
ISSN (print) 2464–6555
ISSN (on-line) 2464–6563

2023 I 8

1

WWW.ATHEROREVIEW.EU (ONLINE VERZE)
WWW.FA-MA.CZ/ATHEROREVIEW (E-VERZE)



Živé vysílání    |   Úterý    |   16:30 – 18:00   |   www.lecbadlp.cz

Ateroskleróza  
a dyslipidemie  
v ordinaci …

CYKLUS DISKUZNÍCH WEBINÁŘŮ 

Moderátor a odborný garant:  
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Pořadatel a organizátor: agentura Fileno s.r.o.

Odborná záštita akce: ČSAT

(změna termínů a témat vyhrazena)

angiologa
diabetologa 
kardiologa
nefrologa
internisty{

21. 2. 2023 Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci …  
 angiologa/vaskulárního specialisty  
 (doc. D. Karetová, prof. J. Piťha)

25. 4. 2023 Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci …  
 diabetologa  
 (prof. M. Prázný, prof. D. Karásek)

20. 6. 2023 Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci …  
 kardiologa  
 (prof. P. Ošťádal, prof. A. Linhart, prof. R. Cífková)

19. 9. 2023 Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci …  
 nefrologa  
 (prof. V. Tesař, prof. V. Blaha)

21. 11. 2023 Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci …  
 internisty  
 (prof. R. Češka, prof. H. Rosolová)



3

Vážení a milí příznivci časopisu AtheroReview,  
milé čtenářky a milí čtenáři, 
nedávno jsme otočili kalendáře na nový letopočet a začali plnit novoroční předsevzetí. Kromě 
nových úkolů a cílů samozřejmě pracujeme i na těch tradičních a zavedených. Mezi ty druhé patří 
příprava dalšího vydání AtheroReview, časopisu, který 1. lednem 2023 vstoupil již do osmého 
roku své existence. Když jsme s kolegy ze Slovenské asociace aterosklerózy projekt zahajovali, 
možná jsme váhali, zdali „náš časopis“ přežije velký konkurenční tlak množství medicínských pe-
riodik, ale podařilo se. AtheroReview stále vychází, má dostatek autorů dodávajících zajímavé 
texty a plní tak roli, kterou jsme mu předpověděli: přinášet přehledně aktuální informace, no-
vinky, názory a přehledy všeho důležitého v oblasti aterosklerózy. Jsem potěšen, že nový ročník 
otevíráme s vámi, našimi věrnými čtenáři.

První číslo osmého ročníku navazuje na dobré tradice svých předchůdců. Těší nás a věříme, že vás potěší také články 
od autorů z obou našich zemí. Kromě rozborů nových výsledků intervenčních projektů se můžete těšit na mimořádně zda-
řilý přehled o RNA-terapiích, s nimiž se začínáme v každodenní praxi seznamovat. S tím souvisí i aktuální téma věnované 
lipoproteinu (a) a možnosti ovlivnit jeho hladinu právě RNA-terapeutiky. Po delší době se seznámíme s aktuálními hodno-
tami hladin lipidů v populaci. Můžeme být rádi, že je to právě časopis AtheroReview, který přináší aktuální hodnoty 95. per-
centilu LDL-cholesterolemie, která je významná mimo jiné pro určení pravděpodobnosti familiární hypercholesterolemie. 

Témata prvního čísla jsou samozřejmě mnohem širší. Zamyslíme se nad aktuálními možnostmi stanovení kardiovasku-
lárního rizika a také nad strategiemi jeho ovlivnění. Je zřejmé, že změna přístupu k managementu rizika aterosklerotických 
cévních komplikací může zásadním způsobem ovlivnit výsledky preventivních snah, aniž bychom museli čekat na další nové 
terapie. Vrátíme se také k úspěšnému 26. kongresu o ateroskleróze, který proběhl v prosinci 2022 v Brně a patřil po letech 
pandemických restrikcí opět k vrcholům kongresového kalendáře. Prostě na stránkách aktuálního čísla AtheroReview na-
jdete novinky i oblíbené rubriky, na které jste delší dobu zvyklí. Vždy to budou ale informace relevantní, aktuální a podlo-
žené, o které se můžete opřít ve své klinické praxi.

Dovolím si tento krátký úvod uzavřít poděkováním. Díky patří kolegům ze Slovenské asociace aterosklerózy za spolupráci 
při přípravě časopisu a celkově mimořádně příjemné vztahy, které se nám daří pěstovat. Připomenu, že první číslo Athe-
roReview je tradičně prezentováno u příležitosti největší odborné akce Slovenské asociace aterosklerózy – Nových trendů 
v prevenci aterosklerózy a Školy lipidológie, na něž se i  řada z českých kolegů těší. Děkuji všem členům redakční rady 
a auto rům, těm pravidelným i novým. Poděkování musí mířit i k nakladatelství Facta Medica, díky jehož starostlivé péči si 
AtheroReview udržuje vysokou kvalitu redakčního, grafického i polygrafického zpracování. Nezapomeňme však ani na part-
nery časopisu, kteří svou podporou umožňují jeho bezplatnou distribuci všem členům našich společností. A určitě děku-
jeme i vám všem, našim čtenářům – bez vás by to totiž postrádalo smysl!

S přáním klidných dnů a dostatku času na čtení

Michal Vrablík

Praha, únor 2023
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Abstrakt

Podle dosud posledních statistických údajů jsou hlavní příčinou úmrtí v  České republice kardiovaskulární onemocnění 
(KVO), která jsou zodpovědna za 36,5 % úmrtí u mužů a 43,1 % úmrtí u žen. Podle údajů Světové zdravotnické organizace 
a Evropské kardiologické společnosti patří Česká republika mezi státy vykazující vysokou úmrtnost na KVO. Mezi hlavní ri-
zikové faktory KVO patří dyslipidemie, LDL-cholesterol (LDL-C) byl identifikován jako hlavní determinant rizika pro rozvoj 
atero sklerózy. Cílem této analýzy studie Czech post-MONICA bylo zjistit hodnoty 95. percentilu pro LDL-C u reprezentativ-
ního vzorku české populace v letech 2015–2018. Hodnoty 95. percentilu LDL-C podle věku a pohlaví jsou požadovány pro 
stanovení míry pravděpodobnosti FH podle Dutch Lipid Network Criteria.

Klíčová slova: Dutch Lipid Network Criteria – kardiovaskulární onemocnění – familiární hypercholesterolemie – náhodně 
vybraný populační vzorek – rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Abstract

According to the latest statistical data to date, cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in the Czech 
Republic, accounting for 36.5% of deaths in men and 43.1% of deaths in women. According to data from the World Health 
Orga nization and the European Society of Cardiology, the Czech Republic is one of the countries with a high mortality rate 
from CVD. The main risk factors for CVD include dyslipidemia, LDL-cholesterol (LDL-C) has been identified as a major de-
terminant of the risk for developing atherosclerosis. The aim of this analysis of the Czech post-MONICA study was to de-
termine the 95th percentile values for LDL-C in a representative sample of the Czech population examined in 2015–2018. 
The 95th percentile values of LDL-C by age and sex are required to determine the probability of FH according to the Dutch 
Lipid Network Criteria.

Key words: cardiovascular disease – cardiovascular risk factors – Dutch Lipid Network Criteria – familiar hypercholesterol-
emia –population random sample
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Úvod
Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou 
úmrtí v České republice a podle dosud posledních statis-
tických údajů, které jsou k dispozici za rok 2020, byla KVO 
zodpovědna za 36,5 % úmrtí u mužů a 43,1 % úmrtí u žen 
[1]. Podle údajů Světové zdravotnické organizace a Evrop-
ské kardiologické společnosti patří Česká republika mezi 
státy vykazující vysokou úmrtnost na KVO.

Dyslipidemie patří mezi hlavní rizikové faktory KVO, LDL-
-cholesterol (LDL-C) byl identifikován jako hlavní determi-
nant rizika pro rozvoj aterosklerózy. Riziko klinické mani-
festace aterosklerózy narůstá s hodnotou LDL-C [2]. Familiární 
hypercholesterolemie (FH) je dědičné onemocnění charakte-
rizované vysokými hodnotami celkového a  LDL-C a  časnou 
manifestací KVO na podkladě aterosklerózy (ASKVO) [3]. Po-
dezření na FH je v případě významné izolované hypercholes-
terolemie, za kterou jsou považovány hodnoty celkového cho-
lesterolu (T-C – Total Cholesterol) > 8 mmol/l nebo LDL-C 
> 5 mmol/l.

Prevalence heterozygotní formy FH je odhadována na 1 : 250 
a homyzygotní formy 1 : 160 000 až 1 : 300 000 [4] s výraz-
nými regionálními rozdíly. Onemocnění je nejčastěji podmí-

něno defektním genem pro LDL-receptor nebo apolipopro-
tein B100, vzácně je příčinou mutace v genu PCSK9 vedoucí 
ke zvýšení funkce tohoto enzymu. Potvrzení genové mutace 
znamená definitivní stanovení diagnózy, což se v současné 
době daří přibližně u 50 % nemocných s fenotypem FH.

Pro klinickou diagnózu FH je důležitá rodinná anamnéza 
s údajem o předčasné ischemické chorobě srdeční (ICHS) 
u prvostupňových příbuzných nebo prvostupňový příbuzný 
s LDL-C nad 95. percentilem pro danou zemi podle pohlaví 
a věku. Větší pravděpodobnost FH je v případě prvostupňo-
vého příbuzného se šlachovými xantomy nebo arcus lipoi-
des corneae nebo v případě dítěte (do 18 let) s LDL-C nad 
95. percentilem pro danou zemi podle pohlaví a věku. Při 
fyzikálním vyšetření pátráme po přítomnosti arcus lipoides 
corneae a šlachových xantomů.

K rozhodnutí o pravděpodobnosti FH se používají různé 
skórovací systémy, nejrozšířenější je Dutch Lipid Network 
Criteria (DLNC) [4], jehož použití bylo ověřeno na neselek-
tovaném populačním vzorku v Kodani (Copenhagen Gene-
ral Population Study) [5]. Další diagnostická kritéria a inter-
pretace výsledku podle počtu získaných bodů jsou uvedeny 
v tab. 1.

FH – familiární hypercholesterolemie LDL-C – LDL-cholesterol LDLR – receptor pro LDL

Tab. 1 |  Kritéria pro diagnózu heterozygotů FH u dospělých podle Dutch Lipid Clinic Network Criteria.  

Upraveno podle [4]

kritérium body

rodinná anamnéza

příbuzný 1. stupně se známou ICHS před 55. rokem u mužů a 60. rokem u žen
příbuzný 1. stupně se známým LDL-C nad 95. percentilem podle věku a pohlaví pro danou zemi

1

příbuzný 1. stupně se šlachovými xantomy a/nebo arcus lipoides corneae
dítě do 18 let s LDL-C nad 95. percentilem podle věku a pohlaví pro danou zemi

2

osobní anamnéza

předčasná ICHS (před 55. rokem u muže a 60. rokem u ženy) 2

předčasná periferní nebo mozková ateroskleróza (před 55. rokem u mužů, resp. 60. rokem u žen) 1

fyzikální vyšetření

šlachové xantomy 6

arcus lipoides corneae před 45. rokem života 4

hladiny cholesterolu

LDL-C ≥ 8,5 mmol/l 8

LDL-C = 6,5–8,4 mmol/l 5

LDL-C = 5,0–6,4 mmol/l 3

LDL-C = 4,0–4,9 mmol/l 1

genetické vyšetření

mutace genu pro LDLR, apoB, PCSK9 8

interpretace (na základě počtu získaných bodů)

jistá familiární hypercholesterolemie > 8

pravděpodobná FH 6–8

možná FH 3–5

FH nepravděpodobná < 3
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Cílem této práce bylo zjistit hodnoty 95. percentilu pro 
LDL-C u reprezentativního vzorku české populace v letech 
2015–2018. Hodnoty 95. percentilu LDL-C podle věku a po-
hlaví jsou požadovány pro stanovení míry pravděpodobnosti 
FH podle DLNC.

Metodika
Metodika průřezového vyšetření 1  % náhodně vybraného 
populačního vzorku obyvatel České republiky vyšetřeného 
v letech 2015–2018 byla podrobně popsána v naší dřívější 
publikaci [6].

Screeningové vyšetření sestávalo z vyplnění standardního 
dotazníku, získání základních antropometrických údajů (tě-
lesná výška a hmotnost, změření obvodu pasu a boků), opa-
kovaného měření krevního tlaku a odběru krve. Standardní 
dotazník vyplňoval vždy lékař.

Krevní tlak byl měřen 3krát na pravé paži, vsedě, minimálně 
po 5 minutách klidu, klasickým rtuťovým tonometrem (Bau-
manometer, W.A. Baum Co., Inc., New York, USA).

Odběr venózní krve byl prováděn u sedící osoby po 12ho-
dinovém lačnění, optimálně bez zaškrcení nebo jen s krátko-
dobým zaškrcením paže. Vzorky venózní krve byly centrifugo-
vány při 1 500 G a následně zmraženy. Vzorek venózní krve 
na stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byl odebírán 
do zkumavky s K3EDTA a byl uchováván při teplotě 2–8 °C nej-
déle 4 dny.

Laboratorní vyšetření
Analýzy lipidových parametrů byly prováděny pomocí auto-
analyzátoru COBAS MIRA S (Roche Diagnostics, Indianapo-
lis, Indiana, USA) za použití enzymatických kitů stejné pro-
venience v  Lipidové laboratoři IKEM, která v  době trvání 

projektu MONICA sloužila jako referenční lipidová laboratoř 
Světové zdravotnické organizace. HDL-cholesterol (HDL-C) byl 
stanoven stejnou metodou po vysrážení sérových lipoproteinů 
fosfowolframanem sodným a  chloridem hořečnatým. LDL-C 
byl vypočítán podle Friedewaldovy rovnice. Glyk emie byla sta-
novena enzymatickou metodou (reagencie Lachema, Brno).

Stanovení HbA1c provádělo Oddělení klinické biochemie 
Thomayerovy nemocnice z nesrážlivé krve metodou HPLC 
(iontově výměnná chromatografie, analyzátor D-10, Bio-rad, 
California, USA).

Vzorky byly analyzovány za podmínek důsledné interní 
i externí kontroly kvality práce s následnou kontrolou všech 
vysokých i nízkých hodnot. Externí kontrola kvality analýzy 
lipidových parametrů byla provedena v Centers for Disease 
Control and Prevention (Atlanta, Georgia, USA).

Definice základních rizikových faktorů KVO
Obezitu jsme definovali v souladu s WHO jako hodnoty BMI 
≥ 30 kg/m2. Hodnoty BMI v rozmezí 25,0–29,99 kg/m2 jsme 
považovali za nadváhu.

Pro definici kouření jsme použili definici WHO a za pravi-
delného kuřáka jsme považovali osobu, která kouří pravidelně 
nejméně jednu cigaretu denně. Jako příležitostného kuřáka 
jsme označili osobu, která v současnosti kouří příležitostně, 
tj. méně než jednu cigaretu denně. Za bývalého kuřáka pova-
žujeme osobu, která v minulosti kouřila a v současné době 
nekouří, za nekuřáka osobu, která nikdy nekouřila.

Hypertenze byla definována jako systolický krevní tlak 
≥ 140 mm Hg nebo diastolický krevní tlak ≥ 90 mm Hg (průměr 
2. a 3. měření) nebo užívání antihypertenziv. Kontrola hy-
pertenze byla definována jako dosažení krevního tlaku 
< 140/90 mm Hg.

BMI – body mass index TK – krevní tlak
* diabetes definován jako glykemie na lačno ≥ 7,0 mmol/l nebo léčba perorálními antidiabetiky nebo inzulinem 
**diabetes definován jako HbA1c ≥ 7,0 mmol/l nebo léčba perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

Tab. 2 | Základní charakteristiky souboru

muži ženy

počet 1 023 1 151

průměrný věk (roky) 47,2 ± 11,0 46,5 ± 10,8

kuřáctví (%) 27,5 24,8

BMI (kg/m2) 28,7 ± 4,69 27,2 ± 5,95

celkový cholesterol (mmol/l) 5,33 ± 0,95 5,30 ± 0,98

HDL-C (mmol/l) 1,34 ± 0,35 1,65 ± 0,38

triglyceridy (mmol/l) 1,43 ± 0,77 1,09 ± 0,54

LDL-C (mmol/l) 3,34 ± 0,86 3,15 ± 0,91

systolický TK (mm Hg) 129,2 ± 14,8 122,5 ± 16,6

diastolický TK (mm Hg) 84,1 ± 8,9 79,3 ± 9,4

prevalence hypertenze (%) 42,6 28,6

prevalence diabetu* (%) 5,4 3,1

prevalence diabetu** (%) 4,6 3,3
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Dyslipidemii jsme definovali jako koncentraci T-C ≥ 5,0 mmol/l 
nebo HDL-C < 1,0 mmol/l u mužů nebo < 1,2 mmol/l u žen, 
nebo LDL-C ≥ 3,0 mmol/l nebo triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l 
nebo užívání hypolipidemik [7].

Pro diabetes jsme použili dvě různé definice. Za diabetiky 
jsme považovali (1) osoby s glykemií nalačno ≥ 7,0 mmol/l 
nebo osoby léčené perorálními antidiabetiky nebo inzuli-
nem; (2) osoby s HbA1c ≥ 48 mmol/l nebo osoby léčené pe-
rorálními antidiabetiky nebo inzulinem [8].

Výsledky

Soubor vyšetřených
Pro účely této analýzy jsme z původního celkového počtu 
2 621 vyšetřených osob ve věku 25–64 let vyloučili všechny 
jedince, kteří byli léčeni hypolipidemiky. Náš nový soubor 
tvořilo 1 021 mužů (průměrný věk 47,2 ± 11,0 let) a 1 151 
žen (průměrný věk 46,5 ± 10,8 let). Základní charakteristiky 
souboru jsou uvedeny v tab. 2. Muži měli významně vyšší 
hodnoty TK i prevalenci hypertenze.

95. percentil LDL-cholesterolu
Hodnoty 95. percentilu LDL-C zvlášť pro muže a ženy podle 
jednotlivých věkových dekád i celou populaci jsou uvedeny 
v tab. 3.

Práce byla podpořena grantem AZV 15–27109A MZ ČR
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Tab. 3 | 95. percentil LDL-C

muži ženy

věkové skupiny
(roky)

počet 95. percentil počet 95. percentil

25-34 174 4,31 212 3,97

35-44 266 4,77 284 4,15

45-54 270 5,04 369 4,62

55-64 313 4,78 286 5,35

celkem (25–64) 1 023 4,78 1 151 4,67
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Abstrakt

Hypercholesterolémia je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení, 
najmä koronárnej choroby srdca. Najefektívnejšou skupinou liekov na prevenciu kardiovaskulárnych príhod a redukciu kon-
centrácie LDL-cholesterolu sú statíny. Nedávno publikované údaje z reálnej klinickej praxe [1] uvádzajú, že 42,9–67,0 % pa-
cientov pred iniciáciou liečby inhibítormi PCSK9 statíny netoleruje. Inhibítory PCSK9 sa teda stávajú dôležitou súčasťou dl-
hodobej liečby na zníženie koncentrácie lipidov v krvi, otázkou ostáva dlhodobá bezpečnosť.

Kľúčové slová: alirokumab – dlhodobá bezpečnosť

Abstract

Hypercholesterolemia is one of the major risk factor for atherosclerotic coronary heart disease, especially coronary heart 
disease. Most effective class of medications for prevention of cardiovascular events and LDL-C reduction are the statins. 
Recently published real-world studies [1] indicate that 42.9–67.0 % of patients are statin intolerant before receiving PCSK9 
inhibitor therapy. PCSK9 inhibitor therapy becomes an important part of long-term lipid lowering therapy, long-term safety 
remains unclear.

Key words: alirocumab – long-term safety

Úvod
Podľa najnovších Odporúčaní ESC/EAS pre manažment dys-
lipidémií z  roku 2019  [2] sú odporúčané cieľové hodnoty 
LDL-cholesterolu (LDL-C) u pacientov s nízkym kardiovasku-
lárnym (KV) rizikom < 3,0 mmol/l, u pacientov so stredným 
KV-rizikom < 2,6 mmol/l. U vysokorizikových pacientov je od-
porúčané dosiahnutie hladiny LDL-C < 1,8 mmol/l, u pacien-
tov s veľmi vysokým KV-rizikom < 1,4 mmol/l a u pacientov 
s opakovanou KV-príhodou do 2 rokov sa odporúča zníženie 
LDL-C až < 1,0 mmol/l. U posledných 3 skupín sa súčasne 
odporúča ≥ 50 % redukcia východiskovej hodnoty LDL-C. Na 
dosiahnutie týchto síce prísnych, ale nevyhnutných cieľov je 
okrem statínov, zlatého štandardu liečby hypercholesterol-
émie spolu s ezetimibom, potrebné využiť všetky dostupné 
liečebné modality, vrátane PCSK9  (proproteín konvertáza 
subtilizín/kexín typu 9) inhibítorov (PCSK9i).

Štúdie FOURIER a ODYSSEY OUTCOMES
Klinickú účinnosť PCSK9i, evolokumabu a alirokumabu, pre-
ukazujú dve veľké prospektívne multicentrické, randomi-
zované, placebom kontrolované štúdie – FOURIER [3], resp. 
ODYSSEY OUTCOMES [4]. Prvá z nich skúmala účinok evolo-
kumabu u pacientov s klinicky významnou aterosklerózou, 
v  štúdii ODYSSEY OUTCOMES bol posudzovaný účinok ali-
rokumabu u  pacientov po akútnom koronárnom syndróme. 
V  obidvoch štúdiách bolo potvrdené významné a  porovna-
teľné zníženie rizika KV-príhod v porovnaní s placebom (HR 
0,85; p < 0,001), navyše liečba alirokumabom bola spojená aj 
s nižšou celkovou mortalitou (HR 0,85; p = 0,03). Alirokumab 
preukázal svoju efektivitu pri znižovaní koncentrácie LDL-C 
(Low Density Lipoprotein Cholesterol) z priemernej hodnoty 
2,3 mmol/l na 1,0 mmol/l po 4 mesiacoch liečby (graf 1). 
Tento pokles bol sprevádzaný významnou, 15 % redukciou 
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rizika závažných KV-príhod – MACE (Major Adverse Car-
diovascular Events), medzi ktoré radíme kardiovaskulárnu 
smrť, nefatálny infarkt myokardu, ischemickú cievnu mozgovú 
príhodu, fatálnu či nefatálnu, a nestabilnú anginu pectoris vyža-
dujúcu hospitalizáciu (graf 2). Zároveň počas 5-ročného sledo-
vania bol zaznamenaný pokles úmrtnosti na akútny koronárny 
syndróm v ramene s aktívnou liečbou alirokumabom v po-
rovnaní s placebovou skupinou (graf 3).

V ére medicíny založenej na dôkazoch je okrem účinnosti 
rovnako dôležitá aj bezpečnosť liečby, alirokumab v morbidit-
no-mortalitnej štúdii ODYSSEY OUTCOMES preukázal v oboch 
ramenách porovnateľný výskyt laboratórnych odchýlok aj 
nežiadúcich reakcií, jediným signifikantným rozdielom boli lo-
kálne reakcie v mieste vpichu (3,8 % v  aktívnom, resp. 2,1 % 
v placebovom ramene; p < 0,001), pričom išlo vo všeobec-
nosti o reakcie mierne a nelimitujúce, aj keď viedli k ukon-
čeniu liečby u 26 pacientov v aktívnom, resp. u 3 pacientov 
v placebovom ramene. Čo sa týka neurokognitívnych porúch 

(1,5 % vs 1,8 %), de novo nástupu diabetes mellitus (9,6 % vs 
10,1 %), hemoragickej cievnej mozgovej príhody (0,1 % vs 
0,2%), tu neboli dokumentované signifikantné rozdiely (ak-
tívne vs placebové rameno), výskyt neutralizujúcich protilá-
tok v aliro kumabovom ramene bol u 0,5 % pacientov, v pla-
cebovom ramene < 0,1 %.

Ďalšie bezpečnostné dáta prináša otvorená extenzia 
štúdie ODYSSEY OUTCOMES – ODYSSEY OUTCOMES Open 
Label Extension [5], v ktorej sa akékoľvek nežiadúce uda-
losti vyskytli u  87,3  % pacientov liečených pôvodne aliro-
kumabom a  u  83,9  % pacientov pôvodne v  placebovom 
ramene, opäť bez štatisticky významného rozdielu. Najčas-
tejšími udalosťami boli vírusové infekcie horných dýchacích 
ciest (14,6 %), nešpecifikované infekcie horných dýchacích 
ciest (10,4 %) a chrípka (9,6 %), opäť jedinou signifikantne 
významnou odchýlkou bol výskyt lokálnych reakcií v mieste 
vpichu, v tomto prípade častejšie v ramene pôvodne place-
bovom (7,9 %) vs alirokumabovom (4,3 %), tento fenomén 
je vysvetliteľný tým, že pacienti liečení pôvodne alirokuma-
bom už mali s aktívnou liečbou skúsenosť, a preto sa v tejto 
skupine väčší výskyt lokálnych reakcií v mieste vpichu ani 
neočakával.

V súčasnosti je štandardom aj zber dát z  reálnej klinic-
kej praxe po uvedení lieku na trh, ako aj metaanalýzy rando-
mizovaných klinických štúdií. Pomerne recentná metaana-
lýza 12 štúdií z roku 2019 [6] okrem efektivity alirokumabu 
skúmala aj jeho bezpečnosť. Spomedzi všetkých sledo-
vaných parametrov dávam do pozornosti malý, ale signifi-
kantný vzostup plazmatickej koncentrácie glukózy a HbA1c 
– to by zdanlivo mohlo diskvalifikovať alirokumab z použi-
tia u diabetickej populácie, stanovisko Americkej diabeto-
logickej asociácie (ADA) je však jednoznačné a PCSK9i sú 
odporúčané u diabetikov s aterosklerotickým kardiovasku-
lárnym ochorením ASKVO), pokiaľ majú koncentráciu LDL-C 
≥ 1,8  mmol/l, nakoľko významné benefity tejto liečby 
vysoko prevažujú nad minimálnym diabetogénnym rizikom.

Graf 2 |  Výskyt MACE v štúdii ODYSSEY OUTCOMES. 

Upravené podľa [4]

Graf 3 |  Celková mortalita v štúdii ODYSSEY  

OUTCOMES. Upravené podľa [4]

Graf 1 |  Efektivita alirokumabu na pokles LDL-C  

v štúdii ODYSSEY OUTCOMES. Upravené podľa [4]
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Alirokumab je vo všeobecnosti dobre tolerovaný, čo po-
tvrdila aj ďalšia štúdia, ODYSSEY APPRISE [7], prospektívna, 
otvorená, jednoramenná štúdia z  reálnej klinickej praxe, 
v  ktorej aj neurokognitívne a  neurologické nežiadúce prí-
hody mali porovnateľný výskyt ako v predchádzajúcich štú-
diách fázy 2 a 3.

Najaktuálnejšia subanalýza, prezentovaná na ostatnom kon-
grese Európskej kardiologickej spoločnosti v  auguste 2022 
[8], si dala za cieľ zhodnotiť bezpečnosť dlhodobej liečby ali-
rokumabom. Dlhodobá liečba bola definovaná ako obdobie 

trvajúce minimálne 3  roky, maximálne trvanie liečby bolo 
5  rokov. Štúdiová populácia pozostávala z 18 924 pacien-
tov, z toho 8 242 pacientov (43,5 %) bolo vhodných na dlho-
dobú liečbu ≥ 3 roky, z nich 8 228 dostalo minimálne jednu 
dávku štúdiovej medikácie, to reprezentuje 24 610 pacien-
to-rokov sledovania, medián sledovania predstavuje ob-
dobie 3,3 roka. Ďalších 6 651 pacientov bolo vhodných na 
liečbu v  trvaní od 3  do 4  rokov a  1 574  v  trvaní od 4  do 
5 rokov. Výsledky účinnosti a bezpečnosti v tejto subana-
lýze boli konzistentné s dátami pôvodnej štúdie ODYSSEY 

Schéma |  Celkové výsledky účinnosti a bezpečnosti alirokumabu vs placebo v štúdii ODYSSEY OUTCOMES.  

Upravené podľa [4,9,10,11]
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Graf 4 |  Výsledky účinnosti v subanalýze pacientov vhodných na dlhodobú liečbu alirokumabom.  
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OUTCOMES, celková mortalita v aktívnom ramene predsta-
vovala 4,7 % v porovnaní s 5,9 % mortalitou placebovej sku-
piny (p = 0,01), výskyt MACE predstavoval 12 % vs 14,2 % 
(p = 0,003), graf 4. Analýza bezpečnosti prináša porovna-
teľné dáta v oboch skupinách, 78,3 % pacientov v aliroku-
mabovej skupine a 80,2 % pacientov v placebovej skupine 
zaznamenalo preddefinovaný nežiadúci efekt, z toho 27,5 %, 
resp. 29,4 % bolo označených ako závažné, išlo o zhorše-
nie kompenzácie diabetes mellitus, resp. nástup ochorenia 

de novo, neurokognitívne poruchy, vzostup koncentrácie 
ALT a  AST nad 3-násobok ULN (Upper Limit of Normal – 
horný referenčný limit), bilirubínu nad 2-násobok ULN, kre-
atínkinázy (CK) nad 10-násobok ULN. Jediným parametrom, 
v ktorom bol vyšší výskyt v alirokumabovej skupine v po-
rovnaní s placebovou, boli lokálne reakcie v mieste vpichu, 
ktoré však pre pacienta nepredstavujú žiadne pridané riziko 
(schéma, graf 5, graf 6).

Graf 5 |  Výsledky bezpečnosti v subanalýze pacientov vhodných na dlhodobú liečbu alirokumabom.  

Upravené podľa [9]

Graf 6 |  Lokálne reakcie v mieste vpichu v subanalýze pacientov vhodných na dlhodobú liečbu alirokumabom. 

Upravené podľa [9]
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Záver
Na záver teda môžeme s istotou konštatovať, že dlhodobá 
liečba alirokumabom je nielen účinná, ale aj bezpečná a pri-
náša benefit pre pacientov v sekundárnej prevencii závaž-
ných aterosklerotických kardiovaskulárnych, cerebrovasku-
lárnych, ako aj periférnych cievnych príhod.
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Abstrakt

Přístup k prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se mění. Doporučené postupy postulují stále ambicióznější cílové 
hodnoty, k jejichž dosažení máme k dispozici řadu nových léčebných možností. Základem pro volby léčebných intervencí 
zůstává zhodnocení KV-rizika. K tomu u asymptomatických osob používáme od roku 2021 tabulky SCORE 2 a SCORE OP. 
Přestože nové algoritmy zpřesnily odhad rizika v okrajových skupinách pacientů, platí, že dlouhodobé reálné riziko mohou 
zásadním způsobem podhodnotit. Navíc prezentace šance na cévní příhodu v řádech jednotlivých procent není často do-
statečně důraznou motivací pro změnu životního stylu nebo zahájení farmakoterapie. Neporozumění negativním způsobem 
ovlivňuje adherenci takových pacientů. Kromě komunikace dlouhodobého KV-rizika můžeme pro zlepšení akceptace paci-
entem využívat koncept vaskulárního věku. Ten zjednodušuje vysvětlení konceptu rizika a prokazatelně zvyšuje podíl ne-
mocných adherentních k léčebným opatřením. Spolu s prosazováním zásad racionální farmakoterapie s maximálním vy-
užitím fixních kombinací k intervenci hlavních rizikových faktorů KV-onemocnění patří výše popsané postupy k základům 
strategie pro zlepšení výsledků KV-prevence.

Klíčová slova: arteriální hypertenze – dyslipidemie – kardiovaskulární riziko – prevence – vaskulární věk

Abstract

The approach to cardiovascular (CVD) disease prevention is changing. The recommended procedures postulate increas-
ingly ambitious target values, to achieve which we have a number of new treatment options available. CV risk assessment 
remains the basis for the choice of treatment interventions. For this, we use the SCORE 2 and SCORE OP tables from 
2021  for asymptomatic persons. Although the new algorithms have made the risk estimate more accurate in marginal 
groups of patients, it is true that they can significantly underestimate the real long-term risk. In addition, the presentation 
of the chance of a vascular event in the order of individual percentages is o
en not a strong enough motivation for changing 
lifestyle or starting drug therapy. Misunderstanding negatively affects the adherence of such patients. In addition to com-
municating long-term cardiovascular risk, we can use the concept of vascular age to improve patient acceptance. This sim-
plifies the explanation of the concept of risk and demonstrably increases the proportion of patients who adhere to treat-
ment measures. Together with the promotion of the principles of rational pharmacotherapy with the maximum use of fixed 
combinations for the intervention of the main risk factors of CV disease, the procedures described above belong to the 
foundations of the strategy for improving the results of CV prevention.

Key words: arterial hypertension – cardiovascular risk – dyslipidemia – prevention – vascular age

Úvod
Většina kardiovaskulárních onemocnění (KVO) i úmrtí je pod-
míněna aterosklerózou, procesem detekovatelným ve svých 

iniciálních fázích v cévních stěnách již od časné adolescence. 
Aterosklerózu máme všichni, ale jenom někteří se dožijí její 
klinické manifestace v  podobě aterotrombotické příhody. 
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Zdali a kdy k ní dojde, záleží na konstelaci rizikových faktorů, 
kterých bylo identifikováno několik set, a přesto jistě nejsme 
u konce seznamu [1]. Progrese aterosklerózy je přímo úměrná 
výši daného rizikového faktoru a době, po níž působí. I proto 
označujeme věk v predikčních systémech za nejdůležitější rizi-
kový faktor. Ve skutečnosti jej ale můžeme vnímat jako „pouhé“ 
vyjádření délky působení rizikových faktorů – osoba, která 
žádné RF nemá ani ve vysokém věku, nebude mít vyšší šanci 
na prodělání infarktu myokardu jen kvůli počtu let života. V po-
slední době se proto často hovoří o tzv. kumulativním kon-
ceptu rizika propracovaného zejména pro aterogenní lipidy 
krevní plazmy [2]. Úspěch strategie eradikace aterosklerózy 
a jejích komplikací obecně záleží na dvou parametrech: inten-
zitě ovlivnění rizikových faktorů a délce intervence. Optima-

lizace rizikových faktorů musí být dostatečně dlouhá, aby se 
efekt mohl maximálně projevit. Současně platí, že pokročilé 
fáze aterosklerotických cévních změn jsou nevratné. Aterom 
se může stabilizovat, ale nikdy zcela nezmizí a poškození cévní 
funkce (i struktury) trvá, ačkoli tlak rizikových faktorů odstra-
níme. To je další dobrý argument podporující strategie k časné 
identifikaci rizika a jeho rychlé modifikaci.

Čas je to, oč běží
Hovoříme-li o  časné intervenci aterosklerotického cévního 
rizika, logicky naše úvahy začnou režimovými opatřeními. 
Ta lze prosazovat od dětství, nemají nežádoucí účinky a jsou 
univerzálně aplikovatelná. Dietní doporučení pro snížení 
rizika aterosklerotického KVO (ASKVO) se prakticky kryjí 
s  populačně platnými zásadami zdravého stravování [3]. 
Prosazování co nejvyšší pohybové aktivity s cílem napomoci 
zlepšení metabolických rizikových faktorů a zvýšení kardio-
respirační zdatnosti jako důležitého prediktoru sníženého 
rizika úmrtí z  cévních příči, rovněž patří k  akceptovaným 
časným intervencím. V souvislosti s režimovými opatřeními 
si připomeňme, že pomáhají zlepšit kontrolu všech zná-
mých rizikových faktorů a velmi pravděpodobně mají příz-
nivý vliv i na ty, které se dosud nepodařilo identifikovat. Exi-
stují doklady o tom, že změna životního stylu může zvrátit 
nepříznivý rizikový profil a  zásadně tak ovlivnit prognózu. 
Vysoké riziko v časné dospělosti lze zavedením režimových 
opatření změnit a trvale tak trajektorii rizika příznivě upravit 
[4]. Bohužel (a celkem logicky) to funguje i opačně, kdy op-
timisticky vyhlížející konstelaci rizik v dětství nevhodný režim 
změní, a  s  tím i  negativně ovlivní celkové riziko sledova-
ného. Navíc víme, že „obliba“ režimových opatření mezi no-
siteli rizikových faktorů není velká a zdravý životní styl dodr-
žuje minimum osob v populaci (graf 1).

Obecně platí, že dodržování pravidel zdravého stravování 
a snahu o co nejvyšší pohybovou aktivitu považují pacienti 

Graf 2 |  Míra dodržování léčebných doporučení uváděná pacienty vyjádřená v procentech. Průzkum IQVIA v rámci 
Týdne adherence v ordinacích praktických lékařů a ambulantních internistů v Česku 2019: 62 všeobecných  
praktických lékařů (VPL) a 310 jejich pacientů a 40 internistů (INT) a 200 jejich pacientů
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za nejobtížněji splnitelnou součást léčebných doporučení. 
V průzkumu uspořádaném v  roce 2019 v  rámci Týdne ad-
herence v ordinacích praktických lékařů a ambulantních in-
ternistů v Česku odpovědělo více než 90 % dotázaných, že 
právě s dodržováním režimových opatření mají největší pro-
blém (graf 2).

Snižování KV-rizika je v rukou pacienta
Doporučené postupy v  KV-oblasti (a nejen v  ní) se v  po-
sledních letech shodují v  jednom aspektu: s přibývajícími 
možnostmi volby léčby se zvýrazňuje role pacienta a jeho 
ochota/odhodlání/vůle spolupracovat. Proto ve všech do-
poručených postupech najdeme sekce o adherenci a mo-
tivaci pacienta k léčbě, zdůrazňující nutnost získání důvěry 
a vytvoření předpokladů pro společné rozhodování o vedení 
terapie [3,6]. Takový přístup vytváří vhodné podmínky pro 
to, co je zvláště důležité v managementu všech chronických 
onemocnění a platí to beze zbytku i v oblasti prevence obě-
hových onemocnění. Jde o přijetí faktu, že všechny změny 
životního režimu ale i  většina farmakoterapeutických roz-
hodnutí musí být míněny „na vždy“, nebo alespoň na velmi 
dlouhou dobu. Všichni pacienti s nadváhou a obezitou mají 
zkušenost s krátkodobými „zázračnými“ dietami, které jim 
pomohly snížit hmotnost, ale efekt nikdy nebyl trvalý. Ana-
logicky krátkodobé dodržování velmi přísného a restriktiv-
ního dietního režimu k úpravě poruchy glukózové homeo-
stázy nebo dyslipidemie může mít velmi hezký biochemický 

efekt, ale prognózu pacienta zásadně neovlivní. Nelze jej 
totiž často dodržovat dlouhodobě a cestu „do starých kolejí“ 
jídelníčku provází návrat všech hodnocených parametrů 
mimo požadované rozmezí. Proto za ideální považujeme, 
pokud pacient pochopí, že chce-li dosáhnout podstatné 
změny, musí ji činit po malých krocích a od počátku s cílem 
trvalé změny/úpravy režimu.

Stanovení KV-rizika u asymptomatických 
osob: update z roku 2021
Doporučení pro KV-prevenci z roku 2021 přinesla jednu pod-
statnou změnu – nový stratifikační systém pro odhad rizika 
fatální a nefatální cévní příhody v následujících 10 letech – 
SCORE 2 a SCORE OP [7]. SCORE 2 odvozuje model uží-
vaný k  odhadu rizika ze studií na 45  kohortách zahrnu-
jících téměř 700  tisíc osob ze 13  evropských zemí, který 
byl následně validován na dalších 25  populačních skupi-
nách s více než 1,1 milionu sledovaných z 15 států Evropy. 
Základní úroveň KV-rizika pro jednotlivé regiony byla roz-
dělena do 4  kategorií podle dostupných údajů o  podílu 
KV-úmrtnosti: země s nízkým rizikem do 100/100 tis. oso-
bo-roků, středním rizikem do 150/100  tis. osobo-roků, 
vysokým rizikem do 300/100  tis. osobo-roků a  velmi vy-
sokým rizikem při vyšším podílu úmrtnosti z  oběhových 
příčin. Česko s mortalitou 195/100  tis. osobo-roků podle 
údajů z roku 2016 patří do skupiny zemí s vysokým KV-rizi-
kem (obr. 1).

Obr. 1 | Rozdělení regionů podle míry KV-úmrtnosti

nízké riziko středně zvýšené riziko vysoké riziko velmi vysoké riziko
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Možnosti odhadu rizika KVO nově obsahují i  posouzení 
rizika nefatálních příhod. Proto je míra rizika rozhodná pro 
zařazení posuzované osoby do jedné ze 4 rizikových kate-
gorií odlišná oproti algoritmu SCORE používanému v minu-
losti. K výpočtu rizika slouží i nadále stejné hlavní rizikové 
faktory, jako lipidový parametr se objevuje non-HDL-cho-
lesterol, který bezpochyby poskytuje přesnější odhad než 
dříve používaný celkový cholesterol (T-C – Total Choleste-
rol), tab. 1.

Nově se zavádí odlišné hraniční hodnoty pro různé věkové 
kategorie – tak se částečně omezuje nadhodnocování rizika 
u vyšších věkových kategorií z minulé verze algoritmu (tab. 2).

Doporučené postupy také hovoří o konceptu celoživotního 
rizika, které komunikuje prostřednictvím tabulek ukazujících 
prodloužení života bez KV-příhody v případě zanechání kou-
ření, snížení LDL-cholesterolu (LDL-C) o 1 mmol/l, redukce 
systolického krevního tlaku o 10 mm Hg při dané konstelaci 
rizikových faktorů. S ohledem na fakt, že efekt intervence 

Tab. 1 | Tabulka SCORE 2 pro vysoce rizikové regiony
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se prohlubuje s délkou a intenzitou každé takové, není divu, 
že největšího benefitu dosahují mladí intervenovaní paci-
enti. Abychom se vyhnuli práci s tabulkami, upozorňují do-
poručení také na možnost využití elektronických kalkulá-
torů. Ty jsou konsolidovaně uvedeny na webové stránce 
www.u-prevent.com. V podmínkách naší každodenní praxe 
jmenujme ještě praktické nástroje mobilní aplikace Data-
báze léčiv, jak budeme diskutovat na praktickém příkladě 
dále.

Motivace nemocných ke změně je klíčová
Abychom dosahovali dobré spolupráce s nemocnými a v ko-
nečném důsledku mohli dospět k  personalizované medi-
cíně, musíme s pacienty komunikovat. Není to vždy snadné, 
chybí nám čas, prostředky, nejsme v komunikaci systema-
ticky trénováni, naše snahy kazí média a mohli bychom ve 
výčtu překážek pokračovat. Přesto je přibližně polovina 
dlouhodobého úspěchu intervence KV-rizika založená na 
správném vysvětlení, edukaci a systematickém vedení pa-
cienta. S ohledem na zásadní význam tohoto aspektu hle-
dáme pomůcky, jak situaci usnadnit a zlepšit. Elektronické 
nástroje pomohou spolupráci zejména s mladšími pacienty. 
Prostředky self– a telemonitorace začínají pronikat do kli-
nické praxe: diabetolog dnes bez údajů z glukometru těžko 
určí další vedení léčby a řadu pacientů k pohybové aktivitě 
motivují nízká čísla napočítaných kroků na chytrých hodin-
kách. Na komunikaci myslí i doporučené postupy. Obtížnou 
kapitolu přiblížení situace KV-rizika mladším pacientům 
otevírají poslední doporučené postupy a navrhují ilustrovat 
mladším pacientům jejich situaci pomocí konceptu tzv. vas-
kulárního věku [3,8].

Koncept cévního věku: není nový, ale stále 
užitečný
Vaskulární věk dané osoby je definován jako věk, který by 
měl člověk se stejným vypočteným KV-rizikem, ale jehož ri-
zikové faktory by byly všechny v optimálním rozmezí, tj. s ri-
zikem zohledňujícím pouze věk a pohlaví. Kromě těchto pro-
měnných zohledňujeme při odhadu cévního věku v úvahu 
kouření, hladinu celkového cholesterolu, systolický krevní 
tlak a přítomnost diabetes mellitus. Poprvé byl koncept vas-
kulárního věku představen španělskými autory v roce 2010 
a již doporučené postupy z roku 2016 jej zařadily mezi uži-
tečné koncepty podporující adherenci [9,6].

Vaskulární věk se od kalendářního věku může zásadně 
lišit. Stárnutí tepen urychlují, a tedy vaskulární věk zvyšují 
rizikové faktory aterosklerózy a KVO, zejména vyskytují-li se 
současně. Terapeutické ovlivnění těchto rizikových faktorů, 
ať už farmakologicky, nebo změnami životního stylu, může 
proces cévního stárnutí a aterosklerózy zpomalit, zastavit, 
nebo dokonce částečně zvrátit. Jedná se o  velmi názorný 
koncept, který může i laikovi ozřejmit možná KV-rizika, ne-
zbytnost změny životního stylu a dodržování případně pře-
depsané farmakoterapie. S  úspěchem jej můžeme využít 
zejména u nemocných nižších věkových kategorií, pro něž 
běžné skórovací systémy (SCORE 2) přestavují „uklidňující 
informaci“ – v důsledku nízkého věku je šance na cévní pří-
hodu do 10 let u 40letého muže s kumulací rizikových fak-
torů stále relativně nízká. Pochopitelně naše vysvětlení nut-
nosti změny režimu nebo nastavení farmakoterapie naráží 
na nepochopení.

Při použití tabulky vaskulárního věku (tab. 3) lze pacien-
tovi ilustrovat, o kolik jsou jeho cévy starší, než odpovídá 
jeho biologickému věku na základě aktuální konstelace ri-
zikových faktorů.

Máme i  první důkazy, že takto facilitovaná edukace je 
efektivnější a  přináší i  významnější ovlivnění KV-rizika ve 
srovnání s běžně užívanými postupy (graf 3) [10].

Ke kalkulaci cévního věku dnes nemusíme používat pouze 
výše uvedené tabulky. K dispozici máme také aplikaci, která 
po zadání rozhodujících údajů vypočte vaskulární věk pro 
daného pacienta sama. Nemocný si samozřejmě takto svůj 
vaskulární věk může kontrolovat i sám. Výhodou je jedno-
duchost a další motivační prvek: alespoň část našich paci-
entů bude takový „elektronický prvek“ vnímat lépe a možná 
s větší naléhavostí. Uvědomme si, že vaskulární věk před-
stavuje koncept pro pacienty v nižších věkových kategori-
ích a u nich elektronické nástroje a možnosti bývají více vy-
užívány i akceptovány jako „důvěryhodné“. Proto jsme rádi, 
že tuto možnost v prostředí aplikace Databáze léčiv máme 
k dispozici (obr. 2).

Pochopení rizika – nezbytný předpoklad pro 
adherenci k léčebným opatřením
V  odstavcích výše jsme se zabývali nutností dlouhodobé 
(celoživotní) intervence k optimalizaci KV-rizika. Čím déle 
se daří rizikové faktory udržovat v  co nejpříznivějších 
mezích, tím lepší prognózu a pomalejší progresi ateroskle-

Tab. 2 |  Limity rizika vypočteného podle SCORE 2 nebo SCORE OP pro kategorii rizika KVO

nízké až středně zvýšené KV-riziko
léčba rizikových faktorů není obecně doporučena

< 50 let ≥ 70 let50–69 let

< 2,5 % < 7,5 %< 5 %

≥ 7,5 % ≥ 15 %≥ 10 %

2,5 až < 7,5 % 7,5 až < 15 %5 až < 10 %
vysoké KV-riziko
léčba rizikových faktorů má být zvážena

velmi vysoké KV-riziko
léčba rizikových faktorů je doporučena
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rotických cévních změn bude sledovaný mít. Tento koncept 
dobře ilustrovaly genetické studie srovnávající osoby s pří-
znivou konstelací rizikových faktorů (nízké hodnoty LDL-C 
a systolického krevního tlaku) ve srovnání se zbytkem po-
pulace (graf 4) [11].

Využití režimových opatření v tomto konceptu nebude roz-
porovat nikdo, ale v otázce časného zahajování farmakotera-
pie nepanuje taková shoda. Nechceme nahrazovat zdravý ži-
votní styl léky, obáváme se nežádoucích účinků, cítíme, že 
je správné přimět pacienty k doporučenému režimu a sami 
nemocní navíc často farmakoterapii odmítají. Odkládáním 
zahájení terapie ztrácíme často cenné roky, které nelze 
dohnat ani správnou a intenzivní léčbou v dalším průběhu 
sledování. Dobře známe výsledky klinických studií, v nichž 
autoři pokračovali v hodnocení sledovaných klinických udá-
lostí po skončení randomizovaných částí studie. Všechny 

tyto práce konstatují, že účastníci zařazení od počátku 
do aktivní/více intenzivní větve studie mají trvale lepší 
prognózu než ti, kteří prošli prvních několik let sledování 

Tab. 3 | Tabulka vaskulárního věku
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v placebových/méně intenzivních větvích studie. A to, přes-
tože po ukončení aktivních částí studií dostali všichni paci-
enti léčbu prokázanou jako tu lepší [12–15].

Tato pozorování mají implikace pro každodenní praxi. Odklá-
dání farmakoterapie v naději, že se podaří vše zvládnout reži-
movými opatřeními, má zásadní konsekvence pro prognózu. 
A zde se vrátíme zpět k tématu komunikace. Získání pacienta 
pro farmakoterapii nemusí být snadné, uvědomujeme si, jak 
náročné dodržování lékového režimu může být, zejména má-li 
být dlouhodobý. S výhodou využíváme fixní kombinace, dnes 
již i více účinných látek umožňujících kontrolu více rizikových 
faktorů současně. Silnými argumenty jsou prokázaná dlou-

hodobá účinnost a bezpečnost. Ta byla u hlavních tříd antihy-
pertenziv i hypolipid emik prokázána opakovaně a je pouze na 
nás, abychom toto vědomí v pacientech posilovali.

Závěr
V souladu s výše uvedeným doporučené postupy dnes uvá-
dějí, že bychom zahájení farmakoterapie s  pacienty měli 
diskutovat bez zbytečných odkladů. Jak dnes víme, nejde 
pouze o to dosáhnout kontroly rizikových faktorů, ale také 
o  to, abychom jí dosáhli rychle. Známý princip intervence 
LDL-C „čím níže, tím lépe“ tak dnes můžeme modifikovat na 
„čím dříve níže, tím lépe“. A vlastně jej lze aplikovat na celý 

Obr. 2 |  Ukázky výsledků kalkulace vaskulárního věku pomocí aplikace Databáze léčiv

Graf 4 | Kombinovaný vliv nižší hladiny LDL-C a nižšího STK na celoživotní riziko KVO. Upraveno podle [11]
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koncept KV-rizika, které by mělo být co nejnižší po co nej-
delší dobu.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN 64165.

Literatura

1. Češka R. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. Triton: Praha 
2012. ISBN 9788073875992.
2. Ressia A, Dell’Oca N, Reyes X et al. Cumulative LDL-C burden as a CVD 
risk predictor on familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis 2018: 
275: E81-E82. Dostupné z  DOI: <https://doi.org/10.1016/j.atherosclero-
sis.2018.06.226>.
3. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. [ESC Scientific Document Group]. 
2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid mo-
dification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J  2020; 41(1):111–188. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>.
4. Pollock BD, Stuchlik P, Harville EW et al. Life course trajectories of 
cardiovascular risk: Impact on atherosclerotic and metabolic indicators. 
Atherosclerosis 2019; 280: 21–27. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.atherosclerosis.2018.11.008>.
5. Teo K, Lear S, Islam S, Mony P et al PURE Investigators. Prevalence of 
a healthy lifestyle among individuals with cardiovascular disease in high-, 
middle- and low-income countries: The Prospective Urban Rural Epide-
miology (PURE) study. JAMA 2013; 309(15): 1613–1621. Dostupné z  DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1001/jama.2013.3519>. 
6. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S  et al. 2016  European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task 
Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Car-
diovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by repre-
sentatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the spe-
cial contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention 
& Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016; 37(29): 2315–2381. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106>. 
7. Visseren FL, Mach F, Smulders YM et al. [ESC Scientific Document 
Group]. 2021 ESC Guidelineson cardiovascular disease prevention in clini-

cal practice. Eur J Prev Cardiol 2022; 29(1): 5–115. Dostupné z DOI: <http://
dx.doi.org/10.1093/eurjpc/zwab154>.
8. Vrablík M, Piťha J, Blaha V et al. Stanovisko výboru České společnosti 
pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipi-
demií z roku 2019. AtheroRev 2019, 4(3): 126–137. 
9. Cuende JI, Cuende N, Calaveras-Lagartos J. How to calculate vascu-
lar age with the SCORE project scales: a new method of cardiovascular risk 
evaluation. Eur Heart J 2010; 31(19): 2351–2358. Dostupné z DOI: <http://
dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehq205>.
10. Lopez-Gonzalez AA, Aguilo A, Frontera M et al. Effectiveness of the Heart 
Age tool for improving modifiable cardiovascular risk factors in a Southern 
European population: a randomized trial. Eur J Prev Cardiol 2015; 22(3): 389–
396. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/2047487313518479>.
11. Ference BA, Bhatt DL, Catapano AL et al. Association of Genetic Va-
riants Related to Combined Exposure to Lower Low-Density Lipoproteins 
and Lower Systolic Blood Pressure With Lifetime Risk of Cardiovascular Di-
sease. JAMA 2019; 322(14): 1381–1391. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1001/jama.2019.14120>.
12. Gupta A, Mackay J, Whitehouse A et al. Long-term mortality a
er blood 
pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hyperten-
sion in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy 
study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. Lancet 2018; 
392(10153): 1127–1137. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/
S0140–6736(18)31776–8>. Erratum in Lancet 2018; 392(10156): 1402. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(18)32517–0>.
13. Margolis KL, Davis BR, Baimbridge C et al. Long-term follow-up of mode-
rately hypercholesterolemic hypertensive patients following randomization 
to pravastatin vs usual care: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Tre-
atment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). J Clin Hypertens 2013; 
15(8): 542–554. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jch.12139>.
14. Kostis WJ, Moreyra AE, Cheng JQ et al. Continuation of mortality redu-
ction a
er the end of randomized therapy in clinical trials of lipid-lowering 
therapy. J Clin Lipidol 2011; 5(2): 97–104. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1016/j.jacl.2011.01.006>.
15. Ford I, Murray H, McCowan C  et al. Long term safety and efficacy 
of lowering LDL-cholesterol with statin therapy: 20-year follow up of 
West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2016; 133(11): 
1073–1080. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIO-
NAHA.115.019014>.



www.atheroreview.eu AtheroRev 2023; 8(1): 25–31

25

Abstrakt

Aterosklerózou podmienené kardiovaskulárne (KV) ochorenia predstavujú hlavnú príčinu morbidity a mortality. Medzi naj-
dôležitejšie ovplyvniteľné rizikové faktory aterosklerózy patria artériová hypertenzia a dyslipidémia. Ich súčasný výskyt 
možno označiť termínom „lipitenzia“. Prítomnosť lipitenzie má multiplikatívny efekt na KV-riziko, preto v prípade súčas-
nej liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie možno očakávať významný synergický pokles KV-rizika. Ramipril ako pred-
staviteľ skupiny ACE-inhibítorov (ACEi) a rosuvastatín sú široko používané na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémie. 
Použitie novej fixnej kombinácie ramiprilu a rosuvastatínu (Rosuramlon) môže viesť k zlepšeniu adherencie k liečbe a vý-
znamnejšiemu poklesu KV-rizika. Rosuramlon je vhodný u pacientov s  ľahkou a stredne ťažkou artériovou hypertenziou 
a dys lipidémiou a je ho možné kombinovať s ďalšími antihypertenzívami a hypolipidemikami. 

Kľúčové slová: artériová hypertenzia – dyslipidémia – fixná kombinácia – lipitenzia – ramipril – rosuvastatín

Abstract

Atherosclerosis-related cardiovascular (CV) diseases are the main cause of morbidity and mortality. Among the most im-
portant modifiable risk factors for atherosclerosis are arterial hypertension and dyslipidemia. Their concurrent presence 
can be characterized by the term “lipitension”. The presence of lipitension has a multiplicative effect on CV risk, therefore, 
in the case of simultaneous treatment of arterial hypertension and dyslipidemia, a significant synergistic decrease in CV 
risk can be expected. Ramipril as a representative of the group of ACE inhibitors and rosuvastatin are widely used for the 
treatment of arterial hypertension and dyslipidemia. The use of a new fixed combination of ramipril and rosuvastatin (Ro-
suramlon) may lead to improved adherence to treatment and a more significant decrease in CV risk. Rosuramlon is suitable 
for patients with mild and moderate arterial hypertension and dyslipidemia and can be combined with other antihyperten-
sive and hypolipidemic agents.

Key words: arterial hypertension – dyslipidemia – fixed combination – lipitension – ramipril – rosuvastatin

Epidemiológia artériovej hypertenzie 
a dyslipidémie
Aterosklerózou podmienené kardiovaskulárne ochorenia (KVO) 
predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu morbidity a mortali-
ty. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 
2019 boli zodpovedné za 16 % (8,9 milióna) úmrtí na celom 
svete. Navyše, KVO za posledných 20  rokov zaznamenali 
najvyšší nárast zo všetkých príčin mortality, a to až o 2 mi-
lióny oproti roku 2000 [1]. Analýza projektu Global Burden 
of Disease preukázala, že celková prevalencia kardiovasku-

lárnych (KV) príhod sa bude ďalej zvyšovať zo súčasných 
1 655 na 100 000 obyvateľov na 1 845 v roku 2030 [2]. Tento 
trend je spôsobený starnutím populácie, ako aj nárastom 
výskytu obezity, diabetes mellitus a metabolického syndró-
mu a možného vplyvu niektorých novších rizikových fakto-
rov (kyselina močová) [3].

Hlavnou príčinou vzniku KVO je ateroskleróza, na rozvoji 
ktorej sa podieľajú viaceré rizikové faktory. Podľa štúdie 
INTER HEART sú najčastejšími ovplyvniteľnými rizikovými 
faktormi pre KV-príhody artériová hypertenzia, dyslipid émia, 
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fajčenie tabakových výrobkov, diabetes mellitus, obezita, 
fyzická inaktivita a  ďalšie; medzi neovplyvniteľné rizikové 
faktory patrí najmä vek, mužské pohlavie a genetická záťaž 
v  rodine, na ktorú môže poukazovať aj predčasný výskyt 
KVO u rodičov v nižšom veku [4,5]. Tie isté faktory sú zodpo-
vedné aj za vznik väčšiny cerebrovaskulárnych príhod (CMP 
– cievna mozgová príhoda), čo potvrdila štúdia INTERSTROKE 
[6].

Rizikové faktory sa zriedkavo vyskytujú izolovane; sú-
časný výskyt viacerých rizikových faktorov je typický pre 
pacientov s  KV-príhodami [5]. Súčasný výskyt artériovej 
hypertenzie a dyslipidémie je natoľko častý, že sa pre túto 
kombináciu začal používať pojem „lipitenzia“. Podľa štúdie 
i-SEARCH, ktorá sledovala 17 092 pacientov liečených na ar-
tériovú hypertenziu v 26 rôznych krajinách, až 40–60 % malo 
súčasný výskyt zvýšenej hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C) 
[7]. Prieskum autorov Thomas et al na 108 859 mužoch a že-
nách, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v IPC Center 
v Paríži, ukázal, že až 25,1 % vyšetrených mužov a 11,5 % vy-
šetrených žien malo súčasne artériovú hypertenziu a dysli-
pidémiu, pričom u mužov hypertonikov bol výskyt dyslipid-
émie až 70 %, čo predstavovalo 2-násobok oproti mužom 
s  normálnymi hodnotami krvného tlaku. U  žien bol tento 
rozdiel až 3-násobný [8]. Podobné výsledky boli pozorované 
aj v talianskej štúdii PAMELA [9].

Dáta z Českej a Slovenskej republiky bohužiaľ nie sú oveľa 
povzbudivejšie: údaje z českej štúdie Czech post-MONICA, 
v ktorej bolo sledovaných 2 508 pacientov vo veku 40–65 
rokov, ukázali výskyt hypertenzie u 52 % súboru a súčasný 
výskyt lipitenzie u 30 % vyšetrených pacientov [10]. V štúdi-
ách TELMISTAR realizovaných na Slovensku, do ktorých boli 
zapojení pacienti s artériovou hypertenziou, 58,4 % pacien-
tov nedosahovalo cieľové hodnoty pre celkový cholesterol 
(T-C – Total Cholesterol) a až 78,7 % pacientov nedosaho-
valo cieľové hodnoty pre LDL-C [11]. Retrospektívna štúdia 
autorov Tóth a Pella, ktorá spracovala (na slovenské pomery 
nevídaných) 220 657 záznamov vyšetrení LDL-C 72 039 pa-
cientov v  sekundárnej prevencii KV-príhod, zistila, že až 
vyše 90 % pacientov vo veľmi vysokom KV-riziku nedosaho-
valo cieľové hodnoty pre LDL-C [12].

Patofyziológia lipitenzie
Artériová hypertenzia a dyslipidémia spúšťajú v organizme 
kaskádu patofyziologických pochodov, ktoré vedú k rozvoju 
endotelovej dysfunkcie. Cievny endotel je hlavným regulač-
ným orgánom pre cievnu homeostázu, pričom pri chronic-
kej patologickej aktivácii u pacientov s hypertenziou a dysli-
pidémiou sa iniciuje kaskáda zápalových mechanizmov, ktoré 
potencujú proaterogénne prostredie a vedú k rozvoju a pro-
gresii aterosklerotických plátov v koronárnych, cerebrálnych 
aj periférnych artériách, čo môže mať za následok vznik KV-prí-
hod [13]. Niektoré z týchto mechanizmov boli popísané v ex-
perimentálnych štúdiách. Dyslipidémia zvyšuje aktivitu tka-
nivového renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS), 
ktorý má jednoznačne dokázaný vzťah k patofyziológii a roz-

voju artériovej hypertenzie. Nadprodukcia angiotenzínu II 
pri artériovej hypertenzii vedie ku aktivácii endotelovej 
NADPH-oxidázy, ktorá produkuje voľné kyslíkové radikály 
(superoxidový anión); tie následne môžu katalyzovať vznik 
oxidovaných LDL-častíc, ktoré prenikajú subendoteliálne a vedú 
k rozvoju aterosklerózy. Poškodená cievna stena je potom 
citlivejšia na vazopresory [14,15]. Superoxidový anión okrem 
toho znižuje produkciu oxidu dusnatého (NO), ktorý naopak 
predstavuje významný protektívny faktor [16]. Dyslipidémia 
taktiež spôsobuje porušenie membrán v bunkách obličiek 
s  následnou retenciou sodíka a  vzostupom krvného tlaku 
[17]. Pozornosť sa venuje aj aterosklerotickému poškodeniu 
v oblasti karotických teliesok, ktoré sú zodpovedné za sní-
manie výšky krvného tlaku (baroreceptory); ich dysfunkcia 
vedie ku chronicky zvýšenej aktivite sympatikového nervo-
vého systému a rozvoju artériovej hypertenzie [18].

Vplyv lipitenzie na KV-riziko
Je dôležité si uvedomiť, že súčasná prítomnosť viacerých ri-
zikových faktorov, ako sú artériová hypertenzia a dyslipidé-
mia, KV-riziko nesčítava, ale znásobuje [19]. Dáta z veľkej 
americkej epidemiologickej štúdie MRFIT (Multiple Risk Factor 
Interventional Trial), ktorá sledovala 202 620 mužov v stred-
nom veku, ukázali, že riziko adjustované na vek pre KV-mor-
talitu bolo 10-násobne vyššie pre mužov, ktorí mali najvyš-
šie hodnoty podľa kvintilov krvného tlaku a  cholesterolu, 
v porovnaní s mužmi vyskytujúcimi sa v prvom kvintile hodnôt 
týchto faktorov [20]. Tieto výsledky reflektujú aj viaceré skó-
rovacie systémy pre pacientov s KV-rizikovými faktormi, z kto-
rých sa na Slovensku odporúča používať systém SCORE. Eu-
rópska kardiologická spoločnosť (ESC – European Society 
of Cardiology) publikovala novú verziu Odporúčaní o KV-pre-
vencii v roku 2021, v ktorých je uvedená nová verzia tabu-
liek SCORE pre výpočet 10-ročného rizika fatálnych aj nefa-
tálnych KV-príhod pre pacientov v primárnej prevencii. Na 
výpočet rizika sa použije vek a pohlavie pacienta, prítom-
nosť fajčenia, výška krvného tlaku a hodnota nonHDL-cho-
lesterolu [5].

Schéma 1 |  Synergický pokles KV-rizika pri súčasnej 

liečbe artériovej hypertenzie a dyslipid-

émie. Pokles krvného tlaku (TK) o 10 %  
a celkového cholesterolu (CHOL) o 10 % 
vedie k poklesu KV-rizika o 45 %.  
Upravené podľa [21]
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Multiplikatívny efekt hypertenzie a dyslipidémie na riziko 
KV-príhod zároveň naznačuje, že súčasné zníženie krvného 
tlaku a úprava dyslipidémie bude viesť k vyššiemu poklesu 
KV-rizika, ako by bol súčet poklesov rizík pri úprave riziko-
vých faktorov samostatne (schéma 1) [21]. Dosiahnutie cie-
ľových hodnôt krvného tlaku a  lipidov sa odporúča u  pa-
cientov v primárnej aj sekundárnej prevencii KV-príhod [5].

Terapeutické možnosti pri manažmente 
lipitenzie 
Medicína založená na dôkazoch ukazuje na základe veľkého 
množstva prospektívnych intervenčných štúdií, že včasná 
liečba artériovej hypertenzie významne znižuje KV-morbi-
ditu aj mortalitu v primárnej i sekundárnej prevencii atero-
sklerózou podmienených KVO, ale aj riziko hemoragických 
cievnych mozgových príhod (CMP), srdcového a obličkového 
zlyhávania a fibrilácie predsiení [22]. Keďže kľúčovú úlohu pri 
spoločnom výskyte artériovej hypertenzie a  dyslipidémie 
zohráva renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS), je 

zrejmé, že liekmi prvej voľby artériovej hypertenzie u  pa-
cientov s  dyslipidémiou budú ACE-inhibítory (ACEi) alebo 
blokátory receptorov AT1 pre angiotenzín II (ARB – Angio-
tensin Receptor Blockers/sartany). Ich efekt popisuje sché-
ma 2. Výhodu pre ACEi môže predstavovať ich súčasný efekt 
na pokles hladiny ARB, ako aj inhibícia degradácie bradykinínu, 
čo vedie k ďalšiemu zvýšeniu hladiny protektívneho NO [23].

Interakcia medzi artériovou hypertenziou a dyslipidémiou 
bola preukázaná vo viacerých klinických štúdiách s ACEi. 
V štúdii SMILE (Survival of Myocardial Infarction Long-term 
Evaluation), v ktorej bolo sledovaných 1 500 pacientov s akút-
nym infarktom myokardu liečených zofenoprilom, pacienti 
so súčasným výskytom dyslipidémie mali viac ako 2-násobný 
pokles fatálnych aj nefatálnych KV-príhod oproti pacientom bez 
dyslipidémie [24]. Štúdie QUIET (Quinapril Ischemic Events 
Trial) a TREND (Trial on Reversing Endothelial Dysfunction) 
preukázali významnejší pokles progresie aterosklerózy u pa-
cientov s vyššími hodnotami LDL-C [25].

Statíny v súčasnosti predstavujú základný kameň liečby 
dyslipidémie [5]. Keďže cholesterol je v súčasnej dobe po-
važovaný za najkauzálnejší rizikový faktor pre aterosklerózu 
a  jej komplikácie [27], primárnym cieľom liečby dyslipid-
émie je hladina LDL-C stanovená podľa stupňa závažnosti 
celkového KV-rizika [5]. Na základe množstva statínových 
štúdií vykonaných za posledných viac ako 30  rokov majú 
statíny v  sekundárnej i  primárnej prevencii ASKVO naj-
vyššiu úroveň dôkazov a najvyššiu triedu odporúčaní (A-I) 
[5,28]. Metaanalýza Cholesterol Treatment Trialists’ Colla-
boration, ktorá zahŕňala vyše 170 000 pacientov z 26 ran-
domizovaných klinických štúdií, preukázala, že pokles hla-
diny LDL-C o 1 mmol/l vedie v priebehu 5 rokov k zníženiu 
výskytu závažných KV-príhod o 22 % a  celkovej mortality 
o 10 % [29].

Najmodernejšie a  najviac používané statíny v  súčasnej 
dobe sú atorvastatín a rosuvastatín. Ich účinok na zníženie 
koncentrácie cholesterolu je porovnateľná v ich ekvivalent-
ných dávkach: 20 mg atorvastatínu zodpovedá 10 mg rosu-
vastatínu a pod [30,31] (tab. 1). Statíny majú okrem efektu 
na LDL-C tiež viaceré pleiotropné účinky, medzi ktoré patrí 
aj znižovanie krvného tlaku. Efekt statínov na krvný tlak bol 
popísaný vo viacerých observačných štúdiách [32–35], čo 
potvrdila aj metaanalýza autorov Briasoulis et al [36]. Na-

Tab. 1 | Ekvivalentné dávky statínov. Upravené podľa [30,31]

rosuvastatín
(mg)

atorvastatín
(mg)

simvastatín
(mg)

pitavastatín
(mg)

lovastatín
(mg)

pravastatín
(mg)

fluvastatín
(mg)

pokles LDL-C
(%)

– – 10 1 20 40 40 28–34

5 10 20 2 40 80 80 35–42

10 20 40 4 80 – – 39–47

15 30 – – – – – –

20 40 (80) – – – – 46–52

30 60 – – – – – –

40 80 – – – – – 51–55

Schéma 2 |  Mechanizmus účinku ACEi a  ARB.  

Upravené podľa [23]
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priek tomu, že neexistujú randomizované prospektívne štúdie, 
ktoré by sledovali vplyv statínov na zmenu krvného tlaku ako 
primárneho ukazovateľa štúdie, existujú viaceré dôkazy, že 
statíny v kombinácii s ACEi majú synergický antihyperten-
zívny efekt [37,38].

Výhody súčasnej liečby oboch zložiek 
lipitenzie
U pacientov so súčasným výskytom artériovej hypertenzie 
a dyslipidémie je vhodné začať liečbu oboch rizikových fak-
torov naraz [5]. Okrem synergického efektu na pokles KV-ri-
zika (súčasný pokles krvného tlaku a hladiny cholesterolu 
o 10 % vedie k poklesu rizika vzniku KV-príhod až o 45 %), 
má súčasná iniciácia liečby aj pozitívny vplyv na adheren-
ciu (počet užitých dávok lieku za dané obdobie) k  liečbe 
(obr. 1), [21]. Chapmanova štúdia na 8 406 pacientoch pre-
ukázala, že pacienti, u ktorých bol rozdiel v nasadení anti-
hypertenzívnej a hypolipidemickej liečby menej ako 30 dní, 
mali o 34 % vyššiu adherenciu k  liečbe oproti pacientom, 
u ktorých bol časový posun v nasadení jednotlivých liekov 
väčší [39].

V prípade, že pacienti sú liečení súčasne antihypertenzívom 
(ACEi) aj statínom, je možné zlúčiť oba prípravky do jednej 
tablety. Využitie fixnej kombinácie vedie taktiež k vyššej ad-
herencii k liečbe, čo je dôležité pre dlhodobé zníženie rizika 
KV-príhod [40]. Austrálska štúdia Simonsa et al preukázala, 
že prerušenie liečby počas 12  mesiacov pri užívaní fixnej 
kombinácie bolo zaznamenané u 34 % pacientov, zatiaľ čo 
pri 2 samostatných tabletách až u 57 % pacientov. Medián 
perzistencie k liečbe bol u fixnej kombinácie 42 mesiacov, 
pri oddelených tabletách iba 7 mesiacov. To malo efekt aj 
na 4-ročnú mortalitu: pri fixnej kombinácii s lepšou perzis-
tenciou k liečbe dosiahla mortalita 8 %, zatiaľ čo pri oddele-
ných tabletách až 18 % [41].

Rosuramlon: nová fixná kombinácia ramiprilu 
a rosuvastatínu
Rosuramlon predstavuje novú fixnú kombináciu rosuvasta-
tínu a ramiprilu, ktorá bude k dispozícii pre slovenských pa-
cientov; v Českej republike už s touto kombináciou majú skú-
senosti viacerí lekári i pacienti [42]. Podobne ako pri iných 
fixných kombináciách, aj Rosuramlon bude k dispozícii vo via-
cerých dávkach (tab. 2). Ako rosuvastatín, tak aj ramipril sú 
indikované u pacientov k prevencii a liečbe KV-príhod.

Účinok rosuvastatínu bol sledovaný vo viac ako 20 klinic-
kých štúdiách integrovaných do programu GALAXY. Z tohto 
veľkého množstva vedeckých prác možno spomenúť porov-
návacie statínové štúdie STELLAR, MERCURY I  a  II a  AN-
DROMEDA, v ktorých bol porovnávaný efekt rôznych dávok 
rosuvastatínu s  inými statínmi na hladiny lipidov a  viace-
rých biomarkerov (napr. vysoko-senzitívneho CRP/hsCRP) 
[43–46]. Pozitívny efekt rosuvastatínu na zníženie progresie 
hrúbky intima-media na karotických artