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Jediný PCSK9i podávaný 1× měsíčně v jednom peru1,2

NOVINKA

Praluent 300 mg

PRALUENT v kombinaci s maximálně tolerovanou dávkou statinu  
pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů  
s prokázaným aterosklerotickým KV onemocněním.1

PRPRRAALA UENT v kombinaci s maximálně tolerovanou dávkou statinu 
pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů 
s prokázaným aterosklerotickým KV onemocněním.1

Jedno předplněné pero jednou měsíčně1

PRALUENT je jediný inhibitor PCSK9, který je spojen se snížením úmrtí z jakékoliv příčiny v KV studiích.*1,2,3,4
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Zkrácená informace o přípravku
   Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.  
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Název přípravku: Praluent 75 mg injekční roztok v  předplněném peru, Praluent 150 mg injekční roztok v  předplněném peru, Praluent 300 mg injekční roztok 
v předplněném peru. Složení: Alirocumabum 75 mg nebo 150 mg v 1 ml roztoku, nebo 300 mg ve 2ml roztoku. Indikace: Primární hypercholesterolemie a smíšená 
dyslipidemie: Přípravek Praluent je indikován k léčbě dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo se smíšenou 
dyslipidemií jako doplněk k dietním opatřením: v kombinaci se statinem nebo se statinem a jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, u kterých nelze dosáhnout 
cílových hodnot LDL cholesterolu maximální tolerovanou dávkou statinů, samostatně nebo v kombinaci s jinou hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netole-
rují statiny nebo u kterých je podávání statinů kontraindikováno. Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění: Přípravek Praluent je indikován k léčbě 
dospělých s prokázaným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním ke snížení kardiovaskulárního rizika snížením hladin LDL–C, jako doplněk korigující 
další rizikové faktory: v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu a jinou hypolipidemickou léčbou či bez ní, nebo samostatně nebo v kombinaci s jinou 
hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo u kterých je podávání statinů kontraindikováno. Dávkování a způsob podání: Obvyklá počáteční 
dávka alirokumabu je 75 mg podaných subkutánně jednou za 2 týdny. U pacientů, u kterých je zapotřebí výraznější snížení LDL cholesterolu (> 60 %), může být po-
čáteční dávka 150 mg podávaná jednou za 2 týdny nebo dávka 300 mg jednou za 4 týdny podávaná subkutánně. Pro podání dávky 300 mg je zapotřebí podat buď 
jednu injekci s obsahem 300 mg, nebo následně 2 injekce s obsahem 150 mg do dvou rozdílných míst aplikace. Subkutánní podání do stehna, břicha nebo horní části 
paže. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku Praluent u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Zkušenost s alirokumabem 
u pediatrické populace je limitována 18 pacienty ve věku 8 až 17 let s homozygotní familiární hypercholesterolemií (HoFH). Ve srovnání se známým bezpečnostním 
profilem u dospělých nebyl zjištěn žádný nový bezpečnostní nález. U pediatrických pacientů mladších 8 let nebyly studie s alirokumabem provedeny. U starších 
pacientů není nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou nebo se středně závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávky. Každé předplněné 
pero nebo předplněná injekční stříkačka je pouze pro jednorázové použití. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před zahájením léčby je nutno vyloučit sekundární příčiny hyperlipidemie nebo smíšené dyslipidemie. Alirokumab má 
být u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin a jater používán s opatrností. Pokud se vyskytnou známky a příznaky závažných alergických reakcí, léčba aliro-
kumabem musí být ukončena a musí být zahájena vhodná symptomatická léčba. Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně 
zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Interakce: Alirokumab je biologický léčivý přípravek, nepředpokládá se jeho farmakokinetický vliv na jiné léčivé 
přípravky a na izoenzymy cytochromu P450. Statiny a jiná hypolipidemická terapie zvyšují produkci PCSK9, což vede ke zvýšení clearance touto cestou a ke snížení 
systémové expozice alirokumabu. Fertilita, těhotenství a kojení: Používání alirokumabu se nedoporučuje během těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje 
léčbu alirokumabem. Není známo, zda se alirokumab vylučuje do lidského mateřského mléka, je nutné rozhodnout, zda v tomto období přerušit kojení nebo přerušit 
používání alirokumabu. Nejsou k dispozici žádné údaje o nepříznivých účincích na plodnost u lidí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Alirokumab nemá 
žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Časté: známky a příznaky onemocnění horních cest dýchacích, svě-
dění, reakce v místě injekce (erytém/zčervenání, svědění, otoky, bolest/citlivost). Vzácné: hypersenzitivita, hypersenzitivní vaskulitida, kopřivka, numulární ekzém. 
Předávkování: Nutná symptomatická léčba. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat v chladničce (2–8 °C). Chránit před mrazem. Mimo chladničku max. 30 dní, 
chránit před světlem, při teplotě do 25 °C. Doba použitelnosti: Praluent 75 mg 3 roky, Praluent 150 mg, 300 mg 2 roky. Balení: 1, 2 nebo 6 předplněných per. Držitel 
rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie; F – 75008 Paris; Francie. Registrační číslo: EU/1/15/1031/001-12. Datum revize textu: 2. 12. 2021. 
Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Použití léčivého přípravku je s ohledem na veřejný zájem koncentrováno do specializovaných 
pracovišť, která jej účtují jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně na základě smlouvy uzavřené mezi nimi a zdravotní pojišťovnou. V takovém případě je 
Praluent 75 mg injekční roztok, Praluent 150 mg a Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, www.sanofi-aventis.cz.
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KV = kardiovaskulární; PCSK9i = inhibitor proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9.

* Pouze s nominální statistickou významností podle hierarchické shlukové analýzy (HR 0,85, 95% CI 0,73–0,98).
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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
vítejte na stránkách prvního vydání AtheroReview v  roce 2022. Čas letí opravdu mimořádně 
rychle a zdá se mi, že jsem právě dopsal úvodník minulého čísla a už je tu nové! A je o čem psát. 
Jak jste si zvykli, témata na stránkách AtheroReview jsou rozmanitá a neomezují se na pojed-
nání o tradičních rizicích aterotrombotických cévních komplikací. Jsme otevření všemu, co sou-
visí s širším okruhem diagnostiky, prevence a léčby oběhových onemocnění. V málokterém od-
větví medicíny totiž platí více, že vše souvisí se vším. Jako důkaz předložíme článek s tématikou 
vlivu mechanických srdečních podpor na cévní systém. A samozřejmě rádi přinášíme aktuální 
témata, kterými dnes žijeme.

A tak jsem rád, že i první číslo sedmého ročníku AtheroReview naplňuje výše uvedené a děkuji 
všem autorům, že pro časopis připravili zajímavé a čtivě zpracované texty. Čtení zahájíme pojed-

náním o vysoce aktuálním tématu vaskulárních konsekvencí infekce virem SarsCoV2, v němž autoři připomínají poznané 
patofyziologické mechanizmy, a tak se kromě aterotrombózou budeme zabývat i imunotrombózou. Podíváme se na prak-
tické otázky managementu kardiovaskulárního rizika u různých populačních skupin (mladší nemocní, pacienti s anamnézou 
akutního infarktu myokardu). Máme k dispozici další popisy průřezových šetření zaměřených na aktuální situaci v dosaho-
vání kontroly kardiovaskulárních rizik a, bohužel, není to opět úplně optimistické čtení, protože si nemohu odpustit parafrázi 
slavného citátu a konstatovat, že KV-prevence nevzkvétá. Jak ale ukazují výsledky průzkumů EZRA a LIPITENCLIDEC 2, zlep-
šení možné je!

Pro milovníky specialit jsme připravili přehledový článek o relativně vzácnější dyslipidemii – o familiární dysbetalipopro-
teinemii.

Tradiční rubriky na závěr chybět nebudou, všimneme si zajímavých publikací a připomeneme příjemné chvíle na 7. česko-
-slovenské lipidové akademii v Mikulově vloni na podzim.

Přeji Vám hezké chvíle při listování AtheroReview, kde si jistě najdete „své“. A kdyby vám snad nějaké téma chybělo, na-
pište nám, rádi se vašimi náměty budeme zabývat. 
S přáním klidu nejen na čtení AtheroReview

Váš 

Michal Vrablík 
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Zkrácená informace o přípravku LIPERTANCE®10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg:
Složení*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg potahované tablety obsahují 10 mg atorvastatine (ator)/5 mg perindopril arginine (per)/5 mg amlodipine 
(amlo), 20 mg ator/5 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu jako pomocnou látku. Indikace*: Léčba esenciální hypertenze a/
nebo stabilní ischemické choroby srdeční ve spojení s primární hypercholesterolemií nebo smíšenou (kombinovanou) hyperlipidemií, jako substituční terapie u dospělých pacientů adekvátně kontrolovaných atorvastatinem, perindoprilem 
a amlodipinem podávaných současně ve stejné dávce, jaká je obsažena v této kombinaci. Dávkování a způsob podání*: Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Fixní kombinace není vhodná pro iniciální léčbu. Je-li nutná změna 
dávkování, titrace se má provádět s jednotlivými složkami. Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky. U pacientů užívajících antivirotika elbasvir/grazoprevir proti hepatitidě C nebo letermovir jako profylaxe infekce cytomegalovirem, 
souběžně s přípravkem Lipertance nesmí dávka atorvastatinu v přípravku Lipertance překročit 20 mg/den. Užívání přípravku se nedoporučuje u pacientů užívajících letermovir společně s cyklosporinem. Starší pacienti a pacienti s poruchou 
funkce ledvin: lze podávat pacientům s clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není vhodný pro pacienty s clearance kreatininu < 60 ml/min, u těchto pacientů se doporučuje individuální titrace dávky s  jednotlivými složkami. Pacienti 
s poruchou funkce jater: Přípravek má být podáván s opatrností a je kontraindikován u pacientů s   jaterním onemocněním v aktivním stavu. Pediatrická populace: Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje. Kontraindikace*: 
Hypersenzitivita na léčivé látky, nebo na jiné ACE inhibitory, nebo deriváty dihydropyridinu, nebo na statiny nebo na kteroukoli pomocnou látku, onemocnění jater v aktivním stavu nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových 
aminotransferáz převyšující 3násobek horní hranice normálních hodnot, během těhotenství, kojení a u žen ve fertilním  věku, které nepoužívají vhodné antikoncepční prostředky (viz bod Těhotenství a kojení*), současné užívání s 
antivirotiky glekaprevirem/pibrentasvirem proti hepatitidě C, závažná hypotenze, šok (včetně kardiogenního šoku), obstrukce levého ventrikulárního výtokového traktu (např. hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a vysoký stupeň 
stenózy aorty), hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) souvisejícího s předchozí terapií ACE inhibitory, dědičný nebo idiopatický angioedém, současné užívání 
s  přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR<60ml/min/1,73m2), současné užívání se sakubitrilem/valsartanem, Lipertance nesmí být nasazena dříve než 36 hodin po poslední dávce 
sakubitrilu/valsartanu, mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve se záporně nabitým povrchem (viz bod Interakce*), signifikantní bilaterální stenóza renální arterie nebo stenóza renální arterie u jedné fungující ledviny (viz bod Zvláštní 
upozornění*). Upozornění*: Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Vliv na játra: Vzhledem k obsahu atorvastatinu v přípravku Lipertance mají být pravidelně prováděny jaterní testy. Pacientům, u kterých se zjistí jakékoliv 
známky nebo příznaky jaterního poškození, mají být provedeny jaterní testy. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty aminotransferáz nad horní hranici normálních hodnot, doporučuje se snížit dávku atorvastatinu nebo 
léčbu atorvastatinem ukončit. Pacienty, kteří konzumují velké množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, je nutné léčit přípravkem Lipertance s opatrností. Vliv na kosterní svalstvo: Jsou-li hladiny CK na začátku léčby 
významně zvýšené (> 5x ULN) , léčba nemá být zahájena. Léčba má být přerušena, objeví-li se významné zvýšení hladin CK (> 10x ULN), nebo je-li diagnostikována, případně předpokládána rhabdomyolýza. Riziko rhabdomyolýzy je 
zvýšené při současném podávání přípravku Lipertance s určitými léky, které mohou zvyšovat plazmatickou koncentraci atorvastatinu, např. se silnými inhibitory CYP3A4 nebo transportních proteinů (např. cyklosporin, telithromycin, 
klarithromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, tipranavir/ritonavir, letermovir atd.). Riziko myopatie může být zvýšeno současným užíváním derivátů kyseliny fibrové, antivirotik k léčbě hepatitidy C (bocepreviru, telapreviru, elbasviru/ 
grazopreviru), erythromycinu, niacinu nebo ezetimibu. Přípravek Lipertance se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou vzhledem k obsahu 
atorvastatinu. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Intersticiální plicní onemocnění: Při podezření na vznik intersticiálního 
plicního onemocnění u pacienta musí být terapie přípravkem Lipertance přerušena. Diabetes mellitus: U diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulinem má být v průběhu prvních měsíců léčby pečlivě sledována glykemie. 
Pacienti se srdečním selháním: mají být léčeni s opatrností. Hypotenze: monitorování tlaku krve, renálních funkcí, a draslíku je nutné u pacientů s vysokým rizikem symptomatické hypotenze (volumová deplece nebo závažná renin 
dependentní hypertenze) nebo se symptomatickým srdečním selháním (se současnou renální insuficiencí nebo bez ní) nebo s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulárními chorobami. Přechodná hypotenzní odpověď není 
kontraindikací pro podání dalších dávek, které mohou být obvykle užity bez obtíží, jakmile po doplnění objemu stoupne krevní tlak. Stenóza aortální a mitrální chlopně/hypertrofická kardiomyopatie: Přípravek je kontraindikován u 
pacientů se závažnou obstrukcí v oblasti levého ventrikulárního výtokového traktu. Transplantace ledvin: Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku pacientům po nedávno prodělané transplantaci ledvin. Renovaskulární hypertenze: Pokud 
jsou pacienti s bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u jedné fungující ledviny léčeni inhibitory ACE, je zvýšené riziko závažné hypotenze a renálního selhání. Léčba diuretiky může být přispívající faktor. Ztráta 
renálních funkcí se může projevit pouze minimální změnou sérového kreatininu, a to i u pacientů s unilaterální stenózou renální arterie.  Porucha funkce ledvin: monitorování hladiny kreatininu a draslíku, individuální titrace dávky 
s jednotlivými složkami u pacientů s clearance kreatininu < 60 ml/min, u pacientů se stenózou renální arterie bylo pozorováno zvýšení sérových koncentrací urey a kreatininu, u renovaskulární hypertenze je riziko závažné hypotenze a 
renální insuficience zvýšené. Amlodipin lze používat u pacientů se selháním ledvin v  normálních dávkách. Amlodipin není dialyzovatelný. U pacientů na hemodialýze: dialyzovaných pomocí vysoce propustných membrán byly 
zaznamenány anafylaktoidní reakce. Hypersenzitivita/angioedém: okamžité vysazení léčby a zahájení monitorování do úplného vymizení příznaků. Angioedém spojený s otokem hrtanu může být smrtelný. Souběžné užívání mTOR 
inhibitorů: zvýšení rizika angioedému. Současné užívání perindoprilu a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika vzniku angioedému. Léčbu sakubitrilem/valsartanem nelze zahájit  dříve než 36 hodin po 
poslední dávce perindoprilu. Pokud je léčba sakubitrilem/valsartanem ukončena, léčbu perindoprilem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední dávce sakubitrilu/valsartanu. Současné užívání inhibitorů ACE s racekadotrilem, mTOR 
inhibitory (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptiny (např. linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin) může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např. otok dýchacích cest nebo jazyka spolu s poruchou dýchání nebo 
bez poruchy dýchání). U pacientů, kteří již užívají inhibitor ACE, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR inhibitorů a gliptinů**. Anafylaktoidní reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL): vzácný výskyt 
život ohrožujících anafylaktoidních reakcí, kterým lze předejít dočasným vysazením léčby před každou aferézou. Anafylaktoidní reakce během desenzibilizační léčby (např. jedem blanokřídlých):  reakcím je možné se vyhnout dočasným 
vysazením léčby, nicméně se znovu objevily po neúmyslné expozici. Neutropenie/agranulocytóza/trombocytopenie/anemie: Přípravek Lipertance má být používán s extrémní opatrností u pacientů se systémovým onemocněním pojiva 
a cév (collagen vascular disease), u pacientů užívajících imunosupresivní léčbu, léčbu alopurinolem nebo prokainamidem, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů a pacienti mají být poučeni, aby hlásili jakékoli známky 
infekce (např. bolest v krku, horečku). Rasa: perindopril může být méně účinný na snížení krevního tlaku a může vést k vyššímu výskytu angioedému u černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami. Kašel: ustupuje po ukončení léčby. 
Operace/anestezie: léčba by měla být přerušena jeden den před výkonem. Hyperkalemie: pravidelné monitorování sérových koncentrací draslíku u renální insuficience, zhoršené renální funkce, věku (> 70 let), diabetes 
mellitus, dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolické acidózy a u současného užívání diuretik šetřících draslík a draslíkových doplňků nebo náhrad solí s obsahem draslíku, nebo u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky, které 
mohou způsobovat vzestup sérových koncentrací draslíku (např. heparin, kotrimoxazol) a zejména antagonistů aldosteronu nebo blokátorů receptorů angiotensinu. U pacientů užívajících ACE inhibitory mají být proto kalium šetřící 
diuretika a blokátory receptorů angiotensinu užívány opatrně a má být kontrolována hladina draslíku v séru a funkce ledvin**.  Kombinace s  lithiem: nedoporučuje se. Duální blokáda systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS): 
současné užívání ACE inhibitorů, blokátorů receptorů pro angiotensin II nebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutní selhání ledvin). Duální blokáda RAAS se proto nedoporučuje. ACE 
inhibitory a blokátory receptorů pro angiotensin II nemají být používány současně u pacientů s diabetickou nefropatií. Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obvykle neodpovídají na antihypertenzní léčbu působící přes inhibici 
systému renin-angiotenzin. Proto se užívání tohoto přípravku nedoporučuje. Hladina sodíku: bez sodíku. Dědičné problémy s intolerancí galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktózy: přípravek nemá být 
užíván. Interakce*: Kontraindikace: Aliskiren (u pacientů s diabetem mellitem nebo poruchou funkce ledvin), mimotělní léčba, sakubitril/valsartan, glekaprevir/pibrentasvir. Nedoporučované kombinace: Silné inhibitory CYP3A4, 
současná léčba ACE inhibitorem a blokátorem receptoru angiotensinu, estramustin, lithium, hepariny, imunosupresiva jako cyklosporin nebo takrolimus, trimethoprim a kotrimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol), draslík-šetřící 
diuretika (např. triamteren, amilorid, eplerenon, spironolakton), soli draslíku, dantrolen (infúze), grapefruit nebo grapefruitová šťáva. Kombinace vyžadující zvláštní opatrnost: Induktory a středně silné inhibitory CYP3A4, digoxin, ezetimib, 
kyselina fusidová, gemfibrozil / deriváty kyseliny fíbrové, inhibitory transportérů, warfarin, antidiabetika (inzuliny, perorální antidiabetika), baklofen, nesteroidní antiflogistika (NSAID) (včetně kyseliny acetylsalicylové ≥ 3 g/den), 
racekadotril, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptiny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin). Kombinace vyžadující určitou opatrnost: kolchicin, kolestipol, perorální kontraceptiva, sympatomimetika, 
tricyclická antidepresiva/ antipsychotika/ anestetika, zlato, digoxin, atorvastatin, warfarin, letermovir, antihypertenziva a vasodilatancia. Fertilita, těhotenství a kojení*: Přípravek Lipertance je kontraindikován během těhotenství 
a kojení. Fertilita*: U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly zaznamenány reverzibilní biochemické změny na hlavové části spermatozoí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje*: Schopnost 
reagovat může být narušena při závrati, bolesti hlavy, únavě nebo nauzee. Opatrnost je zapotřebí zejména na začátku léčby. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: edém. Časté: nazofaryngitida, hypersenzitivita, hyperglykemie, somnolence, 
závrať, bolest hlavy, dysgeuzie, parestezie, vertigo, postižení zraku, diplopie, tinitus, palpitace, hypotenze (a účinky spojené s hypotenzí), zrudnutí, faryngolaryngeální bolest, epistaxe, kašel, dyspnoe, nauzea, zvracení, bolest horní a dolní 
části břicha, dyspepsie, průjem, zácpa, změny způsobu ve vyprazdňování stolice, flatulence, vyrážka, pruritus, otok kloubů, otok kotníků, bolest končetin, artralgie, svalové spasmy, myalgie, bolest zad, astenie, únava, periferní edém, 
abnormální výsledky testů jaterních funkcí, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi. Méně časté: rinitida, eozinofilie, hypoglykemie, hyponatremie, hyperkalemie reverzibilní při ukončení léčby, anorexie, insomnie, změny nálad (včetně 
úzkosti), poruchy spánku, deprese, noční můry, třes, synkopa, hypestezie, amnezie, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a fibrilace síní) rozmazané vidění, tachykardie, vaskulitida, bronchospasmus, sucho v ústech, 
pankreatitida, říhání, hepatitida cytolytická nebo cholestatická, kopřivka, purpura, změna zbarvení kůže, hyperhidróza, exantém, alopecie, angioedém, pemfigoid, fotosenzitivní reakce, bolest krku, svalová únava, poruchy močení, noční 
močení, polakisurie, renální selhání, erektilní dysfunkce, gynekomastie, bolest na hrudi, bolest, malátnost, periferní otok, pyrexie, zvýšená hladina urey a kreatininu v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, pozitivní nález leukocytů v moči, snížení 
tělesné hmotnosti, pád. Vzácné: trombocytopenie, stavy zmatenosti, periferní neuropatie, cholestáza, zhoršení psoriázy, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme, myopatie, myozitida, 
rhabdomyolýza, ruptura svalu tendonopatie (někdy komplikovaný rupturou), vzestup hladiny jaterních enzymů, zvýšená hladina bilirubinu v krvi. Velmi vzácné: leukopenie/neutropenie, agranulocytóza nebo pancytopenie, hemolytická 
anemie u pacientů s vrozeným deficitem G-6PDH, snížení hladiny hemoglobinu a hematokritu, anafylaxe, hypertonie, ztráta sluchu, infarkt myokardu, sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových pacientů, angina pectoris, cévní 
mozková příhoda možná sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových pacientů, eosinofilní pneumonie, gastritida, gingivální hyperplazie, žloutenka, jaterní selhání, exfoliativní dermatitida, akutní renální selhání, lupus-like 
syndrom.Není známo: imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie, extrapyramidová porucha (extrapyramidový syndrom), Raynaudův fenomén. U jiných inhibitorů ACE byly hlášeny případy SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece 
antidiuretického hormonu). SIADH lze považovat za velmi vzácnou, ale možnou komplikaci spojenou s léčbou inhibitory ACE, včetně perindoprilu. Předávkování*. Farmakologické vlastnosti*: Atorvastatin je selektivním a 
kompetitivním inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE inhibitor), který konvertuje angiotensin I na angiotensin II. Amlodipin, derivát dihydropyridinu, je inhibitorem transportu 
kalciových iontů (blokátor pomalých kanálů nebo antagonista kalciových iontů), který inhibuje transmembránový transport kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého svalstva cévních stěn. Uchovávání: Uchovávejte v dobře 
uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Velikost balení: Krabička obsahuje 30 nebo90 (3 obaly na tablety po 30 tabletách) potahovaných tablet Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 
20 mg/10 mg/10 mg , 40 mg/10 mg/10 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France. Registrační číslo: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg: 58/428/15-C, Lipertance 
20 mg/5 mg/5 mg: 58/429/15-C, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg: 58/430/15-C, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg: 58/431/15-C, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg: 58/432/15-C. Datum poslední revize textu: 11.6.2021 . Před 
předepsáním přípravků si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravky jsou k dispozici v lékárnách na lékařský předpis. Přípravky jsou částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, viz Seznam cen a úhrad léčivých 
přípravků: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Další informace na adrese: Servier s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel: 222 118 111, www.servier.cz

* pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku
** všimněte si prosím změn v informaci o léčivém přípravku Lipertance
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Abstrakt

Onemocnění COVID-19 je asociováno s vysokým rizikem vzniku trombóz a plicní embolie (PE), které zhoršují již tak signifikantní mor-
biditu a mortalitu u těchto pacientů. Na prokoagulačním stavu navozeném virem se zřejmě podílí více mechanizmů, mezi které patří 
dysregulace, nadměrná aktivace a narušení funkcí koagulační kaskády a fibrinolytického systému, trombocytů, endotelií, a také dys-
regulace a nadměrná aktivace některých složek imunitního systému, které hemostázu mohou ovlivnit. Výsledkem je koagulopatie 
asociovaná s COVID-19 (CAC – COVID Associated Coagulopathy) na podkladě imunotrombotických faktorů. Přehledový článek také 
diskutuje diagnostické možnosti PE u COVID-19 včetně D-dimerů, CT-angiografie plicnice a nukleárních metod.

Klíčová slova: COVID-19 – imunotrombóza – koagulopatie – plicní embolie

Abstract

COVID-19 is associated with high risk of thrombosis development and pulmonary embolism (PE), that increases already 
significant mortality and morbidity in these patients. There are likely multiple mechanisms participating on the procoagu-
lant status induced by the virus including dysregulation, excessive activation and dysfunction of coagulation cascade, fi-
brinolytic system, thrombocytes, endothelial cells and also dysregulation and excessive activation of some components of 
immune system which can affect hemostasis. This results in a coagulopathy associated with COVID-19 that is based on im-
muno-thrombotic factors. The review article also discusses diagnostic options for PE including D-dimers, CT pulmonary an-
giography and methods of nuclear medicine.

Key words: coagulopathy – COVID-19 – immuno-thrombosis – pulmonary embolism

Úvod
Onemocnění COVID-19 (z anglického spojení COronaVIrus Dis-
ease 2019) způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (z anglic kého 
Severe Acute Respiratory Syndrome-related CoronaVirus 2) 
se v posledních třech letech stala jednou z nejvýznamněj-
ších infekčních nemocí posledních dekád [1], která dosáhla 
pandemických rozměrů se signifikantní mortalitou a morbi-
ditou.

Klinické spektrum projevů infekce COVID-19  je značně 
široké: od asymptomatických případů po těžké průběhy, ne-

zřídka končících i úmrtím pacientů. SARS-CoV-2 je schopen 
způsobit závažné poškození různých orgánů, nejčastěji plic, 
ale i kardiovaskulárního systému [2], ledvin a centrálního i peri-
ferního nervového systému [3].

Těžký průběh onemocnění je většinou charakterizován 
výraznou aktivací a  dysregulací imunitního systému [4,5] 
s nadprodukcí některých cytokinů (ta je někdy označována 
jako cytokinová bouře [6]). To může dále komplikovat stav 
pacientů a podílet se na rozvoji nejtěžších stavů [7] (asi 5 % 
pacientů), jako je syndrom akutní dechové tísně (ARDS  – 
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Acute Respiratory Distress Syndrome), septický šok nebo 
multiorgánové selhání [1].

Vedle dysregulace imunitní odpovědi, kterou je SARS-CoV-2 
zřejmě schopen vyvolat různými mechanizmy na více úrov-
ních [8], je onemocnění provázeno výrazným rizikem trombo-
tických komplikací, zejména v  podobě plicní embolizace 
(PE). Ty dále komplikují průběh zejména u těžších případů 
COVID-19, přičemž se vyskytují ve vyšší míře než u jiných in-
fekcí, jako je například chřipka [9].

SARS-CoV-2 je sám schopen navodit změny v rovnováze 
složek koagulačního systému, a tak se podílet na vyšším riziku 
vzniku trombóz. Velmi pravděpodobně se na patogenezi trom-
bóz u COVID-19 podílí i aktivace a dysregulace imunitní od-
povědi způsobené virem, která podporuje prokoagulační pro-
středí při virové infekci.

Vyšší riziko trombotických komplikací včetně PE klade větší 
nároky na diagnostické postupy a metody v rámci onemocnění 
COVID-19, při němž se například příznaky plicního onemoc-
nění mohou krýt s příznaky plicní embolie, a ta nemusí být 
snadno rozpoznatelná.

Imunotrombóza a koagulopatie asociovaná 
s onemocněním COVID-19
Imunitní systém a imunitní odpověď jsou fyziologicky propo-
jeny s dalšími systémy, jako je koagulační kaskáda, trombo-
cyty a endoteliální buňky, jejichž cíle jsou rovněž protek-
tivní. Nadměrná aktivace nebo dysregulace imunitní reakce 
může vést k aktivaci a dysregulaci i těchto mechanizmů a sys-
tému, což může přispívat k vytvoření výrazně prokoagulačního 
prostředí. Tento vztah je charakterizován termínem imuno -
trom bóza (immuno-thrombosis) nebo tromboinflamace (throm-
bo-inflammation) [10], přičemž jeho předpokládaným „fyziolo-
gickým“ účelem je zřejmě mechanicky bránit dalšímu šíření in-
fekce hematogenní cestou.

K imunotrombóze dochází i při infekci COVID-19 [11]. Na 
jejím vzniku se podílí řada faktorů včetně dysbalance v ak-
tivaci koagulačních, antikoagulačních a fibrinolytických fak-
torů [12], hyperaktivace a případné narušení funkcí různých 
buněčných typů imunitního systému [10] a cytokinů včetně 
interferonů, komplementu, dále endotelií [13,14] a krevních 
destiček [15–17]. Vliv mají zřejmě i mechanické faktory při 
edému vznikajícím při zánětu, při kterém může dojít ke kom-
presi malých cév s hypoxií a s poškozením cévní stěny s po-
rušením endoteliální výstelky cév, jež je rovněž významným 
protrombogenním faktorem.

Pro změny v koagulačním systému (často rovněž asociované 
s dysregulovanou imunitní reakcí) u COVID-19 bývá používán 
termín CAC –koagulopatie asociovaná s COVID (COVID Asso-
ciated Coagulopathy) [18].

Trombogeneze se může odehrávat na mikrovaskulární 
i  makrovaskulární úrovni s  rizikem vzniku embolizačních 
komplikací – plicní embolie, nicméně tromby mohou vznikat 
přímo in situ v plicních cévách zřejmě bez nutnosti embo-
lizace [9,19].

