie stresu
v endoplazmatickom retikule, prevencia oxidatívneho stresu
a zníženie toxického účinku pôsobením mastných kyselín [21].

GLP1 RA s krátkym účinkom
Do tejto skupiny GLP1 RA patria exenatid a lixisenatid.
Základom molekuly exenatidu je peptid exendin 4, ktorý
bol izolovaný z jaštera Gila monster a je zložený z 39 aminokyselín. Molekula exendin 4 je v 50 % identická s ľudským GLP1.
Exenatid je syntetická verzia exendinu 4. Pre krátky polčas
účinku sa podáva 2-krát denne pred jedlom.
Základom molekuly lixisenatidu je exendin 4, rovnako ako
u exenatidu. Molekula lixisenatidu je zložená zo 44 aminokyselín a je modiﬁkovaná zámenou prolinu za lyzín, čím sa
dosiahne významná rezistencia voči štiepeniu cestou DPP4.
Preto má lixisenatid dlhší účinok ako exenatid a môže sa podávať 1-krát denne [21].

Tab. 1 | Výsledky prospektívnych placebom kontrolovaných štúdií s SGLT2i
3P MACE

EMPA-REG OUTCOME [14]
(empagliﬂozín)

CANVAS program [16]
(kanagliﬂozín)

DECLARE TIMI 583 [17]
(dapagliﬂozin)

VERTIS CV [18]
(ertugliﬂozín)

3P MACE

HR 0,86
(95% CI 0,74; 0,99)
p = 0,04

HR 0,86
(95% CI 0,75; 0,97)
p = 0,02

HR 0,93
(95% CI 0,84; 1,03)
p = 0,17

HR 0,97
(95% CI 0,85; 1,11)

KV-mortalita

HR 0,62
(95% CI 0,49; 0,77)
p < 0,001

HR 0,87
(95% CI 0,72; 1,06)

HR 0,98
(95% CI 0,82; 1,17)

HR 0,92
(95% CI 0,77; 1,11)

celková mortalita

HR 0,68
(95% CI 0,57; 0,82)
p < 0,001

HR 0,87
(95% CI 0,74; 1,01)

HR 0,93
(95% CI 0,82; 1,04)

HR 0,93
(95% CI 0,80; 1,08)

hospitalizácie pre SZ

HR 0,65
(95% CI 0,50; 0,85)
p = 0,002

HR 0,67
(95% CI 0,52; 0,87)

HR 0,73
(95% CI 0,61; 0,88)

HR 0,70
(95% CI 0,54; 0,90)
p = 0,006

nefropatia

HR 0,54
(95% CI 0,40; 0,75)

HR 0,60
(95% CI 0,47; 0,77)

HR 0,53
(95% CI 0,43; 0,66)

HR 0,81
(95% CI 0,64; 1,03)

CI – interval spoľahlivosti/Conﬁdence Interval HR – pomer rizík/Hazard Ratio
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GLP1 RA s dlhým účinkom
Patria sem liraglutid, semaglutid, dulaglutid, albiglutid a exenatid QW. Molekuly prvých štyroch uvedených sú v 90–97 %
homologické s prirodzeným ľudským GLP1.
Liraglutid je analóg GLP1 s 97% sekvenčnou homológiou
s ľudským GLP1, ktorý sa viaže na receptor GLP1 a aktivuje
ho. Proﬁl predĺženého účinku podmieňujú predovšetkým
tieto mechanizmy: samoviazanie vedúce k pomalej absorpcii, naviazanie na albumín, vyššia enzymatická stabilita voči
DPP4 a neutrálnej endopeptidáze, ktorá katalyzuje degradáciu viacerých peptidových hormónov a ovplyvňuje dlhý
polčas premeny v plazme [22].
Semaglutid je analóg GLP1 s 94% sekvenčnou homológiou s ľudským GLP1. Podáva sa subkutánne 1-krát týždenne.
Modiﬁkáciou molekuly GLP1 formou optimálnych mastných
kyselín a väzobných kombinácií sa dosiahla dlhá a revezibilná
väzba na albumín, čo umožňuje subkutánne podávanie 1-krát
za týždeň [22]. V súčasnosti končia klinické štúdie s perorálne podávaným semaglutidom.
Dulaglutid je agonista receptora GLP1, ktorého molekula
obsahuje 2 identické disulﬁdovým mostíkom spojené reťazce. Každý reťazec obsahuje modiﬁkovanú ľudskú sekvenciu
GLP1 RA, ktorá je kovalentne naviazaná na fragment ťažkého
reťazca Fcy – modiﬁkovaného ľudského imunoglobulínu IgG4
prostredníctvom malého peptidového linkera. GLP1-analógová
časť dulaglutidu je približne na 90 % homologická s prirodzeným ľudským GLP1. V dôsledku týchto chemických vlastností
vzniká rozpustná zmes s predĺženým polčasom 4,7 dňa, čo
umožňuje jej subkutánne podávanie raz týždenne. Okrem
toho bola molekula dulaglutidu navrhnutá tak, aby zabránila
imunitnej odpovedi závislej od Fcγ -receptora a aby znižovala jeho imunogénny potenciál [23].
Exenatid QW má predĺžený účinok, ktorý sa dosiahol tým,
že molekula exenatidu sa nachádza v mikrokapsulách, ktoré
po subkutánnom podaní podliehajú spontánnej hydrolýze.
Počas tohto procesu sa aktívne liečivo pomaly uvoľňuje do
obehu, čím sa zabezpečuje možnosť podávania 1-krát týždenne. Exenatid QW má rovnaké farmakologické vlastnosti,
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ako exenatid s krátkym účinkom, čo sa potvrdilo v 8 štúdiách
DURATION 1–8 [23].

Klinické štúdie, ktoré sledovali vplyv liečby
GLP1 RA na KV-morbiditu a mortalitu
Liraglutid, semaglutid, albiglutid a dulaglutid – dlhoúčinkujúce GLP1 RA , ktoré boli hodnotené v prospektívnych kardiovaskulárnych štúdiách, potvrdili, že u pacientov s DM2T štatisticky významne znižujú kombinované riziko úmrtia z KV-príčin,
nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej cievnej mozgovej
príhody (3-Point Major Adverse Cardiovascular Events – 3P
MACE) v porovnaní s komparátorom placebom [24–26].
Prvá KV-prospektívna štúdia s GLP1 RA liraglutidom –
LEADER ukázala, že diabetici, ktorí dostali liečbu liraglutidom, mali o 13 % nižšie riziko úmrtia na KV-príhodu alebo
prekonania nefatálnej srdcovej alebo mozgovej príhody ako
pacienti v placebovom ramene a štatisticky významne o 22 %
nižšie riziko KV-mortality [27].
Všetky CVOT (CardioVascular Outcome Trial) štúdie s GLP1
RA potvrdili KV-bezpečnosť a významný pokles glykémie
a HbA1c bez rizika hypoglykémie spojený s poklesom telesnej hmotnosti (tab. 2).
Štúdie s dlhoúčinkujúcimi GLP1 RA: LEADER (liraglutid),
SUSTAIN-6 (semaglutid), REWIND (dulaglutid) a HARMONY
(albiglutid) ukázali superioritu voči placebu a štatisticky významné zníženie rizika primárneho endpointu, ktorým bol 3P
MACE (-13 %; -26 %; -12 % a -22 %, resp) [27–30].
Štúdie Exscel (exenatid s predlženým uvoľňovaním) a Elixa
(lixisenatid) potvrdili KV-bezpečnosť [31,32]. Prehľad je uvedený v tab. 2.

Záver
Manažment DM2T predstavuje narastajúci komplex terapeutických možností, ktoré ovplyvňujú nielen glykémiu. Komplexný, ale aj individualizovaný prístup zameraný na ovplyvnenie KV-rizika je zásadnou podmienkou pre ovplyvnenie
komplikácií DM a kvalitu života pacienta. CVOT-študie s SGLT2i
a GLP1 RA pridávali skúšanú liečbu ku antidiabetickej tera-

Tab. 2 | Výsledky prospektívnych placebom kontrolovaných štúdií s GLP1 RA
GLP1 RA

počet pacientov
(dĺžka sledovania v rokoch)

liraglutid

9 340 (3,8)

semaglutid

3 297 (2)

Harmony Outcomes [29]

albiglutid

9 463 (1,5)

REWIND [30]

dulaglutid

9 901 (5,4)

EXSCEL [31]

exenatid s predĺženým uvoľňovaním

14 752 (3,2)

lixisenatid

6 068 (2)

LEADER [27]
SUSTAIN-6 [28]

ELIXA [32]

3P MACE
HR (95% CI)
0,87 (0,78–0,97)
p = 0,01
0,74 (0,58–0,95)
p = 0,02
0,78 (0,68–0,90)
p = 0,0006
0,88 (0,79–0,99)
p = 0,026
0,91 (0,83–1,00)
p = 0,06
1,02 (0,89–1,17)
p = 0,81

