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Milí příznivci časopisu AtheroReview a dobrého čtení,
přinášíme vám další číslo vašeho oblíbeného časopisu, který si klade za cíl shrnovat důležité informace z oblasti aterosklerózy a s ní souvisejících komplikací, nových diagnostických i terapeutických možností. Pro letní číslo aktuálního již 7. ročníku připravovaného tradičně na přelom jara
a léta pro připomenutí odkazu prof. Josefa Šobry se podařilo shromáždit zajímavé příspěvky na
aktuální i stále aktuální témata od renomovaných autorů z Česka i Slovenska a věřím, že se při
jejich čtení nudit nebudete.
Několik příspěvků se věnuje možnostem ovlivnění cévního zdraví nebo přímo procesu aterosklerózy pomocí moderních antidiabetických strategií. Je zajímavé sledovat, jak se tato oblast
po dlouhou dobu relativně chudá na dobré zprávy v poslední době zaplnila až neuvěřitelnými výsledky klinického výzkumu dokumentujícího další a další pozitivní výsledky. V časopise najdete
zajímavé přehledy o obou hlavních třídách moderních antidiabetik, které můžeme zařadit po bok nejdůležitějších strategií
kardiovaskulární prevence. Inhibitory SGLT2 připomíná prof. Rosolová ve svém příspěvku a na agonisty GLP1 se z různých
úhlů pohledu podíváme hned ve dvou příspěvcích tohoto čísla.
Jsem mimořádně rád, že se nadále daří zařazovat i články s vlastními daty. Tentokrát se podíváme na výsledky analýzy
ojedinělého souboru (v našem regionu svou početností) více než čtvrt milionu vyšetření hodnot LDL-cholesterolu u více než
72 000 pacientů ve slovenské laboratorní síti a budeme mít možnost posoudit míru dosahování cílových hodnot ve zcela
reálném světě.
Doufám, že vaši pozornost při listování časopisem upoutá neméně i příspěvek prof. Pavla Kramla, který zpracoval aktuální téma kardiovaskulárního rizika onkologické léčby, což je téma, jehož význam si začínáme stále více uvědomovat. Stejně
důležitý a nový je i pohled Ing. Jaroslava A. Hubáčka na význam vývoje rizikových faktorů v čase z hlediska celkového kardiovaskulárního rizika. V době dostupnosti obrovského množství dat a možnosti jejich kvalitního zpracování se představa
kalkulace LDL-cholesterolové celoživotní zátěže na základě opakovaných stanovení LDL-cholesterolemie v průběhu celého
života nejeví vůbec nereálně.
Oblíbeným čtením bývají i pohledy „z jiného úhlu“ od doc. Jiřího Bráta, jenž i tentokrát přispívá analýzou aktuálně dostupných pomůcek pro ilustraci zdravé diety. Myslím, že ani tentokrát to nebude jinak a i v této části AtheroReview najdeme zajímavou inspiraci.
Dovolte mi poděkovat na tomto místě všem autorům, redakci i redakční radě na obou stranách československé hranice.
Není jednoduché nalézt ve stále se zrychlující době čas na sepsání textu do postgraduálně laděného specializovaného časopisu, ale reakce vás, čtenářů, jsou nejlepším indikátorem, že to význam má. A tak mi dovolte poděkovat především vám,
kteří AtheroReview čtete.
S přáním příjemného léta, v němž bude klid i na čtení,
váš

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
vedoucí odborný redaktor časopisu
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Deﬁcit lyzosomální kyselé lipázy – diferenciální
diagnostika a možnosti léčby v roce 2022
Lysosomal acid lipase deﬁciency – diﬀerential diagnosis and treatment options
in 2022
Zuzana Urbanová1, Věra Malinová2, Tomáš Freiberger4,5, Lukáš Tichý3, Michal Vrablík2
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Abstrakt
Deﬁcit lyzosomální kyselé lipázy (LAL-D) je vzácné autosomálně recesivní střádavé onemocnění, způsobené mutací v genu
LIPA. Výskyt je celosvětově odhadován na 1 : 130 000 až 1 : 300 000 živě narozených dětí. Vede ke střádání cholesteryl
esterů a triglyceridů zejména v játrech a k mikrovezikulární steatóze jater v bioptickém nálezu. Forma kojenecká (Wolmanova
choroba) je nejprogresivnější, děti vzácně přežívají 6 měsíců a umírají na multiorgánové selhání. U starších dětí a dospělých
se projevuje dyslipidemií, hepatomegalií, zvýšením hodnot jaterních testů (CESD – Cholesteryl Ester Storage Disease). V laboratorních nálezech je patrné zvýšení celkového a LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu. Kardiovaskulární komplikace se mohou vyskytovat již v mladém věku a u mnoha pacientů dochází k progresi jaterní ﬁbrózy, k cirhóze a jaternímu selhání. Lipidogram je velmi podobný jako u familiární hypercholesterolemie a předpokládá se, že toto onemocnění je v klinické
praxi velmi nedostatečně diagnostikováno. Tento článek upozorňuje na tuto problematiku a na současné možnosti diagnostiky
a léčby s ohledem na vývoj enzymové substituční terapie enzymem sebelipázou alfa – rekombinantní humánní lyzosomální kyselou lipázou a je aktualizací článku z roku 2019 s doplněním podrobnějších informací o možnostech genetického vyšetření.
Klíčová slova: deﬁcit lyzosomální kyselé lipázy – dyslipidemie – hepatomegalie – cholesteryl ester storage disease – Wolmanova choroba
Abstract
Lysosomal acid lipase deﬁciency (LAL-D) is a rare autosomal recessive lysosomal storage disease caused by deleterious mutations in the LIPA gene. Occurrence is worldwide estimated to be 1 : 130 000 to 1 : 300 000 live births. Patients pre- senting in
infancy have the most rapidly progressive disease, developing signs and symptoms in the ﬁrst weeks of life and rarely surviving beyond 6 months of age (Wolman disease). Children and adults typically present with some combination of dyslipidemia,
hepatomegaly, elevated transaminases, and microvesicular hepatosteatosis on biopsy – cholesteryl ester storage disease
(CESD). Liver damage with progression to ﬁbrosis, cirrhosis and liver failure occurs in a large proportion of patients. Elevated
low-density lipoprotein cholesterol levels and decreased high-density lipoprotein cholesterol levels are common features, and
cardiovascular disease may manifest as early as childhood. The lipid proﬁle is very similar as we can see in familial hypercholesterolemia, so it is not surprising that LAL-D is under-recognized in clinical practice. This article provides practical guidance to
lipidologists, on how to recognize individuals with this disease and, current management options are reviewed in light of the
development of enzyme replacement therapy with sebelipase alfa, a recombinant human lysosomal acid lipase enzyme and is
an update of a 2019 article with the addition of more detailed information on genetic testing options.
Key words: cholesteryl ester storage disease – dyslipidemia – hepatomegaly – lysosomal acid lipase deﬁciency – Wolman disease
www.atheroreview.eu
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Základní informace

Klinické projevy LAL-D

Defekt lyzosomální kyselé lipázy (Lysosomal Acid Lipase
Deﬁciency – LAL-D) je vzácné autosomálně recesivní lyzosomální střádavé onemocnění charakterizované progresivní
akumulací cholesteryl esterů a triglyceridů v játrech, slezině a ostatních orgánech. Typickým nálezem je dyslipidemie a dochází k časnému vývoji aterosklerózy. Odhadovaný
výskyt v ČR 1 : 350 000, ale od roku 1975 bylo u nás diagnostikováno jen 24 pacientů s Cholesteryl Ester Storage Disease
(CESD) a 1 pacient s Wolmanovou chorobou [1,2,3,4].
Lze předpokládat, že je toto onemocnění stále nedostatečně diagnostikováno a že je mnoho pacientů sledováno pod
diagnózou zejména familiární hypercholesterolemie (FH), protože laboratorní nálezy jsou podobné. Ovšem typickým klinickým projevem LAL-D je hepatomegalie s progresivním postižením jater i postižením dalších orgánů (slezina, lymfatické uzliny
a nadledviny), což není pro diagnózu FH typické a mělo být impulzem pro důkladnější vyšetření.
V minulosti se jednalo o aktivně neléčitelné onemocnění.
K dispozici byla pouze symptomatická léčba, která příliš nezlepšovala prognózu pacientů, a ti umírali v mladém věku na
progredující hepatopatii a komplikace aterosklerózy. V současnosti je k dispozici jednoduchá a dostupná diagnostika
v poslední době rozšířená o možnost genetického vyšetření
v rámci molekulárně genetické diagnostiky hypercholesterolemie. Od roku 2015, kdy byla schválena FDA (U.S. Food and
Drug Administration) a EMA (European Medicines Agency), je
k dispozici i speciﬁcká enzymová substituční léčba – sebelipáza alfa (rekombinantní humánní lyzosomální kyselá lipáza).
To všechno jsou závažné důvody, pro které na tuto problematiku opět po 3 letech upozorňujeme v aktualizaci článku z roku
2019 [20] doplněné novými spoluautory o podrobnější informace o možnostech genetického vyšetření.

LAL-D je heterogenní onemocnění s různými klinickými projevy. Průměrný věk, v němž se nemoc projevuje, je 5 let, ale
byl popsán i rozvoj prvních příznaků u muže ve věku 44 let
a u ženy ve věku 68 let.
Nejfulminantnější a také nejprogresivnější forma se projevuje
v prvních týdnech po narození. Tato forma byla poprvé popsána
v roce 1956 neurologem M. Wolmanem [7] a dalšími a posléze
klasiﬁkována jako nozologická jednotka Wolmanova choroba
(MKN-10: E75.5). O několik let později popsal Fredrickson případ
12letého chlapce se závažnou hypercholesterolemií, hepatomegalií a akumulací cholesterol esterů z nálezu jaterní biopsie.
Tato pozdní forma byla popsána jako cholesteryl ester storage disease (CESD) [8].
Různorodost a závažnost projevů je ovlivněna typem
mutace a stupněm zbytkové aktivity enzymu.

Patogeneze LAL-D
Molekulárně genetická podstata tohoto onemocnění spočívá v mutaci v LIPA-genu, který kóduje lyzosomální kyselou
lipázu (LAL), která hraje klíčovou roli v lipidovém metabolizmu.
Zabezpečuje hydrolýzu cholesteryl esterů a triglyceridů v lyzosomech [5].
Cholesteryl estery a triglyceridy derivované z LDL-cholesterolu (LDL-C) jsou degradovány pomocí LAL na neesteriﬁkovaný cholesterol a volné mastné kyseliny, které jsou důležitými mediátory homeostázy nitrobuněčného cholesterolu.
Pokud je aktivita LAL snížena nebo zcela potlačena, cholesteryl estery a triglyceridy nejsou degradovány a akumulují se
v lyzosomech buněk různých orgánů, nejvíce v játrech. Vlivem
zvýšení koncentrace cholesterolu a up-regulace HMG-CoA-reduktázy může LAL zpětně inhibovat aktivitu LDL-receptorů
a snižovat clearance LDL-C z cirkulace. V laboratorních vyšetřeních nacházíme typicky zvýšení hodnot LDL-C, snížení
hodnot HDL-C, hodnoty triglyceridů mohou (ale nemusí) být
také zvýšeny [6].
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Wolmanova choroba
Při této variantě nacházíme nulovou aktivitu LAL a klinicky
se toto onemocnění projeví v prvních týdnech života neprospíváním, zvracením, distenzí bříška a průjmy. Typická
je hepatosplenomegalie a hepatopatie vedoucí k selhání
jater. Ke střádání cholesteryl esterů může docházet i ve slezině, lymfatických uzlinách a nadledvinách, v nichž nacházíme v 50 % případů kalciﬁkace, dítě postupně kachektizuje
a umírá zpravidla do 6. měsíce života na multiorgánové selhání. Onemocnění se může projevit dokonce i v těhotenství
ascitem plodu a polyhydramnionem [9].

Cholesteryl ester storage disease
U dětí a dospělých se LAL-D projevuje méně fulminantně, někdy
jen poruchami metabolizmu lipidů, dále bývá přítomna asymptomatická hepatosplenomegalie v 1. dekádě (nebo až v dospělosti) a progresivní hepatopatie s elevací jaterních testů,
steatóza jater, periportální ﬁbróza, cirhóza a tumory jater [12].
Klinické projevy LAL-D
 hepatomegalie/hepatosplenomegalie – adrenální kalciﬁkace – jícnové varixy
 bolesti břicha – zvracení – průjem
 anémie – malabsorpce – cholestáza – steatorea
 neprospívání – žlučníkové obtíže
 ischemická choroba srdeční – iktus

Diagnostika a diferenciální diagnostika
Výše uvedené klinické a laboratorní nálezy mohou být přítomny i u jiných poruch metabolizmu lipidů – nejčastěji
u FH, familiárního defektu apolipoproteinu B a u kombinované a polygenní hypercholesterolemie [10,11].
Hladiny LDL-C bývají u pacientů s deﬁcitem kyselé lipázy
méně výrazně zvýšené než u pacientů s FH, nebývá zjištěna
hepatopatie (zejména u dětí), avšak hepatopatie nemusí být
přítomna u všech pacientů s LAL-D, někteří pacienti mohou
mít také jen mírně zvýšené nebo normální hodnoty transamináz.
www.atheroreview.eu
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U dospělých je nutné uvažovat také o nealkoholové steatóze, steatohepatitidě a alkoholové hepatopatii.

Vyšetření vedoucí k diagnóze LAL-D
Důležitá je podrobná osobní i rodinná anamnéza, která nás
může vést k prvnímu podezření, že se nejedná o FH.
Rodiče pacientů s LAL-D mají typicky normální nebo mírně
patologický lipidogram a v rodině často není závažná kardiovaskulární zátěž.
Při fyzikálním vyšetření nacházíme hepatosplenomegalii,
která je opět v rozporu s diagnózou FH, zejména u dětí.

Laboratorní vyšetření
V biochemickém vyšetření nacházíme elevaci jaterních testů
(ALT, AST, GGT), hypercholesterolemii, zvýšení hodnot LDL-cholesterolu a v některých případech i triglyceridů a snížení hodnot HDL-cholesterolu.

Zobrazovací techniky
Vyšetření ultrasonograﬁí (USG) a nukleární magnetickou rezonancí (NMR) prokazují hepatosplenomegalii, zvětšení nadledvin a jejich kalciﬁkaci. V poslední době je k dispozici 3T-magnetická rezonance jako méně invazivní metoda než jaterní
biopsie.

Měření LAL-aktivity
Pro screening CESD a Wolmanovy choroby se využívá stanovení aktivity LAL v suché krevní kapce (DBS – Dried Blood
Spot) ﬂuorimetrickou metodou. Z důvodu nutnosti eliminovat vliv interferujících lipáz přítomných ve vzorcích DBS je
nutné stanovení aktivity LAL provádět souběžně v přítomnosti a bez přítomnosti inhibitoru LAL lalistatu [13].
Tato metoda je relativně jednoduchá, ale jedná se o vyšetření orientační, které může být ovlivněno nesprávným provedením odběru DBS (např. vlivem použité dezinfekce, nedostatečně usušených vzorků) a vést k falešně zjištěnému
deﬁcitu LAL.
Pro potvrzení diagnózy LAL-D (CESD a Wolmanovy choroby)
se vždy stanovuje aktivita lyzosomální kyselé lipázy v buněčném materiálu, nejčastěji v leukocytech izolovaných z periferní krve. Na stanovení aktivity LAL se používá ﬂuorogenní
substrát 4-metylumbelliferyl-palmitát. Inhibitor LAL lalistat
není při stanovení aktivity LAL v leukocytech potřebný.

Jaterní biopsie
V současné době se biopsie provádí pouze v případě, že
ostatní vyšetření nevedou k diagnóze. V bioptickém materiálu se nachází mikrovezikulární steatóza v jaterních lobulech,
akumulace lipidů v hepatocytech, pěnové buňky (makrofágy)
s vysokým obsahem ceroidu lokalizovaným periferně a ztráta
lipopigmentu (lipofuscinu) v hepatocytech. Imunohistochemické barvení na lyzosomální markery katepsin D, LAMP1,
LAMP2 (Lysosomal Associated Membrane Protein 1, Lysosomal Associated Membrane Protein 2) je pozitivní.

www.atheroreview.eu
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Genetické vyšetření
Podkladem LAL-D je mutace genu LIPA na chromosomu
10q23.2, který má 10 exonů a je přibližně 45 kb dlouhý [14].
LAL-D je autosomálně recesivně dědičná choroba, nemocní
jsou tedy typicky homozygoti nebo složení heterozygoti.
Dosud bylo popsáno více než 40 ztrátových mutací, přičemž
nejzávažnější alterace (nonsense nebo bodové mutace) ústí
v zařazení stop kodonu a klinicky se manifestují v časném
dětství, zatímco mutace méně závažné v pokročilejším věku
[15]. U více než poloviny postižených jedinců bývá defekt
exonu 8 (E8SJM c.894G > A) ústící v deleci exonu 8 v mRNA
a reziduální aktivitu LAL V poslední době bylo vyšetření genu
LIPA zařazeno do panelu pro masivní paralelní sekvenování
neboli sekvenování nové generace ( (NGS – Next Generation Sequencing) využívané pro rutinní vyšetřování příčiny
familiární hypercholesterolemie. Metoda NGS umožňuje sekvenovat úseky nukleových kyselin až celých genomů podstatně rychleji a cenově výhodněji než ostatní sekvenační
metody. Do sekvenační reakce vstupují vzorky v souboru, tzv.
knihovně. Její příprava zahrnuje proces přípravy templátu,
tvorbu vlastní knihovny, která je ampliﬁkována, puriﬁkována
a analyzována. Podstatou je zpracovávání až milionů sekvencí
současně v jednom běhu, což má za následek produkci obrovského množství výstupních dat.
Z těchto dat je následnou analýzou získána informace
o bodových mutacích, malých delecích, inzercích, případně
malých duplikacích. Díky dostatečnému počtu čtení každé
jednotlivé pozice v cílové oblasti je možné provést CNV-analýzu (Copy Number Variation), která dokáže odhalit rozsáhlé intragenové přestavby.
Zatím takto bylo v České republice vyšetřeno dohromady
235 pacientů s fenotypem familiární hypercholesterolemie
(150 mužů, 85 žen). Mezi nimi bylo touto metodikou identiﬁkováno 62 heterozygotních nositelů kauzálních mutací
v genu pro LDL-receptor (medián LDL-C 6,3 mmol/l). U ostatních vyšetřených neodhalila analýza monogenní příčinu hypercholesterolemie (medián LDL-C 6,0 mmol/l). U žádného
z vyšetřených nebyla identiﬁkována mutace genu LIPA.

Sledování pacientů s LAL-D
Pacienti by měli být sledováni ve specializovaných metabolických centrech zaměřených na léčbu lyzosomálních chorob.
Vzhledem k progresivnímu charakteru onemocnění by měli být
pacienti 1krát ročně kontrolováni (jaterní funkce, krevní obraz,
lipidový proﬁl). Zobrazovacími metodami by se měla pravidelně
měřit velikost jater a sleziny. Magnetická rezonanční spektroskopie umožňuje sledovat obsah tuku v játrech a progresi jaterní ﬁbrózy. Z hlediska rizikových faktorů aterosklerózy by se
k pacientům s LAL-D mělo přistupovat jako k vysoce rizikovým.

Léčba pacientů s LAL-D
Dříve byla k dispozici pouze symptomatická léčba. Dieta
a hypolipidemika sice snížily hladiny lipidů, ale ani podávání
statinů, případně v kombinaci s ezetimibem nezastavily progresi jaterního postižení. Transplantace kmenových buněk
AtheroRev 2022; 7(2): 67–70
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a transplantace jater byly zatíženy velkým rizikem a dlouhodobá prognóza nebyla dobrá.

2. Elleder M, Chlumska A, Hyanek J et al. Subclinical course of cholesteryl ester storage disease in an adult with hypercholesterolemia, acce- lerated atherosclerosis, and liver cancer. J Hepatol 2000; 32(3): 528–534.

Substituční enzymová léčba

3. Hulkova H, Elleder M. Distinctive histopathological features that support a diagnosis of cholesterol ester storage disease in liver biopsy specimens. Histopathology 2012; 60(7): 1107–1113. Dostupné z DOI: <http://
dx.doi.org/10.1111/j.1365–2559.2011.04164.x> .

Speciﬁckou substituční enzymovou léčbu (ERT – Enzyme Replacement Therapy) představuje v současnosti účinný terapeutický postup. Cílem ERT je zvýšit aktivitu kyselé jaterní
lipázy, zabránit hromadění cholesteryl esterů a triglyceridů
v buňkách, a tím docílit zlepšení funkce postižených orgánů.
Sebelipáza alfa způsobuje pokles hodnot jaterních transamináz, celkového, LDL-C i triglyceridů a zvýšení hodnot
HDL-C. Sebelipázu podáváme formou nitrožilních infuzí v intervalu 2 týdnů [16–18].
Byla provedena řada klinických studií dokumentujících
účinky substituční terapie na hladiny transamináz i plazmatických lipidů. V dlouhodobém sledování za 144 týdnů autoři
při podávání sebelipázy alfa eskalované u části pacientů
do dávky 3 mg/kg/1krát týdně dokumentovali pokles ALT
o 32,0 % a AST o 34,2 % ve srovnání s hodnotami před zahájením léčby. Průměrné změny LDL-C, triglyceridů a non-HDL-C od výchozího stavu do 144. týdne -31,2 %, -19,1 %,
resp. -30,3 %. Bylo pozorovaáno zvýšení hodnot HDL-C
s průměrným procentuálním zvýšením o 39,7 %.

Závěr
Prognóza pacientů s LAL-D je velmi individuální, od těžkého jaterního postižení v kojeneckém věku, vyžadujícího
transplantaci jater, až po těžké kardiovaskulární komplikace
v dospělém věku, průběh může být i mírný [19]. V každém
případě je důležitá časná diagnostika, aby mohla být včas
zahájena speciﬁcká léčba, která může zabránit vývoji orgánových změn. Dyslipidemie je nejčastějším prvním nálezem
u dětí a dospělých s LAL-D a mnoho pacientů může být odesláno do lipidologických ambulancí s diagnózou FH.
Proto je důležité o diagnóze LALD uvažovat, zvláště je-li
přítomna hepatomegalie a hepatopatie, protože nemocní
s FH tyto příznaky nemají. Včasnou diagnostiku LAL-D
umožňuje vyšetření metodou suché kapky, která je dobře
dostupná pro všechny lipidology a lékaře, kteří se touto problematikou zabývají. Nově se genetické vyšetření mutací
v genu LIPA, které jsou zodpovědné za manifestaci LAL- deﬁcience, stalo součástí rutinního vyšetření genetické příčiny u nemocných s familiární hypercholesterolemií. Zatím
v ČR touto metodikou nebyl odhalen žádný nositel mutace
v genu LIPA.
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Abstakt
Jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke správné klasiﬁkaci rizika ASKVO daného jedince. Analýzy trajektorií rizikových faktorů a snaha o kumulativní hodnocení závislé na délce a intenzitě expozice se zdají být tím správným
směrem ke zpřesnění stanovení rizika. V případě cholesterolu je efekt celoživotní expozice ke zvýšenému riziku ASKVO
dobře patrný u nositelů cholesterol-zvyšujících mutací (familiální hypercholesterolemie; primárně mutace v genu pro LDL-receptor). Naopak v případě nositelů mutací v PCSK9 (spojených s nižší hladinou cholesterolu) bylo popsáno nižší riziko
ASKVO. Byly zmíněny i rozdílné míry rizika u různých trajektorií celoživotního vývoje hladin lipidů. Individuálně je mnohem
závažnější, pokud se na identické ﬁnální kumulativní expozici podílí primárně expozice v nižším věku (do 40, max. do 45 let
věku). To podtrhuje důležitost včasného zachycení rizikových jedinců a cílenou intervenci spíše v nižších než ve vyšších věkových kategoriích.
Klíčová slova: ASKVO – celoživotní expozice – cholesterol – rizikové faktory – trajektorie
Abstract
A single risk factor determination may not lead to a correct classiﬁcation of an individual’s risk of ACVD. Analyses of risk
factor trajectories and eﬀort to express a cumulative exposition, dependent on the duration and intensity of exposure,
seem to be the right direction to reﬁne the risk determination. In the case of plasma cholesterol levels, the eﬀect of lifelong
exposure on increased risk of ACVD is evident in carriers of cholesterol-raising mutations (familial hypercholesterolemia, primarily mutations within the LDL-receptor gene). In contrast, a lower risk of ACVD has been described in carriers of mutations
in PCSK9 (associated with lower cholesterol levels). Diﬀerences in risk rates for diﬀerent lifetime trajectories of lipid levels
have also been mentioned. Individually, it is much more severe if the identical ﬁnal cumulative exposure is reached primarily
due to exposure at a younger age (up to 40, max. 45 years of age). This highlights the importance of early detection of at-risk
individuals and targeted intervention at younger rather than at older ages.
Key words: ACVD – life-time exposition – risk factors

Úvod
V současné době měříme a více či méně úspěšně intervenujeme 5 tradičních rizikových faktorů (RF) aterosklerotického
kardiovaskulárního onemocnění (ASKVO) – dyslipidemii, hypertenzi, kouření, obezitu a diabetes [1,2]. Nejčastěji diskutovaným RF ovlivňujícím výskyt ASKVO je zcela jistě
hodnoty cholesterolu (a dyslipidémie), a to jak hodnota celwww.atheroreview.eu

kového cholesterolu (T-C), tak LDL-cholesterolu (LDL-C) nebo
non-HDL-cholesterolu.
V poslední době se objevila řada publikací ukazujících, že
jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke
správné klasiﬁkaci rizika daného jedince. Bylo navrženo několik alternativních modelů (kategorizace proměnných, lineární modely apod) vedoucích potenciálně ke zpřesnění odhadu
AtheroRev 2022; 7(2): 71–75
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rizika. Z výsledků řady studií uskutečněných v posledních
letech je jasné, že analýzy trajektorií rizikových faktorů vycházející z dat získaných v delším časovém úseku nabízejí
přesnější odhad rizika. Jednodušší možností (ale patrně méně
přesnou) je pak analýza kumulativní celoživotní expozice danému rizikovému faktoru.
Potenciální beneﬁty a úskalí longitudinálních a kumulativních analýz pro vyjádření rizik spojených s celoživotní expozicí je možné dobře demonstrovat na příkladu hodnot cholesterolu a lipidových parametrů.

je této hodnoty dosaženo přibližně ve věku 55 let. Pokud
bychom počítali s 10% sezónní ﬂuktuací hodnot LDL-C, pak
by analýzy vycházející z výsledků v jarních měsících (v nichž
jsou hodnoty cholesterolu nižší v porovnání s hodnotami podzimními a zimními) dosáhly této kumulativní hodnoty o přibližně 5–7 let později. Pokud bychom počítali i s hodnotami
prepubertálními a pubertálními (které jsou v běžné populaci
obvykle okolo 2 mmol/l [7]), pak bude rizikové kumulativní
hodnoty dosaženo o přibližně 10 let později (graf 1).

Genetické studie jako příklad celoživotní
expozice vysokým hladinám cholesterolu

Riziková kumulativní hodnota hladin
cholesterolu a jeho variabilita v čase

Prakticky nikdo nezná své průběžné hodnoty plazmatických lipidů od dětství do dospělosti, v intervalech alespoň
3 nebo 5 let. Nicméně určité situace podmíněné geneticky
nám umožňují expozici vysokou (nebo nízkou) hladinou cholesterolu dobře modelovat.
Jako markery pro analýzu celoživotní expozice cholesterolu
lze použít především mutace v genech pro LDL-receptor,
APOB a pro PCSK9 (proprotein konvertáza subtilizin kexin
typu 9) [8] vedoucí k vysokým hladinám T-C a LDL-C. Ty se
vyskytují primárně u jedinců s familiární hypercholesterolemií [9], u kterých je předčasná manifestace ASKVO běžná.
Pokud budeme předpokládat u FH pacientů hodnotu LDL-C
„pouze“ 4 mmol/l, hraniční kumulativní expozice bude dosaženo již okolo 40 let věku (graf 1).
Je důležité zmínit, že v genu pro PCSK9 (ale nikoli v genu
pro LDL-R – Low Density Lipoprotein Receptor) byly popsány
i inhibiční mutace/polymorﬁzmy vedoucí primárně ke sní-

Variabilita a výkyvy hodnot cholesterolu (ale např. i hodnot
krevního tlaku, oproti třeba relativně konzistentním hodnotám tělesné hmotnosti, nebo jednou pro vždy platnému statusu diabetika) v delším časovém období mohou být opravdu
veliké. Vedle obecně uznávaných vnějších faktorů ovlivňujících hladiny lipidů, mezi nimiž vyčnívá životní styl (především
fyzická aktivita a stravovací zvyklosti) [3], je poněkud opomíjena sezónní variabilita. V případě T-C a LDL-C byla popsána
individuální ﬂuktuace až 1 mmol/l mezi letními a zimními
měsíci [4], a i když rozdíly v průřezových hladinách v rámci
celé populace jsou menší, je jasné, že existují [5]. Pro vyjádření celoživotní expozice budou mít tyto rozdíly určitě podstatný vliv.
V současnosti platná doporučení EAS považují kumulativní hodnotu LDL-C okolo 160 mmol/l za hranici vysokého rizika ASKVO [6]. Při předpokládané hladině 3 mmol/l

Graf 1 | Zjednodušené znázornění dosažení kritických kumulativních hodnot plazmatického LDL-cholesterolu.
Nejrychleji je kritické hodnoty dosaženo u jedinců s FH, přibližně ve věku okolo 40-45 let. V případě dlouhodobé
lineární expozice s průměrnou hodnotou LDL-cholesterolu okolo 3 mmol/l dojde k celoživotní akumulaci
160 mmol/l ve věku okolo 55 let. Poslední model zohledňuje i nižší (přibližně o 1 mmol/l) hodnoty
LDL-cholesterolu v dětství a v pubertálním věku a posun o dalších několik let.
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ženým hladinám plazmatického cholesterolu až o 40 % [10].
A právě jedinci s touto celoživotně sníženou expozicí LDL-C
mají výrazně nižší riziko KVO [11].
Většina hypercholesterolemií má ale polygenní základ
[12]. V tomto případě byla využita metoda mendeliánské randomizace (princip viz [13]) k odhadům celoživotního rizika
ASKVO. Analýzou britské Bio-banky (UK Biobank) s využitím genového skóre složeného z variant spojených s nižšími
hladinami cholesterolu Ference et al [14] ukázali, že i polygenně podmíněná celoživotně nižší hladina LDL-C je spojena s nižším rizikem ASKVO.