Koagulační vs fibrinolytický systém 
a imunotrombóza u COVID-19
Zpočátku bylo popisováno, že těžší formy COVID-19 vyka-
zují známky diseminované intravaskulární koagulace (DIC – 
Disseminated Intravascular Coagulation) nicméně s unikát-
ním fenotypem, který směřuje více k tvorbě trombů než ke 
krvácení [18]. CAC se však odlišuje a charakterizována je 
zejména hyperkoagulací [20] a následnými trombotickými 
komplikacemi. U  obou dochází ke zvýšení množství D-di-
merů (produktů fibrinolýzy), nicméně hladina fibrinogenu u CAC 
stoupá, kdežto fibrinolýza je omezená, přičemž u DIC je tomu 
naopak. U CAC je počet trombocytů normální, či se může sni-
žovat, a PT (Prothrombin Time) a APTT (Activated Partial Throm-
boplastin Time) jsou rovněž normální či se můžou prodlužovat. 
U DIC tyto parametry klesají [18].

U pacientů s  těžším průběhem COVID-19 dochází k ná-
růstu koncentrace D-dimerů (3- až 40násobně ve srovnání 
s normou) a je vyšší než u běžných pacientů hospitalizovaných 
na jednotkách intenzivní péče [21] a i u těžkých pneumonií, 
které nejsou způsobeny onemocněním COVID [22].

COVID-19  ovlivňuje přirozené antikoagulační mechani-
zmy. Při infekci COVID-19 se zvyšuje hladina inhibitoru pro-
teinu C, který inhibuje nejen protein C, ale i trombin a další 
enzymy, které jsou stimulované heparinem, čímž se snižuje 
antikoagulační schopnost séra. Na omezení antikoagulač-
ních mechanizmů se též podílejí neutrofily produkující neutro-
filovou elastázu a myeloperoxidázu, které inaktivují trombo-
modulin a  TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor), čímž je 
dále potlačena antikoagulační schopnost séra a rovnováha 
je posunuta k protrombotickému stavu.

Trombogeneze je u infekce SARS-CoV-2 podpořena i zhor-
šením až potlačením fibrinolýzy [18]. Na tom se podstatným 
způsobem podílí nadprodukce PAI-1 (Plasminogen Activator In-
hibitor-1) aktivovanými endoteliálními buňkami a trombocyty, 
který inhibuje tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA  – tissue 
Plasminogen Activator). Dále byly zjištěny zvýšené hladiny dal-
ších působků potlačujících fibrinolýzu, jako je TAFI (Thrombin 
Activatable Fibrinolysis Inhibitor). Tvorba PAI-1 může být navíc 
potencována zvýšenými hladinami angiotenzinu II, které jsou 
(minimálně částečně) důsledkem vazby viru na angiotensin-
-converting enzyme 2 (ACE2), což vede k jeho internalizaci se 
sekundárním zvýšením hladiny angiotenzinu II (viz dále).

I když je hladina tPA a urokinázy (které jsou odpovědné 
za fibrinolýzu) u COVID-19 rovněž zvýšená, tak vysoké hla-
diny jejích inhibitorů, a to zejména PAI-1 převáží rovnováhu 
s následným omezením fibrinolýzy. Nicméně i tak dochází 
ke zvýšení hladin D-dimerů, které jsou degradačními pro-
dukty fibrinu štěpeným plazminem, jenž je sám aktivován 
tPA nebo urokinázou. Tato dysbalance s nadprodukcí D-di-
merů i bez jasně vytvořené makroskopické trombózy může 
vést za určitých okolností k diagnostickým rozpakům.

Trombocyty a imunotrombóza u SARS-CoV-2
Vedle participace na tvorbě koagula mohou mít trombo-
cyty při virových infekcích (včetně SARS-CoV-2) i jiné role 
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a podporovat nejen prokoagulační prostředí, ale i zánětlivou 
odpověď.

U COVID-19 může být počet destiček normální či snížený, 
přičemž snížení počtu destiček je asociováno s těžším prů-
během infekce a hyperkoagulačním stavem [23], při němž 
trombocytopenie znamená 5krát vyšší riziko těžkého prů-
běhu COVID-19 [16] Příčinou trombocytopenie u COVID-19 
může být dysfunkce megakaryocytů produkujících destičky 
[23]. Vedle trombocytopenie dochází i ke zvýšené aktivaci 
destiček, a to i u lehčích forem COVID-19 [17], mechanizmus 
však není zcela jasný.

U COVID-19  jsou destičky schopné uvolňovat prozánět-
livé cytokiny (např. interleukin 1β) čímž mohou potenco-
vat imunitní odpověď [17] a eventuálně se podílet i na vzniku 
cyto kinové bouře. Trombocyty produkují destičkový faktor 4 
(PF4), který vykazuje přímé antivirové účinky (např. u infekce 
HIV) [15], přičemž zvýšené hladiny jsou nacházeny i u COVID-19 
[17]. Nicméně přesná role PF4 v patogenezi u COVID-19 musí 
být ještě objasněna.

Destičky exprimují i receptory pro komplement, Fc-recep-
tory, receptory pro chemokiny, toll-like receptory a NOD-like 
receptory, které se mohou podílet na zvýšené aktivitě des-
tiček u infekce COVID-19 a na potogenezi trombózy [24].

V některých případech mohou destičky i pohlcovat virové 
částice a pomáhat tak s jejich odstraněním, nicméně u SARS-
-CoV-2 však tato schopnost není potvrzena.

Endotelie a imunotrombóza u SARS-CoV-2
Endotelie mohou participovat na vzniku imunotrombóze hned 
několika mechanizmy. Endotelie zajišťují nesmáčivý vnitřní 
povrch cév a významně se podílí na hemostatických proce-
sech. Jsou schopny tvořit antitrombogenní molekuly, ale také 
protrombogenní působky, čímž ovlivňují koagulační kaskádu, 
fibrinolýzu i funkci trombocytů [25,26]. Některé mechanizmy, 
kterými se endotelie podílejí na vzniku trombózy, souvisí se 
zánětlivou odpovědí, která je aktivuje a samy na ní mohou par-
ticipovat.

Aktivace, porucha funkce a případná destrukce endote-
liálních buněk s  odhalením subendoteliálního protrombo-
genního povrchu se podílí na patofyziologii imunotrombózy 
velmi významným způsobem [1,14].

Endotelie reagují na stimulaci proinflamatorními cytokiny 
produkovanými alveolárními makrofágy, epiteliemi i dendritic-
kými buňkami. Tyto cytokiny indukují vazodilataci a zvyšují cévní 
permeabilitu pro snadnější průnik leukocytů atrahovaných 
do místa zánětu a mohou nasměřovat endotelie k protrom-
bogennímu působení. Aktivované endotelie rovněž produ-
kují proinflamatorní cytokiny (jak bylo ukázáno například 
chřipky), jako jsou interleukiny (IL) IL6, IL8, a tumor nekroti-
zujícící faktory (TNF) α a β, a podílet se tak i na vzniku cyto-
kinové bouře [5,27].

Vzhledem k expresi ACE2 na endoteliálních buňkách může 
dojít k jejich přímé infekci a vstupu viru do endotelií s jejich 
následným poškozením [14] a dysfunkcí či destrukcí. K dys-
funkci endotelií může dojít i  při kompresi díky otoku tkání 

vyvolané zánětem. Mechanickou kompresí cév (a endotelií) 
dochází k hypoxii a k tvorbě hypoxií indukovaného tkáňo-
vého faktoru (TF), který je vysoce protrombogenní a spou-
ští vnější cestu koagulační kaskády.

Při dysfunkci endotelu je narušena produkce oxidu dusna-
tého (NO) a prostacyklinu I, což v negativním smyslu ovlivní 
antitrombotické vlastnosti endotelií [18]. Aktivované endo-
telie produkují zvýšené množství TF, PAI-1 inhibujícího fib-
rinolýzu, a zvýšeně uvolňují vWF (von Willebrandův Faktor), 
který potencuje agregaci trombocytů. Na druhé straně se 
snižuje aktivita trombomodulinu sekundárně potencující 
koagulaci a tPA s dalším omezením fibrinolýzy [14]. Výsled-
kem je pak podpora prokoagulačního prostředí se zvýšením 
rizika mikro- a makrotrombózy.

Poškození endotelu u těžkých případů COVID-19 není ome-
zeno jen na plíce, ale může být systémové s postižením i dal-
ších řečišť, což může také souviset s množstvím extrapulmo-
nálních projevů COVID-19 (např. mozek, ledviny, srdce, játra, 
gastrointestinální trakt nebo kůže) [1].

Imunitní systém a koagulopatie 
a imunotrombóza u SARS-CoV-2
V obecné rovině díky funkčnímu propojení imunitní odpo-
vědi s  koagulačním systémem, destičkami a  endoteliemi 
může nadměrná aktivace imunitní reakce a její dysregulace 
u COVID-19 podporovat vznik prokoagulačního prostředí.

Na imunitní reakci na infekci SARS-CoV-2 se podílejí obě 
buněčné složky imunitního systému – přirozená (dendritické 
buňky, monocyty/makrofágy, neutrofily, NK-buňky/Natural 
Killers – „přirození zabijáci“) i získaná (T-lymfocyty i B-lym-
focyty), přičemž obě se zřejmě mohou primárně či zpro-
středkovaně podílet na zvýšeném riziku vzniku trombóz.

Virus SARS-CoV-2  primárně atakuje epiteliální buňky [5], 
přičemž k invazi do cílových buněk využívá jako ACE2, které 
tyto buňky exprimují [1] (endotelie, alveolární epiteliální buňky, 
buňky tenkého střeva, kardiomyocyty a ledvinné tubulární epi-
teliální buňky). Vazba na ACE2 vede k jeho internalizaci a ná-
sledné ztrátě, což může vést k dys funkci renin-angiotenzino-
vého systému [28]. Ztráta ACE2, který štěpí angiotenzin II, 
vede ke zvýšení hladin angiotenzinu II, který tak zvýšeně 
stimuluje AT1R, což indukuje produkci IL6, jenž tak může 
přispívat k cytokinové bouři. Dále vede ke zvýšené expresi 
TF a aktivaci koagulační kaskády a na druhé straně i k nad-
produkci PAI-1 (viz výše), což vede k omezení fibrinolýzy.

Iniciálně při infekci COVID-19 jsou aktivovány složky přiro-
zené imunity – imunitní buňky v postiženém místě (dendritické 
buňky [29], makrofágy [30]), které produkují řadu cytokinů, 
přičemž některé z nich fungují jako chemokiny přitahující další 
imunitní buňky (monocyty měnící se posléze na makrofágy, 
neutrofily [31] a NK-buňky [32]) do místa zánětu. Významnou 
roli v protivirové obraně zde hrají interferony (INF) [33] pro-
dukované epiteliemi a imunitními buňkami (mohou být produ-
kovány i  jinými buněčnými typy). Dále jsou produkovány tzv. 
DAMPs (Danger Associated Molecular Patterns) [34], což jsou 
vlastní molekuly uvolňované z poškozených buněk a signali-
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zující místo poškození. Signifikantní podíl má i aktivace kom-
plementu [35].

Dochází tak k amplifikaci zánětlivé imunitní odpovědi, na 
které se podílí i zvýšená produkce řady cytokinů vytvářených 
různými buněčnými typy. Efekt cytokinů může být proinfla-
matorní či antiinflamatorní s regulačními účinky na imunitní 
reakci. Za postupné aktivace složek přirozené imunity se při-
dávají i složky adaptivní imunitní odpovědi – T- a B-lymfocyty 
s produkcí protilátek a vytvářením paměťových buněk usnad-
ňujících budoucí boj s infekcí, pokud se s ní organizmus opět 
setká.

Na nadměrné aktivaci a dysregulaci a eventuálním naru-
šení imunitní odpovědi u COVID-19 se podílí více faktorů, 
z nichž zřejmě jen část byla identifikována. Patří mezi ně dys-
funkce dendritických buněk v alveolech, časná hyperakti-
vace a následná dysfunkce a vyčerpání NK-buněk [32], hyper-
aktivace makrofágů, excesivní infiltrace a aktivace neutrofilů, 
dysregulovaná aktivace komplementu, porucha funkce a sní-
žení počtu T- a  B-lymfocytů, nadprodukce některých cyto-
kinů a dysfunkční produkce INF a následně jejich narušená 
signalizace [5,36].

Zejména porucha funkce dendritických buněk spolu s dys-
regulací interferonové signalizace je zvažována jako důležitý 
faktor narušení postupu od přirozené do adaptivní imunitní 
odpovědi [4]. Tento fakt spolu s možnými dalšími mechanizmy 
může být součástí strategie viru SARS-CoV-2, jak uniknout 
imunitní odpovědi hostitele [29].

INF stimulují přirozenou i získanou imunitu – indukují pro-
dukci chemokinů, cytokinů, pro- a  antiapoptotických mo-
lekul. Mohou ovlivňovat a  stimulovat antigen prezentující 
buňky včetně dendritických, B- a T-lymfocyty(CD4+ i CD8+), 
NK-buňky, a potencovat tak imunitní odpověď na virovou in-
fekci [37].

U infekce SARS-CoV-2 nevede uvolnění virových proteinů 
k dostatečné indukci produkce interferonů I., II. ani III. typu 
v dendritických buňkách ani makrofázích [29]. Nedostatečná 
produkce interferonů vede zřejmě k dys regulované tvorbě 
některých jiných cytokinů jako např. TNFα a IL6, jejichž hladiny 
u COVID-19 stoupají. Tento stav může potencovat protizánět-
livou odpověď s další infiltrací monocytů, neutrofilů a buněk 
adaptivní imunity do místa postižení rezultující v další produkci 
cytokinů. Výslednicí pak může být destrukce tkání a i podíl na 
cytokinové bouři. [4]. Navíc schopnost SARS-CoV-2 antago-
nizovat účinky interferonů (IFNα, IFNβ, IFNγ) [5] a ovlivnit pro-
dukci jiných cytokinů může usnadňovat vlastní replikaci viru 
a jeho šíření se všemi neblahými důsledky.

Významnými producenty INFγ jsou NK-buňky, které jsou 
schopny modulovat imunitní odpověď i ve smyslu suprese 
zánětlivé odpovědi na virovou infekci tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému poškození tkání [4]. Je možné, že dysfunkce 
NK-buněk a  jejich supresní role vede k  masivní produkcí 
proinflamatorních cytokinů a potenciaci imunitní inátní od-
povědi [4].

Zdá se, že z imunitních složek u COVID-19 potencují pro-
trombogenní prostředí nejvíce neutrofily, monocyty/makro-

fágy a komplement, přičemž ostatní složky se zřejmě mohou 
podílet sekundárně ovlivněním a  regulací výše zmíněných 
a také ovlivněním endotelu a trombocytů.

Monocyty/makrofágy a imunotrombóza 
u COVID-19
U pacientů s COVID-19 je patrná hyperaktivace makrofágů 
se zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů (zejména IL6, 
IL1β a TNFα), přičemž se jejich počet oproti zdravým jedin-
cům nemusí lišit [1]. IL1β a  TNFα iniciují produkci TF [30], 
který aktivuje koagulační kaskádu (vnější cestu) a potencuje 
tak prokoagulační prostředí. IL6 vede ke zvýšení produkce 
PAI-1, což dále posiluje prokoagulační stav. Navíc makrofágy 
prostřednictvím inflamazomu produkují IL1, IL18, které na-
pomáhají aktivovat endotelie, což dále potencuje protrombo-
tické prostředí. Makrofágy u pacientů s COVID-19 jsou rovněž 
schopny exprimovat ACE2-receptor s potenciálním průnikem 
viru do makrofágů [38] a jeho replikaci, což může narušit fun-
gování makrofágů se zpožděním signalizace INF 1. typu [8,39].

Neutrofily a imunotrombóza u COVID-19
Neutrofily mají řadu funkcí v protivirové imunitě a významně 
se podílejí na patogenezi komplikací COVID-19 včetně imu-
notrombózy. Vlivem chemokinů (zejména IL8  [31]) migrují 
do místa zánětu během minut a jsou dále aktivovány makrofágy 
a dendritickými buňkami [31]. Mohou být aktivovány i přímou in-
terakcí s destičkami.

Neutrofily jsou schopny fagocytózy, degranulace granul 
obsahujících velké množství působků včetně antimikrobních 
(např. myeloperoxidázy, elastázy, serinových proteáz, kolage-
názy, alkalické fosfatázy, nebo lyzozymů [42]) nebo produkce 
kyslíkových radikálů. Vytvářejí též specifické sítě tzv. NETs 
(Neutrophil Extracellular Traps), které zachycují peptidy s anti-
mikrobiálními vlastnostmi (např. myeloperoxidáza, defenziny, 
neutrofilní elastáza) a slouží také k zachycení patogenů a na-
pomáhají tak v  jejich likvidaci. Dále produkují řadu cyto kinů 
(např. IL1β, IL1Ra, IL6 nebo TNFα) [40], které dále mohou 
potencovat imunitní odpověď [41,42].

U COVID-19  jsou pozorovány zvýšené počty neutrofilů 
[36], které jsou asociovány s tíží onemocnění a s nepřízni-
vou prognózou [36,43]. Nejen vysoký počet neutrofilů, ale 
také jejich dysregulované funkce se podílejí na patogenezi 
ARDS a mají i zřejmě významný podíl i na cytokinové bouři 
pozorované u některých pacientů s COVID-19 [31].

Neutrofily se podílejí na vytvoření prokoagulačního pro-
středí více mechanizmy. Jednak produkují serinové prote-
ázy (jako je katepsin G a neutrofilová elastáza), které akti-
vují faktor X, a tak aktivují koagulační kaskádu, a na druhé 
straně štěpí inhibitor TF (TFPI – Tissue Factor Pathway Inhi-
bitor), což potencuje prokoagulační stav [31].

Dále produkují TF, k čemuž jsou stimulovány i C5a slož-
kou komplementu [35], a jsou tak součástí osy komplement/
neutrofily/TF uplatňující se u imunotrombózy.

NETs produkované neutrofily mají výrazný protrombogenní 
potenciál [31] a  jejich elevované hladiny se mohou podílet 
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na patogenezi mnoha trombo-inflamatorních stavů včetně 
COVID-19  [44]. Pokud jsou NETs produkovány intravasku-
lárně, usnadňují trombózu s  okluzí arterií, žil i  mikrosko-
pických cév. U COVID-19  jsou cirkulující NETs asociovány 
s vyšším rizikem trombotických událostí i přes antikoagu-
lační léčbu [44].

NETs obsahují histony, které se podílejí na aktivaci trom-
bocytů. NETs jsou také odpovědné za shromažďování koa-
gulačních komponent, jako jsou destičky a koagulační faktory 
(např. vWF, TF a fibrin), a pomáhají tak vytvářet prokoagu-
lační prostředí. Navíc NETs u COVID-19 jsou schopny aktivo-
vat endotelie k expresi TF, a potencovat tak protrombotické 
prostředí [35]. Produkce NETs schopných spouštět imuno-
trombózu tak může alespoň částečně vysvětlit vysoce pro-
trombogenní stav u COVID-19 [45].

Komplement a imunotrombóza
U COVID-19 dochází k aktivaci komplementu (C) skládají-
cího se z více než 40 složek (základem jsou složky C1-C9) 
jednak lektinovou cestou, kterou aktivuje N-protein SARS-
-CoV-2, ale i  cestou klasickou (může být aktivován imuno-
komplexy a možná i autoprotilátkami) [35]. Výsledkem akti-
vační kaskády je vytváření MAC (Membrane Attack Complex) 
skládající se z C5b-9 složek vytvářejících póry v buněčných 
membránách (v konečném důsledku lyzující buňky) a  pro-
dukce C3a a C5, které mají další funkce. 

Dysregulace aktivace komplementu [46] se může podí-
let na těžkém zánětlivém postižení plic [8,47] včetně ARDS 
[8] a může být jedním z důležitých přispěvatelů cytokinové 
bouře vyskytující se u některých pacientů. Vysoké hladiny 
složky C5a komplementu a MAC [35] byly pozorovány u pa-
cientů s těžším průběhem COVID-19 [23].

Složky komplementu mají schopnost při infekčních one-
mocněních interagovat s koagulačním systémem na něko-
lika úrovních [48]. Složka C5a je schopna indukovat pro-
dukci TF v neutrofilech [35], čímž je aktivace komplementu 
provázána s vnější cestou koagulační kaskády. MAC je scho-
pen štěpit protrombin s  dalším propojením s  koagulační 
kaskádou [23]. Složka C3a a MAC mohou aktivovat trom-
bocyty a podílet se tak na vzniku trombu. Aktivace komple-
mentu se u COVID-19 může spolupodílet na dysfunkci endo-
telu [8] s potenciací produkce TF, čímž dále může ovlivňovat 
i hemostázu.

Plicní embolizace při infekci SARS-CoV-2 
a postkovidových pacientů
Všechny zmíněné (a velmi pravděpodobně i doposud nepoznané) 
mechanizmy se u COVID-19 podílejí na vysokém riziku venóz-
ního tromboembolizmu (VTE) a PE pozorované u COVID-19 [49]. 
K trombózám navíc může docházet jak ve venózním řečišti, tak 
i v arteriálním [50], a postiženy tak mohou být i jiné orgány 
než plíce.

PE signifikantně ovlivňují mortalitu a morbiditu zejména 
u pacientů s těžšími formami onemocnění [49], nicméně PE 
se může vyskytovat i u pacientů s průběhy lehčími. Dokonce 

je možné, že zvýšené riziko PE přetrvává i  po překonání 
COVID-19.

Oproti ostatním infekčním onemocněním je riziko trom-
bózy a PE u COVID-19 mnohem vyšší. Například incidence 
PE u ARDS vzniklé při infekci SARS-CoV-2 je až 6krát vyšší 
než u  ARDS na podkladě jiných infekčních onemocnění 
[51]. Ve srovnání s klasickou influenzou je u COVID-19 inci-
dence mikrotrombů v plicních kapilárách a difuzních trom-
botických lézí dokonce 9krát vyšší [9], což poukazuje na „uni-
kátní“ schopnost SARS-CoV-2 zvyšovat riziko trombotických 
komplikací.

Tromboembolické příhody se u COVID-19 vyskytují čas-
těji, i pokud je porovnáme s jinými pacienty hospitalizova-
nými na jednotkách intenzivní péče. Například u  kriticky 
nemocných pacientů s COVID-19 jsou zjišťovány žilní trom-
boembolické příhody mezi 21–69  %, což kontrastuje na-
příklad s  chirurgickými pacienty na odděleních intenzivní 
péče, na kterých lze tromboembolizmus očekávat u 5–7 % 
pacientů [1,49].

PE u COVID-19 má poněkud jiných charakter/fenotyp než 
PE asociovaná s jinými příčinami včetně jiných infekcí. Lo-
kalizace PE u  COVID-19  bývá rovněž oproti ostatním pří-
činám perifernější s postižením menších cév. Z patologic-
kých studií provedených post mortem vyplývá, že postižená 
bývá i mikrovaskulatura [9], jež může vést k mikrotromboti-
zacím [52,53] i bez centrálněji uložených trombů. To napo-
vídá vzniku mikrotrombů přímo v plicích bez nutnosti embo-
lizace z periferie a přítomnosti hluboké žilní trombózy. Tuto 
hypotézu by podporoval i fakt, že pouze asi polovina PE je 
spojena s nálezem hluboké žilní trombózy dolních končetin 
(diagnostikovaná povětšině ultrasonografickým vyšetřením). 
To však nevylučuje eventuální přítomnost trombózy v jiných 
lokalizacích jako příčinu PE – např. pánevní pleteně a jiné.

Riziko plicní embolizace zřejmě přetrvává i  po proděla-
ném COVID-19, jak ukazují výsledky francouzské studie 
u pacientů se symptomy přetrvávajícími 3 měsíce po hospi-
talizaci pro COVID-19 [54]. Tato studie ukázala, že 5,4 % pa-
cientů, u kterých přetrvávaly symptomy po propuštění, má 
proximální arteriální trombózu v plicním řečišti. Navíc téměř 
66  % pacientů mělo perfuzní abnormality, které naznačo-
valy postižení mikrocirkulace mikroangiopatií [54]. Mikroan-
giopatie byla rovněž popisována v  patologických studiích 
u pacientů zemřelých na COVID-19, přičemž výše zmíněná 
studie může být obrazem přetrvávající patologie, která se 
může teoreticky podílet na některých symptomech popiso-
vaných u tzv. postkovidového syndromu.

Postkovidový syndrom (někdy označovaný jako dlouhý 
COVID – long COVID) bývá definován symptomy přetrvávají-
cími více než 3 týdny po diagnóze COVID-19 [55]. Incidence 
je odhadována na 10–35 %, přičemž u pacientů hospitalizo-
vaných pro COVID-19 může dosahovat až 85 %. Nejběžněj-
ším příznakem je únava, která je udávána u 18–72 % případů 
[55]. Dušnost je druhým nejčastějším příznakem popisova-
ným až u 10–40 % pacientů a bolest na hrudi asi u 22 % – 
oba mohou být příznaky i PE [55].
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Ačkoliv postkovidový syndrom je relativně nová klinická 
entita, tak dosavadní zkušenost naznačuje, že většina pa-
cientů má dobrou prognózu bez dalších komplikací včetně 
těch fatálních, přičemž většina příznaků je mírných a zlep-
šujících se časem [55]. Etiologie není objasněna, může se na 
ní podílet více faktorů, jako například i myokarditida asocio-
vaná s COVID-19, nicméně, jak ukazuje francouzská studie, 
část těchto pacientů může mít plicní embolii a/nebo poško-
zenou plicní mikrovaskulaturu [54].

Diagnostika PE u pacientů s COVID-19
Vzhledem k tomu, že plicní embolie může zhoršovat prognózu 
pacientů s COVID-19 [49,56], měla by být diagnostika potenci-
ální PE jednou z priorit. Navíc může být jednou z příčin zhoršení 
dušnosti i u pacientů s plicním postižením při COVID-19 [57].

Obecně je diagnostika PE postavena na kombinaci klinic-
kého podezření, stanovení hladiny biomarkerů, jako jsou 
D-dimery, výsledcích CT-angiografie plicnice nebo ventilačně 
perfuzního scanu (VP-scan) nebo SPECT v kombinaci s níz-
kodávkovanou CT, eventuálně výsledcích doplněné echokar-
diografie [58]. Standardní přístup však s sebou u COVID-19 
může nést hned několik problémů a limitací [57].

Příznaky PE se mohou překrývat s příznaky vlastního one-
mocnění COVID-19 [57], takže klinické podezření může být 
obtížné vyhodnotit. Podezření na PE by mělo mít nízký práh 
pro hospitalizované i ambulantní pacienty, přičemž klasické 
rizikové faktory mohou napomoci [57]. Riziko PE mělo být 
bráno v  úvahu zejména v  situacích, v nichž například po-
stižení plic minimálními infiltráty u COVID-19 nevysvětluje 
symptomy či tíží stavu pacienta [57].

Z dosud publikovaných studií vyplývá, že pacienti s COVID-19 
a PE mívají v průměru vyšší hladiny D-dimerů než pacienti s PE 
bez COVID-19, a to až několikanásobně [59]. Hladina D-dimerů 
je u COVID-19 poměrně těsně asociována se špatnou prognó-
zou [31,60], a lze ji tak využít i jako určitý rizikový stratifikátor 
u COVID-19  [60]. Zvýšení hladiny D-dimerů při opakovaných 
měřeních u COVID-19 též signalizuje zhoršení onemocnění.

Nicméně se zdá, že vzhledem k  vysoké aktivaci koagu-
lační kaskády u  COVID-19  mohou být D-dimery zvýšené 
i bez přítomné PE či trombózy. Tento fakt může vést k urči-
tým diagnostickým rozpakům při využití D-dimerů s jejich 
senzitivitou a  specificitou pro diagnózu PE u  COVID-19, 
která není optimální [61]. Navíc ze srovnání s CT-angiogra-
fií s evaluací křivek ROC (Receiver Operating Characteristic) 
pro D-dimery vyplývá, že až vyšší hladiny D-dimerů indikují 
možnou plicní embolii u  kovidových pacientů v  porovnání 
s nekovidovými, či „klasickými“ embolizacemi.

Využití D-dimerů a  jejich významné limitace v diagnostice 
u COVID-19 jsou diskutovány ve stanovisku (pozičním) ma-
nuskriptu konsorcia PERT (National Pulmonary Embolism Res-
ponse Team) publikovaného v časopisu CHEST v roce 2020 [57]. 
Limitace využití D-dimerů tak kladou vyšší nároky na diagnos-
tický proces při podezření na PE u onemocnění COVID-19.

U COVID-19  je v  diagnostice PE dominantně využívána 
CT-angiografie plicnice (CTPA) [57,61]. Mezi výhody CTPA 

oproti diagnostické alternativě v  podobě plicní ventilační 
a perfuzní scintigrafie patří lepší časová a místní dostup-
nost a rychlost vyšetření. Je tedy pochopitelné, že zejména 
u kriticky nemocných se jedná o první metodu volby [61]. Sa-
mozřejmě zde též opadá nutnost vyšetření ventilace, tak jako 
je tomu u VP-scanu, což je v případě COVID rizikové. Nicméně 
je zajímavé, že obavy obsluhy CT-přístrojů z rizika nákazy jsou 
podobné a jsou i zmíněny v pozičním článku PERT [57].

Na druhou stranu při CTPA dochází k  zatížení pacienta 
kontrastní látkou, což u pacientů s renální insuficiencí (ze-
jména s  eGFR < 30  ml/min/1,73  m2) může být limitují-
cím faktorem [61]. Rovněž u pacientů se známou alergií na 
jodové kontrastní látky jsou nukleární metody preferovanou 
volbou [61,62].

Nukleární metody tedy minimálně u části pacientské po-
pulace mohou představovat zajímavou alternativu – odpadá 
problém s renální insuficiencí a alergií na kontrastní látky. 
Ventilační část VP-scanu však může být problematická při 
využití u  pacientů s  aktivní infekcí COVID-19. V  případě 
úniku aerosolu, přičemž vlastní aerosol může pacienty dráž-
dit k suchému kašli [61], se zvyšuje riziko pro personál. Nic-
méně již několik autorů navrhlo využití pouze perfuzní části 
(ať již planárního či SPECT) [61] bez ventilační, čímž limitace 
v podobě ventilační části scintigrafického vyšetření rovněž 
odpadá.

Negativní nález při perfuzním vyšetření s vysokou prav-
děpodobností vylučuje plicní embolizace. Navíc je možné 
perfuzní scintigrafické vyšetření doplnit o nízkodávkovou CT 
hrudníku, která je schopna do jisté míry substituovat venti-
lační část scintigrafie, a výrazně tak zpřesnit diagnostiku PE 
[58,61,62]. Při nemožnosti provedení CTPA či její kontraindi-
kace je dokonce zahrnuta do navrhovaných algoritmů dia-
gnostiky PE [62].