HR – pomer rizík/Hazard Ratio
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pii (ak nebol konkrétny liek exklúznym kritériom) a väčšina
pacientov užívala ICAM1 metformín. Konsenzy ADA/EASD
2018, 2019 a ESC guidelines 2019 sa líšia v názoroch autorov
k tomu, či má byť metformín stále liekom prvej línie, alebo to
majú byť nové skupiny antidiabetík s potvdreným KV-beneﬁtom. Tieto postoje sú predmetom bohatých a inšpiratívnych
diskusií, lebo v súčasnosti nie sú dostatočné EBM o tom,
že metformín nemá byť liekom prvej volby. Avšak konsenzus
ADA/EASD hovorí o tom, že u pacientov s veľmi vysokým
KV-rizikom sa má rovno začať kombinovaná liečba SGLT2i
alebo GLP1 RA spolu s metformínom.
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Abstrakt
Ischemická choroba srdca (ICHS) je najčastejším ochorením z hľadiska najvyššej mortality a morbidity medzi ochoreniami
vo svete. Snažíme sa zabezpečiť prevenciu ICHS modiﬁkáciou životného štýlu pacienta a liečbou tradičných kardiovaskulárnych (KV) rizikových faktorov. To však už dnes nestačí. Vaskulárna inﬂamácia sa dnes javí byť novým kritickým faktorom
vývoja aterosklerotického plaku, ale prispieva aj k jeho nestabilite. Dnes máme k dispozícii viaceré nové diagnostické možnosti ako preukázať prítomnosť vaskulárneho zápalu: pomocou sérových hladín hsCRP, pomocou PET/CT a PET/MR zobrazovacích vyšetrení, pomocou CT koronárneho kalciového skóre alebo pomocou CT FAI indexu (zisťuje zmeny v charakteristikách parivaskulárneho tukového tkaniva v okolí koronárnych artérií). Pokiaľ preukážeme prítomnosť vaskulárnej inﬂamácie
v koronárnych artériách, tak by sme mali siahať po protizápalovej liečbe (kolchicínom, kanakinumabom), keďže sú dôkazy
o zlepšení prognózy KV-pacientov.
Kľúčové slová: kardiovaskulárne príhody – protizápalová liečba – reziduálne zápalové vaskulárne riziko
Abstract
Ischemic heart disease (IHD) is the most important disease concerning the highest mortality and morbidity among diseases
in the world. We try to prevent this disease by modiﬁcation of lifestyle and by treatment of traditional cardiovascular risk
factors. This is nowadays not enough. Vascular inﬂammation seems to be a new critical factor of atherosclerotic plaque development and contributes also to plaque instability. The are some new possibilities to diagnose the presence of vascular
inﬂammation: by serum hsCRP biomarker, by PET/CT and PET/MR examinations, by CT coronary calcium score or by CT
FAI index (of changes in perivascular fat tissue around coronary arteries). If there is a presence of vascular inﬂammation in
coronary arteries, then we should try to block it by antiinﬂammatory drugs (colchicin, canakinumab), because there is evidence to improve the prognosis of cardiovascular patients.
Key words: antiinﬂammatory treatment – cardiovascular events – residual inﬂammatory vascular risk

Úvod
Ischemická choroba srdca (ICHS) je naďalej vedúcou príčinou mortality a morbidity vo svete, v Európe, ale i u nás
[1]. Dnes sa v tejto oblasti prevencie ICHS sústreďujeme
obvykle na modiﬁkáciu životného štýlu (občanov v primárnej a pacientov v sekundárnej kardiovaskulárnej prevencii)
a na optimálnu kontrolu známych tradičných kardiovaskuwww.atheroreview.eu

lárnych (KV) rizikových faktorov [2–4]. Ale dnes už to nestačí. Stagnujeme, a preto treba hľadať východiská. Mohlo
by tak byť pri identiﬁkácii „vulnerabilných“ pacientov, ktorí
by mohli proﬁtovať z novších liečebných prístupov zameraných proti prítomnosti „vaskulárnej inﬂamácie“, s cieľom
zlepšenia ich prognózy. Veď ateroskleróza je i zápalovým
KV-ochorením [5]!
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Vaskulárny zápal sa dnes javí byť kritickým faktorom nielen
vývoja aterosklerotického plaku, ale je i faktorom jeho nestability, t.j. ruptúry plaku [5]. Nedávno publikovaná štúdia CANTOS
jasne preukázala, že potlačenie systémovej inﬂamácie pomocou inhibítora interleukinu 1 beta (IL1beta) – kanakinumabom
významne redukuje riziko výskytu veľkých KV-príhod [6].
Do popredia záujmu sa tak dostáva tzv. reziduálne prozápalové riziko pacienta, ktoré odhaľuje KV-rizikovú osobu, ktorá
by bola indikovaná k protizápalovej liečbe s cieľom zlepšenia jej prognózy.
Prítomnosť reziduálneho prozápalového rizika možno kvantiﬁkovať meraním prozápalových biomarkerov v cirkulácii (využíva sa tu obvykle sérová hladina vysoko senzitívneho CRP
(hsCRP) alebo priamym zobrazením vaskulárneho zápalu (pomocou vyšetrenia PET/CT), pričom biomarkery tu majú nízku
špeciﬁcitu pre detekciu vaskulárneho zápalu a PET/CT je zase
ekonomicky drahým vyšetrením, indikovaným a vykonateľným len v špeciálnych zariadeniach. Do úvahy preto prichádza dnes aj analýza tzv. koronárneho kalciového skóre pomocou CT, ktoré sa využíva u osôb v nízkom a strednom KV-riziku,
avšak tiež nie je dostupným vyšetrením v každom regióne.
Ale prichádzajú ďalšie a novšie zobrazovacie prístupy, napr. hodnotenie prítomnosti perivaskulárneho tukového tkaniva koronárnych artérií pomocou CT-koronárnej angiograﬁe, ktoré je
však zatiaľ tiež pomerne nedostupným vyšetrením [7,8].

Zápalová patogenéza vaskulárneho ochorenia
Medzi imunitným systémom a aterogenézou jestvujú prepojenia [5], pričom postupne získavame o týchto procesoch podrobnejšie znalosti. Imunitné (rezidenčné) bunky môžu byť aktivované nešpeciﬁckým spôsobom viacerými patogénmi (je to
vlastne prvá obranná vrodená imunita) a následne sa objavia
ďalšie deje – nárast počtu makrofágov, aktivácia mastocytov,
neutroﬁlov aj komplementovej kaskády [9]. Významnú úlohu
tu zohrávajú cytokíny, ktoré regulujú komplexnú komunikáciu
medzi bunkami imunitného systému a cievnymi štruktúrami. Cytokíny sa delia do viacerých tried, patria sem interleukíny, tumor nekrotizujúce faktory, interferóny, faktory stimulujúce kolónie, transformačné rastové faktory, ako i chemokíny.
Ateroskleróza predstavuje chronické zápalové ochorenie
vyvolané v dôsledku synergického efektu mnohých KV-rizikových faktorov, ako sú diabetes, hypertenzia, dyslipidémia,
obezita, ale aj iných stavov, ako sú napr. periodontitída, gingivitída či iné infekcie [10]. Široko uznávaným konceptom
rozvoja ochorenia je subendoteliálna retencia lipoproteínov
a bunkových zápalových zložiek, pričom významným je stav
systémového nízkeho (low-grade) zápalu, ktorý asociuje s aktivitou imunitného systému. Táto chronická nízka inﬂamácia
sa odlišuje od ťažkej chronickej inﬂamácie u autoimunitných
stavov (psoriáza, reumatoidná artritída a pod) a tiež od akútnej inﬂamácie pri systémovej infekcii či sepse, ktoré sú
menej relevantnými zápalovými stavmi pre podporu aterogenézy.
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Aterosklerotický plak s vývojom nestability –
zápal s následnou ruptúrou plaku
Zápal „nízkej aktivity“ spôsobuje endotelovú dysfunkciu
a stratu dostupnosti NO, a preto dochádza k expresii adhezívnych molekúl a selektínov na endotelových bunkách, ktoré
k sebe vábia leukocyty, aby následne prenikali do intimy artérií [11]. Prozápalové mediátory podporujú produkciu voľných
kyslíkových radikálov, ktoré oxidujú LDL-cholesterolové (LDL-C)
častice v subendotelovom priestore. Oxidované LDL-C-častice pohlcujú makrofágy, a tým sa menia na penové bunky
– tak vzniká plak [11]. Aktivované T-lymfocyty a hladkosvalové bunky sa k procesu pridávajú, t. j. proliferujú a migrujú
tiež do intimy s následnou progresiou plaku. Nadmerná zápalová aktivita a degradácia extracelulárnej matrix pomocou matrixových metaloproteináz spôsobuje remodeláciu
plaku s destabilizáciou jeho ﬁbrotickej čiapky, preto vzniká
často ruptúra plaku, následne koronárna trombóza a vznik
akútneho koronárneho syndrómu (AKS) [5,11]. Možno konštatovať, že štrukturálne zmeny extracelulárneho matrixu
(ECM) nemalou mierou ovplyvňujú proces vzniku aterosklerotických plakov, a tak prispievajú ku regulácii vzniku a rozvoja aterosklerózy. Degradácia proteínov ECM zápalom vyvolanou aktiváciou matrixových metaloproteináz vedie ku
prestavbe vaskulárnej steny uľahčujúcej ukladanie plakov,
pričom najnebezpečnejšie, nestabilné plaky sú charakteristické poškodenou alebo zúženou ﬁbrotickou čiapkou, kalciﬁkáciou a prítomnosťou nekrotického jadra, neovaskularizáciou a krvácaním [12].