73

verzního „U“ [15]. Jako největší problém pro rozvoj budoucího ASKVO tak byly detekovány vysoké hladiny cholesterolu ve věkové kategorii v přibližném rozpětí 20–40 let.
Pokud má jedinec v této věkové kategorii hodnoty lipidů nízké,
jejich zvýšení v pozdějším věku již nepředstavuje takové riziko.
Poněkud odlišné výsledky byly získány analýzou dat z Framinghamské studie [16] (follow-up až 35 let, medián přibližně
8 let, počet jedinců přibližně 4 000). Zde byla popsána existence 5 trajektorií pro hodnoty cholesterolu ať již T-C, nebo
v jeho frakcích a 4 trajektorií pro triglyceridy. Tvary trajektorií se lišily od výše zmíněné studie [15], což může být způsobeno skutečností, že ve Framinghamské studii byly sledováni
starší jedinci a odlišné etnikum. Zásadní bylo pozorování, že
hladiny cholesterolu se s věkem snižují, a to víceméně lineárně. I v této studii se riziko kardiovaskulárního onemocnění
(KVO) významně lišilo dle různých trajektorií lipidů, podle očekávání nejvyšší riziko bylo pozorováno u skupiny, v níž trajektorie zahrnovala nejvyšší hodnoty T-C a LDL-C. Poněkud
překvapivě žádná z trajektorií triglyceridů nebyla spojena se
zvýšeným rizikem ASKVO.
Existence odlišných trajektorií, navíc ovlivněných vnějšími
faktory, byla popsána i v další studii [17] (analýza přibližně
9 000 jedinců europoidní rasy, věk 45–69 let na začátku
12letého sledování). Např. hodnoty cholesterolu v populaci
s přibývajícím věkem stále rychleji klesají (i když v případě
léčby statiny rychleji než bez léčby, ale vztah platí i po vícenásobné adjustaci, např. na mortalitu z kardiovaskulárních
příčin), naopak triglyceridy (TG) mají nejvyšší hodnoty ve
věkové kategorii 55–60 let (podobně viz [16]). Trajektorie

Význam odlišných trajektorií plazmatických
lipidů a přímé analýzy kumulativních expozic
Při geneticky (ať již monogenně nebo menší měrou pak polygenně) podmíněných vysokých nebo nízkých hladinách
plazmatických lipidů je otázka celoživotní expozice poměrně
jednoduše deﬁnovatelná. Tyto modely předpokládají více
či méně konstantní a aditivní kumulaci sledovaného rizikového faktoru. Ve skutečnosti však v populaci existují různé
trajektorie vývoje hladin plazmatických lipidů, které přes svoji
identickou kumulativní hodnotu mají na rozvoj onemocnění
odlišný vliv (graf 2).
Rozsáhlá studie (přibližně 10 000 jedinců čínské populace
opakovaně vyšetřovaných v průběhu 11 let) rozlišila existenci 3 základních trajektorií plazmatických lipidů – klasický
„U“ tvar, obrácený (inverzní) „U“ tvar a konečně progresivní
– víceméně trvale narůstající koncentrace. Jako nejrizikovější
proﬁl (oproti „U“ trajektorii) byla detekována trajektorie in-

Graf 2 | Příklady základních trajektorií plazmatických lipidů. U většiny jedinců není dosažení kumulativní rizikové
hodnoty otázka prostého lineárního aditivního modelu. Jako nejrizikovější se zdá být model s vysokými hodnotami
LDL-cholesterolu v období rané dospělosti. Pokud k ﬁnální naakumulované hodnotě výrazněji přispěje expozice
v pozdějším věku, míra rizika ASKVO je nižší
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TG jsou také oproti T-C, LDL-C nebo HDL-C do určité míry
ovlivněny kuřáctvím (u nekuřáků je pokles hladin TG v pozdějším věku strmější).
Podrobná analýza ﬁnské části SEVEN COUNTRIES STUDY
(přibližně 2 000 jedinců, 7 analýz a v průběhu přibližně 35 let
sledování) [18] ukázala, že nejen kumulativní hodnoty, ale i vývoj
hladin cholesterolu v čase jsou důležitými prediktory mortality
z kardiovaskulárních (KV) příčin, a poněkud překvapivě nejzávažnějším se zdá být dramatický pokles hladin cholesterolu ve vyšším věku o ≥ 4 mmol/l.
Podobných studií a názorů ukazujících na predikční výhodnost opakovaných analýz a analýz kumulativních expozic rizikových faktorů ASKVO je celá řada [19–22]. Mnoho
z nich ukazuje, že stejné hodnoty RF nepředstavují identické riziko pro všechny věkové kategorie a že jejich důležitost s věkem klesá. To bylo potvrzeno i podrobnou analýzou
RF ASKVO v české populaci [23]. Studie primárně ukázala,
že starší pacienti s akutním koronárním syndromem (AKS)
mají nižší hladiny cholesterolu než kontrolní populace a podobný obrázek byl pozorovatelný v případě přítomnosti hypertenze a pozitivní rodinné anamnézy. Naopak kuřáci byli
častější mezi pacienty bez ohledu na věkovou kategorii.
Konečně příkladem zcela komplexního modelu pro odhad
rizika KVO je vytvoření skóre „cholesterol/rok“ při kterém
bylo využito následujících proměnných – maximálních dosažených hodnot cholesterolu, běžných hodnot cholesterolu, věku rozpoznání vysokých hodnot cholesterolu a konečně i doby počátku hypolipidemické léčby [24].

Ostatní deﬁnovatelné RF a KVO
Otázka kumulativní expozice RF ASKVO není pochopitelně
omezena pouze na hladiny cholesterolu a lipidové parametry, i když se jim věnuje momentálně nejvyšší pozornost. Nejjednodušeji měřitelným kumulativním rizikovým faktorem je
patrně kuřáctví. V řadě studií je deﬁnováno jako „počet vykouřených krabiček za rok“, a tato hodnota může být jednoduše,
efektivně a poměrně přesně konvertována na celoživotní expozici. Tento přístup byl využit např. ve studii ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study) [25], jejíž závěry jasně ukazují,
že zvýšený počet krabiček cigaret vykouřených za rok pozitivně a téměř lineárně koreluje s rizikem ASKVO.
Výhodnost kumulativních expozic RF pro predikci ASKVO
pak byla prokázána i v případě hodnot krevního tlaku [14,22,26]
či hladin urey [27].

Závěr
Lze považovat za prokázané, že analýzy kumulativní zátěže
RF budou přesnější v odhadu celkového rizika ASKVO a je
jisté, že v budoucnu bude třeba vytvořit nové, individualizované metodiky k odhadu rizika [28]. Analýzy odlišných trajektorií lipidemií ukazují, že pro budoucí výskyt ASKVO jsou
rizikovější vyšší expozice v mladším věku. Právě tato data
ale od většiny jedinců obvykle bohužel nemáme.
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Abstrakt
Prognóza pacientů s onkologickým onemocněním se díky moderní léčbě významně zlepšuje. Stále více pacientů se dostává
do remise, avšak spolu s tím u nich dochází k nárůstu kardiovaskulárního rizika. Prakticky všechny typy onkologické léčby
(radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, biologická léčba, transplantace kmenových buněk) mohou vést k akceleraci
aterosklerózy, a to buď přímým toxickým vlivem na endotel či navozením oxidačního stresu, proinﬂamatorního stavu a inzulinové rezistence. Při stratiﬁkaci kardiovaskulárního rizika musíme u těchto pacientů kromě tradičních rizikových faktorů
přičíst i vliv onkologické léčby, což je pro některé zejména moderní typy léčby obtížné určit. Pacienti s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním a jedinci s kumulací rizikových faktorů by měli být jak během onkologické léčby, tak i v období
remise společně sledováni týmem skládajícím se z onkologů a kardiologů. Jednotná a přesná doporučení zohledňující typ
onkologického onemocnění, délku a intenzitu použité léčby, věk pacienta a dobu trvání remise však pro pacienty v primární
i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy zatím chybí.
Klíčová slova: ateroskleróza – kardio-onkologie – kardiovaskulární riziko – onkologická léčba
Abstract
The prognosis of patients with oncological diseases is signiﬁcantly improving due to the modern therapeutic options. More
and more patients achieve remission, however their cardiovascular risk is increasing. In fact, all types of oncology treatment (radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy, biological therapy, stem cell transplant) may accelerate atherosclerosis, either by their toxic eﬀect on arterial endothelium or through oxidative stress, proinﬂammatory state and insulin resistance. For cardiovascular risk assessment in these patients we have to evaluate not only the traditional risk factors but
also the impact of oncological treatment, which can be diﬃcult in some therapeutics, especially the modern ones with not
suﬃcient data available. During the oncological therapy as well as in remission, patients with preexisting cardiovascular
disease or those with cumulation of traditional risk factors should be observed by team of specialists involving both oncologists and cardiologists. However, deﬁnite and unanimous guidelines reﬂecting type of the oncology disease, the length and
intensity of each therapeutic modality, the age of the patient or duration of remission are still lacking, both for the secondary as well as the primary prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases (ASCVD).
Key words: atherosclerosis – cardio-oncology – cardiovascular risk – oncology therapy

Úvod
V posledních desetiletích zaznamenala onkologická léčba
prakticky všech typů maligních tumorů i hematologických
onemocnění významné zlepšení prognózy, navození dlouhodobé remise a nárůst počtu pacientů, kteří přežívají déle
AtheroRev 2022; 7(2): 76–81

než 5 let po ukončení léčby. Je to jednak důsledek zlepšení
diagnostických možností a postupů, které umožňují zachycení těchto onemocnění v časnějších stadiích, jednak díky
komplexnímu využití všech dostupných speciﬁcky cílených
terapeutických modalit, zejména radioterapie, chemoterawww.atheroreview.eu
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pie, biologické léčby, hormonální léčby či transplantace kmenových buněk. Stále více alarmující se však stává zvýšení kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality u dlouhodobě přežívajících onkologických pacientů. Jde zejména o jedince po
léčbě Hodgkinova lymfomu, karcinomu prostaty, močového
měchýře, endometria, testes nebo tyreoidey, u kterých se
kardiovaskulární onemocnění (KVO) stává častější příčinou
úmrtí než recidiva malignity. Rozhodující je i věk pacienta
v době onkologické léčby: v největším riziku jsou děti a mladiství mladší 15 let a jedinci starší 60 let. Studie SEERS
(Surveillance, Epidemiology, and End Result) v USA srovnávala mezi lety 1973–2012 celkem 3 234 256 přežívajících
onkologických pacientů s 28 různými typy malignit a hodnotila riziko úmrtí na KVO s ohledem na věk pacienta v době
diagnózy malignity a délku přežívání [1]. Nejvyšší KV-mortalita byla zjištěna u pacientů, u nichž byl tumor diagnostikován před 35. rokem věku (10krát vyšší oproti běžné populaci). Pokud se týká délky přežívání, nejvyšší KV-úmrtnost
(SMR – Standardized Mortality Ratio) byla zaznamenána v prvních 12 měsících od diagnózy malignity (pro všechny typy
SMR 3,93 (95% CI 3,89–3,97). V dalším období 1–10 let od
stanovení diagnózy dochází k jejímu poklesu, avšak po 10. roce
hodnota SMR opět výrazně narůstá (graf 1).

Etiopatogeneze
Přestože se v etiologii nádorů i aterosklerózy uplatňují některé společné faktory, např. genetické vlivy, oxidační stres
či zánět, je zvýšená KV-morbidita a mortalita převážně důsledkem onkologické léčby, zejména radioterapie a chemoterapie. Nejčastější KV-komplikace jsou dilatační kardiomyopatie a pokles ejekční frakce, perikarditida (exsudativní,
konstriktivní), tromboembolické příhody, arytmie (bradykardie, převodní poruchy, tachyarytmie), kalciﬁkace chlopní, plicní
hypertenze, sekundární arteriální hypertenze a akcelerace
aterosklerózy [2]. Na té se komplexně podílí jak přímý toxický
vliv na arteriální stěnu, tak metabolické a hormonální důsledky
(inzulinová rezistence a metabolický syndrom, hypogonadizmus či hypotyreóza).
Graf 1 | Kardiovaskulární mortalita v závislosti na typu
onkologického onemocnění a době od stanovení diagnózy malignity. Upraveno podle [1]
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Radioterapie
Efekt radioterapie (RT) na arteriální stěnu závisí na lokalizaci tumoru, celkové radiační dávce, technice ozařování,
věku a pohlaví pacienta, době od stanovení diagnózy maligního onemocnění a na konkomitantní léčbě, zejména chemoterapii. Bylo zjištěno, že ozařování v oblasti hrudníku (nejčastěji pro karcinom prsu nebo Hodgkinův lymfom – HL) je
spojeno s 5–10násobným zvýšením relativního rizika pro
akutní infarkt myokardu (AIM) či náhlou smrt, zatímco ozařování v oblasti hlavy zvyšuje relativní riziko cévní mozkové
příhody 20krát [3]. Podle García et al měla radioterapie zaměřená na oblast mediastina v dávce > 30 Gy za následek
2,7–8,9krát vyšší riziko akutního infarktu myokardu a v případě ozařování hlavy a krku došlo k 1,4–5,6násobnému zvýšení
rizika cévní mozkové příhody [4]. V jiné studii Simonetto et
al sledovali pomocí CT a MRI u pacientů ozařovaných pro
karcinom hypofaryngu aterosklerotické změny v extrakraniálním úseku karotických tepen: medián věku byl 60 let a celková dávka radiace ve všech případech přesahovala 30 Gy
[5]. Ve srovnání se stavem před léčbou došlo k signiﬁkantnímu nárůstu počtu plátů z 5,7 (IQR 1–10,5) na 8,1 (IQR
2–13); p 0,002 (hodnoceno pomocí CT za průměrnou dobu
414 dní od začátku RT) a rozšíření intimy/medie z 1,17 mm
(IQR 0,97–1,28) na 1,35 mm (IQR 1,16–1,52); p 0,002 (hodnoceno pomocí MR za průměrnou dobu 544 dní od začátku
RT). Dalšími predisponujícími faktory jsou velikost ozařované plochy, technika kardioprotekce, denní dávka > 2 Gy
a věk v době diagnózy maligního onemocnění – nejvyšší
riziko je u pacientů mladších 25 let či naopak starších 65 let
[4,6]. V patogenezi se uplatňuje přímý vliv ionizačního záření
na buňky arteriální stěny, dochází k tvorbě volných kyslíkových radikálů (VKR), které se podílejí na poškození a senescenci endotelu. Radiace zvyšuje v endotelových buňkách
(EC – Endothelial Cells) expresi cytoadhezivních molekul
(VCAM-1, ICAM-1, E-selectin) a následně adhezi monocytů
a leukocytů z cirkulace. Oxidační stres zvyšuje v EC produkci inﬂamatorních mediátorů TNFalfa a IL1, které aktivují
trombin a von Willebrandův faktor (vWf), a downreguluje inhibitor ﬁbrinolýzy, což má za následek aktivaci trombocytů a navození prokoagulačního stavu. Zánětlivé cytokiny TNFalfa, IL1,
IL6, IL8, TGFbeta, SDF1, CXCR4 a další se pak významně
podílejí na nárůstu a destabilizaci ateromového plátu. Dochází k poruše endotel dependentní i non-dependentní vazodilatace a zároveň k aktivaci angiogeneze [7].

Chemoterapie
U řady preparátů používaných v chemoterapii tumorů byla
prokázána akcelerace aterosklerotického procesu o zvýšení rizika KV-příhod. Jedná se zejména o antracykliny, antimetabolity pyrimidinů, cisplatinu či léky ovlivňující jaderné
mikrotubuly [8]. Jejich proaterogenní účinek je často spojen
s přímým poškozením endotelu [9]. Toxický vliv antracyklinů
na EC je kromě produkce VKR zprostředkován dalšími mechanizmy, jako je interkalace DNA, inhibice topoizomerázy I
a II, RNA-polymerázy či vazba na histony [10]. Cisplatina způAtheroRev 2022; 7(2): 76–81
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sobuje poškození endotelu jednak přes VKR, jednak poškozením a inhibicí replikace DNA [11]. Bylo zjištěno, že pacienti s testikulárními tumory léčeni cisplatinou vykazovali
vyšší plazmatické hladiny endoteliálních protrombotických
faktorů PAI-1 a vWf než pacienti léčeni pouze orchiektomií
[12]. U dlouhodobě přežívajících pacientů po terapii cisplatinou pak byla zjištěna porucha endotel-dependentní vazodilatace na arteria brachialis [13]. Z antimetabolitů pyrimidinů široce používaný 5-ﬂuorouracil (5-FU) interferuje
s DNA i RNA, blokuje mitózu endotelií a tvorbou VKR způsobuje i jejich poškození [14]. Významný je jeho inhibiční účinek
na angiogenezi. V observačních studiích činila incidence kardiotoxicity 5-FU a ostatních ﬂuoropyrimidinů 1–19 % a úmrtí
spojené s touto léčbou bylo zaznamenáno ve 2,2–13,3 % [14].
Preparáty vážící se na jaderné mikrotubuly vykazují rovněž cytotoxický efekt na endotelie. V experimentu s kultivovanými
endoteliemi bylo prokázáno, že paklitaxel zvyšuje expresi tkáňového faktoru (TF) [15]. U pacientů léčených vinkristinem
bylo již v průběhu léčby nebo časně po jejím skončení zaznamenáno vyšší riziko infarktu myokardu.

Biologická a cílená léčba
Zavedení biologických preparátů přineslo u těchto pacientů
převratné zlepšení výsledků onkologické léčby i prognózy.
Na druhé straně však i u této terapie bylo zjištěno zvýšené
KV-riziko. Z hlediska aterosklerózy mají největší význam biologická agens, jejichž antitumorózní efekt je založen na inhibici angiogeneze a neovaskularizace, přičemž hlavním cílem
je působení na arteriální endotel pomocí inhibice růstových faktorů, zejména VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor), PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth Factor), FGF (Fibroblast Growth Factor) a angiopoetin I. Sem řadíme monoklonální protilátky proti VEGF
(bevacizumab, ramicirumab), inhibitory tyrozinkinázy (sorafenib, sunitinib, axitinib, lenvatinib aj) a blokátory mTOR (mechanistic Target Of Rapamycin) everolimus, temsirolimus.
U pacientů s chronickou myeloidní leukemií léčených inhibitory VEGF byla prokázáno výrazné urychlení aterosklerózy
a nárůst KV-příhod [16]. Metaanalýza zahrnující 9 387 pacientů léčených sunitinibem prokázala 3,03krát vyšší riziko
ischemie myokardu ve srovnání s placebovou skupinou [17].
U některých inhibitorů tyrozinkinázy (TKI), zejména u ponitanibu a bostinibu, byl pozorován zvýšený výskyt arteriální hypertenze. Podávání inhibitorů proteosomů (bortezomib, karﬁlzomib) u pacientů s mnohočetným myelomem vedlo k vyššímu

výskytu ICHS, hypertenze a kardiálního selhání. V posledních letech se dostává do popředí imunomodulační terapie
tumorů zaměřená na aktivaci T-lymfocytů. Jedná se o monoklonální protilátky proti inhibičním proteinům CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated protein 4), např. ipilimumab, a PD1 (Programmed Death 1), např. nivolumab. I když
výsledky některých preklinických studií naznačují u této
léčby vyšší výskyt akutních koronárních příhod, nebyl tento
vztah doposud jednoznačně potrvzen. Problém může spíše
představovat navození relapsu u pacientů s autoimunitním
onemocněním, po němž následně dochází k protrahovanému inﬂamatornímu stavu se všemi jeho účinky na cévní
stěnu spolu s metabolickými konsekvencemi [18]. Stále více
používané inhibitory HER2 (Human Epidermal growth factor
Receptor 2), např. trastazumab či lapatinib způsobují zejména poruchu kontraktility myokardu a kardiální selhání.

Hormonální a metabolické vlivy
Onkologická léčba postihující endokrinní orgány, ať už cílená
či celková, s sebou přináší různé formy hormonální dysbalance, které se následně mohou projevit inzulinovou rezistencí a metabolickým syndromem se všemi jeho složkami
(obezita, hypertenze, porucha glukózové tolerance a dyslipidemie). Chirurgická léčba a radioterapie v oblasti jakéhokoli
endokrinního orgánu (hypotalamus, hypofýza, štítná žláza,
nadledviny, ovaria, testes atd) má za následek příslušnou
hypofunkci, přičemž k inzulinové rezistenci může vést jak
nedostatečná substituční léčba hypotyreózy či hypogonadizmu, tak i iatrogenně navozený hyperkortikolizmus. Kortikoidy bývají také součástí některých chemoterapeutických režimů (např. v léčbě lymfomů). Metabolický syndrom
pak často nacházíme u pacientů léčených antiestrogeny (inhibitory aromatázy, tamoxifen) či antiandrogeny (GnRH-agonisté) [19,20]. Bylo prokázáno, že k rozvoji diabetu významně
přispívá i radioterapie zaměřená na oblast břicha. Ve většině případů se však nejedná o inzulin-dependentní diabetes mellitus v důsledku poškození B-buněk pankreatu, ale
jak ukázala řada studií, o inzulinovou rezistenci navozenou
inﬂamatorními změnami v tukové tkáni [21]. Podobný efekt
je připisován i řadě chemoterapeutik (cisplatina, alkylátory,
antracykliny, antimetabolity, etoposid aj – zvýšená produkce
VKR vede v periferních tkáních k poruše mitochondriálních
funkcí, zvýšenému zánětu a lipolýze v tukové tkáni, jaterní
steatóze a úbytku svalové hmoty (sarkopenie) [22]. K inzulinové rezistenci přispívá i alogenní transplantace hemato-

Tab. 1 | Riziko manifestace metabolického syndromu u různých typů tumorů. Upraveno podle [22]
typ tumoru

n (pacienti vs kontroly)

OR/RR (95% CI)

104 vs 208

1,66 (1,04–2,68) NS

karcinom prostaty

20 vs 20

4,58 (1,41–14,86)

testikulární tumory

251 vs 360

1,90 (1,1–3,2)

784 vs 777

1,43 (1,22–1,69)

8 599 vs 2 936 (sourozenci)

1,3 (0,9–1,9)

karcinom prsu (postmenopauzální)

akutní lymfoblastická leukemie
malignita v dětství (jakákoli)
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logických kmenových buněk jako důsledek inﬂamatorního
stavu navozeného reakcí štěpu proti hostiteli (gra versus
host disease) spolu s imunosupresivní léčbou (kortikoidy)
[23]. Vzhledem ke kombinaci odlišných terapeutických modalit se riziko vzniku metabolického syndromu po onkologické léčbě také u jednotlivých typů tumorů liší. Ve vybraných studiích bylo nejvyšší riziko u karcinomu prostaty RR
4,58 (95% CI 1,41–14,86), dále u testikulárních tumorů RR
1,90 (95% CI 1,1–3,2), akutní lymfoblastické leukemie RR 1,43
(95% CI 1,22–1,69) a v souboru 8 599 dospělých, kteří prodělali jakoukoli malignitu v dětství, činilo RR 1,3 (95% CI 0,9–
1,9) [22], tab. 1. V naší studii SLATE, která sledovala 80 dlouhodobě přežívajících po léčbě Hodgkinova lymfomu (průměrný
věk 33,884,13 let, medián remise 18 let), manifestovalo metabolický syndrom 3krát více pacientů s HL než zdravých jedinců
kontrolního souboru: 17 (21,3 %) vs 6 (7,2 %); p < 0,05 [24].

Preventivní opatření u onkologických
pacientů: úloha kardio-onkologie
Z uvedeného vyplývá, že onkologická léčba představuje aditivní nezávislý rizikový faktor aterosklerózy a že je u těchto
pacientů nutné jej zvažovat při stanovení KV-rizika. V primární prevenci slouží ke stratiﬁkaci rizikových pacientů podle
doporučení Evropské kardiologické společnosti a Evropské
společnosti pro aterosklerózu (ESC/EAS) z roku 2016, resp.
2021 a tabulky SCORE, resp. SCORE2, které však u onkologických pacientů celkové riziko podhodnocují [25,26]. Úzká
spolupráce mezi kardiology, preventivními kardiology a onkology je přitom zásadní a ve světě v posledních letech
vznikla řada kardio-onkologických center. Úkolem nově vznikajícího oboru kardio-onkologie je tedy u pacientů primární
i sekundární prevence identiﬁkovat všechny rizikové faktory
ASKVO (kardiovaskulární onemocnění na podkladě aterosklerózy), tedy kouření, obezitu, diabetes mellitus, dyslipidemii, hypertenzi, chronickou renální insuﬁcienci, autoimunitní onemocnění a pozitivní rodinnou anamnézu, a to ještě
před zahájením onkologické léčby. V primární prevenci se
pro přesnější stratiﬁkaci rizika doporučuje zaměřit již na
přítomnost subklinické aterosklerózy: pláty v karotických či
femorálních tepnách při sonograﬁi či RTG, pozitivní tlakový
index kotník/paže (ABI – ankle/brachial index) < 0,9 nebo
> 1,4, rychlost pulzové vlny > 10 m/s či koronární kalciové
skóre > 100 AU nebo > 75 % při adjustaci na věk a pohlaví.
K tomu je pak potřeba přičíst riziko související s onkologickou léčbou. Z tohoto hlediska je již určující typ malignity,
nejvyšší kardiovaskulární riziko je spojeno s terapií lymfomů,
mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, plic, ovarií, testes,
ledvin, močového měchýře, prostaty a endometria a zejména
pak přítomnost metastatického rozsevu. Významný je i věk
pacienta v průběhu léčby, nejvýše rizikoví jsou jedinci mladší
15 let či naopak starší 60 let, a doba od zahájení radioterapie:
u lymfomů 10 let, u karcinomu prsu 5–10 let a u karcinomu
plic méně než 2 roky. U radioterapie je rozhodující lokalizace, kumulativní dávka a technika ozáření. Nejvyšší riziko
je logicky spojené s iradiací srdce a velkých tepen, zejména
www.atheroreview.eu
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pak levé strany hrudníku. Z tohoto důvodu se stanovuje tzv. kardiotoxická dávka (MHD – Mean Heart Dose), která činí u radioterapie mediastina 30 Gy a u plicních tumorů 10 Gy. Z hlediska
KV-prevence se proto doporučuje používat metody, kterými
lze MHD zredukovat. Sem patří různé formy stínění, technika tangenciálního pole s kontrolou dechu, brachyterapie,
radioterapie v poloze na břiše, protonová terapie či technika IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy). Tato metoda
využívá iradiaci o měnlivé intenzitě zacílenou z více úhlů,
což umožňuje přesnější fokusaci na oblast tumoru a větší
protekci okolních struktur. U chemoterapeutik a biologické
léčby se nejvyšší KV-riziko pojí s antracykliny, alkylátory,
cisplatinou, vinkristinem, antimetabolity pyrimidinů, blokátory VEGF ze skupiny inhibitorů tyrozinkinázy (zejména nilotinib) a inhibitory proteosomů. U pacientů s kumulací tradičních rizikových faktorů a zejména pak v sekundární prevenci
je vhodné zohlednit u každého léčebného agens jeho kardiotoxické riziko a pokud je to možné, vybrat z každé skupiny
bezpečnější preparát, např. z léků ovlivňujících mikrotubuly
upřednostnit paklitaxel před vinkristinem, z TKI nepoužívat
nilotinib, ale spíše spíše sorafenib, a některé skupiny léčiv, jako
např. antimetabolity pyrimidinů, neindikovat vůbec. O imunomodulanciích (anti CTLA4, anti PD1) zatím neexistuje dostatek dat, nedoporučuje se je však používat u pacientů s preexistujícícm automimunitním onemocněním z důvodu nebezpečí
relapsu.
Pro stratiﬁkaci KV-rizika u pacientů po onkologické léčbě
nejsou v současné době k dispozici žádné konkrétní tabulky,
které by odrážely jak tradiční rizikové faktory, tak i vliv onkologické terapie. Doporučení ESC/EAS z roku 2016 týkající se KV-rizika u onkologických pacientů [27] jsou příliš
obecná a nezohledňují dostatečně vliv ostatních modiﬁkujících faktorů, jako je kombinace různých léčebných modalit,
aktualizované informace o nových preparátech a postupech,
jiné komorbidity, věk pacienta, délka remise aj. Je jasné, že
u pacientů s již známým ASKVO ještě před zahájením léčby
budeme od začátku postupovat podle doporučení ESC/EAS
pro sekundární prevenci, tzn. pacienty ve velmi vysokém
riziku. Přítomnost KVO u těchto pacientů výrazně zkracuje
dobu přežívání (graf 2) a preventivní opatření zaměřená na
tyto osoby mají také nejpřesvědčivější výsledky [27,28].
V primární prevenci zatím není zcela jasné, jak riziko zjištěné pouze na základě tradičních rizikových faktorů v důsledku onkologické léčby modiﬁkovat, avšak dá se předpokládat, že významná část z nich by měla být léčena podle
cílů pro pacienty s vysokým až velmi vysokým rizikem. Jak
v primární, tak i v sekundární prevenci ASKVO je potřeba individuálně posoudit vliv jednotlivých léčebných modalit (kumulativní dávka a lokalizace radioterapie, typ a dávka chemoterapeutik, biologické léčby, hormonální léčby, transplantace
kmenových buněk), typ malignity a její staging, délku léčby, věk
pacienta a dobu od stanovení onkologické diagnózy (schéma).
Dietní a režimová opatření se shodují s recentními standardy ESC/EAS [25,29]: v dietě omezit saturované a transmastné kyseliny a preferovat polynenasycené (ω3 a ω6 mastné
AtheroRev 2022; 7(2): 76–81
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kyseliny) a monoenové mastné kyseliny – mediteránní strava,
dále omezit konzumaci mono- a oligosacharidů a upřednostnit škroby a vlákninu. Příjem soli snížit pod 5 g za den. Fyzickou aktivitu podle možností navýšit alespoň na 150 minut
týdně, ev. pod odborným dohledem v rámci kardiorehabilitace. U obézních jedinců se snažit o redukci hmotnosti, ideální je dosažení BMI 20–25 kg/m2 a obvod pasu < 94 cm
u mužů a < 80 cm u žen. Kuřáci musí kouření zcela eliminovat (centra pro odvykání).
V terapii hypertenze je snaha dosáhnout snížení hodnot
krevního tlaku (TK) < 140/90 mm Hg, u pacientů ve věku
18–65 let zejména v sekundární prevenci nebo mají-li diabetes a/nebo chronické renální selhání na hodnoty 120–
130/70–79 mm Hg, pokud terapii tolerují. Zvýšení TK lze
očekávat časně po zahájení léčby např. inhibitory VEGF.
Jako léky první volby se doporučují ACE-inhibitory, sartany
a nondihydropyridinové kalciové antagonisty (amlodipin, felodipin). Výhodné se ukázalo i podávání betablokátoru nebivololu, který v poškozeném endotelu reparuje signální
dráhy pro NO [27]. Ostatní betablokátory s vazodilatačním
účinkem (např. karvedilol) je také možné použít. Diuretika
se doporučuje podávat až ev. ve druhé linii a s opatrností
z důvodu rizika minerálové deplece a prodloužení QT-intervalu. Kalciové antagonisty typu verapamil a diltiazem se nedoporučuje používat vůbec vzhledem k inhibici cytochromu
P450 a možné kumulaci chemoterapeutik a ostatních podávaných léčiv [27].
U pacientů s metabolickým syndromem a diabetem jsou
na prvním místě standardní dietní doporučení a pohybová
aktivita. Z léků jsou na prvním místě ty, které snižují inzulinovou rezistenci – metformin, GLP1-agonisté (semaglutin, dulaglutid) a gliﬂoziny (empagliﬂozin). I když cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) mohou být individuální, obecně
se doporučuje udržovat jeho hodnotu < 65 mmol/mol [4]. Se
zvýšením glykemie a dekompenzací diabetu je nutné počítat
zejména při podávání kortikoidů, antiandrogenů, cisplatiny,
5-ﬂuorouracilu, rapamycinu a nilotinibu. Z tohoto důvodu je po

pravděpodobnost přežívání

Graf 2 | Kaplanovy-Meierovy křivky přežívání
u pacientů s onkologickým onemocněním
v závislosti na přítomnosti KVO v době
diagnózy malignity. Upraveno podle [28]
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zahájení onkologické léčby nutné provádět monitoraci hladin
glykemií častěji než u ostatních diabetiků či prediabetiků [4,22].
Velmi významné je od začátku onkologické terapie sledování hladin plazmatických lipidů, zejména LDL-cholesterolu
a/nebo nonHDL-cholesterolu (pacienti s diabetem, obezitou, hypertriacylglycerolemií). Cílové hodnoty u onkologických
pacientů však nebyly doposud přesně stanoveny. V sekundární
prevenci je obecně stanoven terapeutický cíl pro LDL-cholesterol < 1,4 mmol/l a pro nonHDL-cholesterol < 2,2 mmol/l. U pacientů v primární prevenci se dá předpokládat, že řada z nich
bude spadat do skupiny vysokého rizika, cílem je snížit LDL-cholesterol < 1,8 mmol/l a nonHDL-cholesterol < 2,6 mmol/l,
či dokonce do kategorie velmi vysokého rizika, pro niž platí
cílové hodnoty jako v sekundární prevenci [29]. Z hypolipidemik se jako lék první volby používají statiny, ke kterým lze
přidat ezetimib či PCSK9-inhibitory. Podávání všech těchto
léků během onkologické léčby se ukázalo jako bezpečné,
a pokud je pacient již užívá, je důležité je nevysazovat. U statinů bylo navíc pozorováno zlepšení prognózy při terapii některých malignit, jako např. kacinomu prostaty, karcinomu
prsu či kolorektálního karcinomu) a antitumorózní efekt byl
popsán i PCSK9-inhibitorů [30]. Podávání fenoﬁbrátu u pacientů s přetrvávající hypertriacylglycerolemií je během onkologické léčby rovněž bezpečné, i když zde přesvědčivá
data o snížení kardiovaskulární morbidity, mortality a celkové
prognózy u těchto pacientů chybí.