V recentní publikaci Dhawan et al dokonce navrhují per-
fuzní SPECT/CT plic jako metodu pro potenciální screening 
při podezření na PE u části zotavujících se postkovidových 
pacientů [63]. Uvádějí dva důvody, které podporují jejich 
návrh. Prvním je prognostická hodnota perfuzní scintigrafie 
u chronické tromboembolické choroby a plicní hypertenze 
[58,64,65]. Druhým důvodem je pak potenciál perfuzní 
scintigrafie odhalit in situ trombotické komplikace malých 
tepen, které jsou typické pro COVID-19 [9,19,66].

Konvenční CTPA může podhodnocovat přítomnost dis-
tálních subsegmentálních trombóz malých tepen, nicméně 
v  COVID-19  prepandemické éře tento fakt měl relativně 
malé klinické konsekvence [63,67]. Nicméně v éře kovidové 
pandemie mohou tyto subsegmentální embolizace nabývat 
na významu vzhledem k tomu, že právě u COVID-19 jsou čas-
tější periferní než centrální embolizace [59,66,68].

Vyvstává tak otázka, zda postižení mikrovaskulatury u COVID-
19 není podhodnoceno a zda toto případné podhodnocení 
nemůže mít i klinické konsekvence. S tím souvisí i další otázka, 
zda perfuze hodnocená pomocí VP/SPECT scintigrafie pří-
padně doplněná o nízkodávkovou CT nemůže mít větší vý-
těžnost než klasická CT-pulmonální angiografie.
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Perfuzní SPECT/CT plic tak může představovat alterna-
tivu k CTPA u pacientů s COVID-19 a postCOVID-19 s pode-
zřením na PE, nicméně její potenciální roli v odhalení men-
ších periferních trombóz je nutné dále ověřit.

Závěr
Onemocnění COVID-19 představuje významné riziko PE a trom-
botických komplikací v jiných lokalizacích. Na protrombotic-
kém prostředí se podílí u COVID-19 více mechanizmů, včetně 
ovlivnění, dysfunkce a dysregulace koagulační kaskády, trom-
bocytů, endotelií a přirozené i adaptivní imunitní reakce, které 
se na trombogenezi významným způsobem také podílejí. Nic-
méně je pravděpodobné, že existují i další mechanizmy spolu-
působící na patogenezi trombózy u COVID-19 než výše po-
psané a čekají na odhalení.

PE zhoršuje u COVID-19 významným způsobem mortalitu 
a morbiditu, přičemž díky výrazně prokoagulačnímu prostředí 
s elevací D-dimerů i při nepřítomnosti trombózy může před-
stavovat diagnostickou výzvu. CTPA je základem diagnos-
tiky u většiny případů, nicméně nukleární metody (varianty 
bez provedení ventilační části) jsou možnou alternativou, ze-
jména pokud není možné CTPA provést či je kontraindiko-
vána. Jejich role v odhalení PE malých rozsahů či v postižení 
mikrovaskulatury typické pro COVID-19 by měla být v bu-
doucnu lépe definována.
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Abstrakt

V současnosti nastal veliký posun v léčbě dyslipidemií z hlediska možností snižování aterogenních lipidů; postupnější ale 
neméně úspěšný vývoj sledujeme v oblasti léčby hypertenze. V oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) se 
kromě užití kombinací statinů a inhibitorů PCSK9, případně dvoj- až trojkombinací antihypertenziv stále častěji zvažuje mír-
nější, ale časnější léčba dyslipidemií i hypertenze. Důvodem je kromě vysoké úmrtnosti na KVO i vysoký počet osob s vý-
razně sníženou kvalitou života zahrnující i opakované hospitalizace. Jinými slovy v České republice trávíme velmi dlouhou 
dobu v nekvalitním zdravotním stavu, který je objektivně vyjádřen počtem a délkou hospitalizací. Jedním z opatření, která 
by tuto situaci mohla výrazně zlepšit je časné zahájení intervence rizikových faktorů KVO, především v případě dyslipidemií 
a hypertenze jsou současná data velmi povzbuzující. Náš článek má za cíl prezentovat dosavadní data a praktické postupy 
v této léčebné strategii. Této problematice se věnovala i doporučení Evropské kardiologické společnosti.

Klíčová slova: cévní věk – dyslipidemie – hypertenze – načasování terapie – prevence kardiovaskulárních onemocnění

Abstract

There has been a great recent shi
 in the treatment of dyslipidemia in terms of the possibility of reducing atherogenic lipids; 
more gradual but not less successful development in the treatment of hypertension is observed. In the field of cardiovascu-
lar disease (CVD) prevention, in addition to combinations of statins and PCSK-9 inhibitors and/or or multiple antihyperten-
sives, less aggressive, but earlier treatment of dyslipidemia and hypertension is increasingly being proposed. The reason is 
that in addition to the high mortality rate from CVD, uncontrolled risk factors create high number of individuals with poor 
quality of life, mostly including repeated hospitalizations; in other words, we spend a very long time in poor health condi-
tions objectively represented the number and length of hospitalizations. One of strategies that could significantly improve 
this situation is the early initiation of risk factor intervention; especially in the case of dyslipidemia and hypertension. Cur-
rent data are very encouraging. Our article focuses on scientific background and practical procedures in this treatment 
strategy. Several recommendations of the European Society of Cardiology have been also included.

Key words: cardiovascular disease – dyslipidemia – early prevention – hypertension – vascular age

Úvod
Jsme svědky stále častějších a intenzivnějších diskusí, jak ag-
resivně léčit dyslipidemie, hypertenzi a další rizikové faktory 
kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v pokročilém věku. In-
tenzivní léčba dyslipidemie a hypertenze u 80letých asym-
ptomatických osob má své zastánce i odpůrce. Na čem se 
však oba tábory shodnou je, že by tyto spory vyřešila léčba 
rizikových faktorů KVO dříve, tedy již ve středním věku. 

V současnosti nastal veliký skok v léčbě dyslipidemií z hle-
diska možností snižování aterogenních lipidů, méně sko-
kový, ale neméně úspěšný vývoj sledujeme v oblasti léčby 
hypertenze. Nicméně kromě velmi účinných kombinací sta-
tinů a  inhibitorů PCSK-9  i dvojkombinací až trojkombinací 
antihypertenziv se stále častěji zvažuje mírnější, ale čas-
nější léčba především dyslipidemií a hypertenze. Pozornost 
se kromě úmrtnosti obrací i ke kvalitě života, vyjádřené pře-
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devším dobou strávenou mimo nemocnici. I tento faktor by 
bylo možné úspěšně ovlivnit dřívějším započetím léčby rizi-
kových faktorů KVO. V našem článku bychom se chtěli vě-
novat tomuto tématu a stručně doplnit, jak k tomuto tématu 
přispěla některá data prezentovaná v doporučeních Evrop-
ské kardiologické společnosti a také v prezentacích na kon-
gresu této společnosti v roce 2021.

Proč časná prevence?
Ischemická choroba srdeční, hypertenze a diabetes melli-
tus často vedou k srdečnímu selhání, které je kromě vysoké 
úmrtnosti jednou z hlavních příčin dlouhodobých a opako-
vaných hospitalizací vedoucích k frustraci jak postižených 
osob, tak zdravotníků. Při střední délce života 81,9 roku tráví 
české ženy 20 let svého života s KVO a muži při střední délce 
života 76,1 roku trpí KVO 15 let. Při srovnání s evropskými 
zeměmi českým ženám patřilo v roce 2016 z hlediska doby 
strávené v nemoci dokonce druhé nejhorší místo v Evropě, 
českým mužům 6. nejhorší místo [1]. Naprosto alarmující 
data dále ukazují, že 30 % 60letých osob v České republice 
není schopno běžných denních aktivit [2].

Na kongrese Evropské kardiologické společnosti (ESC) 
byl v  roce 2021  prezentován a  v  doporučení této společ-
nosti i publikován dále upravený klasifikační systém SCORE2 
a SCORE2-OP, který by byl použitelný v rámci časné inter-
vence. Jeho hlavním cílem bylo jednak korigovat ne vždy do-
statečně intenzivní intervenci rizikových faktorů u mladých 
osob, jednak se vyhnout nadměrné léčbě u osob starších 
[3]. Tato doporučení již byla u nás prezentována podrobněji 
[4].

Kromě ovlivnitelných rizikových faktorů zahrnující kou-
ření, dyslipidemie, hypertenzi a  diabetes mellitus je hlav-
ním faktorem ovlivňujícím KVO věk, který je však z hlediska 
těchto onemocnění především ukazatelem expozice riziko-
vým faktorům. Je tedy většinou zavádějící řídit se při roz-
hodování o výši rizika, a tedy o intervenci rizikových faktorů 
převážně kalendářním věkem, pokud například víme, že daná 
osoba je již ve 35–40 letech vystavena 20letému působení 
vyššího krevního tlaku, vyšším hladinám aterogenních lipidů 

nebo vyšší glykemii. Navíc dle českých dat z roku 2017 pro-
dělá 50 % pacientů první infarkt myokardu před 65. rokem 
věku a  rovněž u velké části žen dojde k  infarktu myokardu 
ještě v produktivním věku [5], graf 1. To je dalším důvodem, 
proč česká populace tráví 15–20 let svého života v nemoci, 
se sníženou kvalitou života a současně důvodem, proč pře-
mýšlet o  prevenci již mnohem dříve než je dosaženo tak 
zvaného rizikového věku. Situaci v  současnosti navíc kom-
plikuje pandemie onemocnění COVID-19, která s sebou při-
nesla omezení pohybové aktivity a zvýšení tělesné hmotnosti 
u velké části populace spolu s vynecháváním preventivních 
prohlídek [6]. Je proto možné, že jedinců s výrazně zhorše-
ným spektrem rizikových faktorů KVO budeme nyní vídat více 
a může dojít i k nárůstu počtu pacientů s kardiovaskulárními 
příhodami. Tím více bychom se měli zaměřit na časnou ko-
rekci zmíněných rizikových faktorů.

V rozhodování o nasazení farmakoterapie hypertenze a dys-
lipidemie nám může pomoci i pozitivní rodinná anamnéza 
(manifestace ischemické choroby srdeční, cévních mozko-
vých příhod a ischemické choroby srdeční před 65. rokem 
věku u  rodičů a  sourozenců). Sofistikovanější metodou je 
přímo stanovení stavu tepenného systému detekcí ateroskle-
rotických změn v  karotických a  femorálních tepnách ultra-
sonograficky, případně stanovením rychlosti šíření pulzní 
vlny (Pulse Wave Velocity – PWV). Jedná se o diagnostické 
metody zařazené i do mezinárodních doporučení – jejich vý-
hodou je stanovení kumulativního vlivu rizikových faktorů na 
cévní systém. Tyto metody přináší důležité informace o stavu 
cév; zjednodušeně řečeno, pokud jsou přítomny ateroskle-
rotické pláty jak v karotických, tak femorálních tepnách a/
nebo je PWV rychlejší než 10 m/s jedná se o vysoce riziko-
vého pacienta a nemělo by se s nasazením farmakoterapie 
příliš váhat i při zjevných chybách v životosprávě. Die tetické 
léčebné úpravy by měly být zavedeny paralelně s nasaze-
nou farmakoterapií [7]. Bez přístrojů lze cévní věk určit 
i z klasických rizikových faktorů [8], tab. 1.

Zvýšená tuhost cév odpovídá obecně časnému stárnutí 
tepen označovanému dnes jako EVA (Early Vascular Ageing). 
Na snížení tuhosti tepen cílí léčba hypertenze. Podávání anti-

Graf 1 |  Demografický profil pacientů hospitalizovaných v ČR pro akutní IM v roce 2017 (dle NRHZS rok 2017). 
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hypertenziv je spojeno s  významným poklesem PWV, při-
čemž nejvýraznější efekt byl prokázán u ACEI [9]. Také meta-
analýza studií se statiny ukázala jejich významný příznivý vliv 
na snížení PWV [10]. Navíc nemusí měření krevního tlaku na 
paži vždy spolehlivě odrážet skutečně příznivější účinek ně-
kterých antihypertenziv. S  tuhostí tepen měřenou při sta-
novení PWV lze stanovit i  velmi důležitý a  pro prognózu 
velké části pacientů téměř zásadní centrální aortální tlak. 
V tomto směru studie CAFE (Conduit Artery Function Eva-
luation, podstudie studie ASCOT) ukázala na jedné straně, 
že při dvojkombinaci antihypertenziv atenololu s tiazidovým 
diuretikem je dosaženo podobného snížení krevního tlaku 
měřeného na paži jako při podávání dvojkombinace amlo-
dipinu s  perindoprilem; ovšem pokles centrálního aortál-
ního tlaku byl významně větší při léčbě druhou kombinací, 
čemuž odpovídaly i lepší klinické výsledky [11]. Podle plat-
ných doporučení [12] je třeba farmakologicky ihned zasáh-
nout při hodnotě krevního tlaku vyšší než 160/110 mm Hg. 
Cílem je kompenzovat krevní tlak do 3 měsíců. U pacientů 
s krevním tlakem v rozmezí 140–159/90–99 mm Hg je do-
poručeno zahájit farmakoterapii v případě vysokého rizika 
KVO a přítomnosti poškození cílových orgánů (hypertrofie 
levé komory, mikroalbuminurie, výrazné změny periferně 
probíhajících tepen).

Souhrnně řečeno, pokud je léčba rizikových faktorů KVO za-
hájena včas, lze těžit z jejího dlouhodobého příznivého půso-
bení a často není třeba dosahovat například extrémně nízkých 
hodnot lipidů za cenu velice robustní léčby, jak je prezentováno 
v doporučeních ESC. Včas nasazená mírnější forma farmako-
terapie hypertenze a dyslipidemie může vést dlouhodobě k vý-

raznému odlehčení cévního a kardiálního systému a zabránit 
jejich časnému opotřebení, stárnutí. Naše tepny totiž často 
vlivem přítomnosti rizikových faktorů stárnou velmi rychle, 
rychleji než se může jevit dle kalendářního věku. Stárnutím 
je přitom myšleno nejen aterosklerotické postižení s obturu-
jícími pláty, ale i  snížená poddajnost tepen. Oba tyto pro-
cesy se navíc výrazně doplňují a vedou k často katastrofál-
ním cévním a srdečním příhodám již ve středním věku. I když 
onemocnění diabetes mellitus a kuřáctví jsou neméně důle-
žité rizikové faktory, v následujícím sdělení se zaměříme na 
praktické otázky v oblasti časného korigování dyslipidemie 
a hypertenze.

Jaká máme data?
Jedním z prvních alarmujících zjištění byla neveselá studie 
262 dárců srdce (průměrný věk 30,9 ± 13,2 let), u kterých 
bylo provedeno stanovení přítomnosti aterosklerotických 
plátů intrakoronární ultrasonografií. Byly zjištěny ateroskle-
rotické změny již u velmi mladých dárců. Například každý 
6. dárce ve věku do 20 let měl aterosklerotické změny v ko-
ronárních tepnách [13], graf 2.

Je prokázáno, že léčba antihypertenzivy přitom dokáže 
minimálně stabilizovat aterosklerotické postižení. Podává-
ním perindoprilu, porovnávaným s placebem, bylo ve studii 
PERSPECTIVE (podstudie studie EUROPA) dosaženo re-
grese nekalcifikovaných koronárních plátů, což může být 
dáno nejen poklesem krevního tlaku, ale zřejmě i pleiotrop-
ními účinky perindoprilu. Také metaanalýza 123 studií léčby 
hypertenze, které proběhly v letech 1966–2015 (613 815 účast-
níků), prokázala významný pokles rizika výskytu závažných kar-

Tab. 1 | Odhad cévního věku dle systému Score. Upraveno  podle [8]
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diovaskulárních příhod,  konkrétně 20% snížení rizika při poklesu 
krevního tlaku o 10 mm Hg [14]. Z pohledu načasování léčby 
dyslipidemie a hypertenze jsou zajímavá data z projektu UK 
Biobank zahrnující 438 952 účastníků [15]. Účastníci ve 
věku 40–80 let byli sledováni v rozmezí let 2006–2018. Roz-
děleni byli na základě vrozených, tedy dlouhodobě působících 
koncentrací LDL-cholesterolu (LDL-C) a krevního tlaku (TK) do 
4 skupin: (1) s geneticky vysokým LDL-C (průměr 3,74 mmol/l) 
i systolickým TK (průměr 139,2 mm Hg), (2) s geneticky vyso-
kým LDL-C (průměr 3,78 mmol/l) a současně nízkým systo-
lickým TK (průměr 136,3 mm Hg), (3) s geneticky vysokým 
systolickým TK (průměr 139,2 mm Hg) a současně nízkým 
LDL-C (průměr 3,36 mmol/l) a  (4) s geneticky nízkým jak 
LDL-C (průměr 3,38 mmol/l), tak i systolickým TK (průměr 
136,2 mm Hg). Ačkoliv rozdíly mezi hodnotami sledovaných 
parametrů byly poměrně malé, dlouhodobá expozice nižším 
hodnotám LDL-C a systolického TK vedla ke snížení rizika 
kardiovaskulárních příhod o 39 % (p < 0,001) v porovnání se 

skupinou s  geneticky vyššími hodnotami obou parametrů. 
Významné snížená rizika příhod bylo i  u  skupiny s  pouze 
nižším LDL-C (o 27 %, p < 0,001) a u skupiny s pouze nižším 
systolickým TK (o 18 %, p < 0,001). Výrazné snížení rizika KVO 
spojené s  celoživotně nižší hodnotou LDL-C o  1  mmol/l 
a systolického TK o 10 mm Hg sledované v rámci tohoto pro-
jektu názorně ukazuje schéma. Dlouhodobě nižší krevní tlak 
znamená snížení rizika KVO o 49 % a nižší hodnoty LDL-C 
snížení rizika o 57 %, pokud jsou nižší oba faktory, kleslo 
riziko o 78 %. Máme tedy velmi sugestivní data, že časnou 
a dlouhodobou kompenzací dyslipidemie a hypertenze (ide-
álně současně) již u mladých osob dosáhneme velmi robustní 
prevence KVO.

Jak razantně je třeba krevní tlak snižovat?
Z  hlediska obav z  negativních účinků výrazného snižo-
vání krevního tlaku je třeba zmínit, že většina dat ukazující 
U-křivky při snižování TK pochází ze studií s pacienty star-
šími 50  let [16]. Víme, že by TK neměl být snižován příliš 
razantně především u starších osob, zejména u těch s vý-
znamnými stenózami karotických tepen, nicméně u mlad-
ších osob je toto riziko velmi pravděpodobně výrazně menší, 
navíc je dále eliminováno tím, že mírnější korekce TK může 
U-křivku obejít zcela. Samozřejmě zásadní je i kontrola všech 
rizikových faktorů KVO. Observační studie, která hodnotila 
dopad kompenzace 5  rizikových faktorů KVO u  pacientů 
s diabetem 2. typu (glykemie, LDL-C, TK, kouření a albumi-
nurie) na výskyt kardiovaskulárních příhod, ukázala o 45 % 
vyšší riziko hospitalizace u pacientů, kteří neměli kompen-
zovaný žádný z těchto rizikových faktorů. Ve skupině osob 
mladších 55  let věku bylo riziko hospitalizace vyšší 11ná-

CI – interval spolehlivosti CMP – cévní mozková příhoda IM – infarkt myokardu LDL – lipoproteiny s nízkou denzitou MCE – velká koronární příhoda  
STK – systolický tlak krve

Graf 2 |  Výskyt aterosklerotických změn  

v koronárních tepnách u dárců srdce  

stanovený intravaskulární ultrasonografií. 
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typ
parametru

hlavní
sekundární

velké kardiovaskulární
příhody

úmrtí z koronárních
příčin

sledovaný
parametr

počet
příhod

0,65 (0,63–0,68)

0,69 (0,62–0,77) -68 %

0,27 (0,25–0,29)

0,32 (0,25–0,40)

0,5 0,75 1 1,25 1 1,250,25 0,5 0,75

26,799

2,907

poměr
šancí

poměr šancí
(95% CI)

poměr šancí
(95% CI)

poměr šancí MCE 
na snížení LDL-cholesterolu

o 1 mmol/l a STK o 10 mm Hg

primární velké koronární 
příhody

24,980 0,61 (0,59–0,64) 0,22 (0,21–0,24)-78 %

sekundární úmrtí z koronárních příčin
nebo nefatální IM

0,65 (0,62–0,68) 0,26 (0,24–0,29)19,243

úmrtí z koronárních příčin,
nefatální IM 
nebo ischemická CMP

0,68 (0,66–0,71) 0,31 (0,28–0,33)23,796

nefatální IM 0,64 (0,61–0,67) 0,25 (0,23–0,28)18,093

koronární revaskularizace 0,53 (0,50–0,56) 0,14 (0,13–0,15)8,388

ischemická CMP 0,80 (0,74–0,87) 0,51 (0,42–0,61)5,565
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sobně [17]. Kompenzace rizikových faktorů již u  pacientů 
mladšího věku by tedy mohla vést i  k  výraznému snížení 
zátěže zdravotního systému.

Jak razantně snižovat hladinu 
LDL-cholesterolu?
V případě hypolipidemické léčby většina studií prokázala, 
že může vést nejen ke zpomalení progrese aterosklerózy, 
ale dokonce k její regresi [18,19]. Podle řady studií je možné 
dosáhnout snížení objemu aterosklerotických plátů při sní-
žení hladiny LDL-C na hodnoty nižší než 1,7  mmol/l [19]. 
Regrese aterosklerózy koronárních tepen je přitom proces, 
který významně snižuje riziko úmrtí. V případě hodnot LDL-
-cholesterolu U-křivka neexistuje, je tedy výhodné ho snižo-
vat k co nejnižším hodnotám. 

Nicméně vedle hesla: „Čím níže, tím lépe“, se nyní stále čas-
těji objevuje i heslo: „Čím dříve, tím lépe“. V tomto směru byla 
zajímavá prezentace dr. E. Liberopoulose na kongresu ESC 
v roce 2021 na téma sekvenční terapie dyslipidémie. Byla v ní 
diskutována účinnost postupného (sekvenčního) nasazování 
hypolipidemické léčby – tedy postupného zvyšování dávky sta-
tinů proti okamžitému nasazení dávky vysoké. Autor se opa-
trně kloní k okamžitému nasazení vyšší dávky statinů, kterou 
by mohla být velká část pacientů léčena již natrvalo bez nut-
nosti další kombinační léčby statinem s ezetimibem [20]. 

Pokud bychom chtěli tuto myšlenku dále rozšířit, u řady 
především mladších osob by bylo vhodné začít okamžitě 
i kombinační léčbou statinem s antihypertenzívem.

Úhrnem řečeno, je známo, že nepříznivý vliv rizikových 
faktorů KVO se vzájemně nesčítá, ale násobí. Proto i kom-
penzací většího počtu rizikových faktorů současně dosáhneme 
násobného přínosu. Kromě již zmíněných dat je doloženo, že 
dlouhodobé snížení hladiny LDL-C o 10 % a systolického TK 
o 10 % vede během 10 let ke snížení rizika KVO o 45 % [21].

Nicméně adherence pacientů k  preventivní léčbě KVO 
bývá velmi nízká. Přitom studie, která hodnotila adherenci 
k  léčbě statiny a  ezetimibem podle poklesu hladiny LDL-
-cholesterolu [22], ukázala význam adherence při různé in-
tenzitě terapie. Terapie střední nebo nízkou dávkou statinů 
snížila riziko KVO více než vysoká dávka při nonadherenci. 
Podobná data lze očekávat i u hypertenze.

Jak prakticky provádět časnou prevenci KVO, 
jak a kdy o ní rozhodovat?

Zdravotní profil klasického rizikového pacienta: 
modelová kazuistika
Klasickou rizikovou osobou v naší ambulanci je 40–45 letý 
muž se sedavým způsobem života, který každý den vypije 
průměrně 2 piva a vykouří 20 cigaret. Jeho body mass index 
(BMI) je 32,5 kg/m2, obvod pasu 116 cm, TK 156/96 mm Hg, 
koncentrace LDL-C 3,8  mmol/l, koncentrace triglyceridů 
(TG) 2,6 mmol/l, hodnota glykemie nalačno je 5,9 mmol/l, 
hodnota kyseliny močové 496 μmol/l a gamaglutamyltrans-
ferázy (GGT) 2,8 μkat/l.

Ideální přístup k léčbě 
Ideální léčebné řešení zdravotního stavu tohoto muže předpo-
kládá ukončení kouření, výrazné omezení alkoholu, 30minuto-
vou přiměřenou pohybovou aktivitu denně a další úpravu reži-
mových opatření. Dosaženo by mělo být BMI < 25–26 kg/m2, 
obvodu pasu alespoň < 102 cm, ideálně 94 cm, TK v rozmezí 
130–140/80–90  mm Hg, koncentraci LDL-C  <  1,4  mmol/l 
nebo alespoň 1,8  mmol/l, TG  <  2,0  mmol/l, glykemii 
< 5,6 mmol/l. Ideálně by dále mělo dojít k normalizaci kon-
centrací kyseliny močové a GGT. Dosáhnout této ideální situ-
ace není triviální. Naprosto zásadní jsou režimová opatření 
doporučená lékařem: nekuřte, omezte příjem alkoholu na 
minimum a omezte příjem jednoduchých cukrů. Spolupráce 
takových pacientů je však nejistá a zůstává i etickou otáz-
kou, zda indikace farmakoterapie je u takových pacientů na-
místě. Nicméně i na základě informací z velkých studií, zmí-
něných v předchozím textu, je vhodné ji nasadit současně 
s doporučením režimových změn.

Měli bychom u tohoto pacienta farmakologicky 
řešit hypertenzi?
Na základě předchozích dat bychom neměli s  léčbou vy-
čkávat a farmakologická léčba hypertenze je u tohoto paci-
enta určitě na místě s preferencí podávání ACE-inhibitorů. 
Optimální hodnoty systolického TK se pohybují mezi hod-
notami 120 a  140  mm Hg a  dosáhnout bychom jich měli 
přibližně do 3 měsíců. Kontrolu by bylo vhodné naplánovat v in-
tervalu 2 měsíců a současně je vhodné zkontrolovat i  lipido-
gram. Diastolický krevní tlak by u  tohoto pacienta nemu-
sel být brán příliš v  úvahu. Při jeho vysokých hodnotách 
(> 90–100 mm Hg) i při léčbě by bylo vhodné vyloučit re-
nální onemocnění (při léčbě ACE-inhibitorem často dojde 
k vzestupu hodnot kreatininu, tedy poklesu renálních funkcí), 
případně hypofunkci štítné žlázy. Při nízkých hodnotách dia-
stolického TK (< 60–70 mm Hg) je třeba vyloučit aortální 
insuficienci. Ovšem tyto nízké hodnoty mohou být i obra-
zem právě již zcela neadekvátně stárnoucích a nepoddaj-
ných tepen, což by antihypertenzní farmakoterapii činilo 
ještě více žádoucí. V určení tuhosti tepen by mohlo být vy-
užito i jednoduchého stanovení tlakové amplitudy: odečtení 
diastolického od systolického krevního tlaku. Pokud je tato 
hodnota > 70 mm Hg, může se již jednat o sníženou poddaj-
nost tepen.

Měli bychom u tohoto pacienta farmakologicky 
řešit hladinu LDL-cholesterolu?
U pacienta z  této modelové kazuistiky můžeme také oče-
kávat výrazný efekt snížení hladiny LDL-C. Zmíněná velmi 
nízká hodnota LDL-C (< 1,8–1,4 mmol/l) je hodnota, která 
je u našeho modelového pacienta dosažitelná nejspíše již 
pouhým podáváním statinu. Nejlepších výsledků bylo do-
saženo s atorvastatinem (10–80 mg denně), u kterého již 
u menší dávky 10–40 mg můžeme očekávat pokles LDL-C 
o přibližně 40–50 % a přiblížit se hladině LDL-C 1,8 mmol/l 
při menším riziku nežádoucích účinků. Odpůrci sekvenční 
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terapie, jak zmíněno již výše, by neváhali s nasazením dávky 
maximální, ale u některých osob to může negativně ovlivnit 
spolupráci/adherenci pacienta, jak opět zmíněno již výše. 

Důležité je včas odhadnout i možný vztah pacienta k léčbě 
a našim doporučením.

Důvody a zvládání nonadherence pacienta
Časté faktory nonadherence jsou následující:
 velice nízký věk nebo vysoký věk 
 aktivní kuřáctví
 preference vysokotučné stravy
 neochota k fyzické aktivitě a pohybu
 nedůvěra v nově nasazený lék
 nový pacient
 odmítání další léčby
 příliš mnoho dalších léků
 nežádoucí účinky léku
 finanční náklady
 ovlivnění mediálními zprávami o dané terapii negativního 
vyznění 

Především takto „podezřelým“ pacientům bychom měli jasně 
vysvětlit, čeho chceme léčbou dosáhnout a  proč je třeba 
začít s  farmakoterapií a úpravou životní stylu již nyní, tedy 
proč dále nevyčkávat. Léky by měly být zvoleny s ohledem na 
lékové  interakce, doplatek a případné nežádoucí účinky. Sta-
novení již přítomných cévních změn a jejich demonstrace pa-
cientovi může také výrazně zvýšit jeho spolupráci. 

Velkým přínosem z hlediska adherence je i zjednodušení 
způsobu užívání léků. Zejména je přínosné maximální možné 

omezení počtu užívaných tablet a co nejjednodušší schéma 
užívání medikace. 

V případně korigování dyslipidemie a hypertenze tedy kom-
binace statinu a ACE-inhibitoru v jedné tabletě. 

Dobré zkušenostmi při získávání adherence k  léčbě jak 
dietetické, tak farmakologické máme s jednoduchými krát-
kými informačními materiály pro pacienty zatím především 
v tištěné podobě (obr).

Závěr
Máme k dispozici řadu prostředků, pomocí nichž jsme schopni 
určit, a především snížit riziko výskytu kardiovaskulárního one-
mocnění. V nejbližší době nás v důsledku opatření během pan-
demie COVID-19 pravděpodobně čeká i  „pandemie“ zvýšení 
rizika výskytu KVO pro zanedbání primární i sekundární pre-
vence. Aktuálním úkolem lékařů bude přesvědčit pacienty 
o přínosu preventivní léčby a zvolit farmakoterapii v jednodu-
chém dávkovacím schématu. K edukaci pacienta lze využít 
i  výsledky některých vyšetřovacích metod, jako je zobra-
zení aterosklerotických změn karotických a femorálních tepen 
ultrasonograficky nebo vyšetření tuhosti tepen dalšími meto-
dami. Změny mohou být relativně malé, ale trvalé a dlouho-
dobé, tedy pokud se uplatní včas, následně lze těžit z jejich 
dlouhodobého příznivého působení.