Perivaskulárne tukové tkanivo a zápal
v plaku
Dosiaľ získané poznatky svedčia pre skutočnosť, že perivaskulárne tukové tkanivo (PVTT) tvorí a secernuje prozápalové cytokíny, ktoré difundujú do susednej vaskulárnej steny a parakrinne podporujú aterogenézu [13]. Platí však i opačný signálny
proces, keď poškodenie koronárnej artérie (napr. pri katetrizácii) vyvoláva proinﬂamačné deje v PVTT, najskôr prostredníctvom aktivácie TNFalfa [13]. Takaoka et al [14] preukázali,
že proinﬂamačné molekuly ako IL6 a TNFalfa, uvoľňované zo
zápalovo alterovanej artérie, difundujú do perivaskulárneho
prostredia, v ktorom indikujú lipolýzu a potláčajú adipogenézu – ide tu o vznik „lokálnej tukovej kachexie“ (tukového
tkaniva v PVTT) ako reakcia na vzniknutú vaskulárnu inﬂamáciu. Takže vzájomné prepojenia medzi vaskulárnym zápalom a stavom PVTT sú obojstranné [15,16].

Noninvazívna diagnostika koronárneho
zápalu
Cirkulujúce markery zápalu
Pre kvantiﬁkáciu reziduálneho prozápalového KV-rizika sa
využíva stanovenie sérových hladín viacerých mediátorov,
ako hsCRP, IL6, IL1beta a ďalšie mediátory [6,17,18]. Biomarkery hsCRP a IL6 nezávisle asociujú s výskytom KV-príhod, pričom relatívne riziko (RR) pre hsCRP je 1,2 a RR pre
www.atheroreview.eu
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IL6 je 1,6. Bohužiaľ tieto biomarkery majú len miernu prediktívnu hodnotu v klinickej praxi [19]. Na základe stanovenia sérovej hladiny hsCRP sa odhaduje, že až 60 % osôb
v sekundárnej KV-prevencii má vysoké reziduálne prozápalové riziko [18].
Črevná mikrobiota asi tiež zasahuje do patogenézy vývoja
aterosklerózy, indukuje systémový zápal prostredníctvom
mikrobiálnej kolonizácie alebo uvoľňovania aktívnych prozápalových metabolitov do plazmy [20]. A tieto metabolity
by mohli tiež aktivovať PVTT, ale aj vaskulárnu (teda i koronárnu) inﬂamáciu. Zatiaľ do praxe ešte neprenikli biomarkery zápalu z črevnej mikrobioty.

Zobrazovacie prístupy
Sem patria PET/CT a PET/MR zobrazovacie prístupy – najčastejšie využívajú rádiofarmakum 18FDG (deoxyglukóza značená radioaktívnym ﬂuórom 18), ktorú zachytávajú metabolicky aktívne bunky (ako makrofágy), a to dovoľuje identiﬁkovať
zápalom zasiahnutú časť ľudskej arteriálnej steny (karotídu či
aortu – zatiaľ sa to však ešte nedarí u koronárnych artérií) [21].
Asociácia vaskulárneho zápalu zatiaľ tiež málo asociuje s budúcimi KV-príhodami [22].
Iné izotopy: 18F-NaF alebo Gallium 68 majú lepšiu špeciﬁcitu pre koronárny zápal (osobitne v prípadoch prítomnosti
ruptúry plaku), avšak predikcia pre KV-príhody zatiaľ ani v týchto
prípadoch nebola prešetrená. Sú aj ďalšie izotopy, ale zatiaľ
sú to ﬁnančne nákladné vyšetrenia s obmedzeným klinickým
využitím.
Novým prístupom medzi zobrazovacími prístupmi je CT-detekcia zmien (vyjadrená indexom) v perivaskulárnom tukovom tkanive (tzv. index pFAI, t.j. perivascular Fat Attenuation
Index). Vaskulárny zápal, uvoľňujúci TNFalfa a IL6 z buniek,
dráždi perivaskulárny tuk v PVTT a stimuluje ho k lipolýze a inhibuje v ňom adipogenézu. Preto následne vzniká gradient veľkostných zmien adipocytov v PVTT okolo „zapálenej koronárnej artérie“ (adipocyty sú menšie blízko zapálenej artérie a sú
väčšie v blízkosti epikardiálneho tukového depa, t.j. v odvrátenej časti PVTT, vzdialenejšej od artérie) [7]. A tieto veľkostné zmeny adipocytov vie detegovať index pFAI pomocou CT-vyšetrenia. Tento pFAI index je rozdielny u pacientov
s obštrukčnou formou ICHS vs u pacientov s neobštrukčnou
formou ICHS, napríklad pri vazospastickej angine pectoris
a tiež asociuje s celkovou „plakovou záťažou“ pacienta [7]. Významný je fakt, že index pFAI dokáže detegovať aj prítomnosť nestabilného koronárneho plaku [7]. Vyšetrenie je síce
zatiaľ drahé, technologicky náročné – je však istým „termometrom“ zápalovej aktivity koronárneho systému. Tento index
predikoval celkovú ale i KV-mortalitu vyšetrovaných chorých
[8]. A ďalším krokom v tomto výskume je zistiť, či protizápalová
liečba (napr. aspirínom, statínom, či novšími protizápalovými
látkami) toto KV-riziko aj vie redukovať – a ak áno, či sa to dá
zistiť opakovaným meraním indexu pFAI.
Z ďalších metodík je dnes k dispozícii aj CCTA (Coronary
Computed Tomography Angiography), pri ktorej je radiačná
záťaž u moderných scannerov nízka a ktorá tiež dokáže odwww.atheroreview.eu
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haliť prítomnosť vysoko-rizikových (pred ruptúrou) plakov
v koronárnom systéme [23]. Má síce nižšiu senzitivitu, ale
výbornú špeciﬁcitu pre rozpoznanie prítomnosti rizikového
plaku a vie tak odhadnúť i výskyt budúcich veľkých KV-príhod [24,25], a to až v sile relatívneho rizika (RR) 9,4 (čo je
štatisticky významné) [26]. Sú iste i osoby, ktoré nemajú koronárnu obštrukciu, ale môžu mať vaskulárny zápal, preto
sú taktiež rizikoví pre výskyt KV-príhod. CCTA vyšetrenie
vie pomôcť v detekcii týchto osôb.

Aké je tu posolstvo?
Úloha zápalu pri vývoji aterosklerózy a pri destabilizáciii aterosklerotického plaku (jeho ruptúrou) so vznikom AKS je dnes
už jasne dokumentovaná a akceptovaná. Avšak napriek tomu
túto informáciu málo využívame v preventívnom a liečebnom
prístupe u pacientov. Vývoj metodík schopných detegovať
koronárny vaskulárny zápal, teda poznať klinicky vulnerabilného pacienta, prebieha a diagnostické prístupy sa zlepšujú. Ide o diagnostické určovanie koncentrácie prozápalových biomarkerov detegovaných v cirkulácii, ale aj o novšie
zobrazovacie prístupy. Nemali by sme ani u nás v tejto diagnostike zaostávať. Redukcia vaskulárneho zápalu, zdá sa,
je budúcim terapeutickým prostriedkom, hlavne v sekundárnej KV-prevencii.
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Abstrakt
V České republice došlo v uplynulých měsících v důsledku pandemie COVID-19 ke vzestupu počtu osob s nadváhou a obezitou, poslední data ukazují, že v dospělé populaci již 66 %! Je prokázáno, že obézní pacienti trpí 5krát častěji hypertenzí
a 6krát častěji diabetem (v drtivé většině diabetem 2. typu). Přidružená onemocnění, zejména kardiovaskulární onemocnění
a cévní mozkové příhody může příznivě ovlivnit pohybový program, resp. plán fyzické aktivity. Pokud je ovšem přítomen
další ovlivňující faktor, jako je stav pohybového aparátu (bolesti zad, artróza nosných kloubů apod), zjišťujeme, že doporučení pohybu může vypadat docela složitě. Trochu nešťastně se pak musíme uchýlit k doporučením, která sice mají oporu ve
velkých klinických datech, ale pro pacienta jsou často nedosažitelná, resp. nerozumí tomu, jak se k nim dopracovat. Proto
je třeba k fyzické aktivitě zajistit dostatečnou motivaci, která může být zpočátku velmi malá, ačkoliv si pacienti uvědomují,
že pohybová aktivita je „důležitá“. Zcela zásadní je potom vyhodnocení efektu a ev. úprava našeho doporučení, pokud z nějakého důvodu nebylo dosaženo očekávaného cíle.
Klíčová slova: fyzická aktivita – kardiovaskulární onemocnění – nadváha – obezita – pohybový program
Abstract
In the Czech Republic, the number of overweight and obese people has increased in recent months as a result of the COVID19 pandemic; recent data show that in the adult population it is approximately 57%. It has been proven that obese patients
suﬀer from hypertension 5 times more oen and diabetes 6 times more oen (in the vast majority this involves type 2 diabetes). Associated diseases, in particular cardiovascular disease and vascular stroke, may be favourably inﬂuenced by an
exercise programme, i.e. a physical activity plan. However, if another inﬂuencing factor is present, such as the condition
of the locomotor apparatus (back pain, arthrosis of the supporting joints, etc.), we ﬁnd that the recommendation of movement may turn out quite complicated. Somewhat unfortunately, we need to resort to recommendations that, though being
based on large clinical data, are oen unattainable for the patient, i.e. they do not understand how to make them work for
themselves. Therefore, physical activity requires suﬃcient motivation which may initially be very small, although patients
are aware that physical activity is “important.” Then it is essential to evaluate the eﬀect of our recommendation, and possibly its modiﬁcation, if for some reason the expected goal has not been achieved.
Key words: cardiovascular disease – exercise programme – obesity – overweight – physical activity

Úvod
Pandemie COVID-19 vedla v České republice po dlouhé době
ke vzestupu počtu lidí s nadváhou a obezitou. Poslední data,
která se již nemění od r 2010, ukazují, že asi 66 % dospělé populace trpí nadváhou a obezitou. Je potvrzeno, že se u obézwww.atheroreview.eu

ních pacientů vyskytuje 5krát častěji hypertenze a 6krát častěji diabetes (v drtivé většině diabetes 2. typu – DM2T), ačkoliv
i v současné době nejsou výjimkou ani diabetici 1. typu (DM1T)
[1]. Přidružená onemocnění, resp. rizikové faktory jako ischemická choroba srdeční, ale i další kardiovaskulární onemocAtheroRev 2021; 6(2): 99–102
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nění (KVO) jako cévní mozkové příhody, ischemická choroba
dolních končetin apod jsou pro preskripci pohybového programu, resp. plánu fyzické aktivity zásadní. Pokud tomu přidáme ještě další ovlivňující faktor jako je stav pohybového
aparátu (bolesti zad, artróza nosných kloubů apod), zjišťujeme,
že doporučení pohybu může vypadat složitě. Pak se trochu nešťastně uchylujeme k doporučením, která sice mají oporu ve
velkých klinických datech, ale pro pacienta jsou často nedosažitelná, resp. nerozumí tomu, jak se k nim dopracovat.
Pro úspěšnou preskripci je třeba dodržet postup, aby se
zvýšila naděje, že pacient bude pohybovou aktivitu vykonávat dlouhodobě a dočká se jejích pozitivních efektů.
Nejprve je třeba zjistit motivaci, která je zpočátku velmi
malá, ačkoliv si pacienti uvědomují, že pohybová aktivita je
„důležitá“. Podpoření motivace vyvolá otázky a následně lze
přistoupit k vlastní preskripci. Zcela zásadní je vyhodnocení
efektu a ev. úprava našeho doporučení, pokud z nějakého
důvodu nebylo dosaženo očekávaného cíle.

Motivace k pohybové aktivitě
Před preskripcí pohybové aktivity je třeba vysvětlit význam
pohybové aktivity nejen vzhledem k rizikovým faktorům, ale
i například jeho antidepresivní účinky, vliv na imunitní systém
(zvláště důležité je to v době pandemie COVID-19) atd. Z praxe
je zřejmé, že pro pacienta s nadváhou a obezitou je významné
slyšet, že klíčovým parametrem pro jeho budoucnost není
pouze hmotnost, ale možná ještě větší význam po něj má parametr fyzické zdatnosti VO2max, který ovšem zpravidla neměříme. Fyzickou zdatnost můžeme běžně hodnotit i například podle vzdálenosti, kterou pacient ujde za 6 min jako tzv.
šestiminutový chodecký test (6MWT). Zvláště u lidí s nízkou
zdatností je možné pozorovat zlepšování v 6MWT v horizontu
týdnů a měsíců velmi významně. Pravidelná pohybová aktivita vede i k pravidelnému stravovacímu režimu, stejně tak
mění výběr potravin směrem k potravinám s větším zastoupením bílkovin a sacharidů nezávisle na vůli [2].
Za úspěšnou preskripci pak můžeme považovat takovou,
kterou pacient nejen vyzkouší jednorázově, ale vydrží až do
doby očekávaného efektu (tab. 1).

Preskripce pohybové aktivity a monitoring
Jakmile je pacient přesvědčen, že pohybová aktivita opravdu
dává smysl, je třeba stanovit cíle. Veškerá doporučení o počtu
kroků mají za cíl přivést pacienty k aktivitě a monitorovat ji,
ale absolutní číslo nemá prakticky žádnou oporu v datech,
resp. je jen málokdy pro pacienta skutečně přínosné [3]. Monitorování parametru pomocí krokoměru/náramku/chytrých
hodinek vede k tomu, že se i bez doporučení obvykle snažíme pohybovou aktivitu navyšovat. Veškeré pomůcky, které měří
energetický výdej v souvislosti například s monitorováním
kroků nebo dokonce vzdálenosti, jsou objektivním ukazatelem energetického výdeje a slouží spíše k posouzení zátěže
pro organismus než pro získání absolutního čísla energetického výdeje.
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Základní parametry pro vlastní preskripci
pohybové aktivity
Typ pohybové aktivity –při preskripci je vždy třeba dbát
několika zásad. Výběr pohybové aktivity je zcela zásadní pro
plánování a dlouhodobou udržitelnost. Existuje několik základních pravidel, které je třeba mít na paměti.
Stanovení cíle je základní podmínkou pro výběr typu pohybové aktivity. Pokud je cílem redukce tukové tkáně, jsou výhodné aktivity nízké až střední intenzity, při nichž je energie
pro svalovou činnost získávána převážně z tuků. K dosažení
cíle je ale pro dostatečný efekt třeba počítat s delším časem.
Vyšší intenzita vede rychleji ke zvýšení zdatnosti, což má velký
význam z hlediska kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, zvláště ve vyšším věku. Své místo má v preskripci i silový,
resp. odporový trénink, při němž dochází ke zvýšení množství
aktivní tělesné hmoty, a tím i ke zvýšení klidového energetického výdeje. Obecně lze konstatovat, že čím jsme starší, tím
více je třeba do pohybové aktivity vložit tzv. odporová cvičení,
resp. posilovací cvičení a méně náročná cvičení na koordinaci.
Naopak mladší osoby s nadváhou a obezitou by měly zařazovat do aktivity prvky aerobního tréninku a vzhledem k tomu,
že většinou nemají problémy s nosnými klouby, jeví se tak jako
optimální např. tzv. severská chůze (nordic walking).
Frekvence – obvykle jsou doporučovány 3–4 pohybové
lekce týdně, což vyplývá ze skutečnosti, že většinou nejsme
schopni najít každý den čas na 30minutovou aktivitu navíc. Je
o hodně pravděpodobnější, že obden si čas uděláme. Zvláště
u seniorů je vhodné ale absolvovat fyzickou aktivitu denně,
může být ale kratší. Pokud bychom chtěli mít maximálně efektivní pohyb v léčbě a prevenci osteoporózy, je dokonce doporučována pohybová aktivita 2krát denně s odstupem minimálně
8 hodin, protože je efektivnější než 1krát denně nebo dokonce
1krát za 2 dny. I u pacientů s DM2T s inzulinovou rezistencí je
lepší aktivita denně, protože efekt po pohybové aktivitě (tzv.
pozátěžová termogeneze) je kratší než u lidí bez diabetu [4].
Pokud je cílem zvýšení fyzické zdatnosti, je nezbytná zcela
minimální frekvence 3 až 4krát týdně. Souhrnné obvykle doporučované aktivity za týden (např. 150 min týdně) také nemá
smysl plnit jen během víkendu.
Intenzita je velmi těžká otázka, ovšem lze ji velmi elegantně
vyřešit Borgovou škálu subjektivního vnímání zátěže (tab. 2).
Doporučení podle srdeční/tepové frekvence dle výpočtu se
pro pacienty s rizikovými faktory KVO nehodí. Je to dáno nejen
variabilitou maximální srdeční/tepové frekvence (SF/TF) v populaci, ale také tím, že pro každou aktivitu (běh, jízda na kole,
plavání atd) je jiná maximální SF/TF, a tím i jiná tréninková
frekvence. A k tomu je SF/TF pod vlivem farmakoterapie (betablokátory, ostatní antiarytmika atd) nebo dokonce je přítomna
viscerální neuropatie nebo sama arytmie (ﬁbrilace síní apod).
V praxi tak poměrně jednoduše postupuje při slovním vyjádření
úsilí se odečte SF/TF pro danou aktivitu. Existují ale i data, podle
nichž například HIIT (High Intensive Interval Training) má stejný,
resp. dostatečný efekt stejně jako aktivita o nízké a střední intenzitě, a klade tak menší nárok na délku tréninkové jednotky
[5]. Pro praxi či preskripci však vyžaduje znalost rizik pro daného
www.atheroreview.eu
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pacienta/diabetiky (rizikové faktory ICHS, hypertonická reakce
apod).
Trvání – doba trvání obvykle záleží nejen na čase, ale také
na aktuální tělesné zdatnosti a stavu pohybového aparátu.
Zvláště zpočátku u lidí, kteří se dlouho „nehýbali“, stačí 15 min
s postupným prodlužováním až na optimálních 40–60 min
v jedné tréninkové jednotce. Výše byl zmiňován i např. program
HIIT, který vyžaduje maximálně 20–30 min aktivity denně.
Na tomto místě není cílem popisovat jednotlivé výsledky
studií, které vznikly buď sledováním přesně deﬁnované skupiny pacientů, nebo naopak retrospektivně dotazníkovým šetřením. V ambulanci většinou máme pacienta, který nedopovídá
Tab. 1 | Přehled očekávaných účinků dobře
plánované a provozované pohybové aktivity
krátkodobé
(minuty, hodiny, dny)

↓ glykemie po pohybové aktivitě*

střednědobé (týdny)

obvod pasu

krevní tlak (v rámci okamžité reakce na zátěž)**
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žádné popisované skupině, a především nemáme k dispozici
místo ani tým, který by realizoval pohybovou aktivitu v prvních
hodinách pod odborným dohledem. A tak se alespoň snažme
vyvarovat některých obvyklých chyb.