Závěr
Existují již nezvratné důkazy o tom, že onkologická terapie
představuje nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Při hodnocení KV-rizika je kromě známých tradičních rizikových
Schéma | Identiﬁkace KV-rizika a sledování pacientů
po onkologické léčbě
identifikace KV-rizika

vliv onkologické léčby

tradiční RF – SCORE
kouření, obezita
DM, DLP, HT, CKD
pozitivní RA
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faktorů nutno přičíst i vliv radioterapie, chemoterapie, biologické či hormonální léčby, což však představuje zatím největší úskalí. Nově vznikající obor kardio-onkologie má před
sebou za úkol vypracovat spolu s jednotlivými odbornými společnostmi konkrétní doporučení, která kromě časné detekce
již známých KV-rizikových faktorů zhodnotí i podíl jednotlivých onkologických léčebných modalit. To je velmi obtížné,
protože zvláště pro moderní léčebné postupy a kombinace
dostatek dat zatím chybí. Význam intervence tradičních rizikových faktorů u onkologických pacientů s prodělaným
ASKVO je dnes již naprosto přesvědčivý. V primární prevenci
se zdá, že řada pacientů může spadat do kategorie vysokého
až velmi vysokého rizika, avšak je potřeba vyčkat výsledků
dalších intervenčních studií, které by význam preventivních
opatření i u těchto onkologických pacientů podpořily.
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Abstrakt
Inhibitory transportérů pro sodík a glukózu typu 2 neboli gliﬂoziny jsou nová antidiabetika, která však mají řadu neglykemických účinků, které vedou ke snížení výskytu fatálních i nefatálních aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění,
snižují počet hospitalizací pro srdeční selhání i celkovou mortalitu. Je uvedena recentní metaanalýza 10 prospektivních randomizovaných klinických studií a kardiovaskulární data z reálné klinické praxe u téměř 10 miliónů diabetiků 2. typu. Gliﬂoziny se zařadily mezi základní léky pro prevenci a léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory u pacientů s diabetem i bez diabetu. Nefroprotektivní účinky gliﬂozinů by je mohly zařadit mezi léky pro pacienty s chronickým
onemocněním ledvin bez ohledu na jeho etiologii. Gliﬂoziny překročily diabetologii a stávají se důležitými léky pro kardiology, nefrology a internisty.
Klíčová slova: aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění – diabetes mellitus 2. typu – inhibitory SGLT2 – kardiorenální
syndrom – srdeční selhání
Abstract
Sodium-glucose transporter 2 inhibitors (SGLT2i) or gliﬂozines are new antidiabetic drugs, which have lots of non-glucose
eﬀects; those eﬀects are inﬂuential in the reduction of fatal and non-fatal atherosclerotic cardiovascular disease, of hospitalization for heart failure and of all-cause death. The recent metaanalysis of ten prospective randomized clinical studies with
SGLT2i and CVD – REAL data from 10 million patients with type 2 diabetes are presented. Gliﬂozines belong to the basic
drugs for the prevention and treatment of heart failure with reduced ejection fraction in patients with and also without diabetes. Nephroprotective eﬀects of gliﬂozines could include them among the drugs for patients with chronic renal diseases.
Glilﬂozines exceed diabetology and become important drugs for cardiologists, nephrologists and internists too.
Key words: atherosclerotic cardiovascular disease – cardiorenal syndrome – heart failure – inhibitors SGLT2 – type 2 diabetes mellitus

Úvod
Inhibitory transportérů pro sodík a glukózu typu 2 (Sodium-Glucose Transporter 2 inhibitors – SGLT2i) neboli gliﬂoziny
byly představeny zpočátku jako nová perorální antidiabetika, která působí v proximálních tubulech ledvin tak, že navozují glukosurii a osmotickou diurézu. Ztrátou glukózy močí
dochází ke snižování koncentrace glukózy v krvi. Postupně
však byly prokazovány další účinky, např. pokles krevního
tlaku (TK) a tělesné hmotnosti. Oba tyto účinky jsou u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), kteří většinou trpí
hypertenzí a nadváhou nebo obezitou, velmi žádoucí.
www.atheroreview.eu

Gliﬂoziny a jejich kardiovaskulární účinky
v metaanalýze 10 klinických studií
V poslední době se pečlivě sledují účinky všech nových antidiabetik na mikrovaskulární i makrovaskulární komplikace
a na celkovou úmrtnost i na úmrtnost z kardiovaskulárních
(KV) příčin. Tyto studie s SGLT2i byly překvapením pro lékařské fórum, neboť léčba gliﬂoziny vedla k významné kardioprotekci i renoprotekci, a to nejen u diabetiků, ale i u pacientů bez diabetu. Gliﬂoziny jsou významnou skupinou léků,
které mají konzistentní účinky na snížení morbidity a mortality z KV-příčin, jak ukázala nedávná metaanalýza 10 randoAtheroRev 2022; 7(2): 83–85
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mizovaných a placebem kontrolovaných studií: CREDENCE,
SCORED, CANVAS, EMPA-REG OUTCOME, DECLARE-TIMI 58,
VERTIS-CV, SOLOIST-WHF, DAPA-HF, DAPA-CKD, EMPEROR-REDUCED [1–10]. Do těchto studií byli zařazeni pacienti,
kteří byli v sekundární prevenci aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO) nebo měli rizikové faktory pro ASKVO, měli diabetes mellitus (DM) nebo srdeční
selhání (SS). Ve všech studiích byly deﬁnovány primární výzkumné cíle (úmrtí z KV-příčin nebo hospitalizace pro SS)
a sekundární cíle (velké KV-příhody MACE, úmrtí z KV-příčin, hospitalizace pro SS, akutní infarkt myokardu a celková
mortalita). Je to první velká metaanalýza, která se soustředila na KV-účinky SGLT2i u obou pohlaví, u pacientů různého věku a různé rasy.
Do metaanalýzy bylo zařazeno celkem 71 553 pacientů,
z nichž 39 000 užívalo SGLT2i a 32 500 užívalo placebo. Úmrtí
z KV-příčin nebo hospitalizace pro SS se vyskytly významně
méně, a to o 33 % u pacientů léčených SGLT2i oproti pacientům, kterým bylo podáváno placebo (OR = 0,67; p < 0,001). Pacienti užívající SGLT2i měli také signiﬁkantně méně velkých
KV-příhod MACE, tj. úmrtí z KV-příčin, nefatálních infarktů
myokardu a nefatálních cévních mozkových příhod; OR = 0,90
(p = 0,03). Hospitalizace pro SS nebo návštěvy pacientů se
SS v ambulancích „Emergency“ byly významně méně časté
u pacientů užívajících SGLT2i (OR = 0,67; p < 0,001), podobně
bylo méně úmrtí z KV-příčin (OR = 0,87; p = 0,009). Autoři si
vysvětlují pozitivní efekty na SS kombinací natriuretických
účinků SGLT2i a redukcí intersticiální tekutiny a snad i inhibicí kardiální ﬁbrózy. Léčba SGLT2i neovlivnila výskyt akutního infarktu myokardu, což si autoři vysvětlují relativně krátkým sledováním pacientů ve studiích (střední doba sledování
2,3 roky), a tím, že SGLT2i nemají antianginózní či vazodilatační
účinky ani nesnižují spotřebu kyslíku myokardem. Celková mortalita pacientů však byla významně nižší o 13 % u pacientů léčených SGLT2i (OR = 0, 87; p = 0,004). Metaanalýza 10 studií
prokázala srovnatelné účinky SGLT2i oproti placebu pro obě
pohlaví bez ohledu na věk i rasu [11].
Do metaanalýzy nebyla zařazena recentní studie EMPEROR-Preserved, která zatím jako jediná prokázala, že empagliﬂozin je prospěšný u pacientů s chronickým SS se zachovalou ejekční frakcí (EF) levé komory. Hospitalizace pro SS
nebo úmrtnost z KV-příčin byly primárním cílem, který byl relativně snížen o 21 % u pacientů léčených empagliﬂozinem.
Jednalo se především o redukci počtu hospitalizací. Největší
efekt byl prokázán u pacientů se SS s mírnou redukcí EF
(40–50 %), a to relativně o 29 %. Účinek empagliﬂozinu na primární cíl byl stejný u pacientů s diabetem i bez diabetu [12].

Kardiovaskulární účinky gliﬂozinů v reálné
klinické praxi (CVD REAL data)
Je všeobecně známo, že randomizované prospektivní intervenční studie mají přesně stanová kritéria pro zařazení i pro
nezařazení pacientů do těchto studií, které jsou považovány
za základ pro medicínu založenou na důkazech (EBM). Klinická praxe však nabízí daleko rozmanitější a složitější paAtheroRev 2022; 7(2): 83–85

cienty, které je třeba také léčit, i když nesplňují přesně charakteristiku pacientů zařazených do výzkumných studií. A proto
v poslední době vznikají studie, které sledují účinky léčby u pacientů z běžné klinické praxe (tzv. real-world study). Tyto studie
zahrnují větší počty pacientů z různých zemí a světadílů, tedy
i z těch, ve kterých výzkumné studie neprobíhaly. Jedny z těchto
reálných klinických dat byly publikovány v r. 2021 a týkají se
sledování účinnosti nově podávaných SGLT2i na výskyt KVO
ve srovnání s jinými antidiabetiky u pacientů s DM2T [13].
Byly sledovány údaje od 9 631 497 pacientů s DM2T, průměrného věku 58 let (44 % tvořily ženy), přičemž polovině
byly nasazeny SGLT2i a polovině jiná antidiabetika. Oba soubory byly srovnatelné v základní charakteristice, KVO v anamnéze (31 % mělo ASKVO) i ostatní léčbě; např. 65 % užívalo statiny, 76 % metformin, 69 % antihypertenzíva. Z SGLT2i tvořil
60 % dapagliﬂozin, 20 % kanagliﬂozin a 14 % empagliﬂozin,
6 % tvořily ostatní SGLT2i. Ve srovnávací skupině byly nasazeny DPP4-inhibitory v 25 %, inzulin v 18 %, deriváty sulfonylurey také v 18 %, metformin ve 13 % a thiazolidindiony v 11 %
a ostatní antidiabetika tvořila zbytek. Střední doba sledování
byla 396 dnů u skupiny s přidanými SGLT2i a 406 dnů ve srovnávací skupině. Ve skupině s nově indikovanými SGLT2i bylo
významně nižší riziko hospitalizace pro SS, nižší celková mortalita i složený cíl (hospitalizace pro SS a celková mortalita),
nižší výskyt infarktu myokardu i cévní mozkové příhody (graf).
Tato reálná klinická data získaná od téměř 10 miliónů diabetiků
2. typu z různých částí světa potvrdila významné kardioprotektivní účinky SGLT2i ve srovnání s ostatními antidiabetiky.
Léčba SGLT2i byla spojena s nižším výskytem deﬁnovaných
příhod (cílů studie). Šance výskytu příhod byla významně snížena u pacientů léčených gliﬂoziny.
Graf | Cíle reálné studie vyjádřené jako výskyt
příhod na 100 pacientoroků u skupiny pacientů léčených gliﬂoziny (SGLT2i) a ostatními
antidiabetiky a jako poměr šancí (HR) s 95% CI.
Upraveno podle [13]
výskyt na 100 pacientoroků

HR (95% CI)
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antidiabetika
celková úmrtnost 0,78
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0,87

1,13
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1,11

0,78 (0,72–0,85) < 0,071
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1
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AKS – akutní koronární syndrom CMP – cévní mozková příhoda
IM – infarkt myokardu SS – srdeční selhání
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Mechanizmy účinků gliﬂozinů
Pozitivní účinky gliﬂozinů na KV-systém nelze vysvětlit pouze
snížením glykémie. Předpokládá se celá řada mechanizmů,
které však nebyly dosud zcela objasněny. Zvýšená osmotická
diuréza způsobená natriurezou a glukosurií vede ke snížení
intravaskulárního objemu a následně i mírnému poklesu krevního tlaku a zvýšení hematokritu. SGLT2i zvyšují exkreci
natria přibližně o 30–60 % a ve srovnání s diuretiky dochází
také k větší redukci intersticiální tekutiny, což by mohlo vysvětlit menší neurohumorální aktivaci, která se naopak stimuluje při léčbě diuretiky jako následek sníženého intravaskulárního objemu.
Předpokládá se, že SGLT2i zlepšují energetický metabolizmus myokardu tím, že zvyšují hladinu ketolátek v plazmě
a jejich zvýšená oxidace zlepší stav selhávajícího myokardu,
který má redukovanou oxidaxi glukózy. V ledvinách SGLT2i vyvolávají konstrikci vas aﬀerens v glomerulu, a tím sníží intraglomerulární tlak, a tak se snižuje riziko selhání ledvin. Zlepšení
renální funkce může nepřímo zlepšit funkci srdce různými mechanizmy, např. redukcí aktivace sympatiku, redukcí zánětu
apod. Zvýšení produkce erytropoetinu může být také sekundárním příznakem zlepšení stavu ledvin a také vysvětluje
zvýšení hematokritu. K detailnějšímu vysvětlení kardioprotekce SGLT2i, především u pacientů se SS, je třeba provést
další studie.
Kardiorenální syndrom se stal v současné době novým
paradigmatem, neboť upozorňuje na spojitost mezi KV-rizikem a rizikem selhání ledvin. Glomerulární ﬁltrace se stala
novým prognostickým faktorem u pacientů s chronickým SS.
Společná patofyziologie vyžaduje i společnou léčbu, a to splňují SGLT2i, které působí nejen kardioprotektivně, ale i nefroprotektivně. Gliﬂoziny se staly základními léky v léčbě chronického SS se sníženou EF; u nás je zdravotními pojišťovnami
hrazený dapagliﬂozin v této indikaci spolu s ostatními léky
pro léčbu chronického SS (inhibitory RAS nebo sakubitril/
valsartan, betablokátory s vazodilatačním účinkem a antagonisté mineralokortikoidních receptorů). Lze očekávat, že gliﬂoziny se svými renoprotektivními účinky se stanou v blízké
budoucnosti také léky volby u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, tak jako je tomu např. v amerických doporučených postupech ADA (American Diabetes Association) [15].

Závěr
SGLT2i neboli gliﬂoziny (empagliﬂozin, dapagliﬂozin, kanagliﬂozin, ertugliﬂozin a u nás zatím nedostupný sotagliﬂozin) jsou
dnes považovány za důležitá perorální antidiabetika, která by
měla být indikována, resp. přidána k metforminu u pacientů
s DM2T a vysokým kardiovaskulárním anebo renálním rizikem,
ale i u pacientů s chronickým srdečním selháním. Gliﬂoziny se
zařadily mezi základní léky v léčbě chronického SS s redukovanou EF, a to i u pacientů bez diabetu! I když jsou některé
kardioprotektivní a renoprotektivní účinky známé, k objasnění
všech mechanizmů účinku SGLT2i je třeba ještě dalších studií.
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Za dobu, než prošel článek recenzním řízením, byly empagliﬂozin a dapagliﬂozin schváleny (včetně úhrady) také
pro léčbu chronického srdečního selhání se zachovalou
nebo mírně sníženou EF.
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Abstrakt
Kardiovaskulární komplikace jsou hlavní příčinou zvýšené mortality u nemocných s diabetem 2. typu. Proto je důležitým
cílem léčby diabetiků 2. typu snížení jejich celkového kardiovaskulárního rizika, a tím i kardiovaskulární morbidity a mortality. K tomu je nutná intenzivní intervence klasických rizikových faktorů, tedy léčba dyslipidemie, arteriální hypertenze,
zákaz kouření a změna životního stylu. Velmi důležitá je také uspokojivá kompenzace diabetu, a pokud možno i použití antidiabetik s pozitivním vlivem na kardiovaskulární komplikace. Cílem tohoto článku je shrnout využití GLP1-agonistů u pacientů s diabetem 2. typu v kontextu dalších léčebných možností se zaměřením na jejich kardiovaskulární účinky a ovlivnění
kardiovaskulárních komplikací.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu – agonisté GLP1-receptorů – kardioprotektivita – kardiovaskulární komplikace
Abstract
Cardiovascular complications are main cause of increased mortality in patients with type 2 diabetes. Decrease of overall
cardiovascular risk and subsequently cardiovascular morbidity and mortality in type 2 diabetes patients is therefore an important treatment aim. To this end, intensive intervention of classical risk factors such as dyslipidemia, arterial hypertension, smoking along with lifestyle intervention is necessary. Satisfactory glucose control optimally with the use of antidiabetic medication with positive eﬀect on cardiovascular complication is of high importance as well. The aim of this paper is
to summarize the use GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes within the context of other treatment option
focusing on the their cardiovascular eﬀects and their inﬂuence on cardiovascular complications.
Key words: cardioprotectivity – cardiovascular complications – GLP-1 receptor agonists – type 2 diabetes mellitus

Úvod
I přes velkou pozornost, která je věnována novým léčebným
možnostem diabetu 2. typu (DM2T), jeho prevalence celosvětově stoupá a tento vzestup je patrný i v České populaci [1].
Příčiny tohoto stavu (nadměrný příjem energeticky bohaté
stravy, snižující se fyzická aktivita, genetická zátěž) jsou
dobře popsány, jejich účinné ovlivnění je však v praxi velmi
obtížné. Intervence zaměřené na dietní a režimová opatření
je sice možné realizovat v rámci kontrolovaných studií, avšak
jejich uvedení do rutinní praxe opakovaně selhává.
Zásadním rizikovým faktorem pro vznik DM2T je obezita
[2]. Její přítomnost zároveň významně přispívá ke vzniku
www.atheroreview.eu

a rozvoji poruchy metabolizmu lipidů, arteriální hypertenze,
prokoagulačního stavu a řadě dalších odchylek, které jsou
společně označovány jako metabolický syndrom či syndrom
inzulinové rezistence [3]. Přítomnost tohoto syndromu vede
k významnému zvýšení kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, které se dále prohlubuje u pacientů s neuspokojivou kompenzací DM2T [4]. KV-komplikace pak i přes významné zlepšení
léčebných možností zůstávají nejčastější příčinou mortality pacientů s DM2T.
Léčba DM2T byla dlouho omezena na preparáty, které často
vedly ke zvyšování hmotnosti a také k postupnému zhoršování
funkce B-buněk [5] (deriváty sulfonylurey) nebo ke zvýšení
AtheroRev 2022; 7(2): 87–92
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rizika hypoglykemie a zvyšování hmotnosti (deriváty sulfonylurey, inzulin). Všechny tyto nežádoucí účinky mohou dále
prohloubit již tak vysoké KV-riziko diabetiků 2. typu [4,6].
Zavedení léčby založené podávání receptorových agonistů glukagonu-like peptidu 1 (GLP1-RA), které mají díky modiﬁkované struktuře podstatně delší poločas než endogenní
GLP1 a působí po vazbě na receptor pro GLP1 [7], možnosti
léčby DM2T zásadně rozšířilo. Řada GLP1-RA totiž kromě zlepšení kompenzace diabetu, lipidogramu, v kombinaci se snížením hmotnosti a krevního tlaku v KV-studiích snížila výskyt
KV-komplikací a některé z nich i celkovou a KV-mortalitu [8]. KV-účinky GLP1-agonistů jsou přehledně shrnuty v tomto článku.

0,5–1,0 mg s.c.) a semaglutid 7–14 mg p.o. 1krát denně. GLP1-RA
jsou v současné době kromě inzulinu jednoznačně nejúčinnějšími antidiabetiky. Kromě výrazného zlepšení kompenzace diabetu vedou ke snížení hmotnosti v průměru o 2–8 kg,
u některých pacientů i více [11]. Tento efekt je dán relativně
vysokými hladinami účinné látky, která snižuje příjem potravy kombinací centrálního působení a zpomalení vyprazdňování žaludku. Jak již bylo uvedeno výše, mezi další výhody
GLP1-RA patří jejich pozitivní vliv na lipidy a krevní tlak, nevýhodou mohou být někdy častější nežádoucí gastrointestinální účinky [12]. Nežádoucím účinkům může pacient předejít zmenšením jídelních porcí. Výskyt nežádoucích účinků
navíc s delším podáváním klesá [13].

Postavení GLP1-RA v léčbě diabetu
GLP1-RA jsou v současné době spolu s gliﬂoziny jedinými
skupinami antidiabetik, jejichž zástupci současně se zlepšením kompenzace diabetu snižují krevní tlak, tělesnou hmotnost a v případě GLP1-RA také hladiny lipidů nalačno i postprandiálně. Kombinace těchto pozitivních efektů s výše
popsanými kardioprotektivními efekty a zpomalením progrese diabetického onemocnění ledvin tak staví GLP1-RA
s prokázanou kardio- a nefroprotektivitou (liraglutid, dulaglutid a semaglutid) na přední místa léčebného algoritmu DM2T.
GLP1-RA jsou doporučovány především u pacientů s vysokým
KV-rizikem či s anamnézou KV-komplikací, dále u nemocných
s diabetickým onemocněním ledvin (zde jsou první volbou do
kombinace s metforminem gliﬂoziny). GLP1-RA jsou také doporučovány u pacientů s potřebou snížení hmotnosti a u těch,
u nichž je nutno co nejvíce minimalizovat riziko hypoglykemie.
Spolu s gliﬂoziny jsou doporučovány vesměs jako léky druhé
volby do kombinace s metforminem, mohou však být nasazeny
i v pokročilejších stadiích DM včetně velmi účinné kombinace
s inzulinem. V reálné praxi brání širšímu využití GLP1-RA prakticky jen vyšší cena a úhradová omezení. Injekční aplikace obvykle nebývá u většiny pacientů problémem (zejména u preparátů podávaných 1krát týdně). Navíc je nyní nově k dispozici
i první GLP1-RA v perorální formě – semaglutid s p.o. podáváním 1krát denně.
Podávání GLP1-RA může být někdy spojeno s výskytem
nežádoucích účinků – zejména gastrointestinálních (bolesti
břicha, nauzea, zvracení, průjem) [9,10]. Tyto nežádoucí účinky
se však obvykle nejvíce vyskytují na počátku léčby a po několika týdnech podávání se významně zmírňují až zcela mizí.
Velmi dobru prevencí nežádoucích účinků je snížení velikosti
porcí jídla o čtvrtinu až třetinu již při nasazení léčby GLP1-RA.

Liší se GLP1-RA v antidiabetické účinnosti?
V současné době jsou GLP1-RA na českém trhu k dispozici buď samostatně v injekční nebo perorální formě nebo
ve ﬁxní kombinaci s inzulinem (glargin/lixisenatid nebo degludek/liraglutid). Z GLP1-RA k samostatnému podávání je
možné použít liraglutid (podávaný 1krát denně v dávce 1,2–
1,8 mg), exenatid (podávaný buď 2krát denně v dávce 20 μg
nebo 1krát týdně v dávce 2 mg), lixisenatid (1krát denně 20 μg),
dulaglutid (1krát týdně 1,5 mg s.c.) a semaglutid (1krát týdně
AtheroRev 2022; 7(2): 87–92

Diabetologické studie s GLP1-RA
V současné době máme k dispozici řadu přímých srovnání
účinnosti dostupných GLP1-RA jak pokud jde o zlepšení
kompenzace diabetu, tak i snížení hmotnosti.
V rámci studie SUSTAIN 10 bylo u japonských pacientů
s DM2T léčených perorálními antidiabetiky provedeno přímé
srovnání semaglutidu 1 mg 1krát týdně a liraglutidu 1,2 mg
1krát denně [14]. Semaglutid snížil HbA1c o 1,7 % ve srovnání
s poklesem o 1 % při podávání liraglutidu, pokles hmotnosti
byl 5,8 kg při podávání semaglutidu vs 1,9 kg při podávání
liraglutidu. Ve studii AWARD 6 byla v přímém srovnání účinnost dulaglutidu při snížení HbA1c v dávce 1,5 1krát týdně
podobná jako liraglutidu v dávce 1,8 mg 1krát denně (snížení o 1,42 % vs 1,36 %), hmotnost více poklesla při podávání liraglutidu (3,6 vs 2,9 kg při podávání dulaglutidu) [15].
Studie SUSTAIN 7 přímo porovnávala semaglutid v dávkách
0,5 nebo 1 mg 1krát týdně vs dulaglutid 0,75 nebo 1,5 mg
1krát týdně [16]. Pokles HbA1c byl vyšší při podávání semaglutidu (snížení o 1,8 % při podávání semaglutidu 1 mg 1krát
týdně vs pokles o 1,4 % při podávání dulaglutidu v dávce 1,5 mg
1krát týdně). Rovněž hmotnost poklesla významně více při podávání semaglutidu než dulaglutidu (6,5 vs 3 kg při podávání v dávkách 1 mg, resp. 1,5 mg 1krát týdně).
Ve studii PIONEER 4 byl perorální semaglutid v dávce 14 mg
1krát denně podobně účinný při zlepšení HbA1c jako liraglutid
v dávce 1,8 mg 1krát denně (pokles o 1,2 resp. 1,1 %) a tělesná
hmotnost poklesla při jeho podávání významně více (o 4,4 kg
vs 3,1 kg) [17].
Celkově tak lze konstatovat, že nejúčinnějším v současné
době dostupným GLP1-RA je injekční (s.c.) semaglutid v dávce
1 mg 1krát týdně, který také nejvíce snižuje tělesnou hmotnost. Antidiabetická účinnost dulaglutidu, liraglutidu a perorálního semaglutidu se zdá být srovnatelná, přičemž snížení
tělesné hmotnosti je nejvýraznější při podávání perorálního
semaglutidu, mírně nižší při podávání liraglutidu a nejnižší
u dulaglutidu.

Kardiovaskulární studie s GLP1-RA
Na počátku si položme otázku, proč byla organizace studií
hodnotících KV-parametry (CVOT- Cardiovascular Outcomes Trials) u antidiabetik vstupujících nově do praxe požadowww.atheroreview.eu
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vána. Primární motiv nepředstavovala potřeba demonstrace
pozitivního působení těchto nových léčebných možností na
riziko oběhových komplikací u pacientů s diabetem, ale průkaz
bezpečnosti. Tento požadavek spustilo (později revidované)
poznání negativního vlivu rosiglitazonu na cévní riziko v Nissenově analýze z roku 2007 [19]. Proto vydal americký Úřad pro
kontrolu potravin a léčiv (FDA) požadavek, aby byla jasně demonstrována KV-bezpečnost nových terapií. Podle této metodiky se za deﬁnitivní důkaz považuje poměr rizika pro
MACE (velké nežádoucí KV-příhody/Major Adverse Cardiovascular Events) blízko nebo pod 1,0 s intervalem spolehlivosti nepřesahujícím 1,3 (ekvivalent 30% zvýšení rizika).
Pokud se horní hranice intervalu spolehlivosti pohybuje v rozmezí 1,3–1,8, je vyžadována další studie k deﬁnitivnímu ověření [20]. K dosažení těchto parametrů jsou zapotřebí studie
s různým počtem pacientů a délkou trvání. To vysvětluje heterogenitu v designu, velikosti populací a délce sledování
mezi CVOT studiemi. Možná je tento teoretický úvod méně
zábavný, ale z praktického hlediska velmi důležitý, neboť vysvětluje některé aspekty pozorování, které budeme komentovat níže.
S výjimkou lixisenatidu všechny ostatní GLP1-RA vykazují
alespoň trend ke snížení výskytu MACE příhod, který byl významný ve čtyřech studiích a nevýznamný (avšak stále patrný)
ve 2 dalších studiích [21]. Výsledky jsou tedy z klinického hlediska značně heterogenní ale naznačují, že některé GLP1-RA
jsou pro prevenci KV-příhod vhodnější než jiné (graf 1).
Srovnání výsledků různých studií ukazuje na společný
mechanizmus účinku a na důležité rozdíly související s farmakokinetickými vlastnostmi (např. jedna injekce lixisenatidu denně nepokryje plně 24 hodin), optimalizací dávkování
jako výsledek studií fáze 2 a s mírou vysazení léku, což vše
ovlivňuje celkový KV-přínos, jehož lze dosáhnout jednotlivými přípravky.
Pozoruhodné je, že snížení příhod MACE s albiglutidem
je velmi srovnatelné, ne-li výraznější než u jiných účinných
GLP1-RA (graf 2), navzdory jeho relativně menší účinnosti
ve smyslu redukce HbA1c, glukózy nalačno a tělesné hmotnosti v klinických studiích [22]. To by mohlo ukazovat na

další mechanizmy významné pro ovlivnění KV-prognózy při
použití GLP1-RA nad rámec jejich antidiabetického efektu.
Při výběru GLP1-RA k prevenci KV-příhod by měl být upřednostněn takový, který prokazatelně významně redukoval
riziko MACE v klinických studiích. Liraglutid (studie LEADER)
byl jedinečný nejen ve významném snížení MACE příhody,
ale také v ovlivnění úmrtnosti z KV- i ze všech příčin [23].
Studie se semaglutidem (subkutánní, SUSTAIN-6 a perorální, PIONEER-6) [24,25] prokázaly působivé výsledky, zejména vezmeme-li v úvahu relativně malé velikosti souborů
a krátké trvání. Toto uspořádání vysvětluje jejich primární
ambici prokázat bezpečnost, tedy minimální požadavek potřebný ke schválení, který vyžaduje menší počet pacientů,
kratší dobu trvání studie a méně příhod. I proto očekáváme
další potvrzení těchto pozorování, jimiž tyto léčebné možnosti procházejí (perorální semaglutid ve studii SOUL a subkutánní semaglutid jednou týdně v indikaci léčby obezity ve
studii SELECT) [18].
Ve CVOT studiích s GLP1-RA byl k dosažení potřebné síly
studií jako primární cíl hodnocen vícebodový MACE složený většinou z výskytu nefatálních a fatálních KV-příhod,
v některých byly hodnoceny i hospitalizace z důvodu srdečního selhání. Výsledky metaanalýz jednotlivých studií poskytly přesnější pohled na to, jakým typům KV-příhod lze
obecně touto léčbou předejít [21]. Ve všech studiích bylo
možné dosáhnout významného snížení výskytu akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, kardiovaskulárních onemocnění a dokonce úmrtí ze všech příčin o 9–16 %
pro třídu GLP1-RA jako celek. V jednotlivých studiích dosahovaly tyto vlivy na individuální sledované KV-události významnosti pouze v některých z nich (graf 2). Zajímavý je pohled na
riziko hospitalizace pro srdeční selhání. Počet těchto příhod
v jednotlivých studiích byl příliš nízký na to, aby umožnil detekovat významné rozdíly. V provedené metaanalýze ale významný pozitivní vliv zaznamenaný byl (HR/poměr rizik 0,91;
95% CI 0,83–0,99) [21]. Je třeba poznamenat, že pacienti
se srdečním selháním NYHA IV byli ze studií s GLP1-RA vyGraf 2 I Ovlivnění HR jednotlivých komponent MACE
ve vybraných studiích s GLP1-RA

Graf 1 I Ovlivnění HR MACE ve studiích s GLP1-RA
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loučeni, takže ohledně těchto pacientů údaje nemáme. Ve
světle specializovaných studií liraglutidu u pacientů s pokročilým srdečním selháním, které nejenže neprokázaly přínosy, ale naznačovaly určitý potenciál pro zhoršení [27], se
GLP1-RA obvykle nedoporučují jako první volba, pokud je
cílem předcházet komplikacím srdečního selhání. Malé zvýšení srdeční frekvence pozorované při léčbě GLP1-RA může
skutečně představovat nepříznivý mechanizmus u pacientů
s pokročilým (NYHA III/IV) srdečním selháním [28].

Jak snižují GLP1-RA KV-riziko a proč se různé
molekuly liší?
Jak bylo prokázáno ve studiích na zvířatech a experimentech
s použitím lidských buněk, receptory GLP1 exprimované
v endoteliálních buňkách, monocytech, makrofázích a buňkách hladkého svalstva cév zprostředkovávají účinky potenciálně interferující s procesem tvorby nebo destabilizace aterosklerotického plátu. Exenatid, liraglutid i semagutid snižují
produkci reaktivních forem kyslíku (ROS), a tím omezují oxidační
stres [28,29]. Aktivace monocytů a makrofágů zprostředkovaná
oxidovanými LDL-částicemi s následnou aktivací adhezních molekul, jako jsou VCAM-1, MCP-1, E-selektin a ICAM-1 stimulaci
receptoru GLP1 významně snižuje [30]. To vede ke snížení akumulace monocytů v cévní stěně. Endotelové buňky exprimují
Graf 3 | GLP1-RA a postprandiální triglyceridy.
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více endotellání NO-syntázy (eNOS), produkují více NO a potlačují tvorbu endotelinu, což celkově vede k relaxaci hladkého svalstva cév a vazodilataci závislé na endotelu. Vlivem
stimulace GLP1-receptorů dochází k přednostní diferenciaci
monocytů v makrofágy fenotypu M2 místo M1, což má v konečném důsledku inhibiční vliv na intenzitu zánětlivé reakce
v cévní stěně [31]. Snížená expozice ROS po stimulaci receptoru GLP1 zpomaluje proces tvorby pěnových buněk a snižuje apoptózu těchto základních buněčných elementů aterosklerotické léze zprostředkovanou kaspázou [32]. Kromě
toho stimulace receptoru GLP1 snižuje proliferaci hladkého
svalstva cév a migraci hladkosvalových buněk do aterosklerotických plátů [34]. Semaglutid snižoval četnost i rozsah krvácení do aterosklerotické léze [35]. Celkovým výsledkem je
zpomalení progrese plátu a jeho stabilizace.
Klinicky si klademe otázku, který z popsaných potenciálně
pozitivních účinků je z hlediska ovlivnění rizika aterotrombotických cévních komplikací nejdůležitější. Pokoušely se na ni
odpovědět analýzy účinků liraglutidu ve studii LEADER [35]
a dulaglutidu ve studii REWIND [36]. Je zajímavé, že obě analýzy dospěly k závěru, že snížení HbA1c bylo potenciálním mediátorem, který je zodpovědný až za 82 % celkového pozorovaného „antisklerotického“ účinku. Dalším potenciálním
mediátorem ve studii LEADER bylo snížení vylučování albuminu močí (odpovědné až za 33 % celkového účinku). Je třeba
poznamenat, že jakýkoli potenciální mechanizmus, který nezanechává měřitelnou stopu nebo nebyl v dané studii hodnocen, nebude nikdy identiﬁkován jako potenciální mediátor.
Jako příklad můžeme uvést velmi zajímavý vliv lira- a semaglutidu na postprandiální lipemii, kterou obě molekuly významným způsobem snižují (graf 3). S ohledem na centrální úlohu
lipidů a lipoproteinů krevní plazmy v procesu iniciace i progrese aterosklerózy může být tento účinek zásadní. Identiﬁkace snížení HbA1c jako potenciálního hlavního mediátoru
KV-přínosů vyvolaných GLP1-RA tedy ponechává řadu otevřených otázek, zejména proto, že bylo obtížné stanovit vztah
mezi snížením HbA1c a KV-přínosem u jiných léků snižujících
hladinu glukózy.
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GLP1-RA jsou aktuálně s výjimkou inzulinu nejúčinnějšími
antidiabetiky, která kromě podstatného zlepšení kompenzace diabetu významně snižují hmotnost, krevní tlak a zlepšují lipidogram bez zvýšení rizika hypoglykemie a s přijatelným výskytem nežádoucích účinků. To vše je důvodem, proč
jsou v současné době GLP1-RA doporučovány jako léčba
jak v iniciálních, tak pokročilejších stadiích diabetu, a to zejména u nemocných s vysokým KV-rizikem nebo s přítomností KV-komplikací či diabetického onemocnění ledvin, a to
bez ohledu na aktuální kompenzaci diabetu. Kardio- a zřejmě
i nefroprotektivní efekt je totiž přítomen u všech nemocných
včetně pacientů s uspokojivou kompenzací diabetu.
Z GLP1-RA, které jsou k dispozici v České republice, tak
máme pro liraglutid k dispozici důkazy o snížení výskytu KV-komplikací i KV- a celkové mortality, pro subkutánně podáwww.atheroreview.eu
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vaný semaglutid a dulaglutid důkazy o snížení KV-komplikací
(kompozit smrti z KV-příčin, nefatálních cévních mozkových
příhod a nefatálního infarktu myokardu).
Perspektivně bude velmi zajímavé využití GLP1-RA v léčbě
obezity bez diabetu. V této indikaci je již k dispozici liraglutid v dávkování až do 3 mg 1krát denně a uvedení na trh se
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blíží semaglutid s dávkováním 2,4 mg 1krát týdně. Semaglutid v uvedené dávce má navíc nyní probíhající KV-studii
SELECT [18], jejímž cílem je prokázat vliv podávání semaglutidu vs placeba u pacientů s obezitou bez diabetu s vysokým KV-rizikem.
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Abstrakt
Familiární dysbetalipoproteinemie (FD) představuje nejen velmi aterogenní dyslipidemii (DLP), která vede k předčasné manifestaci aterosklerózy (jak koronární, tak periferní), ale může být, zvláště u pacientů, kteří mají velmi vysoké hodnoty triglyceridů (TG), také možným rizikovým faktorem rozvoje akutní pankreatitidy. Dá se předpokládat, že v České republice žije
až 10 000 pacientů s touto diagnózou, bohužel jejich záchyt je velmi nízký. Na FD musíme pomýšlet vždy u pacientů s těžší
smíšenou DLP při hodnotách celkového cholesterolu (T-C) > 5 mmol/l a TG > 3 mmol/l, u kterých je poměr T-C/TG přibližně
2(1) : 1. Pacienty vhodné k dalšímu, zejména genetickému, vyšetření lze vybrat pomocí řady diagnostických algoritmů; dle
našich výsledků se nejvhodnějším jeví poměr nonHDL-cholesterolu/apolipoproteinu B (nonHDL-C/apoB) > 5 mmol/g. Deﬁnitivní diagnóza může být stanovena pomocí genotypizace apolipoproteinu E, vzácněji ultracentrifugací lipoproteinů nebo
polyakrylamidovou gradientní elektroforézou. Základem léčby jsou důsledná režimová opatření, farmakoterapií volby pak
kombinace statinu s ﬁbrátem. Cílem naší práce je charakteristika české kohorty pacientů s FD popisující jejich laboratorní
nálezy, výskyt komorbidit a léčebná schémata a dále pak zhodnocení využitelnosti literárně popsaných diagnostických algoritmů u pacientů s FD.
Klíčová slova: familiární dysbetalipoproteinemie – fenoﬁbrát – kardiovaskulární onemocnění – kardiovaskulární riziko – statin
Abstract
Familial dysbetalipoproteinemia (FD) is not only a very atherogenic dyslipidemia (DLP) that leads to premature atherosclerosis
(both coronary and peripheral), but may also be a potential risk factor for development of acute pancreatitis (in patient with very
high triglyceride levels). In the Czech Republic, up to 10,000 patients with this diagnosis can be expected, unfortunately their
detection is very low. FD must always be considered in patients with heavier mixed DLP (total cholesterol (T-C) > 5 mmol/L,
TG > 3 mmol/L), in whom the T-C/TG ratio is approximately 2(1) : 1. Patients suitable for further, especially genetic, testing can
be selected using a number of diagnostic algorithms; according to our results, the ratio of nonHDL-cholesterol/apolipoprotein
B (nonHDL-C/apoB) > 5 mmol/g seems to be the most suitable. Deﬁnitive diagnosis can be made by apolipoprotein E genotyping,
more rarely by lipoprotein ultracentrifugation or polyacrylamide gradient electrophoresis. Treatment is based on consistent regimen measures; the pharmacotherapy of choice is the combination of a statin plus ﬁbrate. The aim of our work is to characterize
the Czech cohort of patients with FD, describing their laboratory ﬁndings, the occurrence of comorbidities or treatment regimens,
and then to evaluate the usability of literature-described diagnostic algorithms in patients with FD.
Key words: cardiovascular disease – cardiovascular risk – familial dysbetalipoproteinemia – fenoﬁbrate – statin
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Úvod – charakteristika familiární
dysbetalipoproteinemie
Kardiovaskulární onemocnění (KVO), zejména podmíněná
aterosklerózou (ASKVO), představují i přes veškeré léčebně
preventivní snahy jednu z hlavních příčin morbidity a mortality ve většině zemí. V ČR se podílela na standardizované
úmrtnosti takřka poloviny populace [1]. ASKVO jsou determinována řadou (ne)ovlivnitelných rizikových faktorů. Jediným kauzálním rizikovým faktorem byl však určen cholesterol
v aterogenních lipoproteinech, a to zejména ten nesený LDL-částicemi [2]. V souvislosti s geneticky determinovanými
dyslipidemiemi (DLP) se nejčastěji hovoří o familiární hypercholesterolemii (FH), jakožto nejčastější monogenně dědičné poruše metabolizmu lipidů a lipoproteinových částic.
Avšak nesmí být opomenuta ani relativně častá, ale velmi
málo diagnostikovaná familiární dysbetalipoproteinemie (FD).
FD je autosomálně recesivně (AR; vzácněji dominantně) dědičnou poruchou metabolizmu lipidů a lipoproteinových částic,
která je podmíněna polymorﬁzmem v genu pro apolipoprotein E (APOE) [3]. Díky abnormalitám apolipoproteinu E (apoE)
dochází k narušení clearance na triglyceridy (TG) bohatých
(včetně remnantních) částic, které se tak podílejí nejen na
akceleraci aterosklerotického cévního postižení, ale také na
možném vzniku akutních pankreatitid [4].
Gen APOE (lokalizovaný na 19. chromozomu) se vyskytuje
ve 3 alelách (E2, E3, E4), přičemž alela E3 je v běžné populaci nejčastější (77–82 %), následována alelou E4 (11–15 %)
a alelou E2 (7–8 %). Kombinací výše popsaných alel vzniká
6 možných alelických párů – 3 homozygotní, 3 heterozygotní. Ve většině případů je FD asociována s typickým genotypem APOE2/E2 (90 %) [4,5].
K manifestaci FD však dochází pouze u 5–15 % pacientů
s APOE2/E2, protože pro manifestaci FD je většinou nutná
přítomnost dalších agravujících metabolických či dosud jasně
nepopsaných genetických faktorů (tab. 1) [1,6]. Kromě výše
popsaného autosomálně recesivního přenosu onemocnění

je až 10 % případů FD způsobeno autosomálně dominantní
mutací v genu APOE [5].
Apolipoprotein E je součástí většiny plazmatických lipoproteinů včetně malé subpopulace LDL-částic a slouží jako ligand
LDL-receptorů (LDL-R) nebo heparansulfát-proteoglykanů (plní
funkci „receptorů“ – HSPG-R). V játrech je tak zapojen do
clearance částic bohatých na TG (VLDL-částice, chylomikrony)
včetně remnantních (zbytky VLDL-částic, IDL-částice, zbytky
chylomikronů) [7–9]. Jednotlivé genotypy apoE se však váží
k výše uvedeným receptorům s různou aﬁnitou, přitom právě
genotyp APOE2/E2 vykazuje aﬁnitu menší než 2% ve srovnání
s nejběžnějším genotypem APOE3/E3 [10]. Proto se předpokládá, že u pacientů s FD hraje nejzásadnější roli clearance
částic bohatých na TG přes HSPG-R [4].
Typickým fenotypem FD je smíšená DLP, podmíněná akumulací na TG bohatých (remnantních) částic (zejména remnantů VLDL-částic a chylomikronů). Uvádí se, že pokud je
poměr celkového cholesterolu (T-C) ke triglyceridům (TG) –
T-C/TG 2(1) : 1, měli bychom pomýšlet na možnou FD [4].
Prevalence FD se různí dle deﬁnice tohoto onemocnění.
Dle posledních dostupných zdrojů (za předpokladu, že je
brána v potaz i autosomálně dominantní dědičná forma) se
udává prevalence 0,12–2 % [4,11]. Předpokládá se tedy, že
v ČR žije přibližně 10 000 pacientů s touto diagnózou. Záchyt
pacientů je relativně nízký, dle literárních pramenů pouze 25%
[4].
Klinické známky FD jsou vzácné, avšak pokud se objeví,
mohou být patognomické. Pro FD jsou typické xantomy v palmárních záhybech (xantoma palmare striatum); vzácněji pak
nacházíme xantomy šlachové, tuberózní, eruptivní, tuberoeruptivní, či dokonce květákovité [12–14].
Většina pacientů s FD je dlouhou dobu zcela asymptomatická a primomanifestací toho onemocnění může být až
předčasný výskyt ASKVO nebo akutní pankreatitidy, jakožto
možné komplikace hypertriglyceridemie (HTG) [15]. Závěry
studií zabývajících se vztahem FD a ASKVO se značně různí.

Tab. 1 | Faktory asociované s manifestací dyslipidemie u pacientů s APOE2/E2 familiární dysbetalipoproteinemií.
Upraveno dle [30]
FAKTORY
enviromentální a 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

těhotenství

snížená aktivita LPL

DM
inzulinová rezistence

ovlivnění aktivity APOC3

obezita

ovlivnění aktivity APOA5

DM – diabetes mellitus HL – hepatální lipáza LPL – lipoproteinová lipáza APOC3 – apolipoprotein C3 APOA5 – apolipoprotein A5
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Dle studií případů a kontrol mohou mít jedinci s FD až 10násobně vyšší riziko předčasné manifestace aterosklerózy, a to
jak koronární, tak periferní [4]. Dále byl popsán lineární vztah
mezi genotypem apoE, hladinou LDL-cholesterolu (LDL-C)
a rizikem rozvoje ASKVO, přičemž platí: APOE2/E2 > APOE2/
E3 > APOE2/E4 > APOE3/E3 > APOE3/E4 > APOE4/E4 [12].
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 [16,17]. Užitečnou a spolehlivou alternativou ultracentrifugace je polyakrylamidová gradientní gelová elektroforéza
(PGGE) separující lipoproteiny dle jejich elektrického náboje
a velikosti. Pro svou náročnost jsou však v klinické praxi
obě modality využívány zcela okrajově [4]. Z pohledu klinika
je zcela zásadní výběr pacientů vhodných k dalšímu vyšetření. Prvním vodítkem k zamyšlení nad možnou diagnózou
FD by měla být situace, při které přichází pacient se smíšenou DLP, u nějž je poměr mezi T-C/TG 2(1) : 1 (za podmínek T-C > 5 mmol/l, TG > 3 mmol/l) [4]. Při vyslovení podezření na FD lze využít diagnostických kritérií, jež mohou
pomoci vybrat vhodné kandidáty k dalšímu (zejména genetickému) testování. K hojně užívaným kritériím patří poměr
apoB/T-C < 0,15 g/mmol (senzitivita 89%, speciﬁcita 97%)
nebo 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%) [18]. Srovnatelnou senzitivitu
a speciﬁcitu má také poměr nonHDL-C/apoB, přitom je jako
cut-oﬀ stanovena hodnota > 5 mmol/g [19]. Druhou část
diagnostiky FD zaujímá samozřejmě genotypizace APOE,
případně další genové analýzy. Typickým nálezem u pacientů
s FD je genotyp APOE2/E2, který lze stanovit izoelektrickou fokusací nebo analýzou DNA. Nepřítomnost recesivního genotypu však diagnózu FD nevylučuje. Je známo, že až 10 % případů
FD je autosomálně dominantně dědičných, proto ve velmi
suspektních případech provádíme sekvenaci celého genu
APOE [20].
Základem léčby jsou důsledná režimová opatření (vhodná
dieta – preferenčně diabetická, zanechání kouření a pravidelná pohybová aktivita), eliminace nebo spíše kompenzace případných vyvolávajících metabolických faktorů FD
Tab. 2 | Diagnostická kritéria k selekci pacientů
se suspektní FD. Upraveno dle [4,18–20]
diagnostický
algoritmus

cut-oﬀ hodnota

senzitivita/
speciﬁcita

2(1) : 1,
přitom T-C > 5 mmol/l : TG > 3 mmol/l

N/A

apoB/T-C

< 0,15 g/mmol

89%/97%

apoB algoritmus

apoB < 1,2 g/l
TG > 2,3 mmol/l
TG/apoB < 10
T-C/apoB > 6,2

93%/99%

T-C/TG

nonHDL-C/apoB

> 5 mmol/g

92,1%/98,5%

apo – apolipoprotein nonHDL-C – nonHDL-cholesterol T-C – Total
Cholesterol/celkový cholesterol TG – triglyceridy
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(diabetes mellitus, hypotyreózy atd) [3,4,21]. Pilíř farmakologické léčby tvoří kombinace statinu s ﬁbrátem. Protože
u FD nelze změřit ani vypočítat koncentraci LDL-C (výsledky
přímého měření i výpočtu LDL-C jsou zavádějící), nemůže
být u pacientů s touto diagnózou použit LDL-C ani k monitorování terapie, ani jako cíl terapie. Vždy je třeba se řídit
hodnotou nonHDL-C, jehož cílová hodnota je pro osoby ve
vysokém KV-riziku < 2,6 mmol/l, resp. ve velmi vysokém
riziku < 2,2 mmol/l [3].

Pacienti a metody
Studie byla koncipována jako retrospektivní analýza dat
české kohorty pacientů s FD získaných z databáze MEDPED
(Make Early Diagnosis Prevent Early Death in MEDical PEDigrees), a to na dvou pracovištích, a to na III. interní klinice
– klinice endokrinologie a metabolizmu 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů při Oddělení
klinické biochemie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Cílem práce byla charakteristika vyšetřených se zaměřením
na jejich laboratorní parametry (jak před zahájením léčby,
tak v době jejich nejlepší kompenzace), výskyt komorbidit
nebo preklinické aterosklerózy, léčebná schémata a v neposlední řadě také zhodnocení využitelnosti diagnostických
algoritmů FD v běžné klinické praxi (jejich výčet je uveden
v tab. 2). Diagnóza FD byla stanovena ve většině případů jako
přítomnost smíšené DLP u pacientů s genotypem APOE2/
E2 (dále v textu označeni jako „non-deﬁnite“), pouze u několika pacientů byla provedena ultracentrifugace lipoproteinů, respektive genotypizace APOE spolu s ultracentrifugací lipoproteinů jako zlatý standard diagnostiky FD (pozn.:
tito pacienti byli použiti jako referenční skupina pro hodnocení jednotlivých diagnostických algoritmů, v textu označeni jako „deﬁnite“). Cílové hodnoty nonHDL-C vycházely
ze Stanoviska České společnosti pro aterosklerózu z roku
2019, tj. pro osoby ve vysokém KV-riziku < 2,6 mmol/l,
resp. ve velmi vysokém riziku < 2,2 mmol/l [22].
Data byla získána ze zdravotnické dokumentace během
minimálně 2 návštěv (vstupní vyšetření a kontrola v době
nejlepší kompenzace) a dále zpracována na dvou výše uvedených pracovištích. Studie byla schválena etickou komisí
Tab. 3 | Deﬁnice dílčích rizikových faktorů
AH

≥ 140/90 mm Hg nebo užívání antihypertenziv

smíšená DLP

T-C > 5 mmol/l a TG > 3 mmol/l

DM2T

onemocnění v anamnéze
užívání antidiabetik
opakované glykemie > 7 mmol/l

kouření

aktivní abúzus

abúzus alkoholu

> 7 drinků/týden

pozitivní RA

předčasný výskyt ASKVO u prvostupňového příbuzného do věku 55 let u muže, resp. do 60 let u ženy

AH – arteriální hypertenze DLP – dyslipidemiemi DM2T – diabetes mellitus
2. typu RA – rodinná anamnéza
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a pacienti podepisovali s účastí ve studii informovaný souhlas. Data byla analyzována metodami popisné statistiky
s využitím t-testu nebo ANOVA.
Deﬁnice dílčích rizikových faktorů je sumarizována v tab. 3.
Je třeba doplnit, že smíšená DLP u FD byla v rámci naší studie
deﬁnována jako T-C > 5 mmol/l a TG > 3 mmol/l, přičemž
pacienti s těžkou hypertriglyceridemií (TG setrvale a opakovaně > 10 mmol/l) nebyli do sledování zařazeni, jelikož by
se u nich mohlo jednat o vzácné monogenně dědičné poruchy metabolizmu lipidů, např. deﬁcit lipoproteinové lipázy
nebo jejich kofaktorů.
U všech vyšetřených byla také vstupně vyloučena možná
sekundární etiologie smíšené DLP, tj. mimo jiné hypotyreóza,
nefrotický syndrom nebo těžká hepatopatie.

Výsledky

-deﬁnite FD), u 12 pak ultracentrifugací lipoproteinů/ultracentrifugací a genotypizací APOE (deﬁnite FD). Základní vstupní
charakteristika vyšetřené kohorty pacientů s FD je pro přehlednost shrnuta v tab. 4.

Komorbidity
Součástí klinického hodnocení bylo také sledování přítomných komorbidit včetně již manifestních kardiovaskulárních
(KV) příhod, tj. ischemické choroby srdeční (ICHS), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) nebo ischemické
cévní mozkové příhody (iCMP). U pacientů bez dosud manifestní aterosklerózy byla hodnocena přítomnost preklinické
aterosklerózy, tj. přítomnost signiﬁkantních aterosklerotických plátů (zesílení intimomediální tloušťky > 1,5 mm) při
duplexní ultrasonograﬁi karotid (tab. 5). Akutní pankreatitida jako možná komplikace těžké smíšené DLP se nevyskytla u žádného ze sledovaných pacientů.

Základní charakteristika
Do analýzy bylo zahrnuto 135 pacientů s FD, přičemž
u 123 probandů byla diagnóza stanovena na základě přítomnosti smíšené DLP a typického genotypu APOE2/E2 (nonTab. 4 | Souhrnná vstupní charakteristika sledované
populace s FD
sledované parametry

pacienti

Zhodnocení diagnostických kritérií
Vzhledem k tomu, že studie nezahrnovala apriori referenční
skupinu pacientů se smíšenou DLP bez typického genotypu
APOE2/E2, byla při hodnocení diagnostických kritérií volena
jiná strategie, a sice jejich porovnání v rámci 2 výše uvedených různě diagnostikovaných pacientů s FD (tj. non-deﬁnite vs deﬁnite FD). Porovnávané algoritmy shrnuje výše
uvedená tab. 2. Dle našich pozorování lze konstatovat, že ve
shodě s jinými autory, např. Paquette et al [24], se v klinické
praxi jeví nejvhodnějším poměr nonHDL-C/apoB (tab. 6).

počet (% mužů)

135 (60 %)

věk (roky)

60,7 ± 16,5

abúzus alkoholu

25 (18,5 %)

aktivní kouření

53 (39,3 %)

BMI (kg/m2)

32,8 ± 4,5

T-C (mmol/l)

9,4 ± 3,6

TG (mmol/l)

6,8 ± 7,3

nonHDL-C (mmol/l)

7,3 ± 3,3

Tab. 6 | Přehled dílčích diagnostických algoritmů

apoB (g/l)

1,0 ± 0,8

diagnostické
algoritmy

apo – apolipoprotein BMI – Body Mass Index/index tělesné hmotnosti
nonHDL-C – nonHDL-cholesterol T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol TG – triglyceridy

Tab. 5 | Charakteristika komorbidit sledované
populace s FD
sledované parametry

pacienti

AH

47 (34,8 %)

DM2T

25 (18,5 %)

ICHS

20 (14,8 %)

ICHDK

14 (10,4 %)

iCMP

7 (5,2 %)

preklinická ateroskleróza

7 (5,2 %)

akutní pankreatitida

0 (0 %)

AH – arteriální hypertenze DM2T – diabetes mellitus 2. typu
ICHDK – ischemická choroba dolních končetin ICHS – ischemická choroba
srdeční iCMP – ischemická cévní mozková příhoda
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Kontrola FD a charakteristika léčebných
schémat – obecně
Z celkového počtu 135 vyšetřených bylo při poslední zaznamenané kontrole léčeno 87 z nich (tj. 64,4 %), a to povět-

non-deﬁnite
FD

deﬁnite FD

signiﬁkance rozdílu
mezi oběma skupinami

T-C/TG

84 %

100 %

p > 0,05

nonHDL-C/
apoB

90 %

100 %

p > 0,05

apoB/T-C

85 %

90 %

p > 0,05

apoB
algoritmus

43 %

60 %

p > 0,05

apo – apolipoprotein nonHDL-C – nonHDL-cholesterol T-C – Total
Cholesterol/celkový cholesterol TG – triglyceridy

Tab. 7 | Kontrola FD při poslední dokumentované
kontrole – obecně
sledované parametry

pacienti

T-C (mmol/l)

4,3 ± 1,9

TG (mmol/l)

2,6 ± 2,3

nonHDL-C (mmol/l)

2,7 ± 2,1

nonHDL-C – nonHDL-cholesterol T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol TG – triglyceridy
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šinou zvyklou kombinací statinu s ﬁbrátem (viz dále). Kontrola FD včetně charakteristiky léčebných schémat je pro
přehlednost shrnuta v tab. 7–8.
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FD přítomná inzulinová rezistence, která se zdá být klíčovým hráčem v patogenezi FD. Díky inzulinové rezistenci dochází k inhibici clearance na TG bohatých (včetně remnantních) částic přes HSPG-R, kdy se předpokládá, že dochází
k aktivaci genu heparansulfát-glukosamin-6-O-endosulfatázy 2 (SULF2), jež podmiňuje degradaci těchto struktur,
čímž je zásadně ovlivněna tíže FD [23]. Je tedy zřejmé, že
u jedinců s genotypem APOE2/E2 dochází ke kompenzatornímu navýšení clearance remnantních částic cestou HSPG-R
(pozn. nikoliv přes LDL-receptory, k jejichž vazbě je zapotřebí apoB100 a apoE), avšak jedná se o děj limitovaný koexistující inzulinoresistencí.
Ve sledované populaci dokumentujeme také třetinu kuřáků
a pětinu pacientů s anamnézou abúzu alkoholu. Současně
vidíme nejen vysokou prevalenci rizikových faktorů ASKVO –
ve sledované kohortě s FD bylo přítomno přibližně 34 % hypertoniků, resp. 20 % diabetiků, ale také vysoké procento
(cca 30 %) pacientů s již manifestní aterosklerózou. Analyzo-

Kontrola FD u pacientů s manifestní
koronární aterosklerózou a evaluace jejich
farmakoterapie
V celém souboru bylo identiﬁkováno 20 pacientů s ICHS, z toho
16 bylo léčeno a 12 dosahovalo cílových hodnot nonHDL-C.
Podrobnější charakteristiku nemocných s již manifestní koronární aterosklerózou včetně evaluace jejich léčby sumarizují tab. 9–10.