Body k zapamatování
 Češi tráví průměrně velkou část života s KVO.
 Vzhledem k  opatřením během pandemie COVID-19  je 
třeba se připravit na nárůst počtu pacientů se zvýšeným 
rizikem KVO.

Obr |  Příklad tištěného osvětového a informačního materiálu pro zvýšení adherence pacientů k hypolipidemické 

a antihypertenzní léčbě
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 Kompenzace hypertenze je na místě i  u mladších paci-
entů, u nichž lze využít mnohaleté příznivé působení níz-
kého krevního tlaku (systolického TK 120–140  mm Hg) 
na zdraví cév.

 U mladších pacientů s dyslipidemií je třeba využít i dlou-
hodobého přínosu snížení hladiny LDL-cholesterolu.

 Méně důsledná primární prevence vede u jedinců s hyper-
tenzí a dyslipidemií k poškození cílových/důležitých orgánů 
a důsledkem je časný výskyt aterosklerotických příhod 
ještě v produktivním věku a značná část života strávená 
v nemoci.

 Pro dosažení účinku léčby je rozhodující adherence. Pro 
její zvýšení je třeba volit léčbu s ohledem na interakce léků, 
doplatek a nežádoucí účinky, a to v jednoduchém dávkova-
cím schématu s využitím fixních kombinací. Tabulku s cévním 
věkem, zobrazení aterosklerotického plátu v karotických a fe-
morálních tepnách ultrasonograficky nebo zvýšenou tuhost 
cév je možné využít k motivaci pacienta k léčbě.

 Řešením, které nabízí zkrácení doby v nemoci, a tedy i za-
chování pracovní schopnosti a kvality života, je včasné za-
hájení preventivní léčby se současnou kompenzací všech 
rizikových faktorů. I  malá příznivá změna, která působí 
dostatečně dlouho, znamená velké snížení rizika KVO.

Tato práce byla podpořena MZ ČR – RVO („Institut klinické 
a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“)
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Abstrakt

Manažment dyslipidémií ostáva výzvou napriek objemu kvalitných dát a dostupnosti liečebných modalít. Epidémia ate-
rosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia je dominantnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo vyspelom svete. Prie-
nik Odporúčaní pre manažment dyslipidémií do ostatných dokumentov dokazuje význam tejto problematiky. Nové poznatky 
vedú k sprísneniu cieľových hodnôt pre LDL-cholesterol podľa stupňa kardiovaskulárneho rizika. Ročná mortalita po akút-
nom koronárnom syndróme v porovnaní s vyspelejšími krajinami neúmerne rastie. Analýza príčin poukazuje na zlý ma-
nažment rizikových faktorov po prepustení z hospitalizácie. Možnosti zlepšenia okrem iného smerujú k zmene indikačných 
obmedzení pre PCSK9-inhibítory.

Kľúčové slová: dyslipidémia – LDL-cholesterol – odporúčania – PCSK9-inhibítory

Abstract

The management of dyslipidemia remains a challenge despite the volume of EBM data and the availability of treatment mo-
dalities. The ASCVD epidemic is the dominant cause of morbidity and mortality in the developed world. The integration of 
the Guidelines for the Management of Dyslipidemias into other documents demonstrates the importance of this issue. New 
findings lead to the tightening of LDL-C target values according to CV risk levels. Annual mortality a
er ACS in Slovakia is 
rising disproportionately compared to more developed countries. The root cause analysis points to poor management of 
risk factors a
er hospital discharge. Opportunities for improvement include, inter alia, the changing of the indication re-
strictions for PCSK9 inhibitors.

Key words: dyslipidemia – guidelines – LDL-cholesterol – PCSK9 inhibitors 

Ako zlepšiť manažment liečby dyslipidémií 
u pacientov po akútnom koronárnom syndróme 
s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom?

How to improve the management of dyslipidemia in patients a
er acute 
coronary syndrome with a very high cardiovascular risk? 
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Problematika manažmentu dyslipidémií po 
AKS
Problematika manažmentu dyslipidémií po akútnom koronár-
nom syndróme (AKS), ale aj všeobecne, ostáva napriek sile 
dôkazov a objemu kvalitných informácií na chvoste záujmu 
laickej, ale bohužiaľ aj odbornej verejnosti. Príčin je veľa, či 
už ide o fakt, že vysoké hladiny cholesterolu v krvi „nebolia“, 
a teda nie dôvod ich riešiť, alebo o masívnu mediálnu anti-
kampaň voči statínom alebo jednoducho igno rujeme fakt, 
že bez cholesterolu niet aterosklerózy a bez aterosklerózy by 
nemohlo dôjsť k drvivej väčšine prípadov AKS (najmä infarktu 
myokardu 1. typu), ale aj iných manifestácií aterosklerózy napr. 
v cerebrovaskulárnom alebo periférnom cievnom riečisku.

Neoddiskutovateľnou skutočnosťou je, že ateroskleróza 
a jej klinické manifestácie neohrozene dominujú v príčinách 
chorobnosti a úmrtnosti v tzv. vyspelom západnom svete. 

Ateroskleróza – mortalita, prevencia 
a novinky v odporúčaniach
Aj v súčasnosti, napriek pandemickej dobe, nestratila ate-
roskleróza toto svoje negatívne vedúce postavenie ani na 
Slovensku [1]. Pandemická doba navyše svojim negatív-
nym vplyvom na tzv. bielu medicínu pravdepodobne naďa-
lej zhorší štatistické údaje, ktoré budú za uplynulý rok zve-
rejnené v najbližšom období.

Zarážajúca preto ostáva naša inercia k objektívnym faktom. 
Pritom objem poznatkov v tejto sfére narastá takým rých-
lym tempom, že Odporúčania EAS/ESC na manažment dys-
lipidémií sú v ostatnom období najčastejšie aktualizovanými 
a majú presah aj do Odporúčaní pre kardiovaskulárnu preven-
ciu (2021), NSTE-AKS (2020), chronický koronárny syndróm 
(2019), diabetes mellitus (2019) a aktualizujú ciele publikované 
v starších Odporúčaniach pre STEMI (2017) [2–7]. V aktuálne 
platných Odporúčaniach EAS/ESC pre manažment dyslipid-
émií sa po prvýkrát uvádza podtitul „modifikácia lipidov 

s cieľom zredukovať kardiovaskulárne riziko“ ako reakcia na 
epidémiu manifestných foriem aterosklerózy.

Kým v roku 2011 Odporúčania poznali len 2 terapeutické ciele, 
a to < 2,5 mmol/l a < 1,8 mmol/l pre pacientov so známym kar-
diovaskulárnym ochorením, resp. jedincov s  významným zvý-
šením rizikového faktora, už v roku 2016 pribudla 3. kategó-
ria – všeobecná populácia jedincov s nízkym, resp. stredne 
zvýšeným rizikom s cieľovou hodnotou pre LDL-cholesterol 
(LDL-C) < 3,0  mmol/l. Tu už bola zrejmá snaha primárne 
preventívne ovplyvniť aterosklerózu už v asymptomatickom 
štádiu a  oddialiť tak nástup klinickej manifestácie. Aj tu 
platí, že prevencia je lepšia (a lacnejšia) ako liečba. Dôkazy 
o škodlivosti zvýšených koncentrácií LDL-C a prospešnosti 
ich znižovania viedli v roku 2019 jednak k sprísneniu cieľov 
ako aj rozšíreniu kategórií na 5: nízke a stredné riziko už ne-
tvoria 1 kategóriu, ale 2 kategórie a na opačnej strane spek-
tra pribudla kategória extrémne vysokého rizika reflektu-
júca fakt, že aj napriek maximálnej hypolipidemickej liečbe 
založenej na statínoch a/alebo ezetimibe nie je výnimkou 
recidíva aterosklerotickej príhody v  akomkoľvek riečisku, 
a vzniká tak potreba sprísniť cieľ na doteraz nepredstavi-
teľné hodnoty pre LDL-C, a to < 1,0 mmol/l [2].

Aj tieto snahy zostavovateľov Odporúčaní vychádzajú z plat-
nej LDL-hypotézy – čím nižšie, tým lepšie [8] a  vzhľadom 
na fakt, že pacienti po AKS majú automaticky veľmi vysoké 
kardiovaskulárne (KV) riziko, pridávame aj konštatovanie, 
že nielen čím nižšie, tým lepšie, ale aj čím skôr, tým lepšie – 
s cieľom ovplyvniť koncentrácie LDL-C v najvulnerabilnejšej 
fáze po AKS a dosiahnuť tak čo možno najväčší prospech 
pacienta. Toto konštatovanie sa opiera o závery štúdie SWE-
DEHEART [9].

Akútny manažment pacientov s AKS na Slovensku znesie 
najprísnejšie európske kritériá. Percento invazívne vyšetre-
ných a intervenčne riešených pacientov je vysoké, nemoc-
ničná mortalita sa pohybuje < 5 %, rastie však 30-dňová, 

Graf 1 | Príčiny úmrtí v Slovenskej republike v roku 2020. Upravené podľa [1]
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ale najmä ročná mortalita, ktorá sa blíži k  20  %. Analýzou 
príčin prichádzame k záveru, že manažment dyslipidémií je 
hlavným dôvodom tejto nelichotivej situácie. Dyslipidémie sú 
totiž najdôležitejším modifikovateľným rizikovým faktorom 
kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Práve preto by sme mali 
upriamiť našu pozornosť, ale hlavne aktivitu, na dodržiavanie 
platných Odporúčaní [2].

Slovensko patrí medzi krajiny zaradené Európskou kardio-
logickou spoločnosťou (ESC) medzi vysoko rizikové z hľadiska 
10-ročného skóre fatálnej KV-príhody [2]. Aj naše vlastné 
dáta reflektujú tristnú situáciu s  kontrolou LDL-C v  sekun-
dárnej prevencii, ako uvádza prieskum spoločnosti Vantage 
z roku 2020 [10], graf 3. Pritom išlo o zber dát „len“ zo špe-
cializovaných interných, kardiologických a diabetologických 
ambulancií, teda sa dá predpokladať, že realita každodennej 
praxe vo všeobecnosti bude pravdepodobne horšia. 

Aj tento moment bol podnetom vzniku dokumentu Op-
timálne využitie lipidy znižujúcej terapie po AKS, ktorý re-
flektuje potrebu zlepšenia manažmentu dyslipidémií v  se-
kundárnej prevencii AKS v krajinách strednej a juhovýchodnej 
Európy [12], na vzniku ktorého sme sa podieľali. Vychádzajúc 
z tohto dokumentu, potrebujeme prekonať niekoľko prekážok.

Prvou prekážkou je možnosť kontroly lipidogramu, alebo 
aspoň minimálne hodnôt LDL-C s odstupom 4–6 týždňov po 
prepustení pacienta z nemocnice po prekonaní AKS. Tu vo 
všeobecnosti narážame na porušenú frekvenciu ordinova-
nia vyšetrenia, pravidlo zavedené zdravotnými poisťovňami 
(ZP) 1-krát za 3 mesiace, nerešpektujúc platné Odporúčania 
[2]. Pri snahe o ad hoc prekonanie tejto prekážky vynakladáme 
opakovane čas a energiu, je to síce v prospech pacienta, ale 
potrebné by bolo systémové riešenie na zjednodušenie ma-
nažmentu. Nie je našim zámerom „plytvať“ kapacitami labora-

Graf 2 | Výsledky štúdie SWEDEHEART potvrdzujúce v reálnej praxi LDL-hypotézu. Upravené podľa [9]
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tórií ani zdrojmi ZP, ale v prvom rade by malo byť záujmom ZP, 
aby bol pacient v sekundárnej prevencii manažovaný správne.

Ďalšou prekážkou je chýbajúca „sieť zodpovednosti“ za pa-
cienta po AKS. Z hľadiska manažmentu dyslipidémie prepúš-

ťacia správa z kardiocentier by mala obsahovať informáciu 
o zdravej životospráve, intenzívnej statínovej liečbe (rosuvasta-
tin, atorvastatin) a nutnosti kontroly lipidogramu o 4–6 týždňov 
s odporučením úpravy liečby (pridanie ezetimibu pri nedosiah-

Tab. 2 |  Odporúčania pre hypolipidemickú liečbu u pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom 

s AKS. Upravené podľa [2]

ODPORÚČANIE TRIEDA 
ODPORÚČANIA ÚROVEŇ DÔKAZU

U všetkých pacientov s AKS bez kontraindikácie alebo anamnézy intolerancie sa od-
porúča čo najskôr začať alebo pokračovať v liečbe vysokou dávkou statínu bez ohľadu na 
vstupnú hodnotu LDL-C.

I A

Odporúča sa skontrolovať hodnotu LDL-C o 4–6 týždňoch po AKS s cieľom overiť dosia-
hnutie ≥ 50 % poklesu a cieľovej hodnoty < 1, 4 mmol/l. Overí sa tolerancia statínovej 
liečby a dávka statinu sa per personam upraví.

IIa C

Ak sa na maximálne tolerovanej dávke statínu po 4–6 týždňoch nepodarí dosiahnuť 
cieľové hodnoty LDL-C, odporúča sa pridať ezetimib. I B

Ak sa na maximálne tolerovanej dávke statínu s ezetimibom po 4–6 týždňoch nepodarí 
dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-C, odporúča sa pridať inhibítor PCSK9 I B

U pacientov s potvrdenou statínovou intoleranciou alebo pri kontraindikácii podávania 
statínu by sa mala zvážiť liečba ezetimibom IIa C

U pacientov s AKS, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty LDL-C napriek maximálne tolerova-
nej dávke statínu s ezetimibom by sa malo zvážiť pridanie inhibítora PCSK9 čo najskôr po 
AKS (ak je to možné, ešte počas hospitalizácie)

IIa C

Graf 4 | Významnosť rizikových faktorov pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení

Graf 3 |  Kontrola hodnôt LDL-C v špecializovaných kardiologických, interných a diabetologických ambulanciách 

na Slovensku v roku 2020. Upravené podľa [11] (©Vantage s.r.o.)
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nutí cieľových hodnôt LDL-C) a eventuálne možnosti ďalšej 
uptitrácie hypolipidemickej liečby, ktorá sa opiera o inhibí-
tory PCSK9. Tu sme však na rozdiel od iných krajín indikačne 
obmedzení hodnotou ≥ 3,5 mmol/l. Preskripčné obmedze-
nie na kardiológov, internistov, diabetológov a endokrinoló-
gov nepovažujeme za prekážku. Uvedomujúc si obrovskú 
priepasť medzi cieľovou hodnotou 1,4  mmol/l a  indikač-
ným limitom 3,5 mmol/l, musíme vyvinúť úsilie na „zjem-
nenie“ indikačných kritérií, minimálne podľa vzoru z Českej 
republiky (3,0  mmol/l), ideálnym riešením by bolo zruše-
nie indikačného limitu aspoň pre najrizikovejších pacientov. 
Je potrebné si uvedomiť, že správnym manažmentom dysli-
pidémií môžeme dosiahnuť najväčšiu pozitívnu modifikáciu 
KV-rizika, čo potvrdzujú aj závery štúdie INTERHEART [13].

Už spomínaný dokument [12] reflektujúci potrebu zlep-
šenia manažmentu sekundárnej prevencie AKS v strednej 
a juhovýchodnej Európe si kladie najambicióznejší cieľ zre-
dukovať hladinu LDL-C na hodnotu < 1 mmol/l. 

Záverom
Kým sa však dopracujeme k takýmto ambicióznym výsled-
kom, bude potrebné vytvoriť už vyššie spomínanú „sieť 
zodpovednosti“ za pacientov po AKS tak, aby sa prijateľné 
mortalitné dáta z  hospitalizácií neúmerne nezvyšovali po 
mesiaci a po roku a finančné prostriedky z verejného zdra-
votného poistenia, vynaložené na finančne náročnú inter-
venčnú liečbu, neboli vynaložené zbytočne.
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rovněž hypersenzitivní reakce po parenterálním podání přípravků s komplexy železa, které byly předtím bez problémů snášeny. Byly 
hlášeny hypersenzitivní reakce, které se rozvinuly do podoby Kounisova syndromu (akutní alergický spasmus koronárních arterií, který 
může vyústit v infarkt myokardu). U pacientů se známými alergiemi včetně pacientů se závažným astmatem, ekzémem nebo jinou 
atopickou alergií v anamnéze je riziko vyšší. Riziko hypersenzitivní reakce na parenterální podání přípravků s komplexy železa je vyšší 
rovněž v případě pacientů s poruchou imunity nebo záněty (např. systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida). Přípravek 
Ferinject může být podán pouze personálem kvalifi kovaným pro vyhodnocení a zvládnutí anafylaktických reakcí a v zařízení, ve kterém 
je zajištěno kompletní vybavení k resuscitaci. Pacienty je nutné sledovat z hlediska možnosti vzniku nežádoucích účinků minimálně po 
dobu 30 minut po každém podání přípravku Ferinject. Pokud se během podávání objeví hypersenzitivní reakce nebo příznaky 
intolerance, léčba musí být okamžitě ukončena. Musí být k dispozici vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci a vybavení pro zvládnutí 
akutních anafylaktických/anafylaktoidních reakcí včetně injekčního roztoku adrenalinu 1:1000. Doplňková léčba antihistaminiky a/
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hypofosfatemie, která vedla k osteomalacii a zlomeninám, jež vyžadovaly léčebné zákroky včetně chirurgických. Pacienty je zapotřebí 
poučit, aby vyhledali lékaře, pokud zaznamenají zhoršující se únavu s bolestmi svalů nebo kostí. U pacientů, kteří tento přípravek dostá-
vají opakovaně ve vyšších dávkách nebo dlouhodobě, a u pacientů s rizikovými faktory hypofosfatemie je zapotřebí monitorovat sérové 
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maltózy. Porucha funkce jater nebo ledvin: u pacientů s poruchou jater by mělo být parenterální železo podáváno pouze po pečlivém 
posouzení rizika a přínosu. Od parenterálního podání železa bychom měli upustit u pacientů s takovou poruchou jater, kde předávková-
ní železem může situaci zhoršit, zvláště u porfyria cutanea tarda (PCT). Doporučuje se pečlivé monitorování hladiny železa, aby se za-
bránilo předávkování železem. K dispozici nejsou žádné bezpečnostní údaje o jednorázovém podání více než 200 mg železa pacientům 
s chronickým onemocněním ledvin a závislým na hemodialýze. Infekce: parenterální železo musí být používáno obezřetně v případě 
akutní nebo chronické infekce, astmatu, ekzému nebo atopických alergií. U pacientů s probíhající bakteriémií se doporučuje léčbu pří-
pravkem Ferinject ukončit. Proto je u pacientů s chronickou infekcí nutné provést posouzení přínosu a rizika a vzít přitom v úvahu potla-
čení tvorby červených krvinek. Extravazace: při podávání přípravku Ferinject je třeba dbát opatrnosti a vyvarovat se paravenózního 
úniku. Paravenózní únik přípravku Ferinject v místě podání může vést k podráždění kůže a možnému dlouhodobému hnědému 
zbarvení v místě podání. V případě paravenózního úniku musí být podávání přípravku Ferinject okamžitě ukončeno. Pomocné látky:
přípravek Ferinject obsahuje až 5,5 mg (0,24 mmol) sodíku v jednom ml neředěného roztoku, což odpovídá 0,3 % doporučeného 
maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Pediatrická populace: podávání příprav-
ku Ferinject dětem nebylo dosud hodnoceno, není doporučeno podávat přípravek dětem do 14 let Interakce s jinými léčivými 
přípravky a jiné formy interakce: při souběžném podávání s parenterálními přípravky obsahujícími železo je absorpce orálně 
podávaného železa snížena. Pokud je to nutné, mělo by být perorální podávání železa zahájeno nejdříve 5 dní po posledním podání 
přípravku Ferinject. Fertilita, těhotenství a kojení:Těhotenství: údaje o podání přípravku Ferinject těhotným ženám jsou ome-
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pokud to není zcela nezbytné. Defi cit železa v prvním trimestru těhotenství lze v řadě případů léčit perorálním podáváním. Léčba pří-
pravkem Ferinject smí být použita během druhého a třetího trimestru, pouze pokud přínos převáží potenciální riziko pro matku a plod. 
Po parenterálním podání železa se může vyskytnout fetální bradykardie. Ve většině případů je přechodná a vzniká v důsledku hypersen-
zitivní reakce u matky. V průběhu intravenózního podávání parenterálního železa těhotným ženám je nutné nenarozené dítě pečlivě 
monitorovat. Na základě dat ze studií na zvířatech lze předpokládat, že železo uvolněné z přípravku Ferinject může přestoupit placentár-
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zici. Experimentální podávání přípravku zvířatům nemělo na fertilitu vliv. Nežádoucí účinky: uvedeny jsou nežádoucí účinky léčivé-
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hlavy, závratě, zrudnutí, hypertenze, nevolnost, reakce v místě injekce/infuze. Méně časté nežádoucí účinky (≥1/1000 až <1/100): 
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periferní edém, zimnice, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy, gama-glytamyltransferázy a laktátde-
hydrogenázy v krvi, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi. Vzácné nežádoucí účinky (≥1/10 000 až <1/1000): anafylaktoidní/
anafylaktická reakce, úzkost, fl ebitida, synkopa, presynkopa, bronchospasmus, nadýmání, angioedém, bledost, vzdálená změna zbar-
vení kůže, malátnost, chřipce podobné onemocnění (může propuknout během několika hodin až dní). Není známo: ztráta vědomí, 
Kounisův syndrom, edém obličeje, hypofosfatemická osteomalacie. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte přípravek v 
původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o 
registraci: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Francie. Registrační 
číslo: 12/747/07-C. Datum revize: 11/2021. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský 
předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným Souhr-
nem údajů o přípravku. Úplnou informaci o přípravku obdržíte na adrese: Swixx Biopharma s.r.o., Hybernská 1034/5, 110 00 
Praha 1, tel.: +420 242 434 222. Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv (SÚKL): https://www.sukl.cz. Nežádoucí účinky musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.
cz/nahlasit-nezadouci-ucinek nebo fi rmě Swixx Biopharma s.r.o. prostřednictvím e-mailu: medinfo.czech@swixxbiopharma.com

Literatura: 
1. McDonagh T, Metra M et al. Eur Heart J 2021.doi:10.1093/

eurheartj/ehab368
2. McDonagh T et al. Eur J Heart Fail 2018;20(12):1664–72.
3. Ponikowski P et al. Eur Heart J 2015;36(11):657–68. 

4. Ponikowski P et al. Lancet 2020. DOI: 10.1016/S0140– 
6736(20)32339–4. 

5. Drozd M et al. Am J Cardiovasc Drugs 2017;17(3):183–201.
6. Anker SD et al. Eur J Heart Fail 2018;20:125–33.
7. Ferinject Souhrn údajů o přípravku, 6/2021

SWIXX Biopharma s.r.o
Hybernská 1034/5

110 00 Praha 1

PRO SRDCE JAKO ZE ŽELEZA
SCREENING, DIAGNOSTIKA, PŘÍPADNĚ I.V. LÉČBA DEFICITU ŽELEZA MÁ 

BÝT SOUČÁSTÍ MANAGEMENTU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (HF)* (1,2)

FERINJECT®

(CARBOXYMALTOSUM FERRICUM, FCM) JE JEDINÉ I.V. ŽELEZO 
V DOPORUČENÍCH ESC PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ Z ROKU 2021(1,2)

 zmírňuje symptomy srdečního selhání, 
zlepšuje cvičební kapacitu a kvalitu života(1,2)

 přispívá ke snížení rizika hospitalizace 
pro zhoršení příznaků HF(1-3)

 umožňuje rychlé podání železa
Za pouhých 15 minut lze podat až 1000 mg železa jako FCM(4,6)

 efektivně a rychle doplňuje tělní zásoby železa 
Již po 4 týdnech terapie mohou být patrné pozitivní účinky(4,5)

 je dobře tolerován a má příznivý bezpečnostní profil(3-7)
* u všech pacientů s HF 

PM-CZ-2021-12-2926_188x268 CZ Ferinject inzerce.indd   1 17.01.2022   14:04:43



www.atheroreview.eu AtheroRev 2022; 7(1): 29–33

29

Abstrakt

Familiární dysbetalipoproteinemie (FD) je autosomálně recesivně dědičným (vzácně dominantně) onemocněním, které 
podmiňuje mutace či polymorfizmus genu pro apolipoprotein E. Typickým genotypem je APOE2/E2, fenotypem pak smí-
šená dys lipidemie (DLP) manifestující se v kontextu dalších vyvolávajících metabolických či genetických faktorů. Jedná se 
o velmi aterogenní DLP, jež v konečném důsledku vede k předčasné manifestaci aterosklerózy, a to jak koronární, tak peri-
ferní. V ČR se předpokládá až 10 000 pacientů s touto diagnózou, bohužel jejich záchyt je dramaticky nižší. Na FD musíme 
pomýšlet vždy u pacientů s těžší smíšenou DLP s poměrem celkového cholesterolu a triglyceridů (T-C/TG) přibližně 2(1) : 1. 
Pacienty vhodné k dalšímu (zejména genetickému) vyšetření lze spolehlivě vybrat pomocí poměru nonHDL-cholesterolu 
a apolipoproteinu B. Definitivní diagnóza je pak stanovena pomocí genotypizace apolipoproteinu E, vzácněji ultracentrifu-
gací lipoproteinů či elektroforeticky. Základ léčby představují důsledná režimová opatření; farmakoterapii volby pak kom-
binace statinu s fibrátem.

Klíčová slova: akutní pankreatitida  – apolipoprotein E  – ateroskleróza  – familiární dysbetalipoproteinemie  – fibrát 
– KV-riziko – statin

Abstract

Familial dysbetalipoproteinemia (FD) is an autosomal recessive inherited (rarely dominant) disease that is caused by muta-
tions or polymorphisms in the apolipoprotein E gene. The typical genotype is APOE2/E2, the phenotype is mixed dyslipid-
emia (DLP) manifesting in the context of other metabolic or genetic trigger factors. It is a very atherogenic dyslipidemia, 
which inevitably leads to the premature manifestation of atherosclerosis, both coronary and peripheral. Up to 10,000 pa-
tients with this diagnosis are expected in the Czech Republic, but unfortunately their detection is dramatically lower. FD 
must always be considered in patients with severe mixed DLP with a TC (total cholesterol)/TG (triglyceride) ratio of approx-
imately 2(1) : 1. Patients suitable for further (especially genetic) examination can be reliably selected using the ratio of non-
HDL-cholesterol/apolipoprotein B. The definitive diagnosis is then determined by genotyping apolipoprotein E, rarely by ul-
tracentrifugation of lipoproteins or electrophoretically. The basis of treatment are lifestyle measures; pharmacotherapy of 
choice is a combination of statin with fibrate.

Key words: acute pancreatitis – apolipoprotein E – atherosclerosis – CV risk – familial dysbetalipoproteinemia – fibrate – statin

Úvod, definice, epidemiologie
Familiární dysbetalipoproteinemie (FD) je autosomálně re-
cesivně (AR; vzácněji dominantně) dědičnou poruchou me-
tabolizmu lipidů a lipoproteinových částic, která je podmí-
něna polymorfizmem či mutací genu pro apolipoprotein E 
(APOE) [1]. Dle Fredricksona et al se jedná o hyperlipopro-
teinemii III. typu, tj. kombinaci hypertriglyceridemie (HTG) 

s VLDL-částicemi bohatými na cholesterol, a to za podmín-
ky, že je zachován poměr VLDL-cholesterol/triglyceridy 
(TG) > 0,3 [2]. Díky abnormalitám apolipoproteinu E (apoE) 
dochází k narušení clearance na TG bohatých (remnatních) 
částic, které se tak podílejí nejen na akceleraci aterosklero-
tického cévního postižení, ale také na možném vzniku akut-
ních pankreatitid.

Familiární dysbetalipoproteinemie: známá neznámá

Familial dysbetalipoproteinemia: known unknown 
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Gen APOE se vyskytuje ve 3 alelách (E2, E3, E4), přičemž 
alela E3 je v běžné populaci nejčastější (77–82 %), následo-
vána alelou E4  (11–15 %) a alelou E2  (7–8 %) [3,4]. Kombi-
nací výše popsaných alel vzniká 6 možných alelických párů 
– 3 homozygotní, 3 heterozygotní. Ve většině případů je FD 
asociována s homozygotním genotypem APOE2/E2 (90 %), 
což je také důvod, proč se dlouhou dobu myslelo, že se 
jedná pouze o AR dědičné onemocnění [5]. Odchylky krevních 
lipidů dokumentujeme pouze u 5–15 % pacientů s APOE2/E2 
a předpokládají se další vyvolávající faktory (meta bolické, ge-
netické aj) vedoucí k manifestaci tohoto typu DLP [1,6]. Dle 
posledních poznatků je až 10 % případů FD způsobeno auto-
somálně dominantní mutací genu APOE [5].

Apolipoprotein E je součástí většiny plazmatických lipo-
proteinů včetně malé subpopulace LDL-částic a slouží jako 
ligand LDL-receptorů (LDL-R) či heparansulfát-proteoglykanů 
(plní funkci „receptorů“ – HSPG-R). V  játrech je tak zapojen 
do clearance na TG bohatých částic (VLDL-částice, chylomik-
rony) včetně těch remnantních (zbytky VLDL-částic, IDL-čás-
tice, zbytky chylomikronů) [7–9]. Jednotlivé genotypy APOE 
se však váží k výše uvedeným receptorům s různou afini-
tou, a právě genotyp APOE2/E2 vykazuje afinitu menší než 
2 % ve srovnání s nejběžnějším genotypem APOE3/E3 [10].

Typickým fenotypem FD je smíšená DLP podmíněná aku-
mulací na TG bohatých (remnantních) lipoproteinových částic 
(zejména remnantů VLDL-částic a chylomikronů). Uvádí se, 
že pokud je poměr celkového cholesterolu (T-C - Total Cho-
lesterol) ku triglyceridům (TG) 2(1) : 1, měli bychom pomýš-
let možnou FD.

Prevalence FD se různí dle definice tohoto onemocnění. Dle 
posledních dostupných zdrojů (za předpokladu, že je brána 
v potaz i AD dědičná forma) se udává prevalence 0,12–2 % [11]. 
Jakkoli se může zdát FD relativně vzácná, opak je pravdou – 
v České republice se předpokládá přibližně 10 000 pacientů 
s touto diagnózou. Záchyt pacientů je však relativně nízký; dle 
literárních pramenů pouze 25 % [1].