Nejčastější chyby při preskripci
Po pohybu jim bude krásně…
Toto je jeden z nejčastějších omylů. Po pohybové aktivitě
je příjemně pouze těm, kterým pohybová aktivita přinášela
radost už v dětství a adolescenci, kdy si spojovali fyzickou
námahu s příjemnými zážitky s ní spojenými. U některých lidí
může přinést pohybová aktivita až „depresivní“ symptomy
[6]. Pokud jim byla tělesná výchova nepříjemná a neprovozovali žádný sport v dětství, adolescenci a rané dospělosti,
vyvolá u nich fyzická aktivita opět ty nepříjemné vzpomínky.
Pro praxi stačí pacientovi občas říci: „Vím, že vás to nemusí
bavit, ale pojďme hledat, co vám nejméně bude vadit.“ Pokud
byl pacientovi dostatečně vysvětlen význam pohybové aktivity, bude hledat s vámi!

snížení podílu tukové tkáně (% tělesného tuku)
dlouhodobé (měsíce)

snížení hmotnosti
dlouhodobá kompenzace cukrovky (HbA1c)
zvýšení fyzické zdatnosti (hodnoceno VO2max)
úprava lipidového spektra (↑ HDL, ↓ LDL, ↓ TAG)

↑ – nárůst ↓ – pokles
* po intenzivní pohybové aktivitě se může glykemie vlivem stresových hormonů i zvýšit
** okamžitě po ukončení zátěže by měl krevní tlak klesat (POZOR na rizika
pádů v tzv. pozátěžové hypotenzi)

Tab. 2 | Borgova škála subjektivního vnímání zátěže
6

minimální

7

velmi, velmi lehké

8
9

velmi lehké

10
11

docela lehké

12
13

poněkud namáhavé

14
15

těžké

16
17

velmi těžké

18
19

velmi, velmi těžké

20

maximální

Postup: obvykle doporučovaná intenzita pohybové aktivity se pohybuje mezi
stupni 11–14. Při různých aktivitách (jízda na kole, běh, plavání) budete mít
jinou srdeční/tepovou frekvenci. U pacientů s vysokým krevním tlakem je
v některých případech dobré znát i krevní tlak při zátěži.
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Podceňování skutečného stavu pohybového aparátu
Není to jen těžká artróza, ale často například i bolesti zad, břišní
kýla apod. To vše může měnit naše doporučení. V edukačních letáčcích často doporučovaná jízda na kole může být
pro někoho velmi nebezpečná. Podobně může být vysoce riziková obvykle bezpečná chůze, pokud má pacient nekvalitní
a nepohodlnou obuv, a to nejen pro diabetiky s neuropatií, ale
i pro pacienty s větší nadváhou či ortopedickými vadami. Pacient by měl být veden k tomu, aby si zaznamenával své pocity
a postřehy nejen v průběhu pohybové aktivity a těsně po ní,
ale i například druhý den po ní, kdy se na pohybovém aparátu teprve projeví skutečná zátěž. Pokud se vám jeví jako
doporučení velmi složité (a od stolu často ani nelze doporučení stanovit nebo má pacient různé potíže s hybným systémem), je lepší poradit se s rehabilitačním nebo tělovýchovným lékařem, ev. s fyzioterapeutem.
Pohybová aktivita stačí jednou dvakrát týdně…
Je to nepochybně lepší než vůbec, ale pro dosažení očekávaného efektu je potřeba cvičit minimálně 3–4krát týdně. Je
to stejné, jako byste doporučovali léky, které se mají užívat
denně, aby je pacient užíval obden.
Pohybová aktivita na předpis
Pohyb je lék! A každý lék je třeba předepsat co nejpřesněji, aby
měl dostatečný efekt a minimum nežádoucích účinků. A tak
stejně jako lék má své indikace i pohybová aktivita má své (hypertenze, dyslipidemie, diabetes, obezita, deprese, osteoporóza atd). Když vyberete správný typ pohybové aktivity (aerobní, silový, resp. odporový, chůze, plavání atd), je třeba ještě
zvolit správnou sílu (intenzita pohybové aktivity). Samozřejmě
důležité je i dávkovaní (frekvence pohybových aktivit). A to nejdůležitější – recept/předpis pohybové aktivity je opakovací!
Podpořeno projektem RVO VFN 64165.
AtheroRev 2021; 6(2): 99–102
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New alirocumab dosing regimen: 300 mg every 4 weeks
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Abstrakt
Inhibitor proprotein konvertázy subtilizin kexin typu 9 (PCSK9i) alirokumab se dosud používal v léčbě jako 75mg či 150mg
subkutánní injekce, podávaná každé 2 týdny. Nově máme k dispozici i možnost podávat alirokumab ve formě jedné 300mg
injekce každé 4 týdny. Tento způsob léčby je podporován klinickými studiemi, které hodnotily farmakodynamický proﬁl,
účinnost a bezpečnost a také technické aspekty nově vyvinutého autoinjekčního pera. V článku je shrnuta dostupná evidence podporující léčbu alirokumabem 300 mg 1krát za 4 týdny.
Klíčová slova: alirokumab – dávkování – proprotein konvertáza subtilizin kexin typu 9 (PCSK9)
Abstract
The proprotein convertase subtilisin kexin type 9 inhibitor (PCSK9) alirocumab has been used in the lipid-lowering therapy
as a 75mg or 150mg subcutaneous injection given every 2 weeks. Currently, alirocumab is available also as a single 300mg
injection for administration every 4 weeks. This dosing regimen is supported by clinical studies that have evaluated its pharmacodynamic proﬁle, eﬃcacy, safety and also technical aspects of the newly developed autoinjector. Present article summarizes the available evidence for treatment with alirocoumab 300mg every 4 weeks.
Key words: alirocumab – dosing regimen – proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9)

Úvod

Nové farmakodynamické údaje

Inhibitory proprotein konvertázy subtilizin kexin typu 9 (PCSK9i)
v poslední době nalezly pevné místo mezi hypolipidemiky a prokázaly svoji účinnost v prevenci aterosklerózy. Výrazný pokles
hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C) a dalších aterogenních lipoproteinů vlivem PCSK9i (evolokumab a alirokumab) je prokazatelně spojen se zlepšením prognózy a se snížením rizika
kardiovaskulární příhody, jak ukázala studie FOURIER u nemocných s chronickými formami aterosklerózy [1] a studie
ODYSSEY-OUTCOMES u pacientů s akutním koronárním syndromem [2]. Ve většině klinických studií 2. a 3. fáze byly PCSK9i
podávány formou subkutánních injekcí v intervalu 2 týdnů, protože toto dávkovací schéma se zdálo být nejvýhodnější. Nicméně také na základě nových klinických studií byla nedávno
uvedena na trh nová léková forma alirokumabu, a to 300 mg
k podkožnímu podání jen 1krát za měsíc.

V iniciálních fázích testování alirokumabu byly porovnávány
různé dávky a dávkovací schémata a na základě těchto výsledků byla vybrána dávka 75 mg nebo 150 mg podávaná každé
2 týdny, jako optimální způsob léčby alirokumabem; ale i v těchto studiích byl alirokumab podávaný 300 mg 1krát za 4 týdny
účinnou alternativou [3,4]. V posledních letech se objevily nové
práce podporující toto doposud v klinice nepoužívané dávkovací schéma.
Nedávno byla publikovaná farmakokinetická a farmakodynamická klinická studie, která byla provedena u 31 zdravých Číňanů s hladinou LDL-C > 100 mg/dl (2,6 mmol/l) [5].
Účastníci studie byli randomizováni k podání 1 dávky alirokumabu 75 mg, 150 mg či 300 mg nebo dostali placebo. Po
všech dávkách alirokumabu klesla hladina volné PCSK9 k nule,
přičemž blízko nulovým hodnotám zůstala i 11 dnů od podání
75 mg, resp. 15 dnů od podání 150 mg a 29 dnů od aplikace
300 mg alirokumabu (graf 1). Maximálního snížení LDL-C bylo po
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Studie ODYSSEY CHOICE I

dávce 75 mg alirokumabu dosaženo 8. den (redukce o 55,3 %),
po dávce 150 mg 15. den (redukce o 63,7 %) a po dávce 300 mg
alirokumabu byla nejnižší hodnota LDL-C po 22 dnech od podání
(redukce o 73,7 %), graf 2.
V této studii se objevila pouze jediná lehká reakce v místě
vpichu po aplikaci 300 mg alirokumabu a nebyly zaznamenány žádné závažnější nežádoucí účinky.
Farmakodynamická data tedy jednoznačně podporují podání
alirokumabu v dávce 300 mg každé 4 týdny.