Kontrola FD u pacientů s ICHDK a evaluace
jejich farmakoterapie
V našem souboru bylo celkem 14 pacientů s ICHDK, z toho
10 léčených a 5 s cílovým nonHDL-C. Detaily týkající se dílčích komorbidit, laboratorních nálezů a použité farmakoterapie uvádějí tab. 11–12.

Tab. 9 | Charakteristika pacientů s ICHS

Kontrola FD u pacientů s iCMP a evaluace
jejich farmakoterapie

parametry

hodnota

Celkem bylo v souboru dokumentováno 7 pacientů s ischemickou CMP, z nichž 5 bylo léčeno, ale pouze 2 dosahovali
cílových hodnot nonHDL-C. Charakteristika dané subpopulace včetně zhodnocení její léčby je shrnuta v tab. 13–14.

celkem s ICHS

20 (100 %)

léčených

16 (80 %)

cílový nonHDL-C

12 (60 %)

ateroskleróza karotid

10 (50 %)

Charakteristika pacientů s aterosklerotickým
postižením karotid a evaluace jejich léčby

iCMP

3 (15 %)

ICHDK

4 (20 %)

V souboru bylo zachyceno 7 pacientů s preklinickou aterosklerózou (tj. přítomnost signiﬁkantních plátů při ultrasonograﬁckém vyšetření karotid – viz výše); 6 probandů bylo
léčeno, 4 dosahovali cílových hodnot nonHDL-C. Přehledný
popis této subpopulace je uveden v tab. 15–16.

AH

12 (60 %)

DM2T

6 (30 %)

kouření

8 (40 %)

pozitivní RA

6 (30 %)
0

klinické známky

Diskuse
Studijní populace byla tvořena takřka srovnatelným počtem
mužů a žen ve věku 60,5 ± 16,5 let. V souladu s obecně známými kritérii pro diagnózu FD byl poměr průměrných (vstupních) hodnot T-C (9,4 ± 3,6 mmol/l) a TG (6,8 ± 7,3 mmol/l) přibližně 2(1) : 1. Průměrná hodnota BMI byla 32,8 ± 4,5 kg/m2,
tj. populace zahrnovala vesměs pacienty s nadváhou nebo
obezitou, u nichž mohla sehrát klíčovou roli při manifestaci

T-C (mmol/l)

3,1 ± 0,8

TG (mmol/l)

2,1 ± 1,4

nonHDL-C (mmol/l)

2,0 ± 0,9

AH – arteriální hypertenze DLP – dyslipidemie ICHDK – ischemická choroba
dolních končetin ICHS – ischemická choroba srdeční iCMP – ischemická
cévní mozková příhoda DM2T – diabetes mellitus 2. typu
nonHDL-C – nonHDL-cholesterol RA – rodinná anamnéza
T-C – Total Cholesterol/celkový cholesterol TG – triglyceridy

Tab. 8 | Farmakoterapie FD – obecně
farmakoterapie

počet

průměr (mg)

medián

SD

fenoﬁbrát

44 (9 monoterapie)

234,0

267

45,1

ﬂuvastatin

3

80,0

80

0

simvastatin

2

25,0

25

5

rosuvastatin

30

21,8

20

12,3

atorvastatin

38

25,8

20

14,6

ezetimib

17

10,0

10

0
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váno podrobněji – ICHS se vyskytovala u takřka 14 %, ICHDK
10 % a ischemická CMP 5 % vyšetřených probandů. Solitární
signiﬁkantní aterosklerotické postižení karotid pak bylo zaznamenáno pouze u 7 nemocných s FD. Akutní pankreatitida,
jakožto možná komplikace těžké smíšené DLP, nebyla diagnostikována u žádného z vyšetřených. Obecně lze shrnout,
že v souladu s dříve publikovanými daty pozorujeme ve sledované kohortě pacientů s FD vysokou prevalenci enviromentálních i „hormonálních“ agravujících faktorů rozvoje FD u pacientů s genotypem APOE2/E2 [13,16].
Klinické známky FD, tj. různé formy kožních xantomů, se vyskytovaly sporadicky, a to očekávaně u nejrizikovějších nemocných. Ve shodě s historicky tradovaným faktem tomu bylo
nejčastěji u pacientů s ICHDK, jakkoli dle nejnovější literatury
není rozdílu ve výskytu kožní projevů FD ve vztahu k lokalizaci cévního postižení [4,16,20].
Zaměříme-li se detailněji na pacienty s již manifestní aterosklerózou, pozorujeme v naší skupině probandů obdobnou
prevalenci ASKVO jako v jiné dříve publikované evropské kohortě pacientů s FD (shodně cca 29 %). Nutno však podotknout, že závěry studií zabývající se vztahem FD a ASKVO se
značně různí a dosud nebyla publikována jasná data týkající se
této problematiky. Studie případů a kontrol uvádějí, že jedinci
s FD mají až 10násobně vyšší riziko předčasné manifestace
aterosklerózy, a to jak koronární, tak periferní [4]. Zatímco ve
sledování 305 evropských pacientů s FD byla prevalence předčasného výskytu ASKVO 29 % a v jiné – africké – kohortě byl
výskyt koronárního postižení dokonce u 47 % probandů. Ischemická choroba dolních končetin pak byla diagnostikována
u 20 % výše uvedené populace [13,16].
Jedním z cílů námi prezentované práce bylo zhodnocení
využitelnosti diagnostických schémat a algoritmů k selekci
pacientů se suspektní FD, jež by byli vhodní k dalšímu, zejména genetickému, dalšímu vyšetření. Celkem byla analyzována 4 diagnostická kritéria, u nichž je uváděna velmi vysoká
senzitivita a speciﬁta, a to ve srovnání k provedené ultracentrifugaci lipoproteinů – zlatému standardu diagnostiky FD.
Zásadní limitací naší práce je fakt, že vzhledem k designu
studie nebyla k dispozici vhodná referenční skupina pacientů se smíšenou DLP bez typického genotypu APOE2/E2.
Bylo však využito skutečnosti, že část zařazených pacientů
měla kromě typického fenotypu a genotypu FD provedenu
také ultracentrifugaci lipoproteinů (deﬁnite FD). Skupina těchto

jedinců pak byla použita jako referenční pro zbylou populaci
pacientů s FD (non-deﬁnite FD). V tab. 5 jasně vidíme velmi
dobrou diskriminační schopnost prostého poměrů T-C/TG.
Pokud je tento 2(1) : 1, vždy bychom měli po vyloučení možné
sekundární DLP pomýšlet na FD. Z pohledu soﬁstikovanějších diagnostických kritérií se zdá být nejlepším prediktorem
možné FD poměr nonHDL-C/apoB, u nějž se jako cut-oﬀ uvádí
hodnota > 5 mmol/g. Toto pozorování je zcela v souladu s publikovanými daty autorů Boot et al nebo Paquette et al [19,24].
Zajímavostí je, že v české kohortě vycházel velmi špatně apoB-algoritmus, jež má dle Koopal et al senzitivitu 93% a speciﬁcitu
99% [4]. Jasné vysvětlení této skutečnosti však nemáme.
Všichni vyšetření pacienti byli vstupně edukováni nutriční
sestrou o vhodné dietě. Doporučována byla kombinace středomořské diety s diabetickou. Oba dietní režimy disponují
slibnými daty z klinických sledování, což nám dokazuje např.
Retterstol et al nebo studie PREDIMED [21,25].
Jedna z analýz studie se zabývala farmakoterapií a jejími
dopady na hladiny krevní lipidů a lipoproteinových částic.
Přibližně čtvrtina vyšetřených pacientů nebyla ani na jedné
z dokumentovaných návštěv léčena žádnou medikací, což
Tab. 11 | Charakteristika pacientů s ICHDK
parametry

hodnota

celkem s ICHDK

14 (100 %)

léčených

10 (71,4 %)

cílový nonHDL-C

5 (35,7 %)

ateroskleróza karotid

2 (14,3 %)

ICHS

4 (28,6 %)

iCMP

4 (28,6 %)
7 (50 %)

AH
DM2T

4 (28,6 %)

kouření

6 (42,9 %)

pozitivní RA

4 (28,6 %)

klinické známky

2 (14,3 %)

celkový cholesterol (mmol/l)

4,2 ± 2,0

TG (mmol/l)

4,0 ± 4,5

nonHDL-C (mmol/l)

3,0 ± 2,4

Tab. 10 | Charakteristika farmakoterapie pacientů s ICHS
farmakoterapie

počet

průměr (mg)

medián

SD

atorvastatin

7

35,7

40

21,8

rosuvastatin

5

17,0

10

12,5

simvastatin

0

0

0

0

ﬂuvastatin

2

80,0

80

0

fenoﬁbrát

8 (1 monoterapie)

261,0

267

16,3

ezetimib

4

10,0

10

0
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lze vysvětlit následovně: jednalo se zřejmě o nově diagnostikované pacienty, u nichž se vyčkávalo efektu režimových opatření, případně mohlo jít o subjekty netolerující zvyklou léčbu
statin/ﬁbrát. Většinová studijní populace byla správně léčena
kombinací statinu s ﬁbrátem, přičemž převažovalo užití moderních potentních statinů (atorvastatinu a rosuvastatinu)
v dávce kolem 20 mg denně a fenoﬁbrátu v jeho mikronizované podobě. Léčba statin/ﬁbrát velmi dobře kombinuje pleiotropní účinky obou molekul nejen na metabolizmus lipidů, ale
také na řadu imunopatologických aterosklerotických pochodů
v cévní stěně. Monoterapie fenoﬁbrátem našla své využití zejména u méně rizikových nemocných, tj. bez manifestní aterosklerózy, u nichž bylo pomýšleno spíše na prevenci těžké HTG
a jejich možných konsekvencí. Indikace ezetimibu v této kohortě pacientů byla spíše okrajová. Pacienti byli tedy léčeni
zcela v souladu s doporučenými postupy pro léčbu DLP vydanými Evropskou společností pro aterosklerózu (European Atheroslerosis Society – EAS) v roce 2019 [3]. Tyto apelují na povšechnou indikaci statinu u pacientů se smíšenou DLP, přičemž
při přetrvávající hypertriglyceridemii > 2,3 mmol/l má být do
kombinace přidán ﬁbrát (preferenčně fenoﬁbrát). Další terapeutické ovlivnění TG je přísně individuální a pramení do jisté

míry také z možností jednotlivých zemí. Využití PSCK9-inhibitorů (PSCK9i) naráží na úhradové podmínky, protože FD není
zařazena mezi jejich indikace. U pacientů s FD s již manifestním ASKVO by sice bylo teoreticky možné PCSK9i indikovat, ale
podmínkou pro jejich nasazení je hodnota LDL-C > 2,5 mmol/l
při maximální tolerované dávce statinu, avšak jak již bylo uvedeno výše – LDL-C nelze u FD stanovit. Nově bude také na trhu
inklisiran – malá interferující RNA proti PCSK9, avšak dosud
není stanovena ani jeho úhrada, ani jeho preskripční omezení.
Vhodně titrovanou kombinační léčbou FD bylo docíleno
redukce vstupní hladin T-C, TG i primárního léčebného
cíle – nonHDL-C o cca 50 %. LDL-C hodnocen nebyl, jelikož jeho hodnoty nelze stanovit, a navíc nekorelují s aterogenním potenciálem FD. Analýza subpopulací s již manifestní aterosklerózou, tj. ICHS, ICHDK nebo CMP, ukazuje
uspokojivou kontrolu FD u těchto nemocných. Z observačních studií zabývajících se obecně kontrolou DLP u nejrizikovějších částí populace víme, že pouze necelých 10 % populace dosahuje cílových hodnot lipidových parametrů – tedy
LDL-C nebo nonHDL-C (např. série studií EUROASPIRE, LipiCONTROL 1,2 či LipitenCliDec 1,2) [26–29].
V kohortě pacientů s již manifestní ICHS dosahovala
takřka polovina populace cílových hodnot nonHDL-C, přičemž numericky byla kontrola FD velmi uspokojivá. Jednalo

Tab. 13 | Charakteristika pacientů s CMP
parametry

hodnota

celkem s CMP

7 (100 %)

léčených

5 (71,4 %)

cílový nonHDL-C

2 (28,6 %)

ateroskleróza karotid

Tab. 15 | Charakteristika pacientů s preklinickou
aterosklerózou
parametry

hodnota

2 (28,6 %)

celkem s aterosklerotickým
postižením karotid

7 (100 %)

ICHS

3 (42,9 %)

léčených

6 (85,7 %)

ICHDK

4 (57,1 %)

cílový nonHDL-C

4 (57,1 %)

AH

2 (28,6 %)

AH

4 (57,1 %)

DM2T

1 (14,3 %)

DM2T

3 (42,9 %)

kouření

2 (28,6 %)

kouření

2 (28,6 %)

pozitivní RA

3 (42,9 %)

pozitivní RA

4 (57,1 %)

klinické známky

0

klinické známky

99

0
3,7 ± 2,0

T-C (mmol/l)

3,7 ± 0,9

T-C (mmol/l)

TG (mmol/l)

2,7 ± 2,2

TG (mmol/l)

2,5 ± 3,4

nonHDL-C (mmol/l)

2,4 ± 1,3

nonHDL-C (mmol/l)

2,5 ± 2,2

Tab. 14 | Charakteristika farmakoterapie pacientů s CMP
farmakoterapie

počet

průměr (mg)

medián

SD

atorvastatin

3

26,6

20

9,4

rosuvastatin

1

10,0

10

0

simvastatin

0

0

0

0

ﬂuvastatin

0

0

0

0

fenoﬁbrát

3 (1 monoterapie)

267,0

267

0

ezetimib

0

0

0

0
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Tab. 16 | Charakteristika farmakoterapie pacientů s preklinickou aterosklerózou
farmakoterapie

počet

průměr (mg)

medián

SD

atorvastatin

2

20,0

20

0

rosuvastatin

3

10,0

10

5,2

simvastatin

0

0

0

0

ﬂuvastatin

0

0

0

0

fenoﬁbrát

3 (1 monoterapie)

253,6

267

35,4

ezetimib

1

10,0

10

0

se vesměs o nemocné s kumulací dalších rizikových faktorů
jak ASKVO, tak ev. agravace FD, ovšem u žádného nebyly
pozorovány klinické známky FD. Léčbu volby samozřejmě
představovala kombinace statinu s ﬁbrátem.
Obdobná data jako pro pacienty s ICHS máme také pro
pacienty s ICHDK. Diagnóza ICHDK byla stanovena v necelých 11 % případů, z nichž přibližně třetina měla FD dobře
kompenzovanou. Klinické známky se vyskytovaly ve 2 případech, což je sice také velmi raritní, avšak zcela v souladu
s dříve publikovanými postuláty, které typicky FD charakterizovaly koexistencí palmárních xantomů a predilekčního
postižení tepen DK [4,16,20].

Závěr
Familiární dysbetalipoproteinemie představuje nejen aterogenní DLP, ale také možný rizikový faktor rozvoje akutní
pankreatitidy (u pacientů, kteří mají velmi vysoké hodnoty
TG). V ČR se předpokládá až 10 000 pacientů s touto diagnózou, avšak jejich záchyt je sotva 25%.
Ve sledované kohortě pacientů byla dokumentována nejen
vysoká prevalence rizikových faktorů ASKVO a již manifestní
aterosklerózy, ale také řada agravujících RF nutných k rozvoji FD. U pacientů byl přítomen typický fenotyp těžší smíšené DLP, která byla správně léčena kombinací statinu s ﬁbrátem. Kombinační léčba pak vedla k dobré kontrole FD až
u poloviny sledovaných.
Nejvhodnějším diagnostickým kritériem k selekci pacientů se suspektní FD vhodných k dalšímu (zejména genetickému) vyšetření se dle našich dat jeví poměr nonHDL-C/
apoB.
Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem ošetřujícím
lékařům, jejichž pacienti byli do našeho sledování zahrnuti.
Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č. 70220).
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Abstrakt
Diabetes mellitus je jedným z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia, a preto je v jeho liečbe nutné zvažovať použitie takej liečby, ktorá má dostatok evidencie pre zníženie kardiovaskulárneho rizika. Jednou z kľúčových skupín antidiabetík sa tak aj na základe svojho vplyvu na zníženie kardiovaskulárneho rizika
stali agonisty GLP1-receptorov (GLP1-RA). Preukázaný beneﬁt GLP1-RA možno vysvetliť vplyvom na niektoré konvenčné rizikové faktory, zdá sa však, že úlohu zohrávajú aj iné vlastnosti GLP1-RA, ako je ovplyvnenie funkcie endotelu, protizápalový a antiaterosklerotický efekt.
Kľúčové slová: ateroskleróza – diabetes mellitus – GLP1-RA
Abstract
Diabetes is one of the main modiﬁable risk factors of atherosclerotic cardiovascular disease and therefore it is important
to consider in diabetes to use treatment with suﬃcient evidence on cardiovascular risk reduction. Based on its eﬀect on cardiovascular risk GLP-1 RA is such a treatment option. The beneﬁt can be partially explained by its eﬀect on some conventional
risk factors, eﬀects on endothelial function, anti-inﬂammatory and antiatherogenic mechanisms have been also suggested.
Key words: atherosclerosis – diabetes – GLP-1 RA

Úvod
Diabetes mellitus je jedným z najrýchlejšie rastúcich ochorení súčasnej doby a jeho výskyt a dynamika má alarmujúci
charakter na celosvetovej úrovni. Týmto ochorením trpelo
v roku 2021 viac ako pol miliardy ľudí na svete a do roku 2030
sa odhaduje, že toto číslo stúpne na 643 miliónov [1]. Prítomnosť
ochorenia diabetes mellitus (DM) vo všeobecnosti predstavuje
viac ako 2-násobné riziko aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO) – ischemická choroba srdca (ICHS),
ischemická cievna mozgová príhoda (CMP) a kardiovaskulárne úmrtia, nezávisle od iných rizikových faktorov [2,3].
Toto zvýšené relatívne riziko vaskulárnych príhod spojené
s DM je väčšie v mladšom veku a u žien. Navyše, prítomnosť
diabetu spôsobuje, že ženy s DM nie sú chránené pred predčasným výskytom kardiovaskulárnych ochorení (KVO), tak
ako tomu je u žien vo všeobecnej populácii [4,5].
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Zvýšené kardiovaskulárne (KV) riziko u diabetikov je reﬂektované aj v súčasných guidelines [3]. Diabetici s orgánovým
postihnutím alebo prítomnosť najmenej 3 veľkých rizikových
faktorov (RF) spadajú do veľmi vysokého KV-rizika. Pacienti
s DM bez orgánového poškodenia, s dobou trvania DM
≥10 rokov alebo s ďalším RF majú vysoké riziko a mladých
pacientov (s DM 1. typu do veku 35 rokov a s DM 2. typu
do veku 50 rokov) s trvaním diabetu < 10 rokov a bez ďalších RF
zaraďujeme do kategórie stredného rizika. Správny manažment
RF aterosklerózy teda logicky patrí k nutnosti v liečbe diabetikov. Na druhú stranu, výsledky klinických štúdií sledujúcich vplyv antidiabetík (s výnimkou metformínu) na KVO až
do nedávnej minulosti neprinášali predpokladaný pozitívny
efekt na redukciu tohto rizika, ktoré vychádzalo zo známych
asociácií medzi KV-rizikom a hladinou glykémie. Významný
posun sme zaznamenali v posledných rokoch, kedy klinické
skúšanie s novými antidiabetikami, teda GLP1-receptorowww.atheroreview.eu
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vými agonistami a inhibítory kotransportu SGLT2 prinieslo
redukciu KV-rizika u pacientov s DM 2. typu (DM2T).

Agonisty GLP1-receptorov
Jednou z kľúčových skupín antidiabetík sa tak aj na základe
svojho vplyvu na zníženie KV-rizika stali agonisty GLP1-receptorov (GLP1-RA). GLP1-RA majú inzulinotropný efekt –
stimulujú sekréciu inzulínu v závislosti od nárastu glukózy
v krvi, znižujú motilitu žalúdka, ovplyvňujú pocit sýtosti a znižujú hladinu glukagónu postprandiálne [6] a dokážu významne
redukovať hladinu HbA1c až o 2 % [7].
Výsadné postavenie v liečbe DM2T im však priniesli výsledky klinických štúdií sledujúce vplyv na KV-riziko (tab. 1).
Metaanalýza týchto štúdií preukázala 14 % (HR 0,86; 95% CI
0,79–0,94) redukciu klasických veľkých KV-sledovaných ukazovateľov (MACE – kardiovaskulárna mortalita, nefatálny infarkt myokardu a nefatálna cievna mozgová príhoda), s výraznejším efektom u pacientov s prítomným KVO (redukcia
o 16 %) v porovnaní s pacientami bez známeho KVO (redukcia o 6 %) [8]. Väčšina štúdií však zahŕňala hlavne pacientov
s KVO (72,4–100 % všetkých pacientov), 12 % signiﬁkantný
pokles rizika v štúdii REWIND s dulaglutidom, ktorá zahŕňala
takmer 70 % bez známeho KVO a absencia signiﬁkantnej heterogenity medzi pacientami s a bez známeho KVO naznačujú pozitívny efekt GLP1-RA pre obe skupiny pacientov
s DM2T [8]. Metaanalýza tiež preukázala 13 % signiﬁkantnú
redukciu KV-mortality a 16 % signiﬁkantnú redukciu nefatálnych cievnych mozgových príhod (CMP) a 9 % pokles nefatálnych infarktov myokardu (IM), tento však nedosiahol štatistickú signiﬁkanciu. GLP1-RA taktiež významne redukovali
riziko celkovej mortality (o 12 %), pričom celková mortalita
bola redukovaná v 3 individuálnych štúdiach (LEADER s liraglutidom, EXSCEL s exenatidom a PIONEER 6 so semaglutidom).
Liečba GLP1-RA priniesla tiež 10 % pokles rizika srdcového zlyhávania a 17 % redukciu kompozitného renálneho ukazovateľa
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v dôsledku 26 % redukcie makroalbuminúrie [8]. Preukázaný
beneﬁt GLP1-RA možno čiastočne vysvetliť vplyvom na hladinu HbA1c, tlak krvi a ostatné konvenčné rizikové faktory, zdá
sa však, že úlohu zohrávajú aj iné vlastnosti GLP1-RA, ako je
ovplyvnenie funkcie endotelu, mikrovaskulárneho systému,
protizápalový, antiﬁbrotický, antiaterosklerotický a vazodilatačný efekt [8]. Efekt GLP1-RA na aterosklerózu a aterosklerotické kardiovaskuárne riziko možno rozdeliť na priame a nepriame mechanizmy [9], tab. 2.

Nepriamy efekt GLP1-RA na aterosklerózu
ovplyvnením rizikových faktorov
Obezita a ateroskleróza
Vplyv obezity na riziko DM2T a ASKVO je všeobecne známy.
Redukcia telesnej hmotnosti o aspoň 10 % je spájaná s ovplyvnením viacerých rizikových faktorov aterosklerózy (tlak krvi,
lipidy, HbA1c) a poklesom KV-príhod [10,11]. GLP1-RA majú
efekt na redukciu telesnej hmotnosti v rozmedzí 0,4–5,1 kg,
respektíve až do hodnoty okolo 8 kg, pričom vo veľkých kliTab. 2 | Priamy a nepriamy efekt GLP1-RA
na aterosklerózu. Upravené podľa [9]
priamy efekt
(GLP1-RA v tkanivách)

nepriamy efekt
(ovplyvnenie rizikových faktorov)

endoteliálna funkcia

vplyv na adipozitu

subklinický zápal

regulácia glukózového metabolizmu

mitochondriálna funkcia

dyslipoproteinémia

funkcia buniek hladkej svaloviny

tlak krvi
zlepšenie srdcovej bioenergetiky
ovplyvnenie renálnych parametrov

Tab. 1 | GLP1-RA a KV-riziko: prehľad randomizovaných klinických štúdií
GLP1-RA

albiglutid

dulaglutid

efpeglenatid

exenatid

liraglutid

lixisenatid

semaglutid

perorálny
semaglutid

štúdia

HARMONY

REWIND

AMPLITUDE-O

EXSCEL

LEADER

ELIXA

SUSTAIN-6

PIONEER-6

9 463

9 901

4 076

14 752

9 340

6 068

3 297

3 183

kompozitný
cieľ HR
(95% CI) MACE

0,78*
(0,68–0,90)

0–88*
(0,79–0,99)

0,73*
(0,58–0,92)

0,91
(0,83–1,0)

0,87*
(0,78–0,97)

1,02
(0,89–1,17)

0,74*
(0,58–0,95)

KV-mortalita
HR (95% CI)

0,93
(0,73–1,19)

0,91
(0,78–1,06)

0,72
(0,50–1,03)

0,88
(0,76–1,02)

0,78*
(0,66–0,93)

0,98
(0,78–1,23)

0,98
(0,65–1,48)

0,49*
(0,27–0,90)

nefatálne IM

0,75*
(0,62–0,91)

0,96
(0,79–1,16)

0,78
(0,55–1,10)

0,97
(0,85–1,10)

0,88
(0,75–1,03)

1,03
(0,87–1,22)

0,74
(0,51–1,08)

1,18
(0,73–1,9)

nefatálne CMP

0,86
(0,65–1,13)

0,76*
(0,61–0,95)

0,80
(0,48–1,32)

0,85
(0,70–1,03)

0,89
(0,72–1,11)

1,12
(0,79–1,58)

0,61*
(0,38–0,98)

0,74
(0,35–1,57)

počet
pacientov

0,79
(0,57–1,11)

CMP – cievna mozgová príhoda HR – pomer rizík/Hazard Ratio IM – infarkt myokardu KV – kardiovaskulárny MACE – veľké KV-príhody/Major Cardiovascular
Events
*hrubým písmom vyznačené signiﬁkantné výsledky
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nických štúdiách vykazoval najvyššiu redukciu telesnej hmotnosti semaglutid [12,13].

Lipidy a GLP1-RA
Dyslipidémia, špeciálne tzv. aterogénna dyslipidémia, ale aj
postprandiálna hypertriglyceridémia sú častými sprievodnými ochoreniami u pacientov s DM2T. Metaanalýza štúdií
s GLP1-RA preukázala redukciu LDL-cholesterolu (o 0,08–
0,16 mmol/l) ako aj celkového cholesterolu a triacylglycerolov [14]. Zdá sa, že tento efekt je sprostredkovaný inhibíciou
produkcie apoB48 a poklesom postprandiálnych hladín chylomikrónov a remnantných častíc [15]. Liraglutid zvyšuje expresiu lipoproteinovej lipázy, znižuje apoB48 a expresiu génu
pre MTP, ktoré ovplyvňujú tvorbu chylomikrónov, a zvyšuje
tiež katabolizmus lipoproteínov nesúcich apoB100 a redukuje expresiu PCSK9 u pacientov s DM2T [16,17]. Pozitívny
efekt na postprandiálne hladiny lipidov nie je limitovaný len
na pacientov s DM, v 3-mesačnej klinickej štúdii viedlo podávanie semaglutidu v dávke 1 mg týždenne u obéznych nediabetikov k výraznej redukcii postprandiálnych hladín triglycerodov (TG), VLDL a apoB48 [18], pre podrobný prehľad
o účinku GLP1-RA na postprandiálnu lipémiu odkazujem na
recentný obsiahly prehľadový článok autorov Novodvorský
a Haluzík [19]. Vzhľadom na vplyv GLP1-RA na príjem potravy
a telesnú hmotnosť však nemožno vylúčiť ani tento mechanizmus ovplyvnenia lipidového proﬁlu u pacientov s DM.

GLP1-RA a tlak krvi
GLP1 ovplyvňujú hodnoty tlaku krvi (TK) v závislosti od akútneho alebo chronického podávania. Pri akútnom podaní
môže dôjsť k vzostupu TK, kým dlhodobé podávanie vedie
k miernemu poklesu TK [15]. V prípade liraglutidu a exenatidu išlo o pokles systolického TK v rozmedzí 2,5–5,5 mm Hg
a 2,9–4,7 mm Hg. Vo veľkých kardiovaskulárnych endpointových štúdiách vykazoval najlepší efekt na TK semaglutid
v dávke 1,0 mg, ktorý signiﬁkantne znižoval systolický tlak
krvi o 5,4 mm Hg [13]. Efekt na TK sa prejavuje približne
po 2 týždňoch liečby a následne potom počas liečby pretrváva [15]. Mechanizmus účinku na TK nie je jasný, in vitro
liraglutid vyvolával vazodilatáciu a znižoval vaskulárnu kontrakciu [18], predpokladá sa vplyv na sympatikovú aktivitu,
RAAS systém, GLP1-RA spôsobuje natriurézu a zvyšuje hladinu atriálneho nátriuretického peptidu [15]. Nemožno však
znova vylúčiť ani efekt redukcie telesnej hmotnosti na TK
pri liečbe GLP1-RA.
Vzhľadom na pokles KV-rizika už po len niekoľkých pár
rokoch trvania štúdií naznačuje, že tento efekt bol dosiahnutý inými mechanizmami ako glykémiou znižujúcim efektom.
Heuvelman et al vo svojom prehľadovom článku o KV-efekte GLP1-RA uvádzajú hypotetické výpočty poklesu KV-príhod podľa priemerného vplyvu GLP1-RA na niektoré rizikové
faktory [15]. Redukcia systolického TK o 2 mm Hg pomocou
GLP1-RA by takto mohla byť zodpovedná za cca 8 % a redukcia LDL-cholesterolu o 0,12 mmol/l za približne 3 % zníženie KV-príhod.
AtheroRev 2022; 7(2): 102–105

Priamy efekt GLP1-RA na aterosklerózu
Účinok GLP1-RA na funkciu endotelu bol preukázaný vo viacerých experimentálnych štúdiách [20]. Liraglutid aj dulaglutid ovplyvňujú zápal a dysfunkciu endotelu podmienenú oxLDL
ovplyvnením Kruppel-like faktor 2 transkripčných faktorov
[21,22]. Známy je tiež vplyv GLP1-RA na adhezívne vaskulárne
molekuly, v experimente s endoteliálnymi bunkami u apoE-/myší liraglutid inhiboval expresiu adhéznych molekúl VCAM1
a ICAM1 a selektínu E, pričom sa zdá, že tento efekt bol sprostredkovaný aktiváciou GLP1-RA [23]. Potrebujeme však viac
dôkazov o expresii a účinkoch GLP1-RA1 v endoteliálnych bunkách a vaskulárnych bunkách hladkej svaloviny aj v in vivo
štúdiách. Okrem adhéznych molekúl liraglutid v in vitro aj in
vivo štúdiách tiež inhiboval PAI-1 a zvyšoval aktivitu NO syntázy [22]. Vo viacerých prácach bol tiež preukázaný vplyv
GLP1-RA na inhibíciu NF-kB [9]. Preukázaný je tiež vplyv natívneho GLP1RA na zlepšenie tzv. ﬂow-mediated vazodilatácie u oboch typov diabetu, v niektorých prípadoch nezávisle
od zmien hladiny glukózy a inzulínu a efekt na ﬂow-mediated vazodilatáciu bol zaznamenaný aj s GLP1-RA [25].
Dysfunkcia hladkej svaloviny cievnej steny zohráva dôležitú úlohu v procese aterosklerózy a jej moduláciou môže
dôjsť k ovplyvneniu neželaného patogénneho remodelingu
svalových buniek (VSMC – Vascular Smooth Muscle Cells).
V in vitro štúdiách exenatid pozitívne ovplyvňoval moduláciu fenotypu VSMC a znižoval vplyv angiotenzínu II na VSMC
[26,27].
Ateroskleróza sa dá pokladať za lipidmi riadené zápalové
ochorenie [28] a potenciál GLP1-RA ovplyvňovať zápalový
proces môže prispievať k znižovaniu výskytu KV-príhod. Potvrdenie a pochopenie protizápalového účinku GLP1-RA nám prinášajú aj nálezy z experimentálnych zvieracích modelov. V štúdii
s apo E (apoE-/-) a LDL-receptor (LDLr-/-) deﬁcientnými myšami
(zvieracie modely aterosklerózy s léziami podobnými ako u ľudí)
liraglutid a semaglutid významne tlmili rozvoj aterosklerotických
plátov mechanizmami zahŕňajúcimi protizápalový efekt, pričom
tento efekt bol len čiastočne ovplyvnený efektom na hmotnosť a cholesterol [29]. V časti s akútnym modelom zápalu
semaglutid znižoval hladinu markerov systémového zápalu
(TNFα, IFNγ a osteopontin), v transkriptomickej analýze aortálneho aterosklerotického tkaniva semaglutid down-reguloval expresiu viacerých zápalových génov relevantných pre
atrakciu leukocytov (IL6, IL1 RN, CCL2), adhéziu/extravazáciu (VCAM1, SELE), metabolizmus proteínov extracelulárnej
matrix (MMP3 a 13) a tiež pre metabolizmus cholesterolu
(ABCA1, PTGIS) [29]. Podávanie GLP1-RA preukázalo aj vo
viacerých (aj keď nie všetkých) humánnych štúdiách redukciu zápalových markerov u pacientov s DM2T alebo obezitou.
Liraglutid, exenatid a semaglutid v klinických štúdiách znižovali hladiny zápalových cytokínov ako TNFα, IL1ß a IL6, a tiež
redukovali hladinu CRP a hladiny adhezívnych molekúl ako
VCAM-1 a ICAM-1 [15,30]. Štúdia s liraglutidom navyše ukázala redukciu zápalového procesu redukciou makrofágového
aktivátora sCD163 [31].

www.atheroreview.eu

Vohnout B et al. Agonisty GLP1-receptorov a ateroskleróza

Záver
U pacientov s DM2T GLP1-RA efektívne znižujú KV-riziko a zdá
sa, že tento efekt môžeme pripísať iným ako glykémiu znižujúcim mechanizmom. Preukázaný beneﬁt GLP1-RA možno vysvetliť vplyvom na niektoré konvenčné rizikové faktory, zdá
sa však, že úlohu zohrávajú aj iné vlastnosti GLP1-RA, ako je
ovplyvnenie funkcie endotelu, protizápalový a antiaterosklerotický efekt. Bez pochýb však možno konštatovať, že využitie
GLP1-RA v liečbe pacientov s DM2T a redukcii ich KV-rizika má
silnú oporu v preklinických aj klinických štúdiách, a právom
preto patria do základnej výbavy liečby pacientov s DM.
Publikovanie práce bolo podporené spoločnosťou NovoNordisk Slovakia s.r.o.
Literatúra
1. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th edition. Dostupné z WWW: <http://www.diabetesatlas.org>.
2. Sarwar N, Gao P, Seshasai SR et al. Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease:
a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010; 375(9733):
2215–2222. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/S0140–6736(10)60484–9>.
3. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes,
pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the
EASD. Eur Heart J 2020; 41(2): 255–323. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1093/
eurheartj/ehz486>.
4. Ritsinger V, Hero C, Svensson AM et al. Characteristics and prognosis in
women and men with type 1 diabetes undergoing coronary angiography: a nationwide registry report. Diabetes Care 2018; 41(4): 876–883. Dostupné z DOI:
<http://doi: 10.2337/dc17–2352>.
5. Sex-speciﬁc relevance of diabetes to occlusive vascular and other mortality:
a collaborative meta-analysis of individual data from 980 793 adults from 68 prospective studies. Endocrinol 2018; 6(7): 538–546. Dostupné z DOI: <http://doi:
10.1016/S2213–8587(18)30079–2>.
6. Sharma D, Verma S, Vaidya S et al. Recent updates on GLP-1 agonists: Current advancements & challenges. Biomed Pharmacother 2018; 108: 952–962.
Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.088>.
7. Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes.
Lancet 2006; 368(9548): 1696–1705. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/
S0140–6736(06)69705–5>.

105

14. Sun F, Wu S, Wang J et al. Eﬀect of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on lipid proﬁles among type 2 diabetes: a systematic review and network
meta-analysis. Clin Ther 2015; 37(1): 225–241. Dostupné z DOI: <https://doi:
10.1016/j.clinthera.2014.11.008>.
15. Heuvelman V, Raalte D, Smits MM. Cardiovascular eﬀects of glucagon-like
peptide 1 receptor agonists: from mechanistic studies in humans to clinical outcomes. Cardiovasc Res 2020; 116(5): 916–930. Dostupné z DOI: <https://doi:
10.1093/cvr/cvz323>.
16. Vergès B, Duvillard L, Pais de Barros JP et al. Liraglutide reduces postprandial hyperlipidemia by increasing ApoB48 (Apolipoprotein B48) catabolism and
by reducing ApoB48 production in patients with type 2 diabetes mellitus. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2018; 38(9): 2198–2206. Dostupné z DOI: <https://doi:
10.1161/ATVBAHA.118.310990>.
17. Vergès B, Duvillard L, Pais de Barros JP et al. Liraglutide increases the catabolism of apolipoprotein B100-containing lipoproteins in patients with type 2 diabetes and reduces proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 expression.
Diabetes Care 2021; 44(4): 1027–1037. Dostupné z DOI: <https://doi: 10.2337/
dc20–1843>.
18. Hjerpsted JB, Flint A, Brooks A et al. Semaglutide improves postprandial glucose and lipid metabolism, and delays ﬁrst-hour gastric emptying in subjects with
obesity. Diabetes Obes Metab 2018; 20(3): 610–619. Dostupné z DOI: <https://
doi.org/10.1111/dom.13120>.
19. Novodvorský P, Haluzík M. The Eﬀect of GLP-1 Receptor Agonists on Postprandial Lipaemia. Curr Atheroscler Rep 2022; 24: 13–21. Dostupné z DOI:
<https://doi.org/10.1007/s11883–022–00982–3>.
20. Liu L, Liu J, Huang Y. Protective Eﬀects of Glucagon-like Peptide 1 on Endothelial Function in Hypertension. J. Cardiovasc. Pharmacol 2015; 65: 399–405.
Dostupné z DOI: <https://doi.org/ 10.1097/FJC.0000000000000176>.
21. Chang W, Zhu F, Zheng H et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonist dulaglutide prevents ox-LDL-induced adhesion of monocytes to human endothelial cells: An implication in the treatment of atherosclerosis. Mol Immunol 2019;
116: 73–79. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1016/j.molimm.2019.09.021>.
22. Yue W, Li Y, Ou D et al. The GLP-1 receptor agonist liraglutide protects against oxidized LDL-induced endothelial inﬂammation and dysfunction via KLF2.
IUBMB Life 2019; 71(9): 1347–1354. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1002/
iub.2046>.
23. Gaspari T, Liu H, Welungoda I et al. A GLP-1 receptor agonist liraglutide inhibits endothelial cell dysfunction and vascular adhesion molecule expression in
an ApoE -/- mouse model. Diabetes Vasc Dis Res 2011; 8(2): 117–124. Dostupné
z DOI: <https://doi.org/10.1177/1479164111404257>.
24. Del Olmo-Garcia MI, Merino-Torres JF. GLP-1 Receptor Agonists and Cardiovascular Disease in Patients with Type 2 Diabetes. J Diabetes Res 2018; 2018:
4020492. Dostupné z DOI: <https://doi: 10.1155/2018/4020492>.
25. Drucker DJ. The Ascending GLP-1 Road From Clinical Safety to Reduction
of Cardiovascular Complications. Diabetes 2018; 67(9): 1710–1719. Dostupné
z DOI: <https://doi: 10.2337/dbi18–0008>.

8. Giugliano D, Scappaticcio L, Longo M et al. GLP-1 receptor agonists and cardiorenal outcomes in type 2 diabetes: an updated meta-analysis of eight CVOTs.
Cardiovasc Diabetol 2021; 20(1): 189. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1186/
s12933–021–01366–8>.

26. Liu Z, Zhang M, Zhou T et al. Exendin-4 promotes the vascular smooth
muscle cell re-diﬀerentiation through AMPK/SIRT1/FOXO3a signaling pathways.
Atherosclerosis 2018; 276: 58–66. Dostupné z DOI: <https://doi: 10.1016/j.
atherosclerosis.2018.07.016>.

9. Berndt J, Ooi SL, Pak SC. What Is the Mechanism Driving the Reduction of
Cardiovascular Events from Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists? – A Mini
Review. Molecules 2021; 26: 4822. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.3390/
molecules26164822>.

27. Jojima T, Uchida K, Akimoto K et al. Liraglutide, a GLP-1 receptor agonist,
inhibits vascular smooth muscle cell proliferation by enhancing AMP-activated
protein kinase and cell cycle regulation, and delays atherosclerosis in ApoE deﬁcient mice. Atherosclerosis 2017; 261: 44–51. Dostupné z DOI: <https://doi:
10.1016/j.atherosclerosis.2017.04.001>.

10. The Look AHEAD Research Group. Cardiovascular eﬀects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013; 369(2): 145–154. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1212914>.
11. Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G et al. Look AHEAD Research Group. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical ﬁtness with longterm cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type
2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial.
Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4(11): 913–921. Dostupné z DOI: <https://doi.
org/10.1016/S2213–8587(16)30162–0>.
12. Sposito AC, Berwanger O, de Carvalho LSF et al. GLP-1RAs in type 2 diabetes: mechanisms that underlie cardiovascular eﬀects and overview of cardiovascular outcome data. Cardiovasc Diabetol 2018; 17(1): 157. Dostupné z DOI:
<https://doi: 10.1186/s12933–018–0800–2>.
13. Marso SP, Bain C, Consoli, A et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375(19): 1834–1844.
Dostupné z DOI: <https://doi: 10.1056/NEJMoa1607141>.

www.atheroreview.eu

28. Vohnout B, de Gaetano G, Donati MB et al. The Relationship between Dyslipidemia and Inﬂammation. In: M. Mancini, J. Ordovas, G. Riccardi et al (eds). Nutritional and Metabolic Bases of Cardiovascular Disease. Blackwell Publishing 2011:
202–210. ASIN: B005D7EPG0.
29. Rakipovski G, Rolin B, Nohr J et al. The GLP-1 Analogs Liraglutide and Semaglutide Reduce Atherosclerosis in ApoE-/- and LDLr-/- Mice by a Mechanism
That Includes Inﬂammatory PathwaysJ Am Coll Cardiol Basic Trans Science 2018;
3(6): 844–857. Dostupné z DOI: <https://doi: 10.1016/j.jacbts.2018.09.004>.
30. Saraiva JF, Franco D. Oral GLP-1 analogue: perspectives and impact on atherosclerosis in type 2 diabetic patiensts. Cardiovasc Diab 2021; 20: 235. Dostupné
z DOI: <https://doi: 10.1186/s12933–021–01417–0>.
31. Nauck MA, Meier JJ, Cavender MA et al. Cardiovascular actions and clinical outcomes with glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl eptidase-4 inhibitors. Circulation 2017; 136(9): 849–870. Dostupné z DOI: <https://
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028136>.

AtheroRev 2022; 7(2): 102–105

106

přehledové práce | prehľadové práce | reviews

Tuky v potravinových pyramidách a talířích
Fats in food pyramids and plates
Jiří Brát
Vím co jím a piju, o.p.s. Praha
doc. Ing. Jiří Brát, CSc. | j.brat@vimcojim.cz | www.vimcojim.cz
Doručeno do redakce | Doručené do redakcie | Received 6. 12. 2021
Přijato po recenzi | Prijaté po recenzii | Accepted 15. 2. 2022

Abstrakt
Běžný spotřebitel se špatně orientuje v tucích. Ukazuje se, že se v nich vyzná ze základních živin nejméně. Neví, kolik tuků
by měl denně sníst, jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat. Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější
a graﬁcky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba stravy. Spotřebitel si není schopen zapamatovat výživová doporučení v procentech z celkového příjmu energie nebo v gramech a řídit se podle nich. Proto se v poslední době
častěji objevují doporučení založená na skupinách (bázích) potravin. Formulují se v podobě konkrétních druhů potravin, frekvence jejich konzumace a velikostí porcí. Je snaha co nejméně kvantiﬁkovat doporučení týkající se živin. Na pomoc přicházejí různá graﬁcká vyjádření, jaké druhy potravin bychom měli konzumovat častěji, nebo naopak kterým bychom se měli
spíše vyhýbat. Nejčastěji se používají dva formáty infograﬁky: potravinová pyramida a potravinový talíř. Zatímco slovně formulovaná doporučení odborných společností se příliš neliší, u graﬁckých zjednodušení lze zaznamenat významné rozdíly.
Klíčová slova: potravinová pyramida – potravinový talíř – tuky – výživová doporučení na bázi potravin
Abstract
The average consumers are not well orienting in fats. It turns out that they know the least about fats among essential nutrients. They do not know how much fat they should eat per day, which fats to limit, and which to prefer. Experts are trying
to create more recommendations in graphic format, how the ideal diet should look like. Consumers are not able to memorize and follow dietary recommendations as a percentage of total energy intake or in grams. Therefore, food-based dietary
guidelines have become recently more common. These are formulated in terms of speciﬁc types of foods, frequency of consumption, and portion sizes. There is an attempt to quantify nutrient recommendations as little as possible. Various graphical representations of what types of foods should be consumed more frequently or, conversely, which should be avoided.
The food pyramid and the food plate are the two most commonly used graphic formats. While the verbal recommendations
of professional societies do not diﬀer much, there are signiﬁcant diﬀerences in the graphical simpliﬁcations.
Key words: fat – food based dietary guidelines – food pyramid – food plate

Úvod
Je všeobecně a dlouhodobě známo, že některé potraviny vykazují pozitivní vlastnosti s ohledem na zdraví a jejich konzumace
pomáhá předcházet některým nemocem. V posledních letech
roste i povědomí o vlivu skladby stravy na zdravotní stav člověka. Mezi vědci panuje konsensus v tom, že strava chudá na
některé živiny spolu s nevhodným životním stylem způsobuje
některé chronické zdravotní problémy. Ve společnosti dochází
k nárůstu nadváhy a obezity, zvyšuje se počet kardiovaskulárních onemocnění (KVO), i počet diabetiků 2. typu, diagnostikované rakoviny i některých kognitivních onemocnění, jako
např. demence. Člověk potřebuje řadu živin, pokud chce zůstat
AtheroRev 2022; 7(2): 106–111

zdráv a vyvarovat se rizikům některých onemocnění souvisejících se způsobem stravování. Každá z živin má v organizmu určitou funkci. Živiny, které jsou zároveň zdrojem energie (tuky,
sacharidy, bílkoviny, souhrnně makroživiny), potřebujeme v relativně větším množství, u vitaminů a minerálních látek (mikroživiny) stačí nižší příjem živin. Co bychom měli v rámci stravy
upřednostňovat, co omezovat a čemu se pokud možno vyhýbat, nám říkají výživová doporučení.

Jak výživová doporučení zjednodušit?
Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější a graﬁcky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba
www.atheroreview.eu
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stravy. Ukazuje se, že průměrný spotřebitel se dobře nevyzná v číselných hodnotách obsahu klíčových živin uváděných na obalech potravin ve vztahu k tabulkám, kolik by
denně měl sníst bílkovin, sacharidů a z toho cukrů. Totéž
platí pro tuky a v rámci této skupiny se vytrácí povědomí,
jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat. Proto se v poslední době častěji objevují doporučení založená na skupinách (bázích) potravin. Formulují se v podobě konkrétních
druhů potravin, frekvence jejich konzumace a velikostí porcí.
Je snaha co nejméně kvantiﬁkovat doporučení týkající se
živin. Na pomoc přicházejí různá graﬁcká vyjádření, jaké druhy
potravin bychom měli konzumovat častěji, nebo naopak kterým
bychom se měli spíše vyhýbat. Nejčastěji se používají dva
formáty infograﬁky.

Potravinová pyramida
Potravinová pyramida znázorňuje doporučenou četnost konzumace základních potravin a bývá vyjádřena v porcích. V základně pyramidy jsou potraviny, které bychom měli konzumovat častěji. Na vrcholku jsou potom ty, které bychom měli
konzumovat v omezeném množství. Nevýhodou pyramid je,
že nemusí být přesně deﬁnovány velikosti porcí. Porce se
pro jednotlivé druhy potravin liší svou velikostí, někdy bývají
porce směšovány s konzumovaným množstvím, což vyvolává
významné rozdíly mezi pyramidami vydávanými různými organizacemi. V rámci některých pyramid splývají rozdíly ve výživové hodnotě určitých druhů potravin (ryby, maso, masné
výrobky), které bývají uváděny společně jako zdroje bílkovin. Ve slovně formulovaných doporučeních však mají různé
druhy masa v rámci konzumace zcela odlišné preference. Proto
bývá slovní popis v některých případech důležitou součástí
pyramidy.

Potravinový talíř
Druhým nejčastěji používaným formátem doporučené skladby
stravy je potravinový talíř. Ten v podstatě odpovídá koláčovému grafu. Znázorňuje, jaký množstevní podíl by jednotlivé
druhy potravin měly tvořit v rámci celkové stravy. Nevýhoda
tohoto graﬁckého vyjádření spočívá v přílišném zjednodušení. Nejíme jeden talíř denně a celodenní skladba stravy je
poskládána z více jídel, která se významně liší v zastoupení
jednotlivých potravin. Skloubit všechna denní jídla do jednoho koláčového grafu tak, aby poměry odpovídaly celkovému doporučení pro vyváženou skladbu stravy, vyžaduje
velkou představivost.
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zřejmostí každého doporučení je souhrn zásad, jak poskládat správnou skladbu stravy.

Tuky v potravinových pyramidách a talířích
Tuky obsahují více než dvojnásobek energie než ostatní základní živiny (sacharidy a bílkoviny). Celkový příjem tuků by
měl být proto umírněný. Referenční hodnota příjmu pro tuky
u osob se střední fyzickou zátěží při příjmu 2 000 kcal denně
činí 70 g/den tuků. Je to hodnota orientační, uvádějící, kolik
tuků bychom měli denně konzumovat. V ní jsou zahrnuty
tuky skryté (např. mléčné výrobky, maso, uzeniny apod), jejichž množství při konzumaci často nevnímáme, i tuky viditelné, které používáme na přípravu pokrmů a jejichž množství si naopak uvědomujeme. Tuky viditelné mají stanovenu
relativně nízkou hodnotu velikosti porce. Obecně se uvažuje,
že porce tuků používaných při přípravě pokrmů činí 10 g nebo
ml. Ve stravě by měly převažovat oleje a tuky s příznivým složením mastných kyselin s převahou nenasycených mastných kyselin. Těch bychom měli tudíž konzumovat minimálně 4 porce.
Tomu by mělo odpovídat zařazení tuků v hierarchii potravinové
pyramidy. Jak si ukážeme na několika příkladech, ne vždy
tomu tak je.

Příklady komunikace tuků v rámci potravinových
pyramid
Potravinových pyramid je celá řada. Je s podivem, jak se některé významně liší z hlediska doporučení, kolik tuků, případně jakých, bychom měli konzumovat. Pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR byla vydána v roce 2005 jako součást
výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR (obr. 1) [1]. Kladem
pyramidy Ministerstva zdravotnictví ČR je uvedení počtu
a velikosti porcí jednotlivých skupin potravin. Umístění tuků
a slovní komentář je doprovázející však vůbec neodpovídá
současným výživovým doporučením, dokonce ani doporučením platným v době vydání této pyramidy. Porce tuků je
v této pyramidě správně určena na 10 g, ale doporučuje se
denně jíst jen 0–2 porce. Striktní omezení příjmu tuků bylo
uplatňováno v 80. letech minulého století. Od roku 2003, kdy
Obr. 1 | Pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR.
Upraveno podle [1,11]

Pyramida nebo talíř, co je lepší?
Vedou se diskuse, zda je potravinový talíř lepší než pyramida.
Názor na to není jednotný, obě graﬁcká vyjádření mají svá pro
a proti. Výživová doporučení formulovaná na bázi potravin doprovází někdy vzorový pokrm. Ten je inspirací pro výběr surovin pro přípravu pokrmů a rovněž demonstruje, jaké důležité živiny pocházejí z různých komodit. V doporučeních
se objevují i tabulky a doplňující číselné údaje, které nabádají k četnosti konzumace různých druhů potravin. Samowww.atheroreview.eu
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byla publikována výživová doporučení WHO, se přikládá větší
význam složení tuků, než jejich konzumovanému množství
[2]. Pokud by se někdo doporučeními pyramidy Ministerstva
zdravotnictví ČR řídil, měl by výrazně deﬁcitní příjem esenciálních mastných kyselin, zejména omega 3.
Pyramida Fóra zdravé výživy (obr. 2) komunikuje doporučení pro tuky správně [3]. Olej a margarin v kelímku jsou
umístěny do 2. úrovně stejně jako některé výrobky z obilovin, ryby, mléčné výrobky, brambory apod. Tuky balené ve
folii, ať už se jedná o tuky živočišné nebo pokrmové, by měly
být konzumovány umírněně, proto jsou umístěny ve vrcholu
pyramidy. Rozdělení tuků na dvě skupiny s převahou nasycených a nenasycených mastných kyselin je v souladu s výživovými doporučeními, stejně jako jejich rozdílné umístění
v rámci pyramidy.
Podobný problém jako pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR má i Pyramida výživy pro děti sestavená z kostek [4].
Porce jsou deﬁnovány jako sevřená pěst či rozevřená dlaň.
Tato deﬁnice v podstatě odpovídá konzumovanému množství, nikoliv porcím, jak jsme u jednotlivých potravin zvyklí.
Veškeré tuky (i oleje) jsou umístěny do vrcholu pyramidy.
Z hlediska olejů je to zásadní rozpor s všeobecně uznávanými výživovými doporučeními. Ryby, vejce, drůbeží, hovězí
a vepřové maso jsou umístěny do stejné kostky. Ryby a různé
druhy masa neslouží v rámci stravy jen jako zdroje bílkovin, což by mohlo být důvodem umístění do stejné kostky.
Významně se liší z hlediska složení a množství tuku, který
je v různých druzích masa obsažen. Ryby patří podle výživových doporučení renomovaných odborných společností mezi
preferované zdroje omega 3 mastných kyselin a drůbež je
obecně upřednostňována v konzumaci před masem hovězím
a vepřovým, stejně jako maso libové před masem tučným
(s výjimkou u ryb). To Pyramida výživy pro děti vůbec nezohledObr. 2 | Pyramida Fóra zdravé výživy.
Upraveno podle [3]

ňuje. Strava dětí podle této pyramidy bude deﬁcitní vzhledem
k příjmu esenciálních mastných kyselin, které hrají významnou roli z hlediska růstu a vývoje dětí.
Pyramida Harvardovy univerzity umístila oleje v souladu
s výživovými doporučeními do stejné úrovně jako zeleninu,
ovoce a celozrnné obiloviny, což může být pro někoho překvapením (obr. 4) [5]. To však odpovídá doporučenému počtu
porcí v rámci denní konzumace. Máslo je umístěno ve vrcholu pyramidy. V pyramidě se z hlediska četnosti konzumace rovněž rozlišují různé zdroje bílkovin a v nich obsažených tuků. Na třetí úrovni jsou umístěny ryby, vejce, drůbež,
stejně jako ořechy, semena, fazole a tofu a ve vrcholu potom
maso vepřové, hovězí a skopové pod obvyklým anglosaským
označením „červené maso“.
Nejednoznačnost komunikace týkající se doporučeného
množství tuků můžeme dokumentovat na příkladu irské pyramidy (obr. 3) [6]. Irská pyramida (obr. 5) řadí tuky do patra
pod vrcholem. U tuků je doporučována konzumace v omezeném množství, zatímco ostatní potraviny ve spodních patrech jsou doporučovány ve formě porcí. Směšovat doporučoObr. 3 | Pyramida výživy pro děti.
Upraveno podle [4]
PYRAMIDA
VÝŽIVY
PRO DĚTI

JEDNA PORCE JE VELKÁ
JAKO SEVŘENÁ PĚST
ČI ROZEVŘENÁ DLAŇ.

JEDNA ZÁKEŘNÁ
KOSTKA NEVADÍ, ALE
VÍCE JICH ŠKODÍ!

JÍDLA JE DOBRÉ SKLÁDAT
ZE VŠECH PATER PYRAMIDY
VÝŽIVY PRO DĚTI.
VRCHOL PYRAMIDY JÍDLO
JEN DOCHUCUJE.

Pokusné ovûﬁování úãinnosti programu zamûﬁeného na zmûny v pohybovém a v˘Ïivovém reÏimu ÏákÛ Z· (ã. j. MSMT-5488/2013-210)
Financováno z prostﬁedkÛ Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Vydal Národní ústav pro vzdûlávání, Praha 2014
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vaná množství a počty porcí není v souladu s koncepcí tvorby
potravinových pyramid. Význam konzumace tuků s příznivým
složením mastných kyselin není tímto způsobem náležitě zdůrazněn. Irská pyramida je k dispozici ve 3 verzích:
 bez komentáře
 s komentářem k jednotlivým patrům pyramidy
 s tímto komentářem spolu s deﬁnicí velikosti porcí (obr. 5).
Rozmístění potravin v rámci pyramidy je ve všech verzích
shodné. Pokud použije běžný spotřebitel pouze jednoduchou verzi bez dalších detailnějších informací, může dojít
k zcela odlišným závěrům. U tuků v plné verzi s komentářem je doplněno vysvětlení, že by se měly přednostně používat roztíratelné tuky s převahou mono- a polynenasycených mastných kyselin, stejně jako oleje řepkový, olivový,
slunečnicový a kukuřičný. Omezována by měla být konzumace majonézy a upřednostňovány by měly být kulinární
úpravy používající méně tuku. Jednoduchá verze irské pyramidy tento popis nemá a běžný spotřebitel může nabýt
dojmu, že mezi tuky není rozdíl.
Obr. 5 | Irská pyramida s komentáři.
Upraveno podle [6,12]
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S podobnými problémy se potýká i Pyramida pro moderní
Česko publikovaná v roce 2021 (obr. 6) [7]. Všechny tuky
jsou umístěny v jedné úrovni pod vrcholem pyramidy. Doporučení pro tuky má množstevní charakter, zatímco ostatní
potraviny v pyramidě jsou prezentovány v porcích. Doporučovány jsou 1–2 lžičky oleje nebo 30 g ořechů. Preference mezi jednotlivými tuky jsou zdůrazněny jen v komentáři, a to navíc ne zcela srozumitelně. Vyhýbat bychom se
měli tukům s převahou nasycených mastných kyselin. Jako
příklad jsou uvedeny kokosový a palmový tuk, na chleba si
však můžeme mazat máslo, aniž by bylo speciﬁkováno tolerované množství. Máslo se svým složením podobá tropickým tukům. Proto pro něj platí podobná doporučení, respektive omezení. Ta však v pyramidě formulována nejsou.
Z uvedeného srovnání vyplývá, že potravinové pyramidy
sice poskytují spotřebiteli graﬁckou názornost, které potraviny konzumovat častěji, nicméně, jak vyplývá z výše zmíněných příkladů, některá zjednodušení v pyramidách způsobují ne zcela jasnou interpretaci z pohledu detailnějšího
výběru potravin v rámci příbuzných nebo stejných potravinářských komodit. Nejvíce rozdílů je u tuků nebo potravin,
v nichž tuky tvoří významný podíl.

Potravinové talíře
Healthy Food for Life

www.healthyireland.ie

Not needed for
good health.

The Food Pyramid

For adults, teenagers and children aged ﬁve and over

Foods and drinks high
in fat, sugar and salt

NOT
every
day

In very
small
amounts

Fats, spreads and oils

Needed for good health. Enjoy a variety every day.

!

Most people consume snacks high in fat, sugar and salt and sugar sweetened
drinks up to 6 times a day (Healthy Ireland Survey 2016). There are no
recommended servings for Top Shelf foods and drinks because they are
not needed for good health.

Use as little as possible. Choose mono or polyunsaturated reduced-fat or light
spreads. Choose rapeseed, olive, canola, sunﬂower or corn oils. Limit mayonnaise,
coleslaw and salad dressings as they also contain oil. Always cook with as little
fat or oil as possible – grilling, oven-baking, steaming, boiling or stir-frying.

2

Meat, poultry, ﬁsh, eggs,
beans and nuts

Serving
Servings
g
a day

Choose lean meat, poultry (without skin) and ﬁsh. Eat oily ﬁsh up
to twice a week. Choose eggs, beans and nuts. Limit processed salty
meats such as sausages, bacon and ham.

3

Milk, yogurt and cheese

Servings
a day

Wholemeal cereals
and breads, potatoes,
pasta and rice

5-7

Servings
a day

*Daily Servings Guide – wholemeal cereals and breads, potatoes, pasta and rice
Child
(5–12)

Teenager
(13–18)

Adult
(19–50)

Adult
(51+)

3–4

4

4–5

3–4

3

3–4

3

3–5

5–7

5–7

4–5

4–5

4–6

4

Inactive

Teenager
(13–18)

Adult
(19–50)

Adult
(51+)

There is no guideline for inactive children as it is essential that all children are active.

Average daily calorie needs for all foods and drinks for adults
Active 2000kcal Inactive 1800kcal

Choose reduced-fat or low-fat varieties.
Choose low-fat milk and yogurt more often
than cheese. Enjoy cheese in small amounts.
Women who are pregnant or breastfeeding
need 3 servings a day.

Up to 7*
for teenage
boys and
men age
19–50

3-5*
3

Se
Servings
a day

Vegetables,
salad and fruit

Active

5 for
children age
9–12 and
teenagers
age 13–18

Active 2500kcal Inactive 2000kcal

Base your meals on these and enjoy a
variety of colours. More is better. Limit
fruit juice to unsweetened, once a day.

Serving size guide
Cereals, cooked
rice and pasta,
and vegetables,
salad and fruit
Use a 200ml disposable
plastic cup to guide
serving size.

Drink at least 8 cups of
ﬂuid a day – water is best

Cheese
Use two
thumbs, width
and depth
to guide
serving size.

Meat, poultry, ﬁsh
The palm of the
hand, width and
depth without
ﬁngers and thumbs,
shows how much
you need in a day.

Reduced-fat spread
Portion packs found
in cafes can guide
the amount you use.
One pack should
be enough for two
slices of bread.

Oils
Use one teaspoon
of oil per person
when cooking
or in salads.

Get Active!
To maintain a healthy weight adults need at least 30 minutes a day of moderate activity on 5 days a week (or 150
minutes a week); children need to be active at a moderate to vigorous level for at least 60 minutes every day.

Source: Department of Health. December 2016.

Obr. 6 | Pyramida pro moderní Česko.
Upraveno podle [7]
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Wholemeal and wholegrain cereals are
best. Enjoy at each meal. The number
of servings depends on age, size, if you
are a man or a woman and on activity
levels. Watch your serving size and
use the Daily Servings Guide below.*

Koncept potravinového talíře pochází z USA, kde jej představilo tamní ministerstvo zemědělství (USDA – United States
Department of Agriculture) v roce 2011 pod názvem My Plate.
Jak se ukazuje, i potravinové talíře vyžadují komentáře, jinak se
v rámci graﬁckého zjednodušení ztrácí pro spotřebitele důležité informace. Jako ukázka může sloužit britský potravinový
talíř používaný od roku 2009, který procházel vývojem z hlediska doprovodného textu, až byla v roce 2016 přepracována
i graﬁka (obr. 7). Z prostého talíře (Eatwell Plate) se stal ucelený návod na správnou skladbu stravy (Eatwell Guide) [8,9].
Jaké jsou rozdíly mezi talířem z roku 2016 a jeho předchozí verzí? Z aktualizovaného talíře zmizela výseč potravin
a nápojů s vysokým obsahem tuku a cukrů. Produkty tohoto
Obr. 7 | Potravinový talíř Velké Británie z roku 2011.
Upraveno podle [8]
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typu byly umístěny mimo talíř s poznámkou, že mohou být
konzumovány méně často a v malých množstvích. Místo toho
přibyla skupina olejů a roztíratelných tuků s komentářem
o přednostní konzumaci výrobků z této kategorie s převahou
nenasycených mastných kyselin. U mléčných výrobků přibyla
poznámka preferované volby variant s nižším obsahem tuku
a cukrů. U obilovin by měly být upřednostňovány celozrnné
výrobky. U zdrojů bílkovin je zmíněno častější zařazování luštěnin do stravy, konzumace ryb 2krát týdně (z toho jedna tučnější) a omezování příjmu vepřového, hovězího a skopového
masa a masných výrobků. Tyto rozdíly opět demonstrují, že
samotná graﬁka nestačí na to, aby se běžnému spotřebiteli
dostala ucelená informace, jak si poskládat vlastní jídelníček. Důležité jsou komentáře týkající se tuků, jaké omezovat a jaké preferovat, ať už se jedná o tuky skryté, obsažené
v mase nebo mléčných výrobcích, nebo tuky viditelné, používané při přípravě pokrmů.

Trojrozměrná pyramida DGE
Německá společnost pro výživu DGE (Deutsche Gesellscha
für Ernährung e. V.) přišla se zajímavým přístupem, který
slučuje koncept pyramidy a talíře do jednoho graﬁckého vyObr. 8 | Potravinový talíř Velké Británie z roku 2016.
Upraveno podle [9]
Eatwell Guide

Check the label on
packaged foods

Use the Eatwell Guide to help you get a balance of healthier and more sustainable food.
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Choose unsaturated oils
and use in small amounts
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jádření [10]. Tím je jehlan, jehož stěny tvoří 4 trojúhelníky
a čtvercová základna. Potraviny jsou rozděleny do 4 skupin
a 7 podskupin na:
 potraviny rostlinného původu (zelenina, ovoce, výrobky
z obiloviny a brambor)
 potraviny živočišného původu (mléko a výrobky z něj,
maso a masné výrobky)
 tuky a oleje
 nápoje
Každá stěna jehlanu ukazuje, co bychom měli v rámci těchto
skupin jíst častěji a co naopak omezovat. Platí pravidla obvyklá pro potravinové pyramidy: potraviny v dolní části stěny
jehlanu jsou považovány za přednostně doporučované, potraviny v horní části bychom měli spíše omezovat. Barevný
pruh po straně znázorňuje hodnocení nutriční kvality každé
potraviny. Pro uspořádání potravin v rámci čtyř stran pyramidy se pro každou skupinu potravin používají odlišná kritéria hodnocení. Potraviny na různých stranách pyramidy
nejsou z hlediska výživové kvality vzájemně srovnatelné.
Díky rozdělení potravin do jednotlivých skupin a podskupin je odstraněn problém různých velikostí porcí pro tuky
a oleje oproti ostatním potravinám. V základně jehlanu je
vyobrazen kruh, který ukazuje, jaký by měl být podíl jednotlivých skupin a podskupin potravin uvedených na stěnách
jehlanu v rámci celkové stravy. Zde se již nejedná o porce,
ale o celkové množství potravin. Obr. 9 ukazuje základnu jehlanu
trojrozměrné pyramidy DGE, stěnu jehlanu pro tuky a oleje
a stěnu jehlanu pro potraviny živočišného původu.
Jak je možné vidět na základně pyramidy DGE, tuky zaujímají v rámci stravy relativně malý podíl, podobně jako v případě potravinového talíře Velké Británie (obr. 8). Důležitou
informací pro spotřebitele je poměr potravin rostlinného
a živočišného původu a dílčích podskupin, které utvářejí vyváženou stravu. Podíl rostlinných a živočišných potravin se
v rámci různých jednoduchých, výše diskutovaných pyramid často vytrácí. Tyto pyramidy postrádají některé prvky
pro komplexní edukaci. Velmi důležité je, jaké tuky a oleje
konzumujeme. To ukazuje pyramida (stěna jehlanu) pro tuky

Obr. 9 | Elementy Pyramidy DGE týkající se tuků. Upraveno podle [10]

AtheroRev 2022; 7(2): 106–111

www.atheroreview.eu

Brát J. Tuky v potravinových pyramidách a talířích

a oleje. Řepkový olej spolu s olejem z vlašských ořechů patří
mezi nejvíce preferované. Na vrcholu pyramidy jsou pokrmové
tuky nebo sádlo používané na smažení. Z hlediska doporučené konzumace tuků je důležitá i stěna jehlanu znázorňující potraviny živočišného původu. V základně pyramidy jsou
ryby a libové maso. Upřednostňovány jsou i mléčné výrobky
s nižším obsahem tuku. V horní části pyramidy jsou masné
výrobky s vysokým obsahem tuku a uzeniny.
Pyramida DGE vyřešila řadu problémů, které jednoduché
pyramidy nebo talíře nejsou schopné postihnout. Tuky by
měly být v rámci pestré a vyvážené stravy konzumovány v relativně malém množství. Speciální pyramida (strana jehlanu)
pro tuky a oleje na druhou stranu názorně ukazuje, jaké tuky
preferovat a jaké omezovat. Tím je zároveň vyřešen problém
velikosti porce pro tuky, která je významně nižší než u ostatních potravin. Pyramida (strana jehlanu) pro živočišné produkty zase postihuje obsah a složení tuků v jednotlivých produktech a graﬁcké vyjádření je v souladu se slovně formulovanými
doporučeními.

Závěr
I když se slovně formulovaná výživová doporučení založená
na skupinách potravin od sebe významně neliší, jejich graﬁcká vyjádření vedená snahou je zjednodušit a prezentovaná formou potravinových pyramid nebo talířů vykazují
významné rozdíly. Ty se asi nejvíce projevují v tom, jakým způsobem jsou v těchto formátech komunikovány tuky. Spotřebitel se následně obtížně orientuje v rámci těchto doporučení
a neví, jaké tuky přednostně konzumovat a jaké naopak omezovat. Přílišné zjednodušení může být proto na škodu z hlediska edukace obyvatel. Trojrozměrná pyramida DGE není
složitá na pochopení a zapamatování. Umožňuje vysvětlit ně-
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které detaily, které jednoduché pyramidy nejsou schopny
postihnout.
Příspěvek vznikl za ﬁnanční podpory z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci projektu “Edukace ohledně mastných kyselin – klíč k pochopení problematiky tuků“.
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Abstrakt
Úvod: Aj napriek výrazným pokrokom v manažmente kardiovaskulárnych ochorení (KVO), predstavuje celosvetovo táto skupina ochorení najčastejšiu príčinu morbidity a mortality. Redukcia hladín LDL-cholesterolu (LDL-C) je základným pilierom
primárnej, ako aj sekundárnej prevencie KVO. Cieľom tejto práce bolo sledovať koncentrácie LDL-C u pacientov vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom (KV) riziku a popísať aká časť týchto pacientov dosahuje cieľové hodnoty LDL-C. Metodika: Táto
štúdia prebiehala vo forme retrospektívnej analýzy anonymizovaných hodnôt LDL-C z rokov 2017–2019 z dát spolupracujúceho laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou. Celkovo boli zaradení pacienti s diagnózou akútneho koronárneho syndrómu (AKS), cievnej mozgovej príhody (CMP) a všeobecne pacienti s veľmi vysokým KV-rizikom. Cieľové hodnoty LDL-C
boli hodnotené na základe toho času platných odporučení ESC/EAS 2016. Výsledky: Celkovo sa spracovalo 220 657 záznamov vyšetrení LDL-C od 72 039 pacientov. U pacientov s diagnózou AKS dosahovali cieľové hodnoty LDL-C len 8–9 % pacientov v jednotlivých rokoch sledovania. Až 6–9 % pacientov malo hladiny LDL-C na úrovni ≥ 4,9 mmol/l. V prípade pacientov s diagnózou CMP dosahovalo cieľové hodnoty LDL-C len 9–10 % pacientov a 7–8 % malo hladiny ≥ 4,9 mmol/l. V skupine
s veľmi vysokým KV-rizikom dosahovalo cieľové hladiny len 7 % pacientov a 7–8 % malo extrémne vysoké hodnoty LDL-C
≥ 4,9 mmol/l. V prípade uplatnenia najnovších odporučení ESC/EAS 2019 dosahovali cieľové hladiny len 2–3 % pacientov
v jednotlivých skupinách a rokoch. Záver: Na základe výsledkov analýzy sme zistili, že až vyše 90 % pacientov vo veľmi vysokom KV-riziku nedosahuje cieľové hodnoty LDL-C. Títo pacienti sú naďalej vo vysokom riziku následnej KV-príhody a mali
by významný beneﬁt z intenziﬁkovanej hypolipemickej terapie.
Kľúčové slová: cieľové hodnoty – dyslipidémia – kardiovaskulárne riziko – LDL-cholesterol – retrospektívna analýza
Abstract
Introduction: Despite signiﬁcant progress in the management of cardiovascular (CV) diseases, they represent the most common
cause of morbidity and mortality. LDL-cholesterol (LDL-C) reduction is a basic pillar of primary as well as secondary prevention
of heart disease. The Aim of this study was to monitor LDL-C concentrations in patients at very high CV risk and to determine the prevalence of patients reaching the LDL-C target values. Methodology: This project took place in the form of
a retrospective analysis of anonymized LDL-C values from 2017–2019 from the data of cooperating laboratory with nationwide operations. Overall, patients with a diagnosis of an acute coronary syndrome (ACS), stroke and a general patient with
a very high CV risk were included. The LDL-C target values were evaluated based on the then valid ESC/EAS 2016 recommendations. Results: A total of 220,657 LDL-C results from 72,039 patients were obtained. In patients with ACS, LDL-C
target values were achieved by only 8–9 % of patients in each year of follow-up. Up to 6–9 % of patients have LDL-C levels
≥ 4.9 mmol/L. In the case of patients with stroke, only 9–10 % of patients achieved target values and 7–8 % had levels
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≥ 4.9 mmol/L. In the group with very high CV risk, only 7 % of patients reached the target levels and 7–8 % had extremely
high LDL-C values ≥ 4.9 mmol/L. In the case of the application of the new ESC/EAS 2019 recommendations, the target
levels were reached by only 2–3 % of patients. Conclusion: Based on the results of the analysis, we found that up to 90 % of
patients at very high CV risk do not reach the target LDL-C values. These patients remain at high risk for further CV events
and would beneﬁt signiﬁcantly from intensiﬁed hypolipidemic therapy.
Keywords: cardiovascular risk – dyslipidemia – LDL-cholesterol – retrospective analysis – target values

Úvod
Dyslipidémie predstavujú jeden z hlavných rizikových faktorov rozvoja aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení
(ASKVO/ACVD – AtherosSclerotic CardioVascular Diseases),
ktoré keď nie sú správne liečené, vedú k ischemickým komplikáciám v závislosti od lokalizácie [1]. Aterosklerotické zmeny
začínajú už v časných fázach života a sú pozorovateľné ako
endotelová dysfunkcia až subklinická ateroskleróza, ktorá postupne progreduje do manifestného plátu [2]. Vznik a progresia kardiovaskulárnych ochorení (KVO) je vysoko individuálna
a je závislá na prítomnosti rizikových faktorov ako je hypertenzia, fajčenie a hlavne na výške cirkulujúcich hladín aterogénnych lipidov, resp. na časovom trvaní neliečenej aterogénnej dyslipidémie [1]. Vzťah medzi hladinami LDL-cholesterolu
(LDL-C) a rizikom závažných kardiovaskulárnych (KV) príhod je
dnes v medicíne dôkazov (EBM – Evidence-Based Medicine) už
celkom jasne preukázaný. Zníženie relatívneho rizika ASKVO je
úmerné absolútnemu zníženiu LDL-C a nie je závislé od konkrétneho liečebného postupu. Je podmienené iba od východiskovej hodnoty LDL-C, preto čím vyššia je východisková hodnota LDL-C, tým väčšie je absolútne zníženie rizika ASKVO [3].
Dosiahnutie výrazného poklesu LDL-C vedie k stabilizácii aterosklerotických lézií, prípadne niektoré odvážne štúdie popísali vďaka využitiu intravaskulárnej ultrasonograﬁe, že je možné
sledovať až regresiu plátu pri intenziﬁkovanej statínovej [4], prípadne anti-PCSK9 terapii [5].
Na základe prevalenčných štúdií patrí Slovensko medzi
krajiny s vysokým rizikom KVO, mortality a morbidity KV-príčin. Incidencia ročnej mortality z KV-príčin je 209,5 žien
a 333,8 mužov na 100 000 obyvateľov [6]. Aj napriek pokrokom v primárnej, ako aj sekundárnej prevencii je pokles mortality KV-príčin len minimálny, čo je vo výraznom protiklade
s významným posunom a zlepšením hospitalizačnej starostlivosti u pacientov s akútnymi KV-príhodami. Tento paradox
je vysvetliteľný nedostatočnou kontrolou rizikových faktorov
v ponemocničnej, ambulantnej a domácej starostlivosti [7].
Jedným s kľúčových faktorov je kontrola lipidového proﬁlu.
Otázkou však zostáva, ako sme na tom s dosahovaním cieľových hladín v reálnej populácii.

kou ischemickou chorobou srdca, resp. chronickým koronárnym syndrómom (CCS – Chronic Coronary Syndrome).
Cieľom bolo aj zistiť zastúpenie pacientov, ktorí dosahujú
cieľové hodnoty LDL-C na základe toho času platných odporučení v jednotlivých rokoch sledovania.

Metódy
Táto štúdia bola realizovaná ako retrospektívna analýza
anonymizovaných údajov hodnôt LDL-C, ktoré boli získané
spoločnosťou InovaHealth zo záznamov laboratórnych vyšetrení poskytnutých MEDIREX Group [8]. Dáta, ktoré boli
využité v tejto štúdii pokrývali trojročný časový interval
v rokoch 2017–2019, čiže časové obdobie v ktorom boli v pôsobnosti odporučenia ESC/EAS 2016. Zahrnuté výsledky boli
získané od pacientov z celého územia Slovenska, bez regionálnej špeciﬁcity. Dáta boli spracované v anonymizovanej
podobe za súhlasu všetkých zúčastnených subjektov.

Inklúzne kritériá
Pacienti, ktorí boli zaradení do tejto štúdie boli muži a ženy
vo všetkých vekových kategóriách, spĺňajúcich charakteristiku ESC/EAS 2016 [3] ako veľmi vysoké KV-riziko. Pacienti
boli deﬁnovaní na základe udaných číselných diagnóz (dg)
medzinárodnej klasiﬁkácie chorôb (MKCH).
Boli analyzované nasledovné skupiny:
 Skupina 1: boli pacienti, ktorí mali v roku 2017 pri niektorom laboratórnom vyšetrení (akomkoľvek a aspoň raz)
uvedenú dg I20.0, I21 alebo I22 (AKS v anamnéze) a mali
prítomné aspoň jedno vyšetrenie LDL-C v roku 2016;
 Skupina 2: pacienti, ktorí mali v roku 2017 pri niektorom
laboratórnom vyšetrení (akomkoľvek a aspoň raz) uvedenú dg I63.5, I63.8 a I63.9 (CMP v anamnéze) a aspoň
jedno vyšetrenie LDL-C v 2016;
 Skupina 3: bola zameraná na pacientov, ktorí mali v rokoch
2017–2019 pri niektorom laboratórnom vyšetrení (akomkoľvek a aspoň raz) uvedenú dg I20.0, I21, I22, I25, I63.5,
I63.8 a I63.9 (jednal sa o súbor pacientov s AKS a CMP
v anamnéze + CCS) a súčasne mali aspoň jedno vyšetrenie
hodnôt LDL-C v časovom horizonte 2017–2019.

Cieľ

Postup analýzy

Cieľom tejto štúdie bolo retrospektívne analyzovať anonymizované údaje o hodnotách LDL-C v jednotlivých populáciách
pacientov klasiﬁkovaných ako veľmi vysoko rizikoví s prítomnou diagnózou akútneho koronárneho syndrómu (AKS), cievnej
mozgovej príhody (CMP), resp. známou preukázanou chronic-

K takto identiﬁkovaným pacientom sa vybrali všetky merania LDL-C v časovom horizonte 2017–2019 bez ohľadu na
kód diagnózy pri výkone merania LDL-C.
Pacienti boli pre lepšie sledovanie hladín LDL-C rozdelení
podľa hodnôt na nasledovné intervaly (tab. 1)
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Štatistické spracovanie
Na sledovanie dynamiky vývoja LDL-C v rokoch 2017–2019
boli do štatistického spracovania zaradení pacienti aspoň
s jedným meraním LDL-C v každom roku. V analýzach LDL-C
podľa veku sa bral vek pacienta k 1. 1. 2019. Pri spracovávaní výsledkov boli použité metódy popisnej štatistiky
a metódy určené na testovanie štatistických hypotéz.

Výsledky
Veľkosť vzorky a charakteristika súboru
pacientov
Pri analyzovaní súboru dát v 3-ročnom horizonte sa nám podarilo získať celkovo 220 657 záznamov z vyšetrení LDL-C
od 72 039 pacientov. V priemere mal každý pacient za sledované obdobie 3,06 vyšetrení LDL-C. Na základe protokolu
sme pacientov rozdelili na jednotlivé skupiny na základe
typu KVO a následne vybrali podskupiny pacientov s vyšetrením LDL-C v každom roku sledovania.

Priemerné hodnoty LDL-C namerané u pacientov s AKS
v jednotlivých rokoch nezaznamenali významný pokles hladín.
Pri rozdelení pacientov na základe pohlavia, tento trend pretrvával u mužov aj u žien (graf 1, tab. 1).
U podskupiny pacientov s vyšetrením LDL-C v každom
roku (n = 683) sme zistili, že cieľové hodnoty LDL-C na základe EAS/ESC 2016, a to LDL-C < 1,8 mmol/l spĺňalo len 7 %,
8 % a 8 % v rokoch 2017, 2018 a 2019 (tab. 2, graf 2).
V každom sledovanom roku predstavovali najväčší podiel
pacienti s AKS s nameranými hladinami LDL-C medzi 1,8
a < 2,6 mmol/l. Podiel týchto pacientov zároveň z roka na rok
rastie. V priebehu 3 rokov (2017–2019) sa najviac darí znižovať LDL-C u tých pacientov, ktorí mali na začiatku (r. 2017)
vysoké (≥ 4,9 mmol/l) alebo vyššie (medzi 3 < 4,9 mmol/l)
namerané hodnoty LDL-C (graf 2).
V prípade reanalýzy dát s aplikovaním nových odporučení
EAS/ESC 2019, a to LDL-C < 1,4 mmol/l, cieľové hladiny dosahuje len 1,2 % a 2 % pacientov v rokoch 2017, 2018 a 2019.

Skupina č. 2 – pacienti s CMP v anamnéze
Skupina 1 – pacienti s AKS v anamnéze
V skupine pacientov s diagnózou AKS bolo zahrnutých
1 366 pacientov s celkovo 5 897 hodnotami LDL-C, v priemere 4,3 meraní na 1 pacienta za celé obdobie sledovania. Zo
súboru pacientov malo 50 % pacientov vyšetrenie v každom
roku, 27 % vyšetrenie iba v 1 roku a 23 % v 2 rokoch. Percentuálne zastúpenie mužov a žien nebolo signiﬁkantne odlišné,
51 % vs 49 % (tab. 1).
Tab. 1 | Rozdelenie pacientov podľa hodnôt LDL-C na
hodnotové intervaly

interval

1.

< 1,8 mmol/l

2.

≥ 1,8 mmol/l < 2,5 mmol/l

3.

≥ 2,5 mmol/l < 3,0 mmol/l

4.

≥ 3,0 mmol/l < 3,5 mmol/l

5.

≥ 3,5 mmol/l < 4,0 mmol/l

6.

≥ 4,0 mmol/l < 5,0 mmol/l

7.
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Graf 3 | Priemerné koncentrácie LDL-C u pacientov
s CMP v jednotlivých rokoch podľa pohlavia
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intervaly nameraných hodnôt LDL-C v mmol/l (viď tab. 1)

Graf 1 | Priemerné koncentrácie LDL-C u pacientov
s AKS v jednotlivých rokoch, podľa pohlavia
muži

Graf 2 | Dosahovanie cieľových hladín LDL-C v jednotlivých rokoch 2017–2019 v podskupine
pacientov s vyšetrením LDL-C v každom roku
(n = 683)
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malo 44 % pacientov vyšetrenie v každom roku, 29 % vyšetrenie iba v 1 roku a 27 % v 2 rokoch. Percentuálne zastúpenie mužov a žien bolo 50 % vs 50 % (tab. 2).
Priemerné hodnoty LDL-C v tejto skupine nezaznamenali
významný pokles hladín a boli vysoko nad doporučenými
koncentráciami (graf 3, tab. 2).
Podobne ako v skupine 1 u pacientov s AKS, aj v skupine 2
u pacientov s vyšetrením LDL-C v každom roku (n = 231) spĺňalo cieľové hodnoty LDL-C na základe EAS/ESC 2016 len 8,9
a 9 % v rokoch 2017, 2018, 2019. V prípade prísnejších kritérií
z roku 2019 to bolo len 2,2 a 3 % (graf 4, tab. 2).

Skupina 3 – pacienti s rozličnými diagnózami
spĺňajúci kritériá veľmi vysokého KV-rizika
V tejto skupine boli zahrnutí pacienti spĺňajúci kritériá veľmi
vysokého KV-rizika, a to pacienti s diagnózami AKS a/alebo
CMP v anamnéze, ako aj pacienti s diagnózou CCS. Celkovo
bolo v tejto skupine zahrnutých 72 039 pacientov s 220 657 nameranými hodnotami LDL-C, v priemere 3,1 údajov na 1 pacienta za celé obdobie sledovania. Zo súboru pacientov malo
33 % pacientov vyšetrenie v každom roku, 41 % vyšetrenie iba
v 1 roku a 26% v 2 rokoch. Percentuálne zastúpenie mužov
a žien bolo 47/53 % (tab. 2).
Priemerné hodnoty LDL-C v tejto skupine boli v priebehu
rokov 3,05–3,16 u mužov a 3,34–3,41 u žien. Nebol zaznamenaný významný pokles hladín LDL-C v priebehu rokov
(graf 5, tab. 2).
U pacientov s vyšetrením LDL-C v každom roku (n = 23 491)
cieľové hodnoty boli dosiahnuté len u 5,6–7 % pacientov v jednotlivých rokoch sledovania. Prísnejšie cieľové hladiny boli
dosiahnuté len u 1–2 % pacientov v jednotlivých rokoch
(graf 6).

Diskusia
Predpokladá sa, že celosvetovo spôsobujú zvýšené hladiny
LDL-cholesterolu a aterogénnych lipoproteínov 2,6 milióna
úmrtí ročne a 29,7 milióna prípadov zhoršenej kvality života.
Graf 4 | Dosahovanie cieľových hladín LDL-C v jednotlivých rokoch 2017–2019 v skupine 2, u pacientov s diagnózou CMP v anamnéze s aspoň
1 vyšetrením v každom roku (n = 231)
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Graf 5 | Priemerné koncentrácie LDL-C u pacientov
v skupine 3 v jednotlivých rokoch podľa
pohlavia
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Predpokladá sa, že celkovo až 39 % žien má hodnoty celkového cholesterolu > 5,0 mmol/l a v prípade mužov je to 37 %
[9]. Je dobre známe, že znižovanie hodnôt LDL-cholesterolu
je dôležitou metódou primárnej a sekundárnej prevencie
KVO. Veľké observačné štúdie preukázali, že každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie k 20–25 % relatívnemu poklesu
celkového KV-rizika a 20 % poklesu mortality z koronárnych
príčin [10,11].
Ochorenia KV-systému sú na Slovensku už sedem desaťročí najčastejšou príčinou úmrtí a predstavujú 54 % podiel
na celkovej mortalite. Na základe observačných štúdií je známe,
že ich prevalencia je bez výraznejších zmien a prejavuje len minimálny pokles. Mortalita mierne klesla v produktívnom veku
(u 25–64 ročných), avšak mierne narástla vo veku nad 65 rokov
[12,13]. Zatiaľ čo akútny manažment pacientov na Slovensku dosahuje svetové štandardy a má k dispozícii najnovšie
terapeutické postupy, predpokladom pretrvávania vysokej
morbidity a mortality je problematická ponemocničná, ambulantná a domáca oblasť starostlivosti.
Hlavným pilierom prevencie KVO je modiﬁkácia rizikových faktorov. Na základe výsledkov modelu IMPACT má najvýznamnejší vplyv znižovanie hladín LDL-cholesterolu [14–
16], avšak oproti krajinám ako sú Poľsko, Maďarsko, Česko
a Rakúsko, nie je tento beneﬁt plne využitý [17]. Táto štúdia
mala za cieľ stanoviť mieru dosahovania doporučených hladín
LDL-C v skupine pacientov s veľmi vysokým rizikom, čiže
v skupine pacientov, u ktorých je kritické na prevencie opakovaných/prvých KV-príhod správne manažovanie rizikových faktorov. Táto retrospektívna analýza bola realizovaná
v rokoch 2017–2019, čiže v rokoch, kedy bolo v platnosti odporúčanie ESC/EAS 2016 [18]. Na základe týchto odporúčaní predstavujú pacienti so zdokumentovaným KVO, či už
vo forme AKS, v podobe realizovanej koronárnej revaskularizácie (perkutánna koronárna intervencia – PCI, bypass koronárnej artérie – CABG) a iné arteriálne revaskularizačné
postupy, cievna mozgová príhoda a prechodný ischemický
záchvat (TIA) a periférne arteriálne ochorenie (PAD), ako aj
pacienti s jednoznačne zdokumentovaným KVO skupinu pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

LDL-C [mmol/l]

8
3
7
12

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

115

3,5
3,0

3,16

3,41

3,09

3,34

3,05

3,35

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

2017

2018

2019

AtheroRev 2022; 7(2): 112–117

Tóth Š et al. Ako sme na tom s dosahovaním cieľových hladín LDL-C na Slovensku u vysokorizikovej populácie: retrospektívna štúdia

Už predchádzajúce štúdie poukázali na nedostatočné dosahovanie cieľových hladín LDL-C. Prierezová štúdia DYSIS I
(DYSlipidemia International Study) Slovakia zdôraznila, že
situácia v dosahovaní platných cieľových hodnôt pre LDL-C
na Slovensku je veľmi vážna [19]. Spomedzi pacientov vo
veľmi vysokom KV-riziku dosahovalo cieľovú hodnotu (pozn.
predchádzajúce guidelines) pre LDL-C ≤ 1,80 mmol/l len
16,7 % pacientov. LDL-C v rozmedzí 1,81–2,90 mmol/l malo
len 44,7 % pacientov s dokumentovaným KVO. Napriek existencii statínovej liečby a jej širokému používaniu, mnohí pacienti nedosahujú cieľové hodnoty podľa spomínaných odporúčaní. Podobné výsledky priniesla štúdia DYSIS II, v ktorej
cieľové hladiny pre veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko LDL-C
≤ 1,80 mmol/l (podľa predchádzajúcich guidelines) dosahovalo opätovne len 18,6 % pacientov. Skutočnosť, že cieľovú
hodnotu LDL-C dosahovalo len také malé množstvo pacientov, je alarmujúca, no ale podobná s údajmi zo zahraničia.
V medzinárodnej štúdii DYSIS II, ktorá mapovala 30 krajín
v kategórii pacientov s veľmi vysokým KV-rizikom, dosiahlo
cieľovú hodnotu LDL ≤ 1,8 mmol/l len 29,4 % pacientov [20].
V našej štúdii sú dáta ešte viac alarmujúce. Spomedzi pacientov s diagnózou AKS dosahovalo cieľové hladiny LDL-C
≤ 1,80 mmol/l len 7–8 % pacientov v jednotlivých rokoch sledovania, u pacientov s CMP boli hodnoty podobné 8–9 %. Keď
sme zahrnuli skupinu pacientov len na základe všeobecných
kritérií ESC/EAS pre veľmi vysoké KV-riziko, tieto hodnoty
boli ešte nižšie, a to len 7 %. Predpokladáme, že nakoľko skupina 3, čiže pacienti všeobecne vo veľmi vysokom KV-riziku,
zahŕňala aj pacientov s manifestným/diagnostikovaným CCS,
práve u týchto pacientov neboli hladiny LDL-C dostatočne kon-

trolované. Naproti tomu extrémne vysoké hladiny LDL-C ≥
4,9 mmol/l malo v priemere až 6–9 % pacientov vo veľmi vysokom KV-riziku.
Nové odporúčania ESC/EAS 2019 [3] priniesli prísnejšie
cieľové hodnoty a upriamili pozornosť na intenziﬁkovanú
a kombinovanú hypolipidemickú terapiu.
Nové odporúčania boli založené na niekoľkých pozorovaniach. Dôležitá úloha sa prisudzovala výsledkom metaanalýz potvrdzujúcich zníženie ASKVO závislé od dávky prípravkov znižujúcich LDL-C, teda čím väčšie je absolútne
zníženie hodnôt LDL-C, tým väčšie je aj zníženie KV-rizika
[3]. Prínosy súvisiace so znížením hodnôt LDL-C nie sú špeGraf 6 | Dosahovanie cieľových hladín LDL-C v jednotlivých rokoch 2017-2019 v skupine 3
u pacientov vo veľmi vysokom KV-riziku,
podskupina pacientov s vyšetrením LDL-C
v každom roku (n = 23 491)
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Tab. 2 | Sledované parametre v jednotlivých skupinách pacientov
sledované parametre

skupina 1
pacienti s
dg AKS

skupina 3
pacienti vo
veľmi vysokom
KV-riziku

skupina 2
pacienti s
dg CMP

počet pacientov

1 366

527

72 039

počet záznamov

5 897

1 905

220 657

zastúpenie mužov/žien (%)

51/49

50/50

47/53

4,3

3,6

3,1

50/27/23

44/29 /27

33/41/26

3,08/2,92/2,88
3,39/3,23/3,2

3,11/3,01/2,94
3,28/3,05/3,25

3,16/3,09/3,05
3,41/3,34/3,35

dosahovanie cieľových LDL-C – kritéria ESC/EAS 2016 – roky 2017/2018/2019 (%)

8/9/8

9/10/10

7/7/7

dosahovanie cieľových hodnôt – LDL-C ESC/EAS 2019 – roky 2017/2018/2019 (%)

2/3/2

2/3/4

2/2/2

zastúpenie pacientov s hodnotami LDL-C ≥ 4,9 mmol/l

9/7/6

8/7/7

8/7/7

683

231

23 491

dosahovanie cieľových hodnôt LDL-C – kritéria ESC/EAS 2016 – roky
2017/2018/2019 (%)

7/8/8

8/9/9

5/6/7

dosahovanie cieľových hodnôt – LDL-C – kritéria ESC/EAS 2019 – roky
2017/2018/2019 (%)

1/2/2

2/2/3

1/1/2

zastúpenie pacientov s hodnotami LDL-C ≥ 4,9 mmol/l

9/7/6

8/7/6

8/7/7

priemerný počet meraní hodnôt LDL-C (mmol/l)
zastúpenie meraní v každom/1/2 roku (%)
priemerné hodnoty LDL-C
v rokoch 2017/2018/2019 (mmol/l)

počet pacientov s LDL-C v každom roku

AtheroRev 2022; 7(2): 112–117

muži
ženy

www.atheroreview.eu

Tóth Š et al. Ako sme na tom s dosahovaním cieľových hladín LDL-C na Slovensku u vysokorizikovej populácie: retrospektívna štúdia

ciﬁcké pre liečbu statínmi [21]. Taktiež dôležité na základe
posledných odporúčaní je, že sa nezistila najnižšia hodnota
LDL-C, u ktorej by riziko prevyšovalo beneﬁt.
V prípade reanalýzy dát na základe najnovších odporúčaní sa dostávame k alarmujúcim hodnotám 1–3 % pacientov dosahujúcich cieľové hodnoty LDL-C ≤ 1,40 mmol/l.
Táto analýza je však čiastočne limitovaná faktom, že v rokoch
2017, 2018 a vo väčšine roka 2019 ešte platili staršie odporúčania, ako aj na základe nových odporúčaní je uvedený údaj
aspoň 50 % zníženia hodnôt LDL-C okrem základnej podmienky
≤ 1,40 mmol/l. Avšak predpokladáme, že dáta pri zohľadnení
najnovších odporúčaní môžu byť podobné ako nami zistené,
nakoľko na Slovensku je dlhodobo tendencia vyhýbania sa maximálnej tolerovanej dávke statínov, ako aj iniciácii kombinovanej terapie, a to hlavne v ambulantnej sfére. V súčasnosti sa
o to viac zdôrazňuje potreba edukácie ambulantných lekárov
v oblasti vyťaženia terapie ako aj využitia najnovších terapeutických postupov [22].
Súhra výsledkov klinických štúdií, najnovších odporúčaní
ESC/EAS, výsledkov štúdií DYSIS I, II, ako aj tejto našej štúdie
poukazujú na nutnosť vytvorenia nových terapeutických postupov a odporúčaní pre manažment pacientov v rámci preventívnej kardiológie. Nové a cenovo dostupné hypolipidemiká s priaznivejšou schémou podávania môžu významne
ovplyvniť adherenciu pacientov k terapii, zlepšiť ambulantný
manažment pacientov, a tak docieliť lepšiu kontrolu a dosahovanie hodnôt LDL-C a zníženie výskytu nových KV-príhod.

Záver
Na základe výsledkov tejto našej štúdie predpokladáme, že pacienti na Slovensku vo veľmi vysokom KV-riziku majú podľa
toho času platných odporúčaní ESC/EAS 2016 výrazne nedostatočne kontrolované hladiny aterogénnych lipidov a majú
hladiny LDL-C signiﬁkantne vyššie, ako je hodnota 1,4 mmol/l
odporúčaná guidelines ESC/EAS na ochranu pred nežiaducimi
KV-príhodami. Cieľové hodnoty dosahovalo len menej ako
5–10 % sledovaných pacientov v jednotlivých skupinách, čo je
signiﬁkantne menej ako je priemer v iných krajinách globálne
(29,4 %). Títo pacienti aj napriek primeranému nemocničnému manažmentu AKS, CMP a iných KV-diagnóz zostávajú
vysokorizikoví a vulnerabilní na sekundárne KV-príhody spojené s nedostatočne kontrolovanou hyperlipidémiou. Predpokladáme, že práve pacienti vo veľmi vysokom a vysokom
KV-riziku by mali významný beneﬁt z intenziﬁkovanej hypolipemickej terapie.
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Vliv léčby statiny v předchorobí akutního
koronárního syndromu na kardiovaskulární
i celkovou mortalitu s ohledem na
koncentraci LDL-cholesterolu
Zhang Y, Zhao X, Ding X et al. Association of Prior Statin
Therapy with Cardiovascular Outcomes in Patients with Initial Diagnosis of OCAD and LDL-C Below 1.8 mmol/L. Angiology 2022; 33197221075861. Dostupné z DOI: <http://
doi: 10.1177/00033197221075861>.
Autoři čínské studie zkoumali efekt hypolipidemické terapie
statiny na incidenci kardiovaskulárních (KV) příhod v kohortě
nemocných s nízkou hladinou LDL-cholesterolu (< 1,8 mmol/l).
Celkem 1 330 osob, které prodělaly akutní koronární syndrom v letech 2013–2019, bylo v této retrospektivní studii
rozděleno do 2 skupin podle užívání léčby statinem – 548 léčených a 782 neléčených, přičemž všichni splňovali základní
podmínku koncentrace LDL-cholesterolu < 1,8 mmol/l. Hodnocen byl výskyt KV- či cerebrovaskulární příhody, medián
sledování byl 25 měsíců. Vezmeme-li v úvahu tradiční rizikové faktory aterosklerózy, měly obě dvě skupiny pacientů
srovnatelně vysoké KV-riziko. 71,6 % bylo léčeno pro arteriální hypertenzi, 39,1 % pro diabetes mellitus a celkem 76,1 %
osob mělo více než 3 rizikové faktory KV-chorob. Stran vypočteného rizika i s ohledem hladinu LDL-cholesterolu se
tedy jednalo o obdobné skupiny pacientů. O to zajímavější
bylo zjištění, že pacienti již v předchorobí léčení statinem
měli významně nižší riziko KV- či cerebrovaskulární příhody,
především ale také KV- i celkové mortality. Nemocní neléčení
statinem vykazovali v průměru 2násobně vyšší riziko celkové
(HR 2,09; 95% CI 1,13–3,87; p = 0,019) a o ještě mírně vyšší
riziko KV-mortality (HR 2,28; 95% CI 1,04–5,00; p = 0,040), přičemž výraznější efekt autoři byl pozorován u hypertoniků starších 65 let.
Výsledky této studie opět potvrzují protektivní efekt léčby statiny, která i ve srovnání s přirozeně sníženou hladinou LDL-cholesterolu chrání pacienty před proděláním KV-příhody. Krom
nízkých koncentrací aterogenních částic hraje jistě vliv i pleiotropní efekt statinů a jejich vlivy protizánětlivé, antitrombotické
a antiproliferativní.
AtheroRev 2022; 7(2): 118–119

Jakou roli hrají statiny u pacientů
s terminálním selháním ledvin?
Funamizu T, Iwata H, Chikata Y et al. A Prognostic Merit of
Statins in Patients with Chronic Hemodialysis aer Percutaneous Coronary Intervention-A 10-Year Follow-Up Study.
J Clin Med 2022; 11(2): 390. Dostupné z DOI: <http://doi:
10.3390/jcm11020390>.
Jednoznačný beneﬁt statinů na redukci KV-morbidity a mortality u pacientů s chronickou renální insuﬁciencí byl opakovaně prokázán, otázkou ovšem zůstává vliv této terapie na
prognózu pacientů s terminálním renálním selháním. Ačkoli
se jedná o kardiovaskulárně extrémně rizikovou skupinu nemocných, beneﬁt statinů na KV-prognózu, tolikrát podložený
v populaci, nebyl dosud potvrzen. Studie 4D s atorvastatinem a AURORA s rosuvastatinem nepřinesly očekávané výsledky, proto je indikace statinů a pacientů s pokročilým onemocněním ledvin stále předmětem diskusí.
Autoři tohoto průzkumu využili registr osob, které v letech
2000–2016 poprvé podstoupily perkutánní koronární intervenci
(PCI). Vybrali 201 chronicky dialyzovaných pacientů, které dále
rozdělili podle terapie (statin ano/ne) a hodnot LDL-cholesterolu
(vysoký/nízký s použitím cut oﬀ hodnoty 2,4 mmol/l) v době
provedení PCI. Jako primární sledovaný cíl autoři stanovili úmrtí
z KV-příčin, sekundární cíle zahrnovaly celkovou mortalitu,
úmrtí z jiných než KV-příčin a MACE (úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a cévní mozková
příhoda). Medián sledování těchto osob byl 2,8 let (0–15,2).
Ve skupině pacientů léčených statiny byl zjištěn signiﬁkantní
pokles jak primárního, tak sekundárního sledovaného cíle (s výjimkou úmrtí z jiných než KV-příčin) – osoby užívající statin měly
výrazně nižší riziko úmrtí z KV-příčin (HR 0,43; 95% CI 0,18–
0,88; p = 0,02), celkové mortality (HR 0,50; 95% CI 0,29–0,84;
p = 0,007) a MACE (HR 0,50; 95% CI 0,25–0,93; p = 0,03). Na
druhou stranu autoři nezjistili žádný vliv koncentrací LDL-cholesterolu v době PCI na sledované cíle.
Ačkoli má zmíněný průzkum mnohé limitace (malý soubor
pacientů, retrospektivní design), poskytuje poměrně jednoznačný závěr o výhodnosti léčby statiny u chronicky dialyzovaných nemocných. Beneﬁt terapie v této studii nebyl spojen
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s dosažením nízkých hladin LDL-cholesterolu, zdá se tedy,
že jde o další pleiotropní účinkek statinů, které mohou hrát
u osob s terminálním selháním ledvin pozitivní vliv.

Mohou statiny ovlivnit renální poškození po
použití kontrastní látky?
Kanai D, Fujii H, Nakai K et al. Statin Use Inﬂuence on the
Occurrence of Acute Kidney Injury in Patients with Peripheral Arterial Disease. J Atheroscler Thromb 2022. Dostupné
z DOI: <http://doi: 10.5551/jat.63265>.
Všichni nemocní se symptomatickou aterosklerózou periferních tepen (PAD) mají akcelerovanou aterosklerózu a jsou ve
vysokém KV-riziku. Vyšetřování těchto nemocných a případné
intervence na cévním řečišti jsou spojené s podáním nefrotoxických kontrastních látek a hrozí akutní poškození ledvin.
Tento inzult může nasedat na již zhoršenou renální funkci
z důvodu aterosklerotického postižení a vyústit v progredující
renální onemocnění, což dále zhoršuje KV- i celkovou morbiditu nemocných.
Do retrospektivní analýzy pacientů s PAD hospitalizovaných ať už z důvodů diagnostiky či intervenčního výkonu bylo
zařazeno 295 osob z databáze endovaskulárních výkonů v nemocnici v japonském městě Kobe. Celý soubor byl opět rozdělen
do dvou skupin v závislosti na terapii – pacienti statinem léčení
alespoň po dobu jednoho měsíce před přijetím do nemocnice (n
= 138) a pacienti statinem neléčení (n = 157). Osoby, které užívaly hypolipidemickou léčbu statinem, byly v průměru mladší,
měly častěji diabetes mellitus, vyšší body mass index a očekávaně nižší hladiny LDL-cholesterolu. Obě skupiny se statisticky
neodlišovaly dávkou podané kontrastní látky během intervence, hladinami sérového kreatininu, (ne)kouřením, léčbou
inhibitory RAAS a krevním tlakem.
Incidence akutního poškození ledvin po podání kontrastní
látky byla u jedinců léčených statiny signiﬁkantně snížená ve
srovnání s osobami neléčenými (5 % vs 16 %; p < 0,05). Vzhledem k tomu, že se jedná o observační retrospektivní analýzu,
ověření prospektivní randomizovanou studií by mohlo přinést
přesvědčivější závěry. I tento střípek ovšem naznačuje, že
optimálně nastavená terapie hraje zásadní roli a v případě intervenčních vyšetření s aplikací nefrotoxických kontrastních
látek je možné snížit riziko akutního poškození ledvin jediným lékem, který pacientovi přináší i mnoho jiných beneﬁtů.
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Rosuvastatin snižuje riziko tromboembolické
nemoci
Ramberg C, Hindberg K, Biedermann JS et al. Rosuvastatin
treatment decreases plasma procoagulant phospholipid activity aer a VTE: A randomized controlled trial. J Thromb
Haemost 2022; 20(4): 877–887. Dostupné z DOI: <http://
doi: 10.1111/jth.15626>.
Jednou z akutních KV-příhod ohrožujících život pacientů jsou
tromboembolické nemoci, které mohou mít řadu dlouhodobých komplikací včetně častých rekurencí. V rámci preventivní léčby užíváme antikoagulační terapii, v posledních letech
jsou na vzestupu především perorální antikoagulancia, léčba
je ovšem spojená se zvýšeným rizikem krvácivých komplikací. Několik studií zaměřených na hypolipidemickou terapii
statiny také referovalo jejich vliv na snížení incidence i rekurenci tromboembolických příhod, jakkoli mechanizmus
tohoto antikoagulačního efektu nebyl jasný.
V rámci této randomizované kontrolované studie bylo sledováno 225 pacientů starších 18 let s anamnézou tromboembolické nemoci. Všichni sledovaní jedinci již byli ve fázi
léčby, v níž směli ukončit užívání antikoagulační léčby, a byli
randomizováni do 2 větví a léčeni 20 mg rosuvastatinu (n = 131)
nebo placebem (n = 124) po dobu 28 dní.
Autoři srovnávali hladinu prokoagulačních fosfolipidů (PPL),
přičemž zjistili její pokles u osob léčených rosuvastatinem ve
srovnání s terapií placebem o 22 % (-38,2 až -5,8) u podskupiny pacientů s anamnézou plicní embolie dokonce o 37 %
(-62,9 až -11,2). Tyto změny v aktivitě PPL byly zcela nezávislé
na změně hladiny celkového cholesterolu.
Terapie rosuvastatinem byla spojená s významným poklesem hladiny PPL, potažmo tedy i prokoagulační aktivity. Tento
efekt byl ještě výraznější u pacientů s anamnézou tromboembolické nemoci. Tento mechanizmus stojí s největší pravděpodobností na pozadí nižší incidence tromboembolických
příhod u pacientů léčených statiny. Zdá se tedy, že kromě různě
dlouhé antikaogulační léčby bychom pacientům po prodělání
tromboembolické nemoci mohli s výhodou indikovat terapii statinem s očekávaným poklesem rekurence onemocnění.
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25. kongres o ateroskleróze – opět virtuální,
opět dobrý
Kristýna Čillíková
Česká společnost pro aterosklerózu
Mgr. Kristýna Čillíková | komunikace@athero.cz | www.athero.cz
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Ačkoli se největší a nejvýznamnější odborná akce České
společnosti pro aterosklerózu měla uskutečnit začátkem
prosince 2021 konečně „naživo“ v Olomouci, ocitla se kvůli
epidemiologické situaci na poslední chvíli opět ve virtuálním prostoru.
Jiný formát si vyžádal některé změny, přesto se, stejně jako
před rokem, podařilo účastníkům nabídnout atraktivní odborný
program včetně workshopu na téma Management rizika ASKVO
u osob s inzulinovou rezistencí a diabetem 2. typu. Nechyběli významní zahraniční řečníci – prof. S. Humphries z Londýna a prof.
G. D. Norata z Milána, stejně jako příspěvky kolegů ze Slovenské asociace aterosklerózy. Mezioborovou sekci tentokrát
připravila Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP.
Tradicí kongresu je, kromě bloku původních vědeckých prací,
také sekce Hot Lines, na níž bývají prezentovány významné klinické studie publikované v příslušném roce. Za rok 2021 to byla
studie EMPEROR-Preserved s empagliﬂozinem v léčbě srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, observační evropská
studie DaVinci a studie FIGARO-DKD s ﬁnerenonem u pacientů s diabetem 2. typu.
Pro ty, kteří kongres v prosinci nestihli, nebo jim některá
sdělení unikla, je k dispozici záznam (livestream) ze všech tří
kongresových dnů – jednak na stránce www.kongrescsat.cz
a jednak na www.atherotv.cz, kde jsou navíc ke zhlédnutí
exkluzivní krátké rozhovory s přednášejícími a články o odborném programu.

EMPEROR-Preserved přináší naději pacientům
s HFpEF
Tato randomizovaná a placebem kontrolovaná studie je součástí většího klinického programu EMPOWER, který testuje inhibitor SGLT2 empagliﬂozin ve vztahu k ovlivnění velkých kardiovaskulárních (KV) cílů. Výsledky letos publikované studie
EMPEROR-Preserved (Packer M et al. Circulation 2021) v sekci
Hot Lines představil prof. MUDr. David Karásek, Ph.D., z III. interní kliniky FN Olomouc.
Studie zahrnula nemocné s ejekční frakcí (EF) > 40 %, celkem
5 988 pacientů, diabetiků 2. typu i nediabetiků s NYHA II–IV.
Pacienti užívali buď empagliﬂozin 10 mg 1krát denně, nebo
placebo. Kompozitním primárním cílem byla doba do první
hospitalizace pro HF nebo KV-úmrtí. Konﬁrmačními hlavními
AtheroRev 2022; 7(2): 120–121

sekundárními cíli byly první a opakované hospitalizace pro
HF a změny eGFR (dle CKD-EPI) oproti výchozí hodnotě. Kritérii pro zařazení byly hodnoty NT-proBNP > 900 pg/ml u pacientů s ﬁbrilací síní (AF) a > 300 pg/ml u pacientů bez AF. Nemocní museli mít také strukturální změny srdce nebo museli
být hospitalizováni pro HF do 12 měsíců od vstupní návštěvy.
Většina zahrnutých pacientů byla ve třídě NYHA II, byli na
hranici nadváhy a obezity a EF levé komory měli v průměru
54 %. „Od té doby se upravila klasiﬁkace srdečního selhání,
takže by dnes jedinci s ejekční frakcí 40–50 % spadali do
kategorie tzv. srdečního selhání s mírně sníženou ejekční
frakcí,“ konstatoval prof. Karásek.
Léčba empagliﬂozinem vedla k významné 21% redukci relativního rizika pro primární složený cíl KV-mortality nebo
hospitalizace pro HF. Absolutní riziko bylo sníženo o 3,3 %.
Subanalýzy ukázaly, že výsledky byly konzistentní bez ohledu
na věk, pohlaví, rasu nebo geograﬁckou příslušnost. Diabetici a nediabetici se ve studii objevili v poměru 1 : 1 a obě skupiny proﬁtovaly z léčby zcela srovnatelně. Čím byla ejekční
frakce nižší, tím byl složený endpoint více redukován (statisticky významně ve skupině EF 40–50 % a 50 až < 60 %, numericky pak i u nemocných s EF > 60 %). Jak uvedl prof. Karásek, výsledky byly konzistentní také bez ohledu na vstupní
eGFR, na přítomnost ischemické či neischemické kardiomyopatie, na výši NT-proBNP nebo BMI a bez ohledu na výši
systolického krevního tlaku a přítomnost AF.
Pokud jde o sekundární cíle, empagliﬂozin snížil výskyt
první i opakované hospitalizace pro HF o relativních 27 %,
což je jednoznačně statisticky významné. Vedl také k výraznému zpomalení zhoršení ledvinných funkcí. Podobně jako
v jiných studiích došlo po zahájení léčby empagliﬂozinem k mírnému snížení eGFR, protože se snížil intraglomerulární tlak, nicméně v následujících měsících léčby docházelo k pozvolnějšímu
poklesu glomerulární ﬁltrace než v placebové větvi. Rozdíl ve
sklonu eGFR byl na konci studie 1,36 ml/min/1,73 m2/rok. Jde
o signiﬁkantní rozdíl, na aktivní léčbě byl o 50 % nižší pokles glomerulární ﬁltrace.
Dá se očekávat, že tyto výsledky se do budoucna promítnou do aktualizace doporučených postupů pro léčbu chronického srdečního selhání.
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Post mortem vyšetření náhlé srdeční smrti –
význam kardiogenetiky
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., z Kardiocentra IKEM, Praha,
přednesla výsledky domácí multicentrické studie, jejímž cílem
bylo odhalit příčiny náhlého úmrtí u osob ve věku od jednoho
roku do čtyřiceti let. Studie pracovala retrospektivně s daty
z let 2014–2019. Celkem bylo zahrnuto 245 osob. Jako příčina
náhlých úmrtí dominovala ICHS (93 osob), přičemž k maximálnímu počtu úmrtí došlo ve věkové skupině 36–40 let. „Lidé
nejčastěji zemřeli doma při běžné činnosti nebo ve spánku,“
uvedla MUDr. Krebsová a doplnila, že z dědičných onemocnění, která byla pitvou potvrzena, se vyskytly kardiomyopatie
(35 případů), náhlá úmrtí bez nálezu strukturálního onemocnění srdce (SADS), hypertroﬁe myokardu a vrozené vývojové
vady srdce (a v jednotkách případů také aneuryzmata a disekce torakální aorty nebo ﬁbrózy levé komory, které mohou
značit přítomnost dilatační kardiomyopatie). „Genetická onemocnění srdce představují ještě větší skupinu zemřelých než
úmrtí na ICHS a dominují tedy u náhle zemřelých mladých
osob,“ konstatovala MUDr. Krebsová. V těchto případech se
uplatňuje především autosomálně dominantní typ dědičnosti,
je zde tedy významné riziko náhlého srdečního úmrtí (SCD)
u příbuzných. Na tuto skutečnost poukazují už doporučené
postupy Evropské kardiologické společnosti (Priori SG et al.
Eur Heart J 2015) nebo doporučené postupy pro soudní lékařství (Basso C et al. Virchows Arch 2017) – ty poskytují
návod pro soudní lékaře, kdy vůbec pomýšlet na SCD. Také
poprvé speciﬁkovaly, že kardiogenetické vyšetření by se
mělo provádět v případech, pokud dochází k SCD ve věku
nižším než 40 let (situace, kdy srdce je změněno, ale nesplňuje kritéria pro kardiomyopatie). Ve všech případech by se
pak mělo provádět toto vyšetření bez věkového omezení,
pokud byla post mortem potvrzena kardiomyopatie. Další
indikací pro vyšetření bez věkového omezení je také akutní
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disekce torakální aorty a spontánní disekce koronární arterie. Kardiogenetické vyšetření příbuzných je rovněž doporučováno u případů předčasné arteriosklerózy (u mužů
mladších 40 let a u žen mladších 50 let). Všechna tato doporučení z poslední doby se shodují na tom, že celý proces
by měl být úkolem mutlidisciplinárního týmu, jehož členy
jsou soudní lékaři, kardiologové, arytmologové, klinický genetik a molekulární genetik. V již zmíněné české studii se
tým spoluautorů pokusil takový multidisciplinární tým sestavit. Náplní práce byla identiﬁkace jedinců, kteří zemřeli
z důvodu SCD, a za souhlasu rodiny provedení molekulárně-genetické analýzy DNA zemřelého. Byl také poskytován
kardiologický kaskádový screening v rámci primární prevence SCD. Při genetické analýze bylo využito sekvenování
nové generace (NGS), které v současné době analyzuje až
20 tisíc genů a jedná se tedy o téměř celogenomové sekvenování. Jak poznamenala MUDr. Krebsová, bohužel se tak ale nezvyšuje záchytnost – lze říci, že záchyt jistých příčinných DNA-variant se pohybuje kolem 20 % (tedy jednu pětinu případů se
daří objasnit – Semsarian et al. 2021). Srovnatelných výsledků
bylo dosaženo i v české práci – autoři analyzovali 125 případů
SCD (35 žen, 85 mužů) ve věku 0–59 let podrobených zdravotní pitvě. Jistá až velmi pravděpodobná molekulární příčina
onemocnění byla nalezena celkově u 25 ze120 zemřelých
(21 %). Současně se podařilo geneticky konzultovat a kardiologicky vyšetřit celkem 288 příbuzných a identiﬁkovat tak 91
(32 %) osob v riziku významných arytmií. „Naším cílem je vytvořit síť kardiogenetických skupin, které by zahrnovaly genetiky, soudní lékaře, kardiology, ale i lipidology – ti by se mohli
ujímat mladých členů rodin a provádět mezi nimi selektivní
a kaskádový screening dědičných dislipidemií. Také bychom
rádi vytvořili databázi genů a mutací rodin s dědičným kardiovaskulárním onemocněním,“ přiblížila plány MUDr. Krebsová.
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