Patofyziologie FD, metabolizmus 
remnantních částic
FD je ve většině případů AR dědičným onemocněním, pro 
které je charakteristický genotyp APOE2/E2. Pouze u necelé 
pětiny pacientů s APOE2/E2 však dochází k rozvoji typického 
fenotypu smíšené DLP, a to především v kontextu dalších vy-

volávajících environmentálních, metabolických či genetic-
kých faktorů. V  ostatních případech se může jednat o  pa-
cienty normolipidemické či dokonce hypolipidemické, což 
bývá vysvětlováno sníženou produkcí remnantních LDL-čás-
tic, která vede k overexpresi LDL-R v játrech, čímž se zvy-
šuje jejich clearance. Dalším možným vysvětlením může 
být změněná funkce apolipoproteinu CII (kofaktor lipopro-
teinové lipázy – LPL), který je zodpovědný za sníženou ak-
tivitu LPL.

Apolipoprotein E je přítomen na povrchu VLDL-částic, chylo-
mikronů a jejich remnant, dále pak na některých HDL- a LDL-čás-
ticích. VLDL-částice jsou ve většině případů spolu s 10–20 mo-
lekulami apoE na svém povrchu produkovány v  játrech; 
chylomikrony získávají apoE z HDL-částic v plazmě [7].

Apolipoprotein E, obecně, je ligandem LDL-R v  játrech, 
přičemž je známo, že k vazbě jak VLDL-, tak i remnantních 
částic na tento receptor dochází pouze v přítomnosti apoli-
poproteinu B100 (apoB100), a to navíc jen za předpokladu, 
že tyto partikule mají vhodné složení a velikost. Například 
v  době HTG je řada VLDL-částic produkována bez apoE. 
Takové částice podléhají clearance v  játrech až po jejich 
konverzi na LDL-částice [12].

Dalším „receptorem“ vázajícím apoE jsou již zmíněné HSPG-R, 
tvořené polypeptidovým řetězcem a polymery hepa  ransulfátů. 
Tyto slouží k vazbě ligandů a  lipoproteinových částic [13]. 
V játrech existuje několik druhů těchto „receptorů“, avšak 
v souvislosti s FD je nejvýznamnějším syndecan 1 HSPG-R 
lokalizovaný v Disseho prostoru [12].

VLDL-částice spolu s chylomikrony představují nosiče ne-
utrálních lipidů, tj. TG a esterů cholesterolu (CE) – TG tvoří 
přibližně 80 % VLDL-částic, resp. 90 % chylomikronů. Díky 
cholesterylester-transfer proteinu (CETP) dochází v plazmě 
k  výměně TG z  VLDL-částic/chylomikronů za CE z  HDL-/
LDL-částic. Vzniká tak řada velmi aterogenních partikulí. 
Navíc lipolýzou TG v HDL-částicích (obohacených o TG) do-
chází ke změně jejich denzity (vznik malých HDL-částic), 
což urychluje jejich degradaci [12]. Tímto mechanizmem lze 
vysvětlit, proč má většina pacientů s FD nižší hladiny HDL–C 
[14].

Gen APOE je lokalizován na dlouhém raménku 19. chro-
mosomu a skládá se z 2 domén, a to amino a karboxylové. 
Vazebné místo pro LDL-R i HPSG-R se nachází v oblasti ami-
noterminální domény, tj. oblasti bohaté na arginin a  lyzin, 

Tab. | Faktory asociované s manifestací DLP u FD. Upraveno podle [18]

environmentální, hormonální genetické sekundární

léky – kortikoidy, tamoxifen, retinoidy, antipsychotika familiární hypercholesterolemie mnohočetný myelom

konzumace alkoholu familiární kombinovaná hypercholesterolemie paraproteinemie

hypotyreóza snížená aktivita HL systémový lupus erythematodes

těhotentsví snížená aktivita LPL

diabetes, inzulinová rezistence

obezita
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která umožňuje díky svému pozitivnímu náboji dobrou in-
terakci s  negativním nábojem vazebné domény LDL-R 
a HSPG-R. Karboxylová doména je naopak zodpovědná za 
vazbu lipidů [15].

Izoforma apoE2 se liší od běžné apoE3 substitucí argininu 
za cystein v pozici 158 (Arg158>Cys nebo p.R176C), a dochází 
tak k narušení tvorby solných můstků s argininem, který je 
nutný pro vazbu apoE k LDL-receptorům [16]. Afinita je pak ve 
srovnání s běžným genotypem APOE3/E3 výrazně snížena 
(< 2 %). Většina populace s genotypem APOE2/E2 má fe-
notypově nižší nebo normální hladiny krevních lipidů a rela-
tivně nízké kardiovaskulární (KV) riziko. Předpokládá se, že 
u těchto jedinců je zajištěna clearance remnantních částic 
právě přes HPSG-R, pro něž má apoE2 60% afinitu ve srov-
nání s apoE3 [12].

Jak již bylo zmíněno výše, k manifestaci FD je zapotřebí 
dalších vyvolávajících faktorů, např. hormonálních změn, pří-
tomnosti obezity, inzulinové rezistence, hypotyreózy, nefro-
tického syndromu či genetických variant pro APOC3, APOA5, 
LPL či HL. Pro přehlednost jsou dílčí faktory asocio vané s roz-
vojem FD shrnuty v tab [12].

Popisují se četné mechanizmy, kterými se agravující fak-
tory podílejí na vzniku FD. Jedná například o vystupňovanou 
produkci VLDL-částic, snížení počtu LDL-R, inhibici lipolýzy 
TG či snížení clearance remnantních částic přes HSPG-R [17].

Hypotéza, že HSPG-R nejspíše hrají roli v patogenezi FD, 
vyšla z pozorování, že u pacientů s FD a třemi relativně ty-
pickými autosomálně dominantními mutacemi (Arg145>Cys, 
Arg142>Cys, apoE-Leiden) nebyla nalezena snížená afinita 
k LDL-R, která je typická pro apoE2 variantu [8]. Ačkoliv byla 
afinita apoE k LDL-R stále jen 20–40 % ve srovnání s apoE3, 
byl nejzajímavějším objevem pokles afinity apoE k  HSPG-R, 
který byl 0–30 % ve srovnání s apoE3. Autoři se tak domnívali, 
že právě genetické ovlivnění clearance lipoproteinových částic 
přes HSPG-R vede k rozvoji FD. Tíže těchto mutací (dosud po-
psáno necelých 30) je pak zodpovědná za tíži FD [12].

Výše zmíněná inzulinová rezistence hraje zásadní roli právě 
při inhibici HSPG-R a předpokládá se, že dochází k  aktivaci 
genu heparansulfát-glukosamin-6-O-endosulfatázy 2 (SULF2), 
která podmiňuje degradaci těchto struktur, čímž je zásadně 
ovlivněna tíže smíšené DLP u pacientů s FD [17].

Je tedy zřejmé, že u jedinců s genotypem APOE2/E2 do-
chází ke kompenzatornímu navýšení clearance remnantních 
částic cestou HSPG-R, avšak jedná se o  děj limitovaný  – 
např. diskutovanou inzulinovou rezistencí.

Klinický obraz
Tak jako tomu bývá i u jiných DLP, klinické známky FD jsou 
velmi vzácné, avšak pokud se objeví, mohou být patogno-
mické. Pro FD jsou typické xantomy v palmárních záhybech 
(xantoma palmare striatum); vzácněji pak nacházíme xan-
tomy šlachové, tuberózní, eruptivní, tuberoeruptivní či do-
konce květákovité [1,20–22].

Většina pacientů s  FD je dlouhou dobu zcela asympto-
matická a primomanifestací tohoto onemocnění může být 

až předčasný výskyt aterosklerotických kardiovaskulárních 
onemocnění (ASKVO) či akutní pankreatitida jakožto možná 
komplikace HTG [13].

Závěry studií zabývajících se vztahem FD a  ASKVO se 
značně různí. Studie případů a  kontrol uvádějí, že jedinci 
s FD mají až 10násobně vyšší riziko předčasné manifestace 
aterosklerózy, a to jak koronární, tak periferní [1]. V evrop-
ské kohortě 305  pacientů s  FD byla prevalence předčas-
ného výskytu ASKVO 29 %, zatímco v jiné (africké) kohortě 
byla daleko vyšší: koronární postižení se vyskytovalo do-
konce u 47 % probandů. Ischemická choroba dolních kon-
četin pak byla diagnostikována u 20 % výše uvedené popu-
lace [21,24].

Dále byl popsán lineární vztah mezi genotypem apoE, 
hladinou LDL-C a  rizikem rozvoje ASKVO, pro který platí: 
APOE2/E2 > APOE2/E3 > APOE2/E4 > APOE3/E3 > APOE3/
E4 > APOE4/E4 [20].

Diagnostika
Zlatý standard diagnostiky FD představuje ultracentrifugace 
lipoproteinů, díky které lze stanovit na cholesterol bohaté 
VLDL-částice; FD je pak definována poměrem VLDL-C/TG 
> 0,3 [24,25]. Vzhledem k časové a finanční náročnosti se 
tato metoda v běžné praxi takřka neužívá [12].

Užitečnou a spolehlivou alternativou ultracentrifugace je 
polyakrylamidová gradientní gelová elektroforéza (PGGE), 
separující lipoproteiny dle jejich elektrického náboje a ve-
likosti. Při elektroforetickém dělení je pro FD patognomický 
nález odlišné migrace VLDL-částic, jež se nacházejí v pásu 
beta nebo tvoří kontinuální přechod mezi pásy prebeta a beta 
(za fyziologických okolností v prebeta „pozici“). V literatuře se 
uvádí, že tato metoda má pro diagnostiku FD senzitivitu 89 % 
a specificitu až 100 % [26]. Pro svou náročnost bývá v klinické 
praxi využívána zcela okrajově.

Z pohledu klinika je zcela zásadní výběr pacientů vhod-
ných k dalšímu vyšetření. Prvním vodítkem k zamyšlení se 
nad možnou FD by měla být situace, v níž přichází pacient 
se smíšenou DLP, u kterého je poměr mezi T-C/TG 2(1):1 (za 
podmínek T-C > 5 mmol/l, TG > 3 mmol/l) [1]. Je-li tedy vy-
slovena suspekce na FD, existuje celá řada diagnostických 
kritérií, jež mohou pomoci vybrat vhodné kandidáty k dal-
šímu (zejména genetickému) testování. K  hojně užívaným 
kritériím patří jednak poměr apoB/T-C < 0,15 g/mmol (sen-
zitivita 89 %, specificita 97 %), jednak tzv. apoB algoritmus, 
definující FD jako apoB < 1,2 g/l, TG > 2,3 mmol/l, TG/apoB 
< 10 a T-C/apoB > 6,2  (senzitivita 93 %, specificita 99 %) 
[27]. Srovnatelnou senzitivitu a specificitu má také poměr 
nonHDL-cholesterol/apoB, jako cut-off je stanovena hod-
nota > 2,6 mmol/g [28].

V klinické praxi se jeví jako nejvhodnější diagnostický algo-
ritmus právě poslední zmiňovaný poměr nonHDL-C/apoB, 
což dokládají nejen Paquette et al, ale také analýzy autorů 
tohoto článku (dosud nepublikovaná data) [29].

U více než 40  % pacientů s  FD jsou velmi nízké či ne-
detekovatelné koncentrace LDL-C; to je vysvětlováno naru-
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šenou konverzí VLDL-částic na LDL-částice [1]. Na tomto 
místě je nutno zdůraznit, že hladinu LDL-C u pacientů s FD 
nelze použít ani k  rozhodování o  terapii, ani jako cílovou 
hodnotu, jelikož u FD nelze běžnými metodami skutečnou 
koncentraci LDL-C stanovit. Proto je třeba se řídit výhradně 
hodnotami nonHDL-C.

Druhou část diagnostiky FD zaujímá samozřejmě genoty-
pizace APOE, případně další genové analýzy. Typickým nále-
zem u pacientů s FD je genotyp APOE2/E2; ten lze stanovit 
izoelektrickou fokusací či DNA analýzou. Nepřítomnost rece-
sivního genotypu však diagnózu FD nevylučuje. Je známo, že 
až 10 % případů FD je AD dědičných, proto ve velmi suspekt-
ních případech provádíme sekvenaci celého genu APOE [12].

Racionální algoritmus diagnostiky FD sumarizuje schéma.

Léčba
Základem léčby jsou jednak důsledná režimová opatření 
(vhodná dieta – preferenčně diabetická, zanechání kouření 
či pravidelná pohybová aktivita), jednak eliminace nebo spíše 
kompenzace případných vyvolávajících metabolických fak-
torů (diabetes, hypotyreózy atd) [1,30,31].

Pilíř farmakologické léčby, tak jako je tomu u jiných smí-
šených DLP, tvoří kombinace statinu s fibrátem. Užití sta-
tinů stimuluje expresi LDL-R, což vede ke zvýšení clearance 
částic obsahujících apoB a  apoE, včetně částic remnant-
ních. Fibráty – agonisté PPAR-α receptorů – podmiňují upre-
gulaci aktivity LPL, čímž dochází k  lipolýze TG v částicích 
bohatých na triglyceridy či ke zvýšené beta-oxidaci mast-
ných kyselin, a tím snížené tvorbě VLDL-částic [30].

Z důvodů popsaných výše nemůže být u pacientů s FD 
použit LDL-C ani k monitorování terapie, ani jako cíl tera-
pie. Vždy je třeba se řídit pouze hodnotou nonHDL-C, který 
je také primárním léčebným cílem. Jeho cílová hodnota 
pro osoby ve vysokém KV-riziku je < 2,6 mmol/l, u osob ve 
velmi vysokém riziku pak < 2,2 mmol/l [31].

Několik slov závěrem
Familiární dysbetalipoproteinemie představuje nejen velmi 
aterogenní DLP, která v konečném důsledku vede k před-
časné manifestaci aterosklerózy (jak koronární, tak peri-
ferní), ale může být (u pacientů, kteří mají velmi vysoké TG) 
také významným rizikovým faktorem rozvoje akutní pankre-
atitidy. V ČR se dá předpokládat až 10 000 pacientů s touto 
diagnózou, bohužel jejich záchyt je dramaticky nižší. Na FD 
musíme pomýšlet vždy u pacientů s těžší smíšenou DLP (T-C 
> 5 mmol/l, TG > 3 mmol/l), u kterých je poměr T-C/TG přibližně 

2(1) : 1. Pacienty vhodné k dalšímu, zejména genetickému, vy-
šetření lze spolehlivě vybrat pomocí poměru nonHDL-C/apoB. 
Definitivní diagnóza je pak stanovena pomocí genotypizace 
apoE, vzácněji ultracentrifugací lipoproteinů či PGGE. Zá-
kladem léčby jsou důsledná režimová opatření; farmakote-
rapií volby pak kombinace statinu s fibrátem.

Podpořeno grantem GA UK č. 70220 a grantem MZ ČR-RVO-
-VFN64165.
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Abstrakt

Implantace mechanických srdečních podpor je spolu s transplantací srdce základní modalitou terapie konzervativně neřeši-
telného srdečního selhání. Dnes nejčastěji využívané levostranné srdeční podpory s kontinuálním tokem krve svým příjem-
cům zlepšují přežívání i kvalitu života, zároveň je ale ohrožují množstvím specifických komplikací. Jedním z faktorů, které 
k tomuto jevu přispívají, může být vliv kontinuálního toku krve na cévní systém. K posouzení tohoto jevu lze použít množ-
ství metod, nejčastěji zobrazovacích, reprezentovaných především ultrasonografickým vyšetřením cévního systému, ale 
i metod laboratorních reprezentovaných například kvantitativním měřením cirkulujících mikročástic, endoteliálních proge-
nitorových buněk, případně mikroRNA. Cílem této práce je shrnout naše dosavadní výsledky a zkušenosti v této oblasti.

Klíčová slova: cévní systém – mechanické srdeční podpory – srdeční selhání 

Abstract

The implantation of mechanical circulatory supports is, together with heart transplantation, the basic modality of therapy for 
the end-stage heart failure. The most frequent le
 ventricular assist devices with continuous flow improve survival and 
quality of life of their recipients, but they also put them at risk through a number of specific complications. One of the po-
tential side effects under intensive discussion is unfavorable impact of continuous blood flow on the vascular system. 
A number of methods are used to study this phenomenon; among the most frequently used are imaging methods, includ-
ing vascular ultrasound, but also laboratory methods including circulating microparticles, endothelial progenitor cells, mi-
croRNA etc. In this article we would like to summarize our previous findings and experiences in this field.

Key words: heart failure – mechanical circulatory support – vascular system

Úvod
Dlouhodobé mechanické srdeční podpory (MSP) jsou v sou-
časné době již zlatým standardem terapie terminální fáze sr-
dečního selhání [1]. Jedná se o implantabilní pumpy našité 
nejčastěji na levou, vzácně pak na pravou komoru srdeční, na-
hrazující její funkci. Vně těla pacienta je patrný pouze napá-
jecí kabel ústící v oblasti epigastria, který je napojený na řídící 
jednotku a baterie (obr). Nejčastější indikací implantace MSP 
celosvětově je tzv. destinační terapie (DT – Destination The-
rapy) [2], druhou nejčastější je „most k transplantaci“ (BTT – 

Bridge To Transplant). Doba trvání MSP je u obou skupin paci-
entů v rámci měsíců a let.

Ačkoliv první mechanické srdeční podpory fungovaly na 
principu pulzatilního toku krve [3], ale brzy se u nich ukázalo 
vyšší riziko selhání pumpy pro množství složitých komponent 
a také vyšší výskyt infekce [4].

Proto se vývoj posunul směrem ke 2. generaci MSP, 
u nichž je pumpou axiálního typu generován kontinuální, ne-
pulzatilní tok krve (např. HeartMate II – HM II, Abbott, Abbott 
Park, Illinois, USA). Zatím nejdokonalejší 3. generace MSP 
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je založena na principu elektromagnetického nebo hydrody-
namického závěsného rotoru bez přítomnosti ložisek. Tím je 
umožněno zmenšení velikosti čerpadla a omezení kontaktu 
s krevními elementy, což snižuje riziko trombózy a dalších 
komplikací a  zvyšuje životnost přístroje. Příkladem tohoto 
nejnovějšího typu MSP je HeartMate 3 (HM 3, Abbott, Abbott 
Park, Illinois, USA), u kterého elektromagnetický levitující 
rotor v pravidelných intervalech snižuje a zvyšuje rychlost 
pumpy, čímž vytváří arteficiální pulzatilitu sloužící zejména 
k zamezení stázy krve uvnitř přístroje, čímž je dále sníženo 
riziko trombózy pumpy.  Avšak riziko trombotických kompli-
kací je přítomno i nadále, proto je u obou výše zmíněných 
typů MSP nutná trvalá antikoagulační terapie, nejčastěji war-
farinem, spojená s antitrombotickou terapií kyselinou ace-
tylsalicylovou. Nastavení správné úrovně a síly antikoagulace 
a vyvážení trombotických a krvácivých nežádoucích událostí 
u pacientů s MSP je v současné době předmětem několika 
mezinárodních studií [5,6].

Levostranné mechanické srdeční podpory s  kontinuál-
ním tokem krve (CF-LVADs  – Continuous Flow Le
 Vent-
ricuar Assist Devices) výrazně zlepšují kvalitu života a sni-
žují úmrtnost pacientů v terminální fázi srdečního selhání, 
ale tito pacienti jsou zároveň ohroženi některými závažnými 
komplikacemi [7,8,9]. Mezi nejzávažnější patří významné 
krvácení a  tromboembolické komplikace postihující i cen-
trální nervovou soustavu [10]. Rizikovým faktorem pro tyto 
komplikace by mohl být i nepulzatilní charakter průtoku. I dle 
našich zkušeností je možné vliv srdeční podpory zjistit ultra-
sonografickým cévním vyšetřením, kvantitativním stanove-
ním cirkulujících biomarkerů endoteliálního poškození, pří-

padně dalšími metodami. Cílem této práce je shrnout naše 
dosavadní výsledky a zkušenosti v této oblasti.

Změny v karotickém řečišti u pacientů 
s mechanickou srdeční podporou detekované 
ultrasonograficky
Patofyziologie cévních změn u pacientů s mechanickou sr-
deční podporou je předmětem mnoha studií [11–14]. Žádná 
ze studií však zatím tyto změny plně nevysvětlila ani nepo-
soudila jejich vliv na prognózu pacientů. Jednou z možností, 
jak predikovat riziko zejména vaskulárních komplikací, může 
být prosté sonografické vyšetření karotických tepen doplněné 
posouzením tuhosti cévní stěny a endoteliální (dys)funkce. 
V našem případě jsme určili index hyperemie a augmentační 
index systémem EndoPAT2000 a v předchozí práci jsme zjistili, 
že po implantaci MSP došlo k poklesu indexu hyperemie mezi 
3. a 6. měsícem po implantaci a zároveň ke zvýšení augmen-
tačního indexu, a tedy ke zhoršení tuhosti cévní stěny [14]. 
Kombinaci ultrasonografického vyšetření karotických tepen 
doplněnou o měření arteriální tuhosti jsme využili v mono-
centrické, prospektivní studii k  určení vztahu morfologic-
kých a hemodynamických změn v karotickém řečišti u pa-
cientů s CF-LVAD k riziku úmrtí nebo cerebrovaskulárních 
příhod [15]. Do studie bylo zařazeno 83 pacientů indikova-
ných k implantaci (provedené mezi lety 2014 a 2018). Bylo 
provedeno neinvazivní vyšetření karotických tepen pomocí 
sonografie a byly posuzovány jak morfologické, tak hemo-
dynamické parametry (Belcaro score, pulzatilní index, rezi-
stivní index). Zároveň byla pomocí systému Endopat 2000 
měřena tuhost cévní stěny jako augmentační index. Vyšetření 

Schéma |  Vliv implantace mechanické srdeční  

podpory (Heart Mate II nebo 3) a cévních 

parametrů (pulzatilního indexu v karotic-

kých tepnách a augmentačního indexu) 

na klinické příhody (median sledování 

27 měsíců)
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probíhalo před implantací a 3 a 6 měsíců po implantaci, medián 
doby sledování byl 27 měsíců. Během sledování 16 pacientů ze-
mřelo a 4 pacienti prodělali nefatální ischemickou cévní mozko-
vou příhodu. Hlavním nálezem bylo, že zvýšený pulzatilní index 
v karotických tepnách měřený 3 měsíce po implantaci MSP byl 
silným prediktorem rizika úmrtí a cévní mozkové příhody; tato 
asociace byla ještě silnější, pokud byla do analýzy přidána tuhost 
cévní stěny vyjádřená jako augmentační index. Dalším nálezem 
bylo, že implantace HM 3 (Heart Mate) měla protektivní efekt 
(schéma). Význam stanovení parametrů průtoků v karotických 
tepnách podporují i menší studie. Například studie u 13 pa-
cientů ukázala, že vrcholová systolická rychlost se snížila po 
implantaci levostranné MSP ve vnitřních i společných karo-
tických tepnách, zatímco střední rychlosti v těchto tepnách 
zůstaly stabilní [16]. Další průřezová studie se 16 pacienty 
s CF-LVAD poukazuje na nižší poddajnost a roztažnost ka-
rotických tepen po implantaci [17].

Je však třeba zmínit, že vzhledem ke kontinuálnímu charak-
teru toku krve je absolutní hodnota pulzatilního indexu v ka-
rotických tepnách nižší než u  pacientů bez MSP. Na ultra-
sonografii detekovatelná pulzní vlna může být důsledkem 
otevírání aortální chlopně při neúplném unloadingu levé 
komory při zachovalé kontraktilitě obou komor nebo i roz-
dílu tlaku mezi levou komorou a aortou z důvodu senzitivity 
čerpadla k preloadu. MSP 3. generace HM 3 má arteficiání 
pulzatilitu způsobenou periodickým zvyšováním a snižová-
ním rychlosti pumpy. Ta však nemá za cíl nahradit fyziolo-
gický pulz, nýbrž zajistit adekvátní proplach pumpy.

Cirkulující biomarkery vaskulárního 
poškození
Další ukazatele stavu cévního systému u pacientů s MSP jsou 
cirkulující biomarkery, zahrnující i cirkulující mikročástice, cir-
kulující endoteliální progenitorové a kmenové buňky a vasku-
lární mikroRNA (MiRNA).

Cirkulující mikročástice
Cirkulující mikročástice jsou drobné částice vznikající v oběho-
vém systému a v buňkách cévní stěny při jejich aktivaci nebo 

poškození [18]. Mikročástice jsou jedním z  konečných pro-
duktů apoptózy a jejich množství bývá zvýšeno u řady chorob-
ných stavů včetně srdečního selhání a cévních chorob. Nej-
častější místo produkce mikročástic jsou endoteliální buňky 
a  trombocyty. Nepulzatilní tok krve generovaný MSP způso-
buje zvýšené zatížení a následně poškození buněk cévního sys-
tému. Studie provedená na 30 pacientech s LVAD HM II pro-
kázala signifikantní pokles cirkulujících mikročástic 3 měsíce 
po implantaci srdeční podpory [12]. Tyto výsledky mohou na-
značovat, že minimálně první 3 měsíce od implantace pře-
vládá pozitivní efekt MSP na kardiovaskulární systém, tedy 
včetně cévních struktur.

Endoteliální progenitorové buňky a kmenové 
buňky
Cirkulující endoteliální progenitorové (EPC  – Endothelial 
Progenitor Cells) a kmenové buňky (SC – Stem Cells) jsou 
zejména ukazatelem reparace buněk, jsou tvořeny v kostní 
dřeni při akutním vaskulárním poškození a nutnosti obno-
vení endotelu. Studie čítající 14 pacientů s LVAD posuzovala 
množství EPC a SC před implantací podpory a dále ve 3., 6., 
9. a 12. měsíci po implantaci a srovnávala tato data s daty 
pacientů se srdečním selháním bez MSP a se zdravými kon-
trolami. Po implantaci MSP došlo ke snížení hladiny SC po 
3 měsících, jejich navýšení 9 měsíců po implantaci a jejich 
mírný pokles ve 12 měsíci (graf). Množství EPC významně 
kleslo 3  měsíce po implantaci a  nevýznamně se zvýšilo 
mezi 3. a 9. měsícem [14]. Tyto výsledky mohou poukazovat 
na časné zlepšení stavu cévního systému korekcí důsledků 
těžkého srdečního selhání implantací MSP, ale i na násled-
nou endoteliální dysfunkci spojenou s tímto postupem.

Cirkulující mikro RNA
MiRNA jsou krátké, nekódující částice RNA zapojené do sek-
venčně specifické posttranskripční regulace genové exprese. 
Některé MiRNA jsou uvolňovány z poškozených endoteliálních 
buněk a aktivně se podílejí na dysregulaci cévního systému 
mechanizmem podobným hormonálnímu působení [19]. Hla-
diny „cévně aktivních“ MiRNA u pacientů již před implantací 

Graf | Vývoj počtu kmenových buněk po implantaci srdeční podpory (Heart Mate II)

kontinuální křivka – jednorázově stanovené hodnoty u zdravých dobrovolníků
EPC – Endothelial Progenitor Cells/cirkulující endoteliální progenitorové buňky SC – Stem Cells/kmenové buňky
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LVAD a dále 3, 6, 9 a 12 měsíců po implantaci narůstaly [20]. 
Z tohoto výsledku lze usoudit, že po implantaci LVAD s kon-
tinuální tokem krve skutečně dochází k  endoteliální dys-
funkci a přestavbě cévní stěny.

Shrnutí
MSP jsou zásadním milníkem v  terapii dříve neřešitelných 
stadií srdečního selhání. Nicméně, kromě jasně pozitivního 
krátkodobého i střednědobého přínosu je vzhledem k vzrůs-
tajícímu počtu pacientů na destinační terapii nutné podrob-
něji zkoumat i jejich dlouhodobý vliv na cévní systém. Jednou 
z hlavních otázek v této oblasti je vliv (absence/snížení) pul-
zatility na cévní systém po implantaci MSP. Naše studie po-
suzující změny v karotických tepnách prokázala, že relativně 
vyšší pulzatilní index i při jeho absolutně nižších hodnotách 
může být prediktorem úmrtí a mozkových příhod u pacientů 
po implantaci MSP. Tento efekt je navíc zřetelný i při porov-
nání HM II s novější HM 3: novější pumpa má výrazně nižší 
incidenci trombózy [21]. Výše uvedené poznatky poukazují 
na významný vliv mechanických srdečních podpor na cévní 
systém a tento faktor by měl být brán v úvahu při vývoji dal-
ších generací MSP.

Tento projekt byl podpořen MZ ČR – RVO („Institut klinické 
a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“)

Literatura

1. Goldstein DJ, Meyns B, Xie R et al. Third Annual Report From the ISHLT 
Mechanically Assisted Circulatory Support Registry: A comparison of cen-
trifugal and axial continuous-flow le
 ventricular assist devices. J  Heart 
Lung Transplant 2019; 38(4): 352–363. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.healun.2019.02.004>.
2. Molina EJ, Shah P, Kiernan MS et al. The Society of Thoracic Surgeons 
Intermacs 2020  Annual Report. Ann Thorac Surg 2021; 111(3): 778–792. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.12.038>. 
3. Helman DN, Rose EA. History of mechanical circulatory support. 
Prog Cardiovasc Dis 2000; 43(1): 1–4. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1053/pcad.2000.7194>.
4. Pasque MK, Rogers JG. Adverse events in the use of HeartMate vented 
electric and Novacor le
 ventricular assist devices: comparing apples and 
oranges. J  Thorac Cardiovasc Surg 2002; 124(6): 1063–1067. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1067/mtc.2002.123520>.
5. Netuka I, Ivák P, Tučanová Z et al. Evaluation of low-intensity anti-coa-
gulation with a fully magnetically levitated centrifugal-flow circulatory pum-
p-the MAGENTUM 1 study. J Heart Lung Transplant 2018; 37(5): 579–586. 
Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.healun.2018.03.002>.
6. Mehra MR, Crandall DL, Gustafsson F et al. Aspirin and le
 ventricu-
lar assist devices: rationale and design for the international randomized, 
placebo-controlled, non-inferiority ARIES HM3 trial. Eur J Heart Fail 2021; 
23(7):1226–1237. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1002/ejhf.2275>.

7. Kirklin JK, Pagani FD, Kormos RL et al. Eighth annual INTERMACS 
report: Special focus on framing the impact of adverse events. J Heart Lung 
Transplant 2017; 36(10): 1080–1086. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.healun.2017.07.005>.
8. Acharya D, Loyaga-Rendon R, Morgan CJ et al. INTERMACS Analysis of 
Stroke During Support With Continuous-Flow Le
 Ventricular Assist Devi-
ces: Risk Factors and Outcomes. JACC Heart Fail 2017; 5(10): 703–711. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jchf.2017.06.014>.
9. Zimpfer D, Gustafsson F, Potapov E et al. Two-year outcome a
er im-
plantation of a full magnetically levitated le
 ventricular assist device: re-
sults from the ELEVATE Registry. Eur Heart J 2020; 41(39): 3801–3809. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa639>.
10. Cornwell WK, Ambardekar AV, Tran T et al. Stroke Incidence and Impact 
of Continuous-Flow Le
 Ventricular Assist Devices on Cerebrovascular 
Physiology. Stroke 2019; 50(2): 542–548. Dostupné z  DOI: <http://doi: 
10.1161/STROKEAHA.118.022967>.
11. Ivak P, Pitha J, Wohlfahrt P et al. Endothelial dysfunction expressed as 
endothelial microparticles in patients with end-stage heart failure. Phys-
iol Res 2014; 63(Suppl 3): S369-S373. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.33549/physiolres.932866>. 
12. Ivak P, Pitha J, Wohlfahrt P at al. Biphasic response in number of stem 
cells and endothelial progenitor cells a
er le
 ventricular assist device im-
plantation: A 6 month follow-up. Int J Cardiol 2016; 218: 98–103. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.05.063>.
13. Ivak P, Netuka I, Kralova-Lesna I  et al. Changes in circulating stem 
cells and endothelial progenitor cells over a  12-month period a
er im-
plantation of a  continuous-flow le
 ventricular assist device. Arch Med 
Sci 2020; 16(6):1440–1443. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.5114/
aoms.2020.100306>.
14. Ivak P, Netuka I, Tucanova Z et al. The Effect of Artificial Pulsatility on 
the Peripheral Vasculature in Patients With Continuous-Flow Ventricular 
Assist Devices. Can J Cardiol 2021; 37(10): 1578–1585. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2021.05.013>.
15. Tucanova Z, Ivak P, Wohlfahrt P et al. Increased pulsatility index is asso-
ciated with adverse outcomes in le
 ventricular assist device recipients. 
ESC Heart Fail 2021; 8(5): 4288–4295. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1002/ehf2.13537>. 
16. Segura AM, Gregoric I, Radovancevic R et al. Morphologic changes in 
the aortic wall media a
er support with a continuous-flow le
 ventricular 
assist device. J Heart Lung Transplant 2013; 32(11): 1096–1100. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.healun.2013.07.007>. 
17. Templeton DL, John R, Painter P  et al. Effects of the le
 ventricular 
assist device on the compliance and distensibility of the carotid artery. 
Heart Vessels 2013; 28(3): 377–384. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1007/s00380–012–0271–4>.
18. Ivak P, Pitha J, Netuka I. Circulating microparticles as a  predictor of 
vascular properties in patients on mechanical circulatory support; hype or 
hope? Physiol Res 2016; 65(5): 727–735. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.33549/physiolres.933246>.
19. Bayraktar R, Van Roosbroeck K, Calin GA. Cell-to-cell communication: 
microRNAs as hormones. Mol Oncol 2017; 11(12): 1673–1686. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/1878–0261.12144>.
20. Dlouha D, Ivak P, Netuka I et al. The effect of long-term le
 ventricular 
assist device support on flow-sensitive plasma microRNA levels. Int J Car-
diol 2021; 339: 138–143. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijcard.2021.06.050>.
21. Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. A Fully Magnetically Levitated Le
 
Ventricular Assist Device – Final Report. N Engl J Med 2019; 380(17): 1618–
1627. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1900486>.



1,2*
3**

1 1
2 1

®

MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o.
Evropská 2590/33C, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400
e-mail: offi cecz@viatris.com, www.viatris.cz

1 1 2 1

Dávkování 
o  o ání

on n k  

v á ní o o n ní o ní o o í  

n k

á o í nk
v á ní o ní o ovávání

ní   D  o o n í o
ní í o  

D  o ní v  o  v   o   
 

 1
2
3



www.atheroreview.eu AtheroRev 2022; 7(1): 39–45

39

Abstrakt

Kardiovaskulární (KV) riziko snižujeme komplexní intervencí ovlivnitelných rizikových faktorů. Mezi nimi dominuje léčba 
dyslipidemie, protože dosažení cílových hodnot aterogenních lipidů zásadním způsobem zlepšuje prognózu nemocných. 
V  průřezovém sledování EZRA bylo hodnoceno dosahování léčebných cílů v  oblasti dyslipidemie v  kohortě nemocných 
s průměrně vysokým až velmi vysokým KV-rizikem sledovaných ambulantními specialisty v podmínkách běžné praxe. Za-
řazeni byli nemocní indikovaní k léčbě kombinací rosuvastatinu s ezetimibem a byl hodnocen efekt zařazení fixní kombi-
nace těchto léčiv na kontrolu dyslipidemie. Po 3 měsících sledování bylo dosaženo průměrného poklesu LDL-cholesterolu 
o 32 %, triglyceridemie se snížila o 22 %. Počet pacientů dosahujících cílových hodnot v kategorii velmi vysokého rizika se 
zvýšil 5násobně, v kategorii vysokého rizika dokonce 10násobně. Sledování EZRA připomíná význam hypolipidemické kom-
binační léčby, která má být nabízena prakticky všem pacientům s vysokým a velmi vysokým KV-rizikem, preferenčně ve 
fixní kombinaci.

Klíčová slova: ezetimib – fixní kombinace – kardiovaskulární riziko – LDL-cholesterol – rosuvastatin

Abstract

We reduce cardiovascular risk through a comprehensive intervention of modifiable risk factors. Among them, the treatment 
of dyslipidemia dominates, when achieving the target values of atherogenic lipids significantly improves the prognosis of 
patients. The cross-sectional monitoring of EZRA evaluated the achievement of treatment goals in the field of dyslipidemia 
in a cohort of patients with an average to very high cardiovascular risk monitored by outpatient specialists in conditions of 
routine practice. Patients indicated for the combination of rosuvastatin and ezetimibe were enrolled and the effect of in-
cluding a fixed combination of these drugs on dyslipidemia control was evaluated. A
er 3 months of follow-up, an average 
decrease in LDL-C of 32 % was achieved, triglyceridemia decreased by 22 %. The number of patients reaching the target 
values in the very high risk category increased fivefold, and even tenfold in the high risk category. EZRA monitoring recalls 
the importance of hypolipidemic combination therapy, which should be offered to virtually all patients at high and very high 
CV risk, preferably in a fixed combination.

Key words: cardiovascular risk – ezetimibe – fixed combination – LDL-cholesterol – rosuvastatin
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Úvod
Kardiovaskulární (KV) onemocnění (KVO) zůstávají ve vyspě-
lých zemích včetně České republiky i přes všechny pokroky 
v léčbě nejčastější příčinou úmrtí. Rizika související s KVO lze 
kvantifikovat pomocí mnoha různých postupů (Framingham, 
Systemic Coronary Risk Evaluation, SCORE, ASSIGN, Q-Risk 
a WHO) [1,2], nicméně většina doporučení se opírá o systém 
hodnocení SCORE, který predikuje pravděpodobnost úmrtí na 
fatální KV-příhodu v příštích 10 letech rizika úmrtí v důsledku 
srdečněcévního onemocnění v následujících 10 letech [3–5]. 
Pro klinickou praxi jsou dále velmi zásadní i kategorie KV-ri-
zika, jak byla definovaná v doporučeních Evropské kardiolo-
gické společnosti [6].

Z rizikových faktorů KVO zaujímá významné místo porucha 
lipidového metabolizmu – dyslipidemie, a proto je její léčba 
důležitou součástí prevence KVO [7]. Ačkoliv základem úsilí 
o  snížení hladiny tuků v  krvi je modifikace životního stylu, 
u osob se zvýšeným KV-rizikem a zvýšenou koncentrací cho-
lesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-C) či dalších 
aterogenních lipoproteinů jsou léčbou volby statiny. Dopo-
ručené postupy zdůrazňují nutnost individualizace léčby, ti-
trace dávky k dosažení léčebných cílů a vhodnost kombi-
nace, není-li možné dosáhnout cílových hodnot maximální 
tolerovanou dávkou statinu [8]. Především v kategoriích vy-
sokého a velmi vysokého kardiovaskulárního rizika, v nichž 
často usilujeme o snížení LDL-C o více než 60 %, se prak-
ticky neobejdeme bez kombinace vysoce intenzivní terapie 
statinem (dávky rosuvastatinu ≥ 20 mg denně anebo ator-
vastatinu ≥ 40 mg denně) a ezetimibu [9].

Nedávno provedená šetření u pacientů z reálné praxe [10–
12] však ukázala, že ani u nás ani v zahraničí využití kom-
binací s ezetimibem nepřekračuje hranici 5 % léčených pa-

cientů a dále že cílových hodnot LDL-C dosahuje většinou 
méně než čtvrtina sledovaných osob [9].

Podle doporučení Evropské společnosti pro ateroskle-
rózu [6] by se terapie kombinací statin + ezetimib měla zahá-
jit u většiny pacientů, u kterých není statin v nejvyšší dávce 
dostatečné účinný, nebo u pacientů, kteří netolerují statiny 
nebo jejich vyšší dávky. Konkrétně v České republice je fixní 
kombinace rosuvastatinu s ezetimibem hrazena pacientům, 
u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-C atorvastati-
nem 20,00 mg/den, simvastatinem 40,00 mg/den, fluvastati-
nem 80,00 mg/den, lovastatinem 80,00 mg/den a pravastati-
nem 40,00 mg/den nebo rosuvastatinem 20,00 mg/den. Fixní 
kombinace statinu s ezetimibem je hrazena také u pacientů, 
kteří jsou již dostatečně léčeni ezetimibem a statinem po-
dávanými samostatně. Předepisovat hrazenou fixní kombi-
naci mohou pouze specialisté.

Cílem této publikace je popsat populaci pacientů s pri-
mární hypercholesterolemií, kterým byla předepsána fixní 
kombinace rosuvastatin + ezetimib, a změny lipidového pro-
filu dosažené po přibližně 3 měsících této léčby tak, jak byly 
zaznamenány během neintervenčního prospektivního multi-
centrického sledování EZRA.

Pacienti a metody
Hlavním cílem observačního, prospektivního, multicentric-
kého sledování EZRA bylo vyhodnotit účinnost fixní kombi-
nace rosuvastatin + ezetimib po 3 měsících léčby podle do-
sažení cílové hodnoty LDL-C (podle doporučení ČSAT 2019) 
u  dospělých pacientů s  primární hypercholesterolemií 
v reálné klinické praxi. Mezi další cíle patřilo vyhodnotit čet-
nost dosažení cílové hodnoty LDL-C u jednotlivých podsku-
pin pacientů podle kategorie KV-rizika, nebo užívané dávky.

*kontinuální proměnné – průměr (směrodatná odchylka)

Tab. 1 | Základní charakteristika populace pacientů celkem a podle kategorií KV-rizika

kategorie KV-rizika velmi vysoké 
a extrémní vysoké střední nízké celkem

počet N (%) 1 032 (71,1) 327 (22,5) 87 (6,0) 5 (0,3) 1 451 (100)

věk [roky]* 67,3 (8,77) 58,5 (9,85) 52,8 (7,85) 44,4 (4,72) 64,3 (10,18)

BMI [kg/m2]* 30,2 (4,84) 30,9 (5,52) 28,2 (4,50) 23,5 (1,92) 30,2 (5,02)

LDL-C [mmol/l]* 3,5 (0,97) 3,6 (0,98) 3,6 (0,89) 3,3 (1,48) 3,6 (0,97)

HDL-C [mmol/l]* 1,3 (0,42) 1,3 (0,48) 1,4 (0,43) 1,3 (0,40) 1,3 (0,43)

celkový cholesterol [mmol/l]* 5,9 (1,25) 6 (1,37) 5,9 (1,02) 5,2 (1,50) 5,9 (1,27)

triglyceridy [mmol/l]* 2,4 (1,28) 2,5 (1,53) 2 (1,11) 1,4 (0,82) 2,4 (1,33)

systolický TK [mm Hg]* 136,7 (14,61) 132,3 (12,52) 129,5 (10,88) 116 (5,48) 135,2 (14,17)

diastolický TK [mm Hg]* 79,9 (8,32) 79,4 (8,44) 78,1 (8,93) 72 (5,70) 79,7 (8,39)

obezita N (%) 489 (47,4) 177 (54,1) 23 (26,4) 0 (0) 689 (47,5)

hypertenze N (%) 945 (91,6) 244 (74,6) 53 (60,9) 0 (0) 1242 (85,6)

diabetes mellitus N (%) 626 (60,7) 254 (77,7) 3 (3,4) 0 (0) 883 (60,9)

LDL-C v cílové hodnotě při  
1. návštěvě N (%) 22 (2,1) 8 (2,4) 11 (12,6) 2 (40,0) 43 (3,0)
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Hodnocení probíhalo u kardiologů, diabetologů a internistů 
na celém území České republiky od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2020.

Zařazeni byli dospělí pacienti, kteří užívali monoterapii 
statinem v nejvyšší tolerované dávce, nebo již užívali kom-
binaci rosuvastatin + ezetimib, a kteří byli na první návštěvě 
převedeni na fixní kombinaci rosuvastatin + ezetimib. Známá 
hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou 
látku fixní kombinace byla vyřazujícím kritériem.

Data byla sbírána ze zdravotnické dokumentace během 
dvou návštěv (1. návštěva, 2. návštěva) v rozmezí 3 měsíců 
a zpracována metodami popisné statistiky.

Výsledky

Základní charakteristika populace zařazených 
pacientů
Celkem bylo do sledování EZRA zařazeno 1 451  pacientů 
ze 123 pracovišť. V populaci bylo 56 % mužů s průměrným 

věkem 63,3 let (medián 64 let) a 44 % žen s průměrným věkem 
65,6 let (medián 67 let).

Sběr dat byl předčasně ukončen u 5 pacientů (důvody: změna 
lékaře – 2 pacienti, nežádoucí účinek – 1 pacient, nesnášen-
livost léčby – 1 pacient a s léčbou nesouvisející nežádoucí 
událost – 1 pacient).

Mezi kuřáky patřilo 367 pacientů (25,3 %) a abúzus alkoholu 
připustilo 113 pacientů (7,8 %).

Základní charakteristika pacientů zařazených do hodno-
cení EZRA při 1. návštěvě uvádí tab. 1.

Tab. 2 shrnuje počet (%) pacientů podle hypolipidemické 
léčby podávané v době zařazení do sledování EZRA (před-
chozí léčba/pretreatment – PT). Pouze 25 pacientů (1,7 %) 
užívalo kombinaci rosuvastatin + ezetimib a  35  pacientů 
(2,4 %) kombinaci jakýkoliv statin + ezetimib jako PT.

V  populaci zařazených pacientů byl nejčastěji jako PT 
podáván rosuvastatin v monoterapii, celkem 608 pacientů 
(41,9 %), především šlo dávku 20 mg (416 pacientů) a 10 mg 
(148  pacientů). Druhou nejčastější PT byla monoterapie 
atorvastatinem, 454 pacientů (31,3 %), a to v dávce 20 mg 
(254  pacientů) a  40  mg (137  pacientů). Monoterapii sim-
vastatinem užívalo 61 pacientů (4,2 %), nejčastěji v dávce 
20 mg (37 pacientů) nebo 40 mg (18 pacientů). Z ostatních 
statinů v  monoterapii byl hlášen fluvastatin u  9  pacientů 
a lovastatin u 1 pacienta.

Medián doby užívání PT byl 31 měsíců (2,5 roku), nicméně 
interval se pohyboval v rozmezí několika dní až 22 let.

Dosažení cílové hladiny LDL-C po 3 měsících 
léčby
Od 1. návštěvy užívalo fixní kombinaci rosuvastatinu 10 mg 
s  ezetimibem 321  (22  %) pacientů a  fixní kombinaci ro-
suvastatinu 20 mg s ezetimibem 1 130 (78 %) pacientů. Na 
2. návštěvě lékař znovu hodnotil, zda má pacient z kombi-

V1 – 1. návštěva V2 – 2. návštěva

Tab. 2 |  Předchozí léčba podávaná před 1. návštěvou 

(celkem 1 451)

předchozí léčba N %

rosuvastatin (monoterapie) 608 41,9

atorvastatin (monoterapie) 454 31,3

simvastatin (monoterapie) 61 4,2

statin + ezetimib 35 2,4

ezetimib (monoterapie) 15 1,0

statin + fibrát 12 0,8

fibrát (monoterapie) 10 0,7

ostatní statiny (monoterapie) 10 0,7

bez uvedené PT 246 17,0

Graf 1 |  Četnost pacientů podle splnění/nesplnění cílové hladiny LDL-C na 1. a 2. návštěvě podle kategorií KV-

rizika (celkem 1 339 pacientů, kteří mají známou hodnotu z obou návštěv; ve skupině s nízkým rizikem 

byli pouze 4 pacienti, proto není uvedena)
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nace rosuvastatinu + ezetimibem prospěch. Po 2. návštěvě 
v podávání fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem po-
kračovalo 1 340 pacientů (92,4 %).

Hlavním sledovaným parametrem sledování EZRA byla 
četnost pacientů, u  kterých se podařilo dosáhnout cílové 
hodnoty LDL-C podle doporučení ČSAT 2019. Graf 1 uvádí 
přehled četnosti pacientů s dosaženou kontrolou LDL-C na 
1. a 2. návštěvě. Z celkem 1 339 pacientů s dostupnou hod-
notou LDL-C na obou návštěvách jich 964 spadalo do kate-
gorie extrémního a velmi vysokého KV-rizika, 295 do kate-
gorie vysokého rizika, 76 do kategorie středního a 4 pacienti 
do kategorie nízkého KV-rizika. Graf 1, který porovnává do-
sažení cílové hladiny LDL-C na 1. a 2. návštěvě, ukazuje, že 
po 3  měsících podávání kombinace rosuvastatinu + ezeti-
mibu došlo k navýšení počtu pacientů s dosaženou cílovou hla-
dinou ve všech kategoriích KV-rizika. Podle očekávání, nejob-
tížněji dosahovali cílových hodnot LDL-C pacienti v extrémním 
a velmi vysokém riziku (2,0 % na 1. návštěvě vs 9,8 % na 2. ná-
vštěvě) a lépe pacienti ve vysokém riziku (2,7 % na 1. návštěvě 
vs 28,5 % na 2. návštěvě) a nejlépe pacienti ve středním riziku 
(10,5 % na 1. návštěvě vs 48,7 % na 2. návštěvě). Ve skupině 
s nízkým rizikem z celkem 4 pacientů na 1. návštěvě dosáhl 
cíle 1 pacient a na 2. návštěvě 2 pacienti.

Změna lipidového profilu po 3 měsících léčby 
podle kategorií KV-rizika
Tab. 3 uvádí hladiny lipidů na 1. a 2. návštěvě v celé popu-
laci i v podskupinách podle kategorií KV-rizika. Rozdíl mezi 
1. a 2. návštěvou uvádíme jako absolutní (rozdíl v hodno-

tách mezi 1. a 2. návštěvou) i jako rozdíl relativní (změna mezi 
stavem na 1. a 2. návštěvě jako procentuální podíl z hodnoty 
na 1. návštěvě).

S výjimkou HDL-C, u kterého k nejvyšší úpravě došlo ve 
skupině s nízkým rizikem (zahrnujícím však pouze 4 paci-
enty), a poté ve skupině se středním rizikem, došlo u všech 
ostatních parametrů k nejvyšší změně ve skupině pacientů 
ve vysokém KV-riziku těsně následované skupinou v  ex-
trémním a velmi vysokém KV-riziku.

V souladu se známým mechanizmem účinku rosuvasta-
tinu a  ezetimibu došlo mezi 1. a  2. návštěvou k  největší 
změně – k poklesu napříč všemi kategoriemi KV-rizika v hla-
dině LDL-C, a  to v  rozmezí od 33,3  % ve skupině s  vyso-

V1 – 1. návštěva V2 – 2. návštěva

Tab. 3 |  Lipidový profil a jeho změny mezi 1. a 2. návštěvou v celé populaci (N = 1 339 pacientů s hodnotami z obou 
návštěv) a podle kategorií KV-rizika. Všechny parametry (kromě relativní změny v %) jsou uvedeny v mmol/l

kategorie KV-rizika extrémní  
a velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

LDL-C (V1) 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6

LDL-C (V2) 2,4 2,4 2,6 2,8 2,4

LDL-C změna absolutní -1,13 -1,20 -1,02 -0,90 -1,14

LDL-C změna relativní -32,0 % -33,3 % -28,0 % -24,4 % -32,0 %

HDL-C (V1) 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3

HDL-C (V2) 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3

HDL-C změna absolutní 0,09 0,04 0,11 0,18 0,08

HDL-C změna relativní 7,3 % 3,2 % 8,1 % 14,7 % 6,5 %

triglyceridy (V1) 2,4 2,5 2,0 1,6 2,4

triglyceridy (V2) 1,9 2,0 1,6 1,7 1,9

triglyceridy změna absolutní -0,50 -0,59 -0,41 0,11 -0,51

triglyceridy změna relativní -21,1 -23,1 -20,6 6,7 % -21,5 %

celkový cholesterol (V1) 5,87 6,02 5,92 5,61 5,90

celkový cholesterol (V2) 4,61 4,61 4,81 4,94 4,62

celkový cholesterol změna absolutní -1,27 -1,43 -1,12 -0,67 -1,30

celkový cholesterol změna relativní -21,7 % -23,8 % -18,9 % -11,9 % -22,0 %

FF – rovnice podle Friedewalda T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol 
V1 – 1. návštěva V2 – 2. návštěva
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kým rizikem po 24,4 % ve skupině s nízkým rizikem, přičemž 
v průměru v celé populaci došlo k poklesu LDL-C o 32, 0 %. 
Jak dále dokumentují grafy níže pro celou populaci (graf 2) 
a jednotlivé kategorie KV-rizika (graf 3), podávaná léčba se 
příznivě promítla i do změn hladin celkového cholesterolu, 
HDL-C i triglyceridů.

Změna lipidového profilu po 3 měsících léčby 
podle užívané dávky
V hodnocení EZRA byl sledován efekt léčby na lipidový profil 
u přípravků obsahujících 10 mg ezetimibu a 10 mg, ev. 20 mg 
rosuvastatinu. Tab. 4 uvádí hladiny lipidů na 1. a 2. návštěvě 
v celé populaci i v podskupinách podle užívané dávky, rozdíl 
mezi 1. a 2. návštěvou uvádíme jako absolutní (rozdíl v hod-
notách mezi 1. a 2. návštěvou) i  jako relativní (změna mezi 
stavem na 1. a 2. návštěvě jako procentuální podíl z hodnoty 
na 1. návštěvě).

Ve všech parametrech lipidového profilu bylo lepších 
změn dosaženo u vyšší dávky. Jak podrobněji uvádí tab. 4, 
konkrétně byly pozorovány následující relativní změny mezi 
1. a 2. návštěvou (dávka rosuvastatinu 10 mg + ezetimibu 
10 mg vs dávka rosuvastatinu 20 mg + ezetimibu 10 mg): 
0,4  vs 8,0  % u  HDL-C, -17,8  % vs -22,3  % u  triglyceridů, 
-30,5 % vs -32,3 % u LDL-C a  -21,4% vs -22,1 u celkového 
cholesterolu.

Diskuse
Sledování EZRA opakuje známá zjištění z podobně zaměře-
ných projektů v minulosti [10–12]. Přesto má několik zajíma-
vých aspektů, které rozšiřují naše zkušenosti.

Ve srovnání s obdobnými hodnoceními z nedávné minu-
losti se do šetření EZRA podařilo zařadit nejrizikovější paci-
enty. Více než 85 % zařazených bylo v kategorii nejvyššího 
rizika při manifestním KVO v anamnéze (45 % z nich mělo 
diagnózu ischemické choroby srdeční) nebo diabetu 2. typu 

(téměř dvě třetiny účastníků). Není překvapivé, že přibližně 
polovina z nich měla BMI v pásmu obezity a u 85 % byla sta-
novena diagnóza arteriální hypertenze. Musíme také připo-
menout, že 25 % pacientů hodnocených v projektu kouřilo. 
Vzhledem k  tomu, že toto číslo je ještě vyšší než obecná 

FK – fixní kombinace TAG – triglyceridy V1 – 1. návštěva V2 – 2. návštěva

Tab. 4 |  Lipidový profil a jeho změny mezi 

1. a 2. návštěvou v celé populaci (N = 1 339 
pacientů s hodnotami z obou návštěv) a podle 

užívané dávky fixní kombinace. Všechny para-
metry (kromě relativní změny v %) jsou uvedeny 
v mmol/l

podávaný přípravek FK  
10 mg/10 mg

FK 
20 mg/10 mg celkem

LDL-C (V1) 3,4 3,6 3,6

LDL-C (V2) 2,4 2,4 2,4

LDL-C změna absolutní -1,04 -1,17 -1,14

LDL-C změna relativní -30,5 % -32,3 % -32,0 %

HDL-C (V1) 1,3 1,2 1,3

HDL-C (V2) 1,3 1,3 1,3

HDL-C změna absolutní 0,01 0,10 0,08

HDL-C změna relativní 0,4 % 8,0 % 6,5 %

TAG (V1) 2,1 2,4 2,4

TAG (V2) 1,7 1,9 1,9

TAG změna absolutní -0,38 -0,54 -0,51

TAG změna relativní -17,8 % -22,3 % -21,5 %

T-C (V1) 5,67 5,96 5,90

T-C (V2) 4,46 4,66 4,62

T-C změna absolutní -1,21 -1,32 -1,30

T-C změna relativní -21,4 % -22,1 % -22,0 %

FF – rovnice podle Friedewalda T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol V1 – 1. návštěva V2 – 2. návštěva
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prevalence nikotinizmu v populaci, zdá se, že aktivní inter-
vence k  zanechání kouření, která jistě ve specializované 
péči ambulancí účastnících se popisovaného hodnocení 
probíhala, není dostatečně úspěšná [13]. Přitom zanechání 
kouření má zásadní a rychlý efekt na riziko aterotrombotic-
kých cévních komplikací.

Pohled na lipidogram při vstupním vyšetření opět připo-
míná minulé průzkumy. V průzkumu EZRA ale byla sledo-
vána nejrizikovější populace, proto je vzdálenost pozoro-
vaných hladin LDL-C od cílových hodnot jedna z největších 
ve srovnání s obdobnými studiemi. Rizikovost dyslipidemie 
podtrhuje také vyšší hladina triglyceridů odpovídající vyso-
kému zastoupení nemocných s diabetem a obezitou.

Popis výchozího stavu nastavení hypolipidemické farma-
koterapie opět není překvapením. Zdá se, že opuštění kon-
ceptu „zlaté dvacítky“, tedy 20 mg dávky statinu, který se 
prolíná obdobnými sledováními již nejméně 20 let, není jed-
noduché. V tomto kontextu stojí za připomenutí, že vysoce 
intenzivní hypolipidemická farmakoterapie je definována 
snížením LDL-C o ≥ 50 % [6]. Toho lze dosáhnout monote-
rapií u dobře odpovídajících pacientů také rosuvastatinem 
v dávce 20 mg, a proto tuto dávku můžeme považovat za do-
statečnou. Uspokojivým trendem je také dominance vysoce 
účinných statinů (atorva- a rosuvastatinu) a postupný ústup 
simvastatinu. Naopak za znepokojivou bychom mohli ozna-
čit délku sledování. Medián trvání péče byl 2,5 roku, což je 
dost dlouhá doba k nastavení terapie tak, aby se více pa-
cientů přiblížilo léčebným cílům. Snad výsledky hodnocení 
EZRA opět připomenou, že odklad intenzifikace terapie zvy-
šuje celkovou zátěž LDL-C a podobně jako v léčbě arteriální 
hypertenze máme eskalovat terapii v krátkých intervalech 
k dosažení léčebných cílů optimálně do 3 měsíců [6].

Zcela zásadní – a  bohužel také opakující se problém – 
spatřujeme v  minimálním zastoupení kombinací statinu 
s ezetimibem na počátku hodnocení. Touto kombinací bylo 
vstupně léčeno celkem 3,5 % pacientů. Přitom cenové a úhra-
dové podmínky (včetně uvolnění molekuly pro primární péči) 
pro použití ezetimibu byly upraveny již před zahájením pro-

jektu a nemůžeme tento výsledek svádět na administrativní 
bariéry.

Pohled na sledovanou kohortu při druhém (výstupním) 
vyšetření nabízí jiný pohled. Nadále v kategorii nejvyššího 
rizika nacházíme velkou většinu pacientů s LDL-C nad sta-
novenou cílovou hodnotou. Počet těch, kteří cílové hodnoty 
dosáhli, se zvýšil 5násobně, v kategorii vysokého rizika do-
konce vzrostl 10krát. Přitom použité intervence mají ještě 
možnost další eskalace terapie. Pokles koncentrace LDL-C 
dosáhl > 30 % a v absolutní hodnotě se hladiny LDL-C sní-
žily o > 1 mmol/l. Připomeňme, že právě absolutní redukce 
LDL-C odpovídá snížení relativního rizika cévních příhod: 
riziko koronární příhody klesá o čtvrtinu a riziko všech KV-
-příhod o 20 % na každý jeden milimol poklesu LDL-C [14]. 
Z  dalších podstatných výsledků komentujme snížení kon-
centrace triglyceridů o 20 %. Tím se významně snižuje cel-
ková aterogenicita dyslipidemie, zejména u  osob s  inzuli-
novou rezistencí a diabetes mellitus 2. typu, jichž v EZRA 
byly téměř dvě třetiny. Tento výsledek také prakticky do-
kládá, že se guidelines nemýlí, když jako první farmakolo-
gickou intervenci u osob s mírnou hypertriglyceridemií do-
poručují podávání statinu [6]. Ezetimib obecně koncentrace 
triglyceridů hodnocené nalačno ovlivňuje minimálně, má 
však popsaný vliv na snížení postprandiální lipemie a sní-
žení koncentrace intestinálních lipoproteinů [15]. Porovnání 
dávek rosuvastatinu v použitých fixních kombinacích uka-
zuje, že rozdíl redukce LDL-C mezi 10 a 20 mg rosuvastatinu 
je minimální. Je dlouho známým faktem, že zdvojnásobení 
dávky statinu vede k poklesu LDL-C o 6–8 % [16]. Při sou-
časném použití ezetimibu s výraznějším aditivním vlivem se 
tento rozdíl dále stírá. To ale nemění nic na faktu, že vyšší 
dávky statinů mají prokazatelně lepší vliv na prognózu pa-
cientů, jak dokumentovaly projekty srovnávající vysoce in-
tenzivní a  standardní léčbu statiny [17]. Princip kumulace 
zátěže LDL-C navíc vysvětluje, proč i malý rozdíl v průměr-
ných koncentracích aterogenních lipidů, který je ale příto-
men po dekády, vede k významnému ovlivnění budoucího 
rizika aterotrombotických příhod.

Všimněme si ještě aspektu tolerance, resp. bezpečnosti 
podávané léčby. Je třeba říct, že sledovaní pacienti byli vy-
selektováni jako statin-tolerantní, protože byli vybráni jako 
uživatelé statinu s nedostatečnou kontrolou dyslipidemie. 
Hodnocení ale nedokončilo jenom 5 pacientů ze všech zařa-
zených. Opět se tedy potvrzuje výjimečně dobrá tolerance 
ezetimibu, jehož zařazení do medikace neprovázel žádný 
nárůst výskytu nežádoucích účinků.

V rámci hodnocení EZRA nebyla systematicky hodnocena 
adherence pacientů k  léčbě, což je parametr, který často 
stojí v pozadí nedostatečné kontroly hlavních KV-rizikových 
faktorů. S ohledem na výraznou změnu kontroly dyslipide-
mie v krátkém sledovacím intervalu se však můžeme domní-
vat, že nonadherence nezodpovídá ve sledovaném souboru za 
větší část neuspokojivé kontroly dyslipidemie. Významnější 
bude spíše terapeutická inercie, tedy neadekvátní zdrženlivost 
v eskalaci léčby i přesto, že pacient nedosahuje stanovených 

FF – rovnice podle Friedewalda T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol 
V1 – 1. návštěva
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cílů a možnost pro intenzifikaci léčby existuje. Léčebná iner-
cie zodpovídá podle některých prací za neuspokojivou kon-
trolu rizika až z 50 % [18]. Nezbývá než doufat, že výstupy 
projektu EZRA pomohou na tento problém upozornit a jeho 
prevalenci snížit.

Závěr
Sledování EZRA replikuje výsledky podobných hodnocení 
z poslední doby. Jde o jeden z prvních průzkumů uplatnění 
fixní kombinace rosuvastatinu a ezetimibu v podmínkách běžné 
klinické praxe. Dokumentuje trvající dlouhodobě neuspo kojivý 
stav kontroly rizikových faktorů ve skupinách nejrizikovějších 
pacientů. Výsledky současně dokumentují možnost zlepše-
ní i v krátkém časovém intervalu. S ohledem na platná doporu-
čení se v kategoriích pacientů s vysokým a velmi vysokým 
rizikem s monoterapií statinem většinou neobejdeme. Kombi-
nace s ezetimibem zvláště při použití (opět guidelines doporu-
čených) fixních kombinací se jeví jako jednoduché, dobře tole-
rované a v zásadě univerzálně použitelné opatření.

Sběr dat v hodnocení EZRA podpořila společnost Viatris.
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Abstrakt

Studie LipitenCliDec 2, obdobně jako první verze v ambulancích praktických lékařů (PL), přináší vhled do každodenní kli-
nické praxe, tentokráte však ambulatních kardiologů a  internistů. Sledování bylo opět koncipováno jako multicentrická 
observační studie pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí (AH) a/nebo dyslipidemií (DLP), u nichž byla vstupně 
zaznamenána jednak anamnestická data, jednak antropometrické údaje a laboratorní výsledky. Následovala ne-/farmako-
logická intervence; po 3–6 měsících byla reevaluována kontrola AH/DLP. Shodně s prvním sledováním i v LipitenCliDec 2 
dokumentujeme lepší kontrolu rizikových faktorů (RF) i v relativně krátkém časovém horizontu od vstupní intervence, a to 
navíc v populaci daleko rizikovějších nemocných ve srovnání s PL. Oba RF byly po vstupní intervenci kontrolovány u něko-
likanásobně vyššího počtu pacientů. Léčba AH představovala v této studii daleko menší problém než v ambulancích PL, 
pouze 29 % pacientů nemělo dobře kontrolovaný krevní tlak. Správně byla volena moderní kombinační léčba vycházející z ak-
tuálních doporučení. U kontroly DLP byla situace obdobná jako u PL, více než 90 % nejrizikovějších nemocných nedosahuje 
cílových hodnot LDL-cholesterolu (LDL-C). K léčbě DLP byly sice správně indikovány moderní statiny (atorva- či rosuvasta-
tin), avšak opět v relativně nízkých dávkách; k využití kombinační léčby bylo přistupováno spíše rezervovaně. Vysvětlení se 
nabízí celá řada a budou dále probrána v diskusi. I studie LipitenCliDec 2 poukazuje na dobrou implementaci doporučených po-
stupů do praxe, správně je ordinována odpovídající kardioprotektivní léčba, avšak ta je často titrována s přílišnou opatrností či 
není dostatečně indikována léčba kombinační (zejména u léčby DLP). V předchozích číslech tohoto časopisu již byly publikovány 
výsledky studie LipitenCliDec 1: AtheroRev 2020; 5(1): 47–521/2020 a AtheroRev 2020; 5(2): 117–123 i srovnání základních 
výsledků obou studií: AtheroRev 2021; 6(3): 151–158. Cílem tohoto sdělení je podrobnější charakteristika zařazené popu-
lace a popis provedených změn farmakoterapie.

Klíčová slova: arteriální hypertenze – dyslipidemie – kardiovaskulární onemocnění – kardiovaskulární prevence – kardio-
vaskulární riziko

Abstract

The LipitenCliDec 2 study, similar to the first version in general practitioneŕ s outpatient clinics (GP), provides insight into 
everyday clinical practice, but this time in cardiologist́ s and internist́ s outpatient clinics. The follow-up was again designed 
as a multicenter observational study of patients with uncontrolled arterial hypertension (AH) and/or dyslipidemia (DLP), in 
whom both personal/anthropometric data and laboratory results were initially collected. Non-/pharmacological interven-
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tion followed; the AH/DLP control was reevaluated a
er 3–6 months. Consistent with the first monitoring, we also docu-
ment better RF control in LipitenCliDec 2 even in a relatively short period of time a
er the initial intervention, and moreover 
in the population of far riskier patients compared to GP. Both RFs were controlled in several more times patients a
er the 
initial intervention.. AH treatment was a much smaller problem in this study than in GPs, where only 29% of patients did not 
have well-controlled blood pressure. A modern combination treatment based on current recommendations was correctly 
chosen. According to DLP control, the situation was similar to GPs, with more than 90% of the most at-risk patients not 
reaching LDL-cholesterol targets. Modern statins (atorva- or rosuvastatin) have been correctly indicated for the treatment 
of DLP, but again in relatively low doses; the use of combination therapy was used rather reservedly. There are a number of 
explanations and they will be further discussed in this article. The LipitenCliDec 2 study also points to the good implemen-
tation of the recommended procedures in practice, when appropriate cardioprotective treatment is correctly prescribed, 
but this is o
en titrated with excessive caution or combination therapy is not o
en adequately indicated (especially for DLP 
treatment). The results of the LipitenCliDec 1 study: AtheroRev 2020; 5 (1): 47–521/2020 and AtheroRev 2020; 5 (2): 117–
123 as well as a comparison of the basic results of both studies: AtheroRev 2021; 6 (3): 151–158 have already been pub-
lished in previous issues of this journal. The aim of this article is to provide a more detailed description of the population in-
cluded and a description of the pharmacotherapy changes made.

Key words: arterial hypertension – cardiovascular disease – cardiovascular prevention – cardiovascular risk – dyslipidemia

Úvod
Navzdory všem léčebně preventivním počinům podmiňují kar-
diovaskulární onemocnění (KVO) takřka polovinu všech úmrtí 
v České republice [1]. Jakkoli je etiologie KVO multifaktoriální, 
nejčastěji se setkáváme s KVO souvisejícími s aterosklerózou 
(ASKVO), jež je determinována řadou ne-/ovlivnitelných riziko-
vých faktorů (RF). Mezi ovlivnitelné faktory řadíme kouření, ne-
dostatek fyzické aktivity či nevhodné dietní návyky, dále ale 
také arteriální hypertenzi (AH), diabetes mellitus (DM) či dysli-
pidemii (DLP). K neovlivnitelným RF pak patří věk, pohlaví, ge-
netické pozadí jedince či pozitivní rodinná anamnéza předčas-
ného výskytu ASKVO [2].

Problematika KV-prevence je stále častěji diskutována 
nejen odbornou, ale i laickou veřejností. K dispozici máme 
celou plejádu doporučení odborných společností a řadu do-
stupných léčebných modalit k ovlivnění dílčích RF. V České 
republice jsou aktuálně platná Doporučení pro diagnostiku 
a léčbu arteriální hypertenze vydané Českou společností pro 
hypertenzi v roce 2017 a Stanovisko výboru České společ-
nosti pro aterosklerózu k  doporučením ESC/EAS pro dia-
gnostiku a léčbu DLP z roku 2019 [2,3]. V každodenní klinické 
praxi se však často nedaří dosahovat kýžených a často velmi 
ambiciózních cílových hodnot diskutovaných RF. Vysvětlení 
je mnoho. Může se jednat o omezenou platnost výsledků klinic-
kých studií pro reálnou praxi, preference či osobní zkušenosti 
lékařů, svou roli sehrávají také socioekonomické aspekty, nedo-
statek času, špatné vyhodnocení KV-rizika či zdrženlivost v pro-
sazování přísných cílových hodnot daných doporučeními. Neza-
nedbatelný je také postoj a přístup pacientů k navrhované či 
preskribované léčbě [4,5].

Pro zmapování charakteristiky pacientů s  dekompenzova-
nou AH a/nebo DLP, identifikaci možných vysvětlení nedosta-
tečné kompenzace těchto RF a vyhodnocení změn jejich kon-
troly s odstupem 3–6 měsíců od vstupní intervence v reálné 
klinické praxi v  České republice byly uspořádány 2  ekviva-
lentní neintervenční studie, tj. LipitenCliDec 1 na pracovištích 

PL a LipitenCliDec 2 v ambulancích specialistů – kardiologů 
a internistů. V předchozích číslech tohoto časopisu již byly pu-
blikovány výsledky studie LipitenCliDec 1 [6,7] i srovnání zá-
kladních výsledků obou studií [8]. Cílem tohoto sdělení je 
podrobnější charakteristika zařazené populace a popis pro-
vedených změn farmakoterapie.

Pacienti a metody
Hlavním cílem observační, prospektivní, multicentrické 
studie LipitenCliDec 2 byla charakteristika pacientů s ne-
kontrolovanou AH (krevní tlak > 140/90 mm Hg) a/nebo ne-
kontrolovanou DLP (nedosažení cílových hodnot LDL-C pro 
danou kategorii KV-rizika dle doporučení ČSAT 2019 [2]), identifi-
kace možných vysvětlujících příčin nedobré kompenzace těchto 
RF, vyhodnocení změny jejich kontroly s odstupem 3–6 měsíců 
od vstupní intervence, selekce pacientů se suspektní familiární 
hypercholesterolemií (FH) a také zmapování schémat léčby AH 
a DLP v dané populaci pacientů v každodenní praxi.

Studie LipitenCliDec 2 probíhala ve specializovaných am-
bulancích kardiologů a internistů, a to na území celé České 
republiky, účast byla nabídnuta všem konsekutivním paci-
entům, kteří splnili kritéria. Známá diagnóza FH byla vyřa-
zujícím kritériem. Data byla sbírána ze zdravotnické doku-
mentace během 2 návštěv (V1 a V2) v rozmezí 3–6 měsíců 
a  zpracována metodami popisné statistiky. Výsledky labo-
ratorních vyšetření nesměly být starší 3 měsíců od zařazení 
a rozestup mezi laboratorním vyšetřením na V1 a V2 musel 
být alespoň 8  týdnů. Studie byla schválena etickou komisí 
a pacienti podepisovali s účastí ve studii informovaný souhlas.

Výsledky

Základní charakteristika
Do studie LipitenCliDec 2 bylo celkem zařazeno 1 862 paci-
entů ze 190 pracovišť. Populace zaujímala 60,9 % mužů s medi-
ánem věku 64 let a 39,1 % žen s mediánem věku 67 let, z nichž 
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bylo 21,1 % aktivních kuřáků a 22,0 % kuřáků bývalých. Studie 
LipitenCliDec 2 probíhala od 29. října 2019 do 9. června 2021.

Nejvýznamnější parametry lipidového profilu, systolický 
a diastolický tlak, index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass 
Index), obvod pasu včetně distribuce v dílčích kategoriích KV-ri-
zika podle Mach et al uvádí tab. 1 [9]. Opět dokumentujeme 
více než polovinu zařazených v katerogiích vysokého a velmi 
vysokého KV-rizika (30,2 %, resp. 33,9 %). Doporučení ESC/
EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019 nově zavedla 
kategorii extrémního KV-rizika (pacienti s rekurentní atero-
trombotickou příhodou do 2 let po první události při zave-
dené léčbě), do které v populaci studie LipitenCliDec 2 spa-
dalo 75 (4,1 %) pacientů [9].

Celkový cholesterol (LDL-C a HDL-C) byly nejvyšší ve sku-
pině se středním KV-rizikem, dále s vysokým rizikem, nízkým 
rizikem a  nakonec s  velmi vysokým a  extrémním rizikem. 
Tento údaj je však zavádějící, jelikož se jedná o kategorie se 
zcela odlišnými cílovými hodnotami krevních lipidů, tj. stále 
platí, že nejrizikovější nemocní mají DLP bohužel kontrolo-
vanou nejhůře. U krevního tlaku a BMI jsou rozdíly mezi ka-
tegoriemi KV-rizika poměrně malé, byť u obvodu pasu pozo-
rujeme postupné snižování hodnot v korelaci se snižováním 
míry KV-rizika.

Tab. 2 popisuje četnost pacientů dle kategorií KV-rizika 
a  zařazovacích kritérií, tj. zda má pacient nekompenzova-

nou AH, LDL-C, nebo nonHDL-C, a navíc, zda lékař hodnotí 
pacienta jako obézního nebo s nadváhou.

V populaci zařazených pacientů velmi významně převažuje 
počet nemocných s neuspokojivou kontrolou DLP oproti pa-
cientům s AH; v celé populaci má kontrolovanou DLP pouze 
11 % pacientů (na rozdíl od 71 % pacientů s dobrou kontro-
lou TK). Četnosti nedostatečné kontroly LDL-C, nonHDL-C či 
přítomnost obezity jsou shodně nejvyšší v kategoriích s nej-
vyšším KV-rizikem (vyjma skupiny s extrémním KV-rizikem 
u  obezity) a  postupně se snižují se snižováním KV-rizika. 
U  pacientů s  extrémním rizikem a  velmi vysokým rizikem 
dosahuje četnost pacientů s  nekompenzovaným LDL-C až 
98,7 %, resp. 96,2 %. V případě neuspokojivé kontroly AH je 
naopak četnost pacientů nejvyšší v kategorii s nízkým KV-
-rizikem (32,8 %) a postupně se snižuje s narůstající mírou 
KV-rizika.

Tab. 3 podrobně popisuje četnost komorbidit a potvrze-
ných KV-příhod u pacientů ze 3 kategorií s nejvyšším KV-
-rizikem. Nejvyšší počty prodělaných KV-příhod jsou podle 
očekávání v kategorii extrémního KV-rizika následované ka-
tegorií velmi vysokého KV-rizika. Např. výskyt akutního in-
farktu myokardu a perkutánní koronární intervence v pod-
skupině extrémního rizika dosahuje až 30,7  %. Diabetes 
mellitus či renální postižení byly nejčastěji indentifikovány 
ve skupině s velmi vysokým KV-rizikem (44,3 %).

Tab. 1 |  Hlavní faktory KV-rizika podle jednotlivých kategorií a celkem; průměr (směrodatná odchylka) u kontinuál-
ních proměnných a počet (%) u kategorických proměnných

kategorie KV-rizika extrémní velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

počet pacientů 75 (4,1 %) 627 (33,9 %) 559 (30,2 %) 465 (25,1 %) 125 (6,8 %) 1 851 (100 %)

věk [roky] 65,6 (9,4) 67,1 (8,9) 63,9 (10,1) 61,5 (10,3) 54,7 (13,0) 63,8 (10,5)

T-C [mmol/l] 4,85 (1,45) 4,89 (1,29) 5.39 (1,27) 5,41 (1,14) 5,14 (0,98) 5,19 (1,26)

LDL-C [mmol/l] 2,92 (1,40) 2,98 (1,18) 3,38(1,07) 3,42(0,97) 3,17 (0,92) 3,22 (1,11)

HDL-C [mmol/l] 1,26 (0,33) 1,26 (0,37) 1,33 (0,36) 1,39 (0,38) 1,30 (0,27) 1,31 (0,36)

STK [mm Hg] 140 (21) 142 (16) 143 (16) 139 (19) 139 (17) 141 (17)

DTK [mm Hg] 81 (12) 82 (11) 84 (10) 86 (13) 86 (13) 84 (11)

BMI [kg/m2] 28,8 (3,9) 30,4 (5,0) 30,9 (5,3) 30,1 (5,1) 29,5 (5,2) 30,3 (5,1)

obvod pasu [cm] 106 (12) 103 (14) 104 (15) 100 (16) 98 (13) 102 (15)

Tab. 2 |  Četnost pacientů podle jednotlivých zařazovacích kritérií a obezity/nadváhy ve vztahu k jednotlivým 

kategoriím KV-rizika a celkem

kategorie KV-rizika extrémní velmi vysoké vysoké střední nízké celkem

N (%)* N (%)* N (%)* N (%)* N (%)* N (%)**

nekompenzovaná hypertenze 20 (26,6) 177 (28,2) 155 (27,7) 148 (31,8) 41 (32,8) 541 (29,2)

nekompenzovaný LDL-C 74 (98,7) 603 (96,2) 525 (93,9) 373 (80,2) 78 (62,4) 1 653 (89,3)

nekompenzovaný non-HDL-C 67 (89,3) 558 (89,0) 492 (88,0) 328 (70,5) 71 (56,8) 1 516 (81,9)

obezita, nebo nadváha  
(podle hodnocení lékařem) 26 (34,7) 336 (53,6) 287 (51,3) 186 (40,0) 40 (32,0) 875 (47,3)

T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol STK – systolický tlak krve DTK – diastolický tlak krve

N – počet pacientů * – % z populace pacientů s uvedenou kategorií KV-rizika a známou hodnotou ** – % z celé populace
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Dosažení kontroly a charakteristika léčby při 
zařazení
Pro důležitou orientaci v celém kontextu problematiky léčby 
pacientů s nekompenzovanou AH a/nebo DLP v reálné praxi 
v  následujícím odstavci znovu opakujeme již publikované 
výsledky studie LipitenCliDec 2 [8].

Graf 1 uvádí přehled zastoupení pacientů podle dosažení 
cílových hodnot krevního tlaku a/nebo lipidů při zařazení 
(návštěva V1) a po ukončení sledování (po 3–6 měsících, ná-
vštěva V2). Již při zařazení je zřejmé, že převažují pacienti 
s kontrolovanou AH a nekontrolovanou DLP (64,4 %), ti jsou 
následováni skupinou s nekontrolovanou AH i DLP (26,8 %). 
Po vstupní intervenci byly největší změny pozorovány v ná-
růstu počtu pacientů ve skupině plně kompenzovaných 
(z 6,4 % při V1 na 23, 8 % při V2), dále vidíme podstatný 
úbytek počtu pacientů bez kontroly obou sledovaných RF 
(z 26,8 % při V1 na 9,3% při V2). Ve skupinách, v nichž byl 
jeden z RF kompenzovaný a druhý nekompenzovaný, došlo 
pouze k zanedbatelné změně o necelé 1 %.

Během studie LipitenCliDec 2 se u každého pacienta při 
obou návstěvách (V1 i V2) zaznamenávala aktuální léčba, tj. 
užívaná hypolipidemika a antihypertenziva. Data z první ná-
vštěvy dokumentují terapii podávanou v době zařazení pa-

cienta (před případnou změnou léčby, o které lékař rozhodl 
při V1). Z  celkem 1 717  pacientů, u  kterých lékař vyplnil 
údaje o předepisované léčbě, jich 1 439 (83,8 %) užívalo hy-
polipidemika a 1 402 (81,7 %) antihypertenziva. Tab. 4 uvádí 

Tab. 3 | Četnost komorbidit a prodělaných KV-příhod/zákroků ve 3 kategoriích s nejvyšším KV-rizikem

kategorie KV-rizika extrémní velmi vysoké vysoké

N (%)* N (%)* N (%)*

ischemická choroba srdeční (ICHS) 32 (42,7) 278 (44,3) 72 (12,9)

diabetes mellitus 2. typu 27 (36,0) 262 (41,8) 192 (34,3)

akutní infarkt myokardu (AIM) 23 (30,7) 163 (26,0) 40 (7,2)

perkutánní koronární intervence (PCI) 23 (30,7) 160 (25,5) 21 (3,8)

koronární arteriální bypass (CABG) 10 (13,3) 42 (6,7) 14 (2,5)

nestabilní angina pectoris (NAP) 8 (10,7) 61 (9,7) 24 (4,3)

ischemická cévní mozková příhoda (CMP) 7 (9,3) 41 (6,5) 10 (1,8)

ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) 5 (6,7) 48 (7,7) 12 (2,1)

renální onemocnění 4 (5,3) 64 (10,2) 23 (4,1)

tranzitorní ischemická ataka (TIA) 1 (1,3) 20 (3,2) 8 (1,4)

karotická endarterektomie 1 (1,3) 6 (1,0) 5 (0,9)

hemoragická CMP 0 (0,0) 1 (0,2) 2 (0,4)

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

Graf 1 |  Četnost pacientů podle dosažení kontroly 

krevního tlaku a/nebo lipidů při V1 a V2
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Tab. 4 | Počet podávaných účinných látek při V1

hypolipidemika
N (%)

antihypertenziva
N (%)

monoterapie 1 152 (80,1) 375 (26,7)

dvojkombinace 265 (18,4) 455 (32,5)

trojkombinace 19 (1,3) 343 (24,5)

více kombinací 3 (0,3) 229 (16,3)

celkem pacientů s léčbou 1 439 (100) 1 402 (100)
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přehled podávaných účinných látek ke kontrole AH a DLP 
[8]. U  hypolipidemik je zřejmé, že převažuje monoterapie 
statinem (80,1 % pacientů), zatímco u antihypertenziv oče-
kávaně léčba kombinační.

Provedené změny terapie podle ne/dosažení 
kontroly
V LipitenCliDec 2 byla při první návštěvě (V1) změněna hy-
polipidemická léčba u 961 pacientů a léčba AH u 613 paci-

entů. Vzhledem k tomu, že u jednoho pacienta bylo možné 
provést více než 1 změnu, bylo při V1 zaznamenáno celkem 
1 071 změn hypolipidemik a 936 změn antihypertenziv.

Graf 2 uvádí počty změn hypolipidemik při V1 u skupin 
s nekompenzovanou DLP. Je zřejmé, že nejčastěji docházelo 
ke změně dávky (445 změn), ukončení podávání přípravku 
(364 změn) či zahájení podávání nové molekuly (207 změn).

Graf 3 analogicky uvádí počty změn antihypertenziv při 
V1 ve skupinách s nekontrolovanou AH, nejčastěji bylo (pře-
kvapivě) pozorováno ukončení podávání léčiva (198 změn), 
následované změnou dávky (186 změn) či zahájením podá-
vání nového preparátu (61 změn).

Protože výše uvedené grafy 2 a 3 nezohledňují počet pa-
cientů v jednotlivých skupinách, ale pouze absolutní počet 
změn, a protože k poměrně vysokému počtu změn v terapii do-
cházelo i u kompenzovaných pacientů, uvádíme tab. 5, která 
kromě počtu pacientů v dané podskupině a počtu změn dané 
léčby uvádí i přepočet průměrného počtu změn na 1 paci-
enta. Z tab. 5 vyplývá, že při porovnání počtu změn na 1 paci-
enta lékaři mnohem častěji mění antihypertenziva než hypoli-
pidemika: 0,5 změny/pacient u hypolipidemik vs 0,81 změn/
pacient u antihypertenziv ve skupině bez kompenzace obou RF, 
a dokonce 0,65 změny/pacient u hypolipidemik vs 1,0 změny/
pacient u antihypertenziv ve skupinách, v nichž je příslušný RF 
nekompenzovaný a druhý RF kompenzovaný.

Provedené změny terapie podle účinné látky
Tab. 6 a tab. 7 níže uvádějí přehled změn hypolipidemik, re-
spektive antihypertenziv provedených při V1  dle účinných 
látek s uvedením počtu a průměru podávaných dávek včetně 
počtu pacientů bez změny dané terapie při V1. Pro přehled-
nost jsou v následujících tabulkách uvedena jen nejčastěji za-
stoupená léčiva. Pouze u atorvastatinu, rosuvastatinu a sim-
vastatinu byl počet pacientů se změnou vyšší než bez změny.

Důvody pro neprovedení změny
Kromě vlastní léčby a jejích změn byly ve studii LipitenCli-
Dec 2 u pacientů bez provedené změny farmakoterapie za-
znamenávány také vysvětlující důvody: při V1 bylo dokumen-
továno celkem 770 odpovědí. Z tab. 8 vyplývá, že nejčastěji 
se čekalo na plný efekt změny provedené dříve (80,8 %).

Graf 2 |  Počet změn hypolipidemik provedených při 

V1 ve skupinách s nekompenzovanou DLP

Graf 3 |  Počet změn antihypertenziv provedených při 

V1 ve skupinách s nekompenzovanou AH
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Tab. 5 |  Počet pacientů při V1 ve skupinách podle ne/dosažení kontroly AH/DLP s počty změn příslušné terapie 

a přepočet změn provedených na 1 pacienta. Tučně jsou vyznačené hodnoty ve skupinách s příslušným 
nekompenzovaným RF

celkem počet paci-
entů ve skupině

hypolipidemika antihypertenziva

celkem změn průměrný počet 
změn na pacienta

celkem změn průměrný počet 
změn na pacienta

kontrolovaná AH i DLP 118 (6,4 %) 43 0,36 66 0,56

kontrolovaná AH a nekontrolovaná DLP 1192 (64,4 %) 770 0,65 425 0,36

nekontrolovaná AH a kontrolovaná DLP 44 (2,4 %) 12 0,27 44 1,0

nekontrolovaná AH i DLP 496 (26,8 %) 246 0,50 401 0,81

celkem 1850 (100 %) 1071 0,58 936 0,51
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Diskuse
Výsledky průzkumu LipitenCliDec 2 a jejich srovnání s před-
cházejícím sledováním LipitenCliDec 1 jsme publikovali v mi-
nulém čísle AtheroReview [8] a podrobně jsme se věnovali 
rozboru charakteristik a rozdílů obou hodnocení. Podívejme 
se nyní stručně na nejzajímavější poselství z LipitenCliDec 2.

Nadále dokumentujeme delší dobu diskutovaný fakt, že 
v léčbě AH aplikujeme v praxi algoritmy vedoucí k rychlejší es-
kalaci terapie. Současně ani u výrazně rizikové populace, jaká 
byla sledována v LipitenCliDec 2, neváháme s použitím kombi-
načních antihypertenzivních režimů. Je to plně v souladu s po-
sledními doporučenými postupy pro management AH, které 
mimo jiné zdůrazňují nejen nutnost dosažení cílového krev-
ního tlaku, ale staví do popředí také časový rámec ke kont-
role onemocnění určený na 3 měsíce od stanovení diagnózy. 
Vyšší celková rizikovost populace se promítla i do celkově 
aktivnějšího přístupu k volbě antihypertenzivní terapie i její 

eskalaci. Zejména srovnání těchto parametrů v oblasti hypo-
lipidemické terapie naznačuje zásadně odlišný přístup, který 
byl patrný i ve sledování (podstatně celkově méně rizikové sku-
piny) LipitenCliDec 1. Hypolipidemickou terapii užívala drtivá 
většina zařazených, ale opět dokumentujeme minimální po-
užití kombinačních hypolipidemických režimů, byť jejich pene-
trace do terapeutických režimů byla vyšší než ve sledování 
prvním. Důležité je, že opět můžeme doložit možnost zlep-
šení a  prostor pro úpravu farmakoterapie, což odráží ná-
sobně vyšší zastoupení hypolipidemických kombinací při 
druhé kontrole v rámci sledování. Charakteristika souboru 
a  rizikový profil zařazených zdůvodňují nutnost vysoce in-
tenzivní hypolipidemické terapie prakticky u všech zařaze-
ných. Dosažení cílových hodnot v kategoriích od vysokého 
až po extrémní KV-riziko vyžaduje prakticky vždy kombi-
nační hypolipidemické režimy. Ty v případě nutnosti snížení 
hladin LDL-C k cílům kolem 1 mmol/l prakticky vždy vyža-

Tab. 6 |  Přehled změn hypolipidemik při V1 s uvedením počtu a průměru dávek u nejčastěji podávaných  

účinných látek

hypolipidemika bez změny zahájení ukončení změna dávky

N dávka (mg) N dávka (mg) N dávka (mg) N dávka (mg)

statiny

atorvastatin 218 27,2 79 21,5 170 36,1 206 21,2

rosuvastatin 244 23,4 74 17,2 100 26,9 210 16,4

simvastatin 10 20,0 9 20,0 44 19,3 7 27,1

fibráty fenofibrát 60 222,2 6 228,8 21 195,5 2 152,5

ezetimib ezetimib 132 10,0 43 10,0 38 10,0 52 10,0

Tab. 7 |  Přehled změn antihypertenziv při V1 s uvedením počtu a průměru dávek u nejčastěji podávaných  

účinných látek

hypolipidemika bez změny zahájení ukončení změna dávky

N dávka (mg) N dávka (mg) N dávka (mg) N dávka (mg)

ACEi
perindopril 396 6,54 29 5,7 76 5,6 141 5,2

ramipril 113 5,2 4 4,1 34 4,9 26 4,2

AT1-blokátory

telmisartan 124 73,9 10 64,0 23 74,8 14 62,9

valsartan 44 150,9 6 133,3 12 126,7 17 145,9

losartan 35 55,7 1 50,0 19 57,2 5 37,5

kandesartan 27 16,9 2 8,0 6 12,0 5 14,4

BKK amlodipin 330 7,1 16 8,4 56 6,5 86 6,1

diuretika

indapamid 230 2,1 15 2,0 18 1,8 47 1,6

hydrochloro-thiazid 142 14,2 8 18,8 28 16,2 27 13,0

spironolakton 64 25,4 5 25,0 0 – 4 25,0

furosemid 60 42,4 3 33,3 5 40,0 3 40,0

BB

bisoprolol 249 4,9 10 4,8 14 5,2 32 5,1

metoprolol 154 80,6 5 109,5 8 84,4 13 100,0

nebivolol 74 5,0 1 5,0 0 – 6 5,0

betaxolol 42 20,0 0 – 2 20,0 0 –

centrálně působící rilmenidin 39 1,0 2 1,0 7 1,0 6 1,0

ACEi – ACE-inhibitory BB – betablokátory BKK – blokátory kalciových kanálů
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dují kombinaci s inhibitory PCSK9, které v provedeném hod-
nocení nebyly prakticky zastoupeny. Důvodů jistě máme 
celou řadu: především úhradové podmínky, dostupnost této 
léčby pouze v režimu centrové terapie, krátký interval do-
stupnosti terapie v ČR a další.

Za zásadní výstup LipitenClidec 2 můžeme považovat ana-
lýzu důvodů, proč terapie nebyla měněna, ačkoli RF vykazo-
valy neuspokojivou kontrolu. Za dominantní důvod označili 
zařazení lékaři očekávání efektů změn léčby provedených 
před zařazením sledovaných pacientů do hodnocení. V ta-
kovém případě musíme rozlišit, zdali se jedná o správnou roz-
vahu a realistické očekávání možné změny, nebo o nevhod-
nou terapeutickou inercii. Ta se podle některých údajů podílí 
na nedostatečné kontrole RF KVO až ze 30  %. Očekávání 
efektu terapie nebo dosažení plného efektu terapie přitom 
dlouhodobě vede žebříčky důvodů pro rozhodnutí o odkladu 
intenzifikace terapie. Přitom v praxi může být obtížné odli-
šit správnou léčebnou nečinnost a škodlivou terapeutickou 
inercii. Zatímco první jmenovaný postup zabrání zbrklým 
úpravám terapie při zjištění každé hodnoty RF nad doporu-
čenou cílovou hodnotou, druhá možnost vede k dlouhodobě 
nedostatečné kontrole rizika a v konečném důsledku vyústí 
ve snížení až absenci léčebného benefitu.

Při analýze důvodů pro ponechání terapie beze změny si 
ale všimněme také faktu, že ostatní důvody mají podstatně 
nižší četnost a součet všech těchto příčin nedosahuje ani 
jedné pětiny. Interpretace těchto nálezů pro každodenní praxi 
může být i taková, že bychom měli být v navrhování změn léčby 
aktivnější, protože odklad úpravy léčby a její intenzifikace vět-
šinou není zdůvodněn objektivními parametry (intolerance, 
lékové interakce, nežádoucí účinky apod).

Závěr
Výsledky studií LipitenCliDec jsou zrcadlem každodenní kli-
nické praxe, ve které bohužel často dokumentujeme neuspo-
kojivou kontrolu nejzásadnějších RF – AH a DLP, a to jak v am-
bulancích PL, tak i kardiologů a internistů. Pozitivním zjistěním 
obou sledování je fakt, že i v krátkém časovém horizontu od 
vstupní intervence (po 3–6  měsících) lze dosáhnout lepší 

kompenzace AH/DLP, neboť výsledky potvrzují, že bylo do-
cíleno zdvojnásobení, resp. ztrojnásobení počtu pacientů 
s dobrou kontrolou těchto RF. Obdobně jako v sérii studií 
EURO ASPIRE či LipiCONTROL je patrný trend lepší kontroly 
AH, protože byla správně volena moderní kombinační léčba 
vycházející z aktuálních doporučení [10,11]. U kontroly DLP 
byla situace obdobná jako u PL, více než 90 % nejrizikověj-
ších nemocných nedosahuje cílových hodnot LDL-C. K léčbě 
DLP jsou sice správně indikovány moderní statiny (atorva- či 
rosuvastatin), avšak opět v relativně nízkých dávkách; k vy-
užítí kombinační léčby bylo přistupováno spíše rezervovaně.

Studie LipideCliDec 2 sice poukazuje na dobrou implemen-
taci doporučených postupů do praxe, odpovídající kardiopro-
tektivní léčba je ordinována správně, avšak ta je často tit-
rována s přílišnou opatrností či není dostatečně indikována 
léčba kombinační (zejména v případě DLP).

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří se na sběru dat 
v projektu LipitenCliDec podíleli.

Projekt LipitenCliDec probíhá pod záštitou České společ-
nosti pro aterosklerózu. Podporu projektu poskytuje společ-
nost KRKA ČR, s.r.o. Sběr dat a statistické zpracování zajiš-
ťovalaspolečnost EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. (dříve 
Neox s.r.o.).
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Tab. 8 | Důvody pro neprovedení změny léčby při V1

počet 
pacientů %

změna provedena dříve a čeká se na 
plný efekt 622 80,8 %

pacient odmítá 59 7,7 %

léčba je dostatečná 25 3,2 %

intolerance statinů 19 2,5 %

komorbidita/kontraindikace/ interakce 
s jinou léčbou 12 1,6 %

riziko polypragmazie 10 1,3 %

jiný důvod 23 3,0 %

celkem 770 100,0 %
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Hodnocení dosahování cílové koncentrace 
LDL-cholesterolu u pacientů s FH ve Velké 
Británii
Iyen B, Akyea RK, Weng S et al. Statin treatment and LDL-
-cholesterol treatment goal attainment among individuals 
with familial hypercholesterolaemia in primary care. Open 
Heart 2021; 8(2): e001817. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1136/openhrt-2021–001817>.

V průběhu posledních let stále sílí snaha vyhledat v popu-
laci pacienty s familiární hypercholesterolemií (FH) s cílem 
poskytnout jim adekvátní hypolipidemickou léčbu, a  tak 
snížit riziko kardiovaskulárních (KV) příhod. Doporučením 
je snížit v rámci primární prevence koncentraci LDL-choles-
terolu (LDL-C) alespoň o 50 % vstupní hodnoty, konkrétní 
cíle se liší dle přidružených chorob a celkového individuál-
ního KV-rizika.

Autoři britského průzkumu se rozhodli zjistit, zda jsou pa-
cienti s FH léčeni statiny a především do jaké míry se v praxi 
daří docílit kýžených hladin LDL-C. Za tímto účelem využili 
elektronickou databázi primární péče (v níž jsou zazname-
nána data přibližně 15 % populace) a identifikovali jedince 
s diagnózou FH, zjistili jejich terapii a hladinu LDL-C před za-
hájením léčby a po 12 měsících terapie.

Celkem bylo zhodnoceno 3 064 dospělých pacientů s FH 
v průměrném věku 50,8 let. V průběhu 12 měsíců léčby bylo 
alespoň 50 % poklesu koncentrace LDL-C dosaženo pouze 
u 29,2 % (895 osob). Tito jedinci byli v průměru starší jednak 
v době stanovení diagnózy FH (53,4  vs 49,7  let), ale také 
v okamžiku první indikace léčby statiny (53,2 vs 49,2  let). 
Měli také vyšší hladinu vstupního celkového cholesterolu: 
8,20 mmol/l (SD 1,38) vs 7,57 mmol/l (SD 1,39) i LDL-cho-
lesterolu: 5,83 mmol/l (SD 1,36) vs 5,25 mmol/l (SD 1,40), 
větší podíl tvořily ženy. Dle očekávání měl větší podíl paci-
entů v souboru s minimálně 50% redukcí koncentrace LDL-C 
vysoce intenzivní či alespoň středně intenzivní léčbu stati-
nem (24,3 % a 71,7 % vs 20,2 % a 69,3 %).

Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že odborná doporu-
čení jsou realitě vzdálená a ve vzorku britské populace s FH 
má pouze třetina pacientů po roce hypolipidemické léčby 

adekvátní koncentraci LDL-C sníženou alespoň o 50 % ve 
srovnání se vstupní hladinou, přičemž terapeutické mož-
nosti nejsou zdaleka využity a intenzivní léčba je indikována 
pouze v přibližně 20 % případů.

Mnohými studiemi opakovaně prokázaný benefit agresivní 
hypolipidemické léčby na redukci incidence KV-příhod není 
bohužel v reálném světě reflektován. S ohledem na vysokou 
rizikovost osob s FH v oblasti rozvoje KV-one mocnění je ne-
zbytná důsledná péče o tyto pacienty, jejímž základem je do-
statečně intenzivní terapie statiny tak, aby bylo docíleno 
doporučovaných koncentrací LDL-cholesterolu. S  novými 
léčebnými možnostmi lze u některých jedinců, kteří ani na 
maximální tolerované hypolipidemické léčbě nedosahují 
těchto hodnot, indikovat podávání PCSK9-inhi bitorů.

Srovnání vysoce intenzivní léčby statinem 
s kombinační léčbou střední dávkou statinu 
s ezetimibem
Kim K, Bang WD, Han K et al. Comparison of the Effects of 
High-intensity Statin Therapy with Moderate-Intensity Statin 
and Ezetimibe Combination Therapy on Major Adverse Cardio-
vascular Events in Patients with Acute Myocardial Infarction: 
a Nationwide Cohort Study. J Lipid Atheroscler 2021; 10(3): 
291–302. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.12997/
jla.2021.10.3.291>.

Srovnání různých terapeutických přístupů u pacientů v sekun-
dární prevenci se věnovala výzkumná skupina z Korey. Posbí-
rala data více než 80 tisíc jedinců z databáze Národní zdravotní 
pojišťovny, kteří v  letech 2013–2016  prodělali akutní infarkt 
myokardu řešený perkutánní koronární intervencí (PCI – Per-
cutaneous Coronary Intervention). Primární kompozitní cíl 
(MACE – Major Cardiovascular Averse Events) byl složen z cel-
kové mortality, nefatálního infarktu myokardu s PCI, opako-
vané revaskularizace a ischemické cévní mozkové příhody.

Pacienti byli rozděleni do 4 skupin podle typu léčby: 1. ator-
vastatin 40 mg užívalo 9 908 osob, 2. atorvastatin 20 mg + 
ezetimib 10 mg užívalo 223 osob, 3. rosuvastatin 20 mg uží-
valo 5 251 osob a 4. rosuvastatin 10 mg + ezetimib 10 mg uží-
valo 383 osob. Ve zkoumané kohortě byl zjištěn výskyt MACE 
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celkem ve 42,97 případech na 1 000 osobo-roků, přičemž 
mezi jednotlivými skupinami autoři nezaznamenali rozdíl 
v incidenci MACE. Jedinou výjimkou bylo srovnání skupin č. 4 
a 1 – pacienti léčení kombinací rosuvastatinu 10 mg s eze-
timibem měli mírně vyšší riziko mortality ve srovnání s pa-
cienty, kteří užívali monoterapii atorvastatinem 40 mg (HR 
2,07; 1,08–3,94).

Výsledky této analýzy neprokázaly statisticky významný 
rozdíl ve výskytu MACE u kardiovaskulárně vysoce rizikových 
pacientů v sekundární prevenci při léčbě spíše nižší dávkou 
statinu v kombinaci s ezetimibem ve srovnání s monotera-
pií střední dávkou statinu. Zmíněná studie má jistě mnoho 
nedostatků, jako je například její design (retrospektivní ob-
servační studie) nebo relativně malé skupiny pacientů (pře-
devším v případě kombinační terapie), zajímavá by jistě byla 
také informace o dosažených koncentracích LDL-C v jednot-
livých skupinách. Větší prospektivní studie by mohla přinést 
ucelenější závěry, zdá se ovšem, že neexistuje výrazný rozdíl 
mezi jednotlivými léčebnými možnostmi a  zásadní zůstává 
podávat v rámci sekundární KV-prevence maximální tolero-
vanou hypolipidemickou terapii.

Jakou roli hrají statiny v léčbě a prevenci 
NAFLD?
Fatima K, Moeed A, Waqar E et al. Efficacy of statins in treat-
ment and development of non-alcoholic fatty liver disease and 
steatohepatitis: A systematic review and meta-analysis. Clin 
Res Hepatol Gastroenterol 2021; 46(4): 101816. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinre.2021.101816>.

Nealkoholová tuková choroba jater (NAFLD – Non-Alcoho-
lic Fatty Liver Disease) je celosvětově jednou z nejčastěj-
ších příčin chronického jaterního onemocnění, na které ne-
existuje jednoznačná léčba. Pacienti s  NAFLD mají velmi 
často zvýšené KV-riziko (jde ve vyšším procentu o obézní 
diabetiky) a v rámci prevence KV-příhod užívají terapii sta-
tiny, která krom jiného vede nezřídka ke zlepšení jaterních 
funkcí.

Data ze 14 studií zahrnujících sledování celkem 1 247 503 
pacientů s NAFLD léčených statiny shromáždili autoři této 
metaanalýzy za účelem zhodnotit vliv této terapie na pro-
gresi onemocnění. Primárním sledovaným cílem byla změna 
histologického obrazu v jaterní biopsii (steatóza, fibróza, zá-
nětlivá odpověď na nekrózu a skóre aktivity NAFLD) a kon-
centrace jaterních enzymů (ALT – alaninaminotransferáza, 
AST – aspartátaminotransferáza a  GGT – gamaglutamyl-
transferáza).

Léčba statinem byla spojena s významným poklesem pro-
grese NAFLD: OR 0,69  (0,57–0,84; p  = 0,0002; I2  = 36  %) 
a poklesem jaterních transamináz v séru sledovaných osob: 
AST -0,18 μkat/l (-0,3 až -0,06 μkat/l; p = 0,003; I2 = 79 %), 
ALT -0,46 μkat/l (-0,73 až-0,2 μkat/l; p = 0,0007; I2 = 90 %), 
GGT -0,39 μkat/l (-0,53 až -0,25 μkat/l; p < 0,00001; I2 = 
21 %). Podobně slibné výsledky ukazovala také jaterní biop-
sie: poklesl stupeň jaterní steatózy, zánětlivá odpověď na bu-

něčnou nekrózu i stupeň fibrózy: OR 0,20 (0,04–0,95; p = 0,04; 
I2 = 97 %).

V průběhu posledních let se pohled na roli statinů v pro-
cesu ovlivnění jaterních funkcí otočil téměř o 180 stupňů 
a ukazuje se, že efekt této hypolipidemické léčby může být 
pozitivní nejen ve smyslu KV-preventivní léčby, ale také 
v terapii NAFLD. Benefit statinů v léčbě pacientů s NAFLD 
je zřejmý; zda mohou fungovat také jako prevence rozvoje 
této nemoci, je otázkou. Rozsáhlejší prospektivní studie za-
měřené na rozvoj NAFLD by v budoucnu mohla ujasnit, jestli 
u  rizikových pacientů z  hlediska pravděpodobnosti roz-
voje NAFLD je vhodné statiny indikovat preventivně s cílem 
nástup nemoci zpomalit podobně jako v KV-preventivní péči.

Možné důvody rozdílných výsledků studie 
REDUCE-IT a STRENGHT
Doi T, Langsted A, Nordestgaard BG. A possible explanation for 
the contrasting results of REDUCE-IT vs. STRENGTH: cohort 
study mimicking trial designs. Eur Heart J  2021; 42(47): 
4807–4817. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/
eurheartj/ehab555>.

Recentně byly publikovány dvě velké studie zkoumající vliv 
vysokých dávek purifikovaných omega-3 mastných kyselin 
na incidenci KV-příhod u vysoce rizikových pacientů s hy-
pertriglyceridemií. Každá z nich ale přinesla rozdílný výsle-
dek – studie REDUCE-IT dokumentovala pokles výskytu KV-
-příhod o působivých 25 %, zatímco studie STRENGHT byla 
vzhledem k  nulovému efektu léčby předčasně ukončena 
a otázkou zůstává, z jakého důvodu přinesly podobně kon-
cipované studie natolik rozdílné výsledky.

Jednou z  možností je užití odlišných rybích tuků v  jed-
notlivých studiích a tedy výrazně pozitivně působící samo-
statně podávané kyseliny eikosapentaenové (EPA) užité ve 
studii REDUCE-IT ve srovnání s kombinační léčbou kyseli-
nou dokosahexaenovou (DHA) + EPA, která byla podávána 
ve studii STRENGHT. Alternativním vysvětlením je, že mine-
rální olej, který byl užit jako placebo ve studii REDUCE-IT, 
negativně ovlivňuje koncentraci LDL-C a potažmo i KV-ri-
ziko osob v placebo větvi – benefit EPA vyplývá z nižšího vý-
skytu KV-příhod v léčené skupině, zatímco u pacientů uží-
vajících minerální olej byla incidence onemocnění vyšší. Ve 
studii STRENGHT dostávali pacienti placebo na bázi kuku-
řičného oleje.

Autoři této analýzy použili data pacientů ze studie Copen-
hagen General Population Study (CGPS), k zařazení osob po-
užili stejná kritéria jako ve studiích REDUCE-IT (n = 5 684, 
celkem výskyt 852 KV-příhod) a STRENGHT (n = 6 862, 697 
KV-příhod), adekvátní byla také doba sledování pacientů a la-
boratorní vyšetření. Při srovnání plazmatických hladin tri-
glyceridů, LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu v aktivně 
léčené větvi originálních studií bylo riziko rozvoje kardiovasku-
lárního onemocnění (KVO) u pacientů ve studii CGPS 0,96 (95% 
CI 0,93–0,99) u souboru napodobujícího REDUCE-IT a 0,94 
(95% CI 0,91–0,98) u  souboru napodobujícího STRENGHT. 
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Pokud autoři srovnávali jednotlivé větve podle léčby omega-3 
mastnými kyselinami, korespondující riziko bylo 1,07 (95% CI 
1,04–1,10) u souboru napodobujícího REDUCE-IT a 0,99 (95% 
CI 0,98–0,99) u souboru napodobujícího STRENGHT. Pokud 
autoři vzali v  potaz obě dvě hlediska, bylo riziko rozvoje 
KVO v aktivně léčené větvi 0,88 (95% CI 0,84–0,93) u sou-
boru CGPS napodobujícího studii REDUCE-IT ve srovnání 
s  rizikem 0,75  (95% CI 0,68–0,83) ve studii REDUCE-IT. 
Stejné riziko pozorované u  souboru napodobujícího studii 
STRENGHT bylo 0,96  (95% CI 0,93–0,99) a  0,99  (95% CI 
0,90–1,09) ve studii STRENGHT.

Autoři uzavírají, že výsledky studií STRENGHT a REDUCE-
-IT mohou být zčásti vysvětleny rozdílným efektem olejů po-
užitých jako placebo (kukuřičný vs minerální), nikoli však 
odlišným vlivem omega-3 mastných kyselin, tedy EPA+DHA 

vs samotná EPA na koncentrace sérových lipidů a C-reak-
tivní protein. Pokles KV-rizika o dalších 13 % dokumento-
vaný ve studii REDUCE-IT by tedy mohl být způsoben jinými 
účinky EPA nebo naopak negativním efektem minerálního 
oleje v kontrolní skupině.

Otázkou je, jestli byli pacienti z analýzy CGPS léčeni na-
prosto stejně jako v originálních studiích, což autoři této ana-
lýzy v textu nezmiňují (ani formu, ani dávku omega-3 mast-
ných kyselin), stejně tak není specifikován druh podávaného 
placeba. Nicméně vysvětlení v rozdílnosti placeba ve studii 
STRENGHT a REDUCE-IT a  jejich vlivu na výskyt KV-příhod 
u jednotlivých větví je jedním z nejpravděpodobnějších, pro-
tože minerální olej může kromě jiného interferovat se vstře-
báváním statinu, potažmo tedy ovlivnit léčebný efekt na KV-
-zdraví pacientů.
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V jihomoravském Mikulově se ve dnech 22. až 23. října 
2021 už posedmé odehrálo setkání odborníků na meta-
bolismus krevních lipidů – Česko-slovenská lipidová aka-
demie. Nechyběly příspěvky týkající se nových evrop-
ských doporučení pro kardiovaskulární prevenci nebo 
přehledy klinických výsledků inhibitorů PCSK9 a terapie 
siRNA. Důležitým bodem programu byla léčba dyslipide-
mií v době kovidové, stejně jako aktuality ze screeningu, 
diagnostiky a léčby familiární hypercholesterolemie (FH).

Lipidová akademie je společným odborným počinem České 
společnosti pro aterosklerózu a Slovenskej asociácie atero-
sklerózy (SAA). I letošní přednášky a kuloárové diskuse uká-
zaly, že se Česko i Slovensko mohou v mnoha ohledech navzá-
jem inspirovat, například v oblasti screeningu FH: Slovensko 
patří vedle Slovinska k  jediným dvěma evropským zemím, 
které mají zaveden plošný screening FH, funguje už téměř 
15  let. Jak uvedl doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD., pre-
zident SAA, jakkoli je slovenský plošný screening FH vizio-
nářským a správným počinem, potýká se s řadou problémů, 
jako je např. nízká efektivita záchytu rodinných příslušníků 
dětských probandů nebo nedostatek dat ze screeningu, 
která by byla potřebnou zpětnou vazbou o projektu a jeho 
efektivitě a byla by užitečná i v mezinárodním kontextu.

FH a lipoprotein(a)
Udává se, že zvýšené hodnoty Lp(a) má 15–25 % pacientů s FH. 
Vysoké koncentrace Lp(a) jsou spojeny s  vyšším rizikem in-
farktu myokardu (IM), stenózy aorty a případně i cévní mozkové 
příhody. Riziko IM je u osob s vysokou koncentrací Lp(a) zvý-
šeno přibližně 3krát ve srovnání s osobami s nižší hodnotou (za 
vysokou hodnotu se považuje > 50 mg/dl neboli 105 nmol/l). 
Co způsobuje, že je Lp(a) spojen s tímto vyšším rizikem sr-
dečních příhod, není v současné době známo. Koncentrace 
Lp(a) je podobně jako FH dědičná a nesouvisí s dietou, cvi-
čením ani obezitou. U  pacientů s  FH by měla být hodnota 
Lp(a) vždy změřena, a to jednak proto, že může dále zvyšovat 
KV-riziko, a jednak proto, že lidé s vysokou koncentrací Lp(a) 
mohou být velmi podobní lidem s FH: vzhledem k tomu, že 
se jedná o dědičné onemocnění, mohou mít lidé s vysokým 
Lp(a) v rodině časné IM, podobně jako rodiny s FH.

Mohou zvýšené hodnoty Lp(a) ovlivnit diagnostiku FH? To 
je poměrně nová problematika, ale ukazuje se, že současné 

metody stanovení LDL-cholesterolu (LDL-C), na základě kterých 
se diagnostikuje FH, od sebe neumožňují oddělit množství cho-
lesterolu neseného v částicích LDL a množství cholesterolu ne-
seného v částicích Lp(a). Jinak řečeno, při laboratorním měření 
cholesterolu v krvi se stanovuje součet cholesterolu neseného 
LDL-částicemi a cholesterolu neseného Lp(a) částicemi. U pa-
cientů, kteří mají vysoký Lp(a), tak dojde k nadhodnocení 
skutečné výše jejich LDL-C. Mohou tak být nesprávně zařa-
zeni mezi nemocné s FH, i když jejich skutečná hladina LDL-C 
tomu neodpovídá. Co s tím lze dělat? Jak uvedl prof. MUDr. 
Vladimír Soška, CSc., z pracoviště klinické biochemie (OKB) 
FN U sv. Anny v Brně, má-li lékař pacienta, u něhož má pode-
zření na FH, a tento pacient má také vysoké hodnoty Lp(a), 
bylo by vhodné provést tzv. korekci hodnoty LDL-C: z labora-
torní hodnoty LDL-C se odečte podíl cholesterolu, který při-
padá na Lp(a), a teprve potom se provede kategorizace, zda 
pacient splňuje či nesplňuje kritéria pro FH.

Pokud je k  dispozici genetické vyšetření na FH, které 
u pacienta prokazuje mutaci v genu pro LDL-receptor či apoB, 
tak potom rozdíly v  hladinách cholesterolu nesených LDL- 
a  Lp(a)-částicemi nehrají významnou roli, genetické vyšet-
ření je silnější argument pro stanovení diagnózy FH. Pokud 
ale mutace v genech není známa a pacient většinou ani nemá 
šlachové xantomy a diagnostika tedy stojí významně na tom, 
jaké má pacient koncentrace LDL-C, tak potom výše Lp(a) 
může hrát významnou roli.

Léčba ke snížení hodnot Lp(a) je kontroverzní. V současné 
době neexistují žádné klinické studie, které by prokázaly, 
že snížení Lp(a) snižuje výskyt IM nebo mozkových příhod. 
Hodnoty Lp(a) lze dnes snížit pomocí aferézy nebo pomocí 
moderních léků, inhibitorů PCSK9, které v ČR již řada paci-
entů užívá. Nejrozšířenější hypolipidemika, statiny, nemají 
na Lp(a) žádný vliv. Všechny tyto uvedené terapie současně 
snižují LDL-C v krvi. Probíhají klinické studie s novými léky, 
které snižují hodnoty Lp(a) bez snížení LDL-C– tyto studie 
by měly pomoci objasnit úlohu léčby Lp(a).

Každý nemocný s  podezřením na FH by měl mít vyšet-
řenu také hladinu Lp(a), neboť ta může zkreslit diagnózu 
FH. Mezi léčebné postupy, které je třeba zvážit při vysoké 
koncentraci Lp(a), patří podávání statinů ke snížení LDL-C 
a prevenci srdečních příhod a protisrážlivých léků, pokud se 
předpokládá, že zvýšená hladina Lp(a) způsobuje problémy 
se srážlivostí krve.

Zajímavosti z Lipidové akademie 2021

Kristýna Čillíková

Česká společnost pro aterosklerózu 
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Co ukázal registr EAS FH Study 
Collaboration?
V časopise Lancet byly v roce 2021 zveřejněny poznatky vy-
plývající z mezinárodního registru pacientů s FH, který fun-
guje díky iniciativě Evropské společnosti pro aterosklerózu 
(a  je znám a  veden pod zkratkou EAS FHSC). Publikovaná 
data jsou unikátní v  tom, že pocházejí ze všech regionů na 
světě a zahrnula tak více než 42 000 pacientů s FH z 56 zemí. 
Ukázalo se hned několik významných faktů. Zaprvé to, že FH 
je diagnostikována pozdě – více než 60 % pacientů bylo dia-
gnostikováno až po 40. roce věku. Zároveň se ukázalo, že 17 % 
z těchto pacientů již prodělalo infarkt myokardu – nebylo jim 
tedy pomoženo včas. Dále se ukázalo, že situace u příbuzných 
byla lepší než u prvotních pacientů (probandů) – má tudíž velký 
smysl aktivně vyhledávat další jedince s FH v rodinách.

Důležitým závěrem bylo i to, že < 3 % pacientů dosahují 
cílových hodnot LDL-C. Tyto hodnoty jsou sice velmi přísné, 
ale jejich dosahování je pro prognózu nemocných zcela zá-
sadní. Registr také ukázal, že k dosažení cílových hodnot je 
potřeba více než jednoho léku. Pacienti se třemi léky měli 
až 17krát vyšší pravděpodobnost dosažení cílových hodnot 
než pacienti užívající jen jeden lék (statin).

Akční plán pro FH
Ukazuje se, že screening dětí je jednoznačně nejúčinnější ná-
stroj, jak včas podchytit co nejvíce osob s FH. Připomeňme, 
že u nás v ČR se provádí screening jen u dětí, u nichž je známo, 
že se v rodině vyskytují předčasné KV-příhody nebo je po-
tvrzena FH. Aktuální snahy českých odborníků jsou napřeny 
k tomu, aby byl i u nás co nejdříve zaveden plošný screening 
všech dětí.

Na evropské úrovni dokonce vznikl akční plán co dělat, 
aby se diagnostika a léčba FH zlepšila ve všech zemích EU, 
v nichž je dosud úroveň různorodá. Experti se shodují, že ve 
všech zemích by měl být zaveden univerzální (plošný) scree-
ning FH v kombinaci se screeningem selektivním a kaskádo-
vitým. Ukazuje se totiž, že čím dříve je diagnóza stanovena 
a čím dříve je zavedena léčba FH (třeba už v 8 či 10 letech 
věku), tím významněji se snižuje riziko pozdějších komplikací, 
jako je srdeční infarkt. Děvčata s FH mají 11krát a chlapci 

s FH až 17krát vyšší riziko, že je mezi 25. a 30. rokem věku 
postihne infarkt myokardu.

Akční plán dále konstatuje, že vyšetření krve a genetické 
vyšetření dohromady poskytují nejspolehlivější diagnózu 
FH.

HDL-cholesterol a COVID-19: nové souvislosti
Podle nových studií se zdá, že HDL-částice má velkou důleži-
tost při onemocnění COVID-19. V těle je významným modu-
látorem imunitní odpovědi a možná je tato její funkce ještě 
významnější než samotný transport cholesterolu v krvi. 
Čínští vědci zjistili, že koncentrace HDL-C dramaticky kle-
sají u pacientů, kteří procházejí středně těžkým až těžkým 
COVID-19, a v rekonvalescenci se u nich tyto hodnoty opět 
vracejí na původní úroveň či se zvyšují. U  pacientů, kteří 
COVID-19 úspěšně překonají, to funguje přesně takto, za-
tímco u pacientů, kteří boj s COVID-19 prohrávají, se HDL-C 
v krvi nezvyšuje, ale významně dál klesá. Vyplývá z  toho, 
že změny koncentrací HDL-C v krvi během infekce COVID-
19 mohou předpovídat, jaká bude další prognóza pacienta.

Statiny a lepší průběh COVID-19?
Od doby první vlny COVID-19 v roce 2020 se mělo za to, že 
léčba statiny může chránit před těžším průběhem COVID-19, 
nebo dokonce snižovat riziko úmrtí na tuto infekci. Doba 
ale pokročila, výrazně přibylo nových dat, a ta celkem jasně 
ukazují, že statinová léčba nemůže být považována za pro-
tektivní, ať už před samotnou infekcí COVID-19, nebo před 
jejím horším průběhem. Zdá se, že statiny mají vliv neutrální, 
tedy nic nezlepšují, ale ani nezhoršují. Což znamená, že se 
jich pacienti, kteří je užívají kvůli cholesterolu, a pak one-
mocní COVID-19, nemusejí obávat a nemusejí je ani vysazo-
vat, respektive jejich vysazování se na základě konsenzu od-
borníků nedoporučuje.

Pro inhibitory PCSK9 data nejsou zatím žádná, na základě 
mechanizmu jejich účinku ale existuje teoretický předpo-
klad, že by mohly působit protizánětlivě a protivirově. Kaž-
dopádně se u pacientů s COVID-19 léčba inhibitory PCSK9 
nepřerušuje ani jinak neupravuje, podobně jako je tomu 
u statinů.
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