Hypolipidemické účinky alirokumabu podávaného v dávce
300 mg 1krát měsíčně byly testovány v klinické studii ODYSSEY CHOICE I [6,7]. Jednalo se o randomizovanou dvojitě
zaslepenou placebem kontrolovanou studii, do níž bylo zařazeno více než 800 nemocných, u kterých zůstávala hladina LDL-C > 1,8 mmol/l (při velmi vysokém kardiovaskulárním
riziku) nebo > 2,6 mmol/l (střední nebo vysoké riziko). Většina nemocných byla léčena maximální tolerovanou dávkou
statinu. Nemocní byli randomizováni k podávání placeba, alirokumabu 75 mg každé 2 týdny nebo 300 mg každé 4 týdny;
po 12 týdnech léčby při nedosažení cílové hodnoty LDL-C byla
možná úprava léčby alirokumabem na dávku 150 mg každé
2 týdny. Ve studii byly 2 primární cílové ukazatele – jednak
změna hladiny LDL-C po 24 týdnech léčby, jednak průměrná
hladina LDL-C v týdnech 21–24 (schéma). V této práci byla
zvlášť hodnocena podskupina nemocných léčených statinem, a zvlášť jedinci bez statinové léčby. V podskupině bez
statinu došlo účinkem alirokumabu 300 mg 1krát/4 týdny
k poklesu LDL-C po 24 týdnech o 52,4 % ve srovnání s placebem (p < 0,0001) a průměrná hodnota LDL-C v týdnech 21–24

Graf 1 | Hladina volné PCSK9 po podání různých
dávek alirokumabu. Upraveno podle [5]
alirokumab 75 mg (n = 8)
alirokumab 150 mg (n = 8)
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Graf 3 | Hladina LDL-C v podskupině neléčené
statinem. Upraveno podle [6]
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Graf 2 | Procentuální změna hladiny LDL-C po podání
různých dávek alirokumabu. Upraveno podle [5]
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Graf 5 | Hladina LDL-C ve skupinách podle úpravy
léčby ve 12. týdnu u nemocných s maximální
tolerovanou dávkou statinu. Upraveno podle [7]
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Studie SYDNEY
Jak bylo uvedeno výše, ve studii ODYSSEY CHOCE I byl alirokumab 300 mg podáván formou dvou 150mg injekcí. Nedávno však bylo vyvinuto nové injekční pero Sydney, které umožňuje podání 300 mg alirokumabu (2 ml) v 1 injekci za dobu
kratší než 20 sekund. Technické aspekty autoinjekčního pera
Sydney byly testovány ve stejně pojmenované randomizované otevřené studii (studie SYDNEY) u nemocných s hypercholesterolemií (N = 69) [8]. Ti byli randomizováni k podání
300 mg alirokumabu cestou dvou 150mg injekcí nebo s použitím pera Sydney k aplikaci jedné 300mg injekce. Po 4 týdnech byli dále všichni pacienti léčeni s použitím pera Sydney.
Průměrné hladiny volné a celkové PCSK9 byly srovnatelné po
aplikaci 1krát 300 mg nebo 2krát 150 mg alirokumabu (graf 6).
Studie SYDNEY ukázala, že alirokumab 300 mg podaný v jedné
2ml injekci výrazně snížil hladinu LDL-C (o 66,2 %) bez technických komplikací či technických nedostatků. Alirokumab
300 mg 1krát za 4 týdny v 1 injekci byl dobře tolerován bez
nových nežádoucích příznaků ve srovnání s dnes běžnými
1ml injekčními pery. Účastníci studie také vyplňovali dotazníky o zkušenostech s aplikací pomocí injekčního pera Sydney.
Většina shledala použití pera jako „velmi jednoduché“ s průměrným skóre ≥ 9,8 na stupnici 1 až 10 a současně většina
byla s aplikací „velmi spokojena“ s průměrným skóre ≥ 9,7
na stupnici 1 až 10.
Studie SYDNEY tedy ukázala, že aplikace 300 mg alirokumabu formou 1 injekce s použitím 2ml autoinjekčního pera
Sydney je bezpečná a uživatelsky přívětivá [8].
Graf 6 | Hladiny celkové a volné PCSK9 ve skupinách
léčených perem Sydney nebo dvěma dávkami
s použitím standardních autoinjektorů.
Upraveno podle [8]
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Graf 4 | Hladina LDL-C v podskupině na maximální
tolerované dávce statinu. Upraveno podle [6]

tání reakcí v místě vpichu na počet aplikovaných injekcí byl
výskyt podobný jako v předchozích studiích.
Studie ODYSSEY CHOCE I tedy prokázala bezpečnost a výrazné hypolipidemické účinky alirokumabu podávaného v dávce
300 mg 1krát za 4 týdny, a také tato práce tedy podporuje nové
dávkovací schéma [6,7].

průměrná hodnota celkové PCSK9 [ng/ml]

byla nižší o 55,2 % (p < 0,0001), graf 3. V podskupině jedinců užívajících maximální tolerovanou dávku statinu snížil alirokumab v dávce 300 mg 1krát/4 týdny LDL-C po 24 týdnech
o 58,7 % ve srovnání s placebem (p < 0,0001) a průměrnou
hodnotu LDL-C v týdnech 21–24 dokonce o 65,0 % (p < 0,0001),
graf 4. U nemocných, kteří vyžadovali úpravu léčby podle protokolu, byla po 12 týdnech výrazně vyšší hladina LDL-C v obou
skupinách s alirokumabem; zatímco u jedinců dosud léčených
75 mg každé 2 týdny zvýšení dávky na 150 mg každé 2 týdny
vedlo k výraznému poklesu LDL-C, v podskupině s 300 mg alirokumabu každé 4 týdny stejná úprava léčby (změna na 150 mg
každé 2 týdny) ovlivnila LDL-C méně (graf 5).
Ve studii ODYSSEY CHOICE I nebyl pozorován vyšší výskyt
nežádoucích účinků po podání alirokumabu v dávce 300 mg
s jedinou výjimkou, a tou bylo více reakcí v místě vpichu po
dávce 300 mg alirokumabu nejen ve srovnání s placebem,
ale i ve srovnání s předchozími zkušenostmi. Vysvětlením je
skutečnost, že alirokumab 300 mg byl ve studii ODYSSEY
CHOCE I podáván ve formě dvou 150mg injekcí; po přepočí-
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Závěr
Dostupná evidence naznačuje, že podávání 300 mg alirokumabu
1krát za 4 týdny představuje novou alternativu léčby PCSK9i,
která může být výhodná zvláště u nemocných, u nichž je požadováno snížení LDL-C o více než 60 %.
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (NNH, 0023884) IG 150501
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Rešerše zajímavých článků ze zahraniční literatury
Research on remarkable articles from international literature
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U pacientů léčných statiny odráží reziduální
riziko lépe hodnota apolipoprotienu B
a nonHDL-cholesterolu než koncentrace
LDL-Cholesterolu
Lindhardt Johannesen CD, Mortensen MB, Anne Langsted A
et al. Apolipoprotein B and Non-HDL Cholesterol Better Reﬂect Residual Risk Than LDL Cholesterol in Statin-Treated Patients. J Am Coll Cardiol 2021; 77(11): 1439–1450. Dostupné
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2021.01.027>.
Dle platných doporučení péče o kardiovaskulárně rizikové pacienty je primárním cílem hladina LDL-cholesterolu (LDL-C),
zatímco koncentrace apolipoproteinu B (apoB) a nonHDL-cholesterolu (nonHDL-C) jsou cíli sekundárními. Navzdory
stále ambicióznějším cílům v hypolipidemické terapii dochází
k recidivě kardiovaskulárních příhod i u pacientů, u kterých
se podaří dosáhnout velice nízkých hladin LDL-C. Autoři této
studie zjišťovali, zda zvýšené koncentrace apoB a nonHDL-C
mohou být u jedinců léčených statiny využity k identiﬁkaci
reziduálního rizika celkové mortality a infarktu myokardu.
Do analýzy bylo zařazeno celkem 13 015 pacientů léčených
statiny ze studie Copenhagen General Population Study, kteří
byli sledováni průměrně 8 let. Cílem bylo srovnání apoB, nonHDL-C a LDL-C z hlediska možnosti predikovat riziko celkové
mortality a infarktu myokardu.
Zajímavým zjištěním je, že přetrvávající zvýšená hladina
LDL-C neměla v této studii žádnou prediktivní hodnotu ohledně
rekurence kardiovaskulárního onemocnění, zatímco elevace
apoB a nonHDL-C byla spojena s nárůstem tohoto rizika. Jedinci s apoB nad mediánem a LDL-C pod mediánem měli riziko
celkové mortality HR 1,21 (95% CI 1,07–1,36) a infarktu myokardu HR 1,9 (95% CI 1,15–1,92). V případě vyššího nonHDL-C
a sníženého LDL-C pod medián bylo riziko celkové mortality
HR 1,18 (95% CI 1,02–1,36) a infarktu myokardu 1,78 (95% CI
1,35–2,34). Při elevaci obou sledovaných parametrů a současně nízké hladině LDL-cholesterolu bylo riziko celkové mortality 1,23 (95% CI 1,07–1,43) a infarktu myokardu 1,82 (95% CI
1,37–2,42). Na druhou stranu koncentrace LDL-C zvýšené nad
medián a spojené se sníženými hladinami apoB a nonHDL-C
pod medián nebyly asociované se vzestupem tohoto rizika.
AtheroRev 2021; 6(2): 108–109

Výsledky této analýzy jednoznačně prokazují, že ve skupině
pacientů léčených statiny je elevace apoB a nonHDL-C spojená se zvýšeným reziduálním rizikem celkové mortality a infarktu myokardu, zatímco koncentrace LDL-C s tímto rizikem
není nijak asociovaná. Podrobnější analýza ukázala, že apoB je
přesnějším markerem rizika celkové mortality a infarktu myokardu. Tato zjištění jsou zcela zásadní v sekundární prevenci
kardiovaskulárních onemocnění a pomocí monitorace apoB,
případně nonHDL-C, lze nejen identiﬁkovat osoby s vysokou
pravděpodobností rekurence kardiovaskulární příhody, ale
také sledovat, jak toto riziko léčbou modiﬁkujeme.

Vliv EPA na riziko revaskularizace u pacientů
léčených statiny – studie REDUCE-IT REVASC
Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG et al. Reduction in Revascularization With Icosapent Ethyl: Insights From REDUCE-IT Revascularization Analyses. Circulation 2021; 143(1): 33–44.
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276>.
Bez ohledu na maximální tolerovanou léčbu statinem mají
pacienti s hypertriglyceridemií zvýšené riziko kardiovaskulárních (KV) příhod, a to včetně vyššího rizika revaskularizace.
Vliv omega-3-mastných kyselin na riziko KV-příhod je zkoumán již mnoho let, ale efekt dosud prokázán nebyl. Potvrzen
byl pouze beneﬁt velmi vysokých dávek puriﬁkované eikosapentaenové kyseliny (EPA) na riziko KV-příhod či úmrtí z KV-příčin u vysoce rizikových pacientů s přetrvávající hypertriglyceridemií ve studii REDUCE-IT. Dále se autoři této studie
zabývali rizikem revaskularizace u stejné skupiny pacientů
při léčbě EPA.
Jednalo se o subanalýzu 8 179 pacientů ze studie REDUCE-IT s přetrvávající hypertriglyceridemií (1,53–5,64 mmol/l)
a relativně dobře kontrolovanou hladinou LDL-cholesterolu
(LDL-C 1,06–2,59 mmol/l) při léčbě statinem. Všichni účastníci studie měli při jejím zahájení již známé KV-onemocnění
(sekundární prevence) či diabetes a alespoň jeden rizikový
faktor KV-onemocnění (primární prevence), jednalo se tedy
o osoby ve velmi vysokém KV-riziku. Pacienti byli randomizováni k léčbě placebem či 4 gramy EPA denně při stávawww.atheroreview.eu
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jící terapii statinem, přičemž primárním sledovaným cílem
byla jakákoli koronární revaskularizace, medián sledování byl
4,9 let.
Ze souboru pacientů léčených EPA podstoupilo svou první
revaskularizaci 9,2 % jedinců (22,5/1 000 paciento-roků) vs
13,3 % osob užívajících placebo (33,7/1 000 paciento-roků)
– HR 0,66 (95% CI 0,58–0,76; p < 0,0001; NNT/number
needed to treat 24). Podobný pokles rizika revaskularizace
byl zjištěn při hodnocení všech revaskularizací (první a následné, elektivní, urgentní, emergentní) – HR 0,64 (95% CI
0,56–0,74; p < 0,0001). Užívání vysokých dávek EPA také
signiﬁkantně snížilo riziko perkutánní koronární intervence
(HR 0,68; 95% CI 0,59–0,79; p < 0,0001) a aortokoronárního
bypassu (HR 0,61; 95% CI 0,45–0,81; p < 0,0001).
K potvrzení beneﬁtu léčby EPA u vysoce rizikových pacientů s hypertriglyceridemií v rámci prevence KV-příhod přibyl
další důkaz, tedy pokles rizika revaskularizace o 36 % ve srovnání s placebem. I přes zavedenou terapii maximální tolerovanou dávkou statinu a relativně uspokojivé hladiny LDL-C
přetrvává u těchto jedinců vysoké riziko rekurence KV-příhody, proto je jakákoli další léčba přinášející redukci tohoto
rizika více než vítaná. Jedná se o první terapii bez efektu na
LDL-C, která prokazatelně snižuje riziko aortokoronárního
bypassu. EPA má tedy pravděpodobně vliv na protrombotický a prozánětlivý stav v této vysoce rizikové populaci. Zajímavé by jistě byly také podrobné laboratorní hodnoty na
počátku studie a po léčbě vysokými dávkami EPA včetně
výše zmíněného apolipoproteinu B a nonHDL-cholesterolu.

Srovnání výskytu nežádoucích účinků při
podávání statinu, placeba a žádné terapie
Wood FA, Howard JP, Finegold JA et al. N-of-1 Trial of a Statin,
Placebo, or No Treatment to Assess Side Eﬀects. N Engl
J Med 2020; 383(22): 2182–2184. Dostupné z DOI: <http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMc2031173>.
Léčba statiny je často přerušována pro své vedlejší účinky,
jakkoli již několik zaslepených studií prokázalo prakticky
stejný výskyt deklarovaných obtíží u pacientů užívajících statiny a placebo. Proto se další a další výzkumné skupiny zaměřují na klinické studie s různým designem věnované výskytu
nežádoucích účinků statinů.
Do této dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 60 pacientů z Velké Británie ve věku průměrně 65,5 roku, z nichž
58,3 % tvořili muži a u kterých se v minulosti již vyskytly nežádoucí účinky spojené s hypolipidemickou terapií statiny minimálně do 2 týdnů od jejího zahájení. Každý pacient obdržel
při zahájení studie tři čtyřměsíční léčebné kúry – atorvastatin
20 mg, placebo a prázdné lékovky, přičemž obsah každé lékovky pacient (ne)užíval čtyři měsíce v náhodném pořadí dle
svého uvážení. K zadávání každodenních symptomů případných vedlejších účinků měli účastníci průzkumu nainstalovanou aplikaci ve svých mobilních telefonech. Intenzitu obtíží
mohli speciﬁkovat na škále od 0 (žádné obtíže) po 100 (nej-
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horší představitelné obtíže). Pokud pacient usoudil, že mu
aktuálně užívaná léčba způsobuje zcela nepřijatelné potíže,
měl možnost terapii přerušit a do konce období zůstat bez
léčby a navázat poté další čtyřměsíční kúrou.
Primárním sledovaným cílem byla intenzita symptomů kvantiﬁkovaná tzv. nocebo poměrem, tedy poměrem intenzity obtíží při užívání placeba k intenzitě obtíží při léčbě statinem.
Tento poměr byl spočítán podílem rozdílu intenzity obtíží při
léčbě placebem a síly obtíží v měsíčním intervalu bez terapie
k rozdílu intenzity obtíží při léčbě statinem a intenzity obtíží
bez léčby. Analýzu dokončilo 49 pacientů a celkový nocebo
poměr byl 2,2 (95% CI 62,3–66,7) – poměrně vysoká hodnota s širokým intervalem spolehlivosti proto, že u některých pacientů byla hodnota rozdílu síly obtíží při terapii statiny a intenzity obtíží bez léčby nečekaně nízká či dokonce
minusová (měli tedy výraznější obtíže bez léčby ve srovnání
s hypolipidemickou terapií statiny). Byla tedy provedena odlišná nezávislá statistická analýza, ze které byla vynechána
data některých pacientů extrémně se vymykající ostatním
hodnotám. Následný nocebo poměr byl 0,90, přičemž průměrná intenzita obtíží u všech 60 pacientů byla v období bez
terapie 8,0 (95% CI 4,7–11,3), při užívání placeba 15,4 (95% CI
12,1–18,7; p < 0,001) při srovnání s obdobím bez léčby a při
léčbě statinem 16,3 (95% CI 13,0–19,6; p < 0,001), při srovnání s obdobím bez léčby a p = 0,39 při srovnání s užíváním
placeba. Šest měsíců po ukončení studie zahájilo 30 pacientů (50 % všech sledovaných) opětovně hypolipidemickou
léčbu statinem.
Výsledkem této analýzy je zjištění, že u pacientů, kteří již
v minulosti přerušili terapii statinem kvůli deklarovaným nežádoucím účinkům, je celých 90 % obtíží vyvoláno nejen touto léčbou, ale také podáváním placeba. Při léčbě 20 mg atorvastatinu nebyl ve srovnání s placebem zaznamenán téměř žádný
rozdíl ve výskytu vedlejších účinků. Jakkoli se jednalo o poměrně malý soubor pacientů, je tato analýza dalším potvrzením bezpečnosti statinů. Po ukončení studie byla celá polovina účastníků schopna v hypolipidemické terapii pokračovat
a snahu opětovně zahájit léčbu statinem nesmíme vzdávat
ani u našich ambulantních pacientů, kteří nežádoucí účinky
deklarují. Statiny jsou bohužel obávanými léky a mnoho pacientů již v době nasazení terapie k ní přistupuje negativisticky, prakticky s jistotou výskytu očekávaných nežádoucích
účinků, které se mnohdy dostaví. Otázkou v každém individuálním případě zůstává, zda se skutečně jedná o nepříliš časté
vedlejší účinky této léčby. Zmíněná studie přispěla k zodpovězení této otázky faktem, že mnoho pacientů stejné obtíže
pociťuje i při užívání placeba. Nezbývá než nadále stavět základy adherence k léčbě na komunikaci s pacientem a případně opakované úpravě léčby dle pacientových stesků s cílem
podávání alespoň minimálních, alternativních dávek statinu.
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Zaujímavosti z odborného programu
Ďalšia z radu významných odborných aktivít Slovenskej
asociácie pre aterosklerózu s názvom XI. škola lipidológie
a XXIX. nové trendy v prevencii aterosklerózy 2021 sa uskutočnila 10.–11. februára 2021. Tentokrát, vzhľadom k zúriacej
pandémii COVID-19, sa nekonala ako býva zvykom v príjemnom prostredí hotela Carlton v centre Bratislavy. Prezident
Slovenskej asociácie pre aterosklerózu doc. MUDr. Branislav
Vohnout, PhD., uviedol kongres v digitálnom priestore, takže
účastníci mali možnosť sledovať prednášky online z pohodlia svojich domov a tiež aktívne „live“ sa ich účastnit. Online
dostupnosť umožnila pripojiť sa väčšiemu počtu lekárov
so záujmom o odborné prezentácie v porovnaní s prezenčnou formou kongresu s celkovým dobrým ohlasom odbornej verejnosti.

Postrehy z prvého dňa kongresu XI. školy
lipidológie
Prvý deň kongresu bol rozdelený na tri hlavné bloky. Prvý
blok bol venovaný praktickým kazuistikám, ktoré nemôžu
chýbať na žiadnej škole lipidológie pre potrebu prezentovať
najčastejšie problémy z klinickej praxe v oblasti diagnostiky
a liečby dyslipidémií.
Druhý blok Školy lipidológie sa venoval manažmentu dyslipidémií v špeciﬁckých populáciách. S ohľadom na prehĺbenie i medziodborovú spoluprácu so Slovenskou kardiologickou
spoločnosťou a Slovenskou geriatrickou a gerontologickou
spoločnosťou s SAA vystúpil prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD.
(LF UK a NÚSCH a.s., Bratislava) a v rámci svojej prezentácie predstavil zaujímavé dáta z reálnej klinickej praxe švédskeho registra SWEDEHEART. Celkovo 40 607 pacientov bolo
sledovaných 4 roky po prekonaní infarktu myokardu (vek 30–
75), po prepustení z nemocnice s vyšetrením lipidov na 6.
a 10. týždeň. Priemerná redukcia LDL-C bola o 1,2 mmol/l.
U pacientov s väčšou redukciou LDL-C o 1,85 mmol/l v porovnaní s pacientami s nižšou redukciou LDL-C o 0,38 mmol/l
došlo k zníženiu veľkých KV-príhod (HR 0,77; 95% CI), celkovej mortality (HR 0,71; 95% CI), KV-mortality (HR 0,68; 95% CI),
infarktu myokardu/IM (HR 0,81; 95% CI), ischemickej CMP
(HR 0,76; 95% CI), hospitalizácie pre srdcové zlyhanie (HR 0,73;
95% CI), koronárnej revaskularizácie (HR 0,86; 95% CI). U paAtheroRev 2021; 6(2): 110–111

cientov so znížením LDL-C ≥ 50 % vysokointenzívnym statínom pri prepustení z nemocnice došlo ku zníženiu výskytu
všetkých KV-príhod v porovnaní s pacientami na liečbe
menej účinným statínom. Týmto sa potvrdzujú výsledky klinických štúdií, podľa ktorých včasnejšie zníženie LDL-C po
IM má väčšie KV-beneﬁty pre pacientov po akútnom koronárnom syndróme. Doc. MUDr. Peter Mikus, PhD. (LF SZU
a UNB, Bratislava) v prednáške venovanej manažmentu dyslipidémie v séniu pripomenul, že v posledných rokoch došlo
k zvýšeniu prevalencie koronárnej choroby srdca u mužov
aj žien starších ako 65 rokov o viac ako 60 %. Starší pacient
môže proﬁtovať zo zníženia svojho individuálneho KV-rizika
s dôrazom na personalizáciu a bezpečnosť liečby. Ako zdôraznila MUDr. Anna Vachulová, PhD. (LF UK a NÚSCH a.s.,
Bratislava), vzhľadom k častému súbežnému výskytu artériovej hypertenzie a dyslipidémie, dlhodobé zníženie LDL-C
o 1 mmol/l a zníženie systolického tlaku o 10 mm Hg je asociované so 78% znížením kardiovaskulárneho rizika vo všetkých vekových kategóriách. Užívanie statínov je odporúčané
i v čase aktuálnej pandémie COVID-19 u pacientov s týmto
ochorením, lebo statíny znižujú riziko nákazy a riziko ťažkého
priebehu COVID-19.
Prednáškou o nefarmakologických možnostiach liečby otvoril posledný blok XI. školy lipidológie doc. MUDr. Ján Lietava, PhD. (LF UK a UNB, Bratislava). Pripomenul, že nefarmakologická liečba dokáže znížiť KV-mortalitu o 75 % v porovnaní
s inou terapiou. Zakladá sa na vylúčení nikotinizmu, zdravej
výžive so znížením príjmu energie a prísunu celozrnných produktov, ovocia, zeleniny a rýb. Zvýšený prísun tzv. ultraprocesovanej potravy môže zdvojnásobiť riziko subklinickej koronárnej aterosklerózy nezávisle od ďalších rizikových faktorov.
Priaznivý vplyv cvičenia u dospelých pacientov s koronárnou
chorobou srdca dokumetovala nedávno publikovaná metaanalýza 22 recentných klinických štúdií zahŕňajúca 4 465 participantov, ktorá potvrdila zníženie hospitalizácií zo všetkých
príčin (RR 0,46; 95% CI) a kardiovaskulárnej mortality (RR
0.44, 95%CI) v porovnaní s kontrolnou necvičiacou skupinou.
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice)
zdieľal výsledky randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie
EVOPACS s účasťou 308 pacientov s akútnym koronárnym
syndrómom (AKS). Cieľom štúdie bolo porovnať pridanie evowww.atheroreview.eu
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lokumabu počas hospitalizácie ku vysokodávkovanému statínu so samotnou vysoko intenzívnou statínovou liečbou.
Primárny cieľ štúdie bol zhodnotiť účinnosť evolokumabu
oproti placebu na zníženie LDL-C v akútnej fáze AKS po 8 týždňoch. Pri liečbe evolokumabom pri AKS > 95 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C < 1,8 mmol/l v porovnaní s 38 %
pacientov, ktorí dostávali samotný statín. Cieľové hodnoty
LDL-C < 1,4 mol/l dosiahlo > 90 % pacientov v porovnaní s pacientami, ktorí dostávali samotný statín, čo znamenalo dosiahnutie cieľových hodnôt LDL-C podľa aktuálnych odporúčaní ESC/EAS 2019.

„Flashback“ druhého dňa kongresu – XXIX.
nových trendov v prevencii aterosklerózy 2021
Druhý deň tohto online kongresu bol rozdelený do štyroch
hlavných blokov. V bloku venovaném problematike metabolizmu vystúpili s prednáškami venujúcimi sa problematike
HDL-C i významní zahraniční odborníci z oblasti lipidológie
prof. Dr. med. Arnold von Eckardstein (University Hospital,
Zurich, CH) a prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (FN u sv. Anny
a LF Masarykovy univerzity, Brno, CZ). Ako uviedol MUDr.
Martin Čaprnda, PhD. (LF UK a UN, Bratislava), pôsobenie
omega-3-matných kyselín v KV-prevencii vyvoláva veľa otázok
pri interpretácii štúdií a ich efekte v klinickej praxi. Cochrane
metaanalýza priniesla výsledky možného malého efektu kyseliny alfa-linolénovej v redukcii KV-príhod (RR 0,91; NNT
500), arytmií (RR 0,73; NNT 91). Len malý alebo žiadny efekt
redukcie KV-príhod bol pozorovaný pre kyselinu eikosapentaénovú a dokozahexaénovú. Ďalším zahraničným hosťom
v bloku s lákavým názvom Alkohol a jeho beneﬁty vystúpila
prof. Licia Iacoviello, M.D., PhD. (University of Insubria, ITA).
Prezentovala výsledky prospektívnej štúdie Molisani Study
zahŕňajúcej 5 200 participantov sledovaných 8 rokov, u ktorých mierna konzumácia alkoholu v kontexte mediterián-
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skej stravy viedla ako jeden zo skúmaných atribútov k 16%
redukcii mortality zo všetkých príčin u dospelých ≥65 rokov
a v podskupine s diabetom k 15% redukcii mortality. Reziduálnemu KV-riziku sa venoval náš stály hosť, prof. MUDr. Michal
Vrablík, Ph.D., prezident České společnosti pro aterosklerózu.
Ako uviedol, uplatňuje sa kumulatívna podstata expozície
rizikových faktorov aterosklerózy, predovšetkým dyslipidémie. Vo vývoji sú viaceré účinné molekuly schopné znížiť
cholesterolové, protizápalové i triacylglycerólové (TAG) reziduálne riziko. Okrem PCSK9i a statínov v redukcii reziduálneho
rizika pre LDL-C predstavuje nové terapeutické možnosti PCSK9
„RNA-silencing“ inklisiran. V redukcii TAG-reziduálneho rizika
sa skúma agonizácia PPARalfa selektívnymi PPAR-modulátormi, aktuálne v pilotnej štúdii PROMINENT pemaﬁbrát.
Tzv. antisense liečba prináša účinné molekuly v redukcii TAG,
akým je volanesorsen na báze antisense inhibície hepatálnej
apoCIII mRNA. V štúdiach u pacientov s familiárnou chylomikronémiou dokázal znížiť hladinu TAG o 70–80 %. Zníženie
Lp(a) je ďalším miestom výskumu ASO (antisense oligonukleotidov). Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., predstavila
výsledky observačnej prierezovej štúdie DA VINCI o preskripcii hypolipidemickej liečby v 18 krajinách EU, na ktorej participovali i naše centrá. 54 % pacientov dosiahlo ciele LDL-C
podľa odporúčaní ESC/EAS 2016, 33 % pacientov podľa ESC/
EAS 2019. Monoterapia statínmi strednej intenzity bola najčastejšou hypolipidemickou liečbou. Kombinovaná liečba
bola zriedkavá aj u pacientov s veľmi vysokým rizikom. Vo všetkých skupinách pacientov bola hladina LDL-C > 2,0 mmol/l.
V „hotline“ bloku sa pozornosť venovala aktuálnym poznatkom o ochorení COVID-19 v prostredí aterosklerózy a liečby
statínmi. Prehľadný súhrn aktualít a odporúčaní v manažmente
statínovej liečby v čase pandémie COVID-19 predstavila MUDr.
Ľubomíra Fábryová, PhD. (MetabolKLINIK s.r.o. a SAV, Bratislava).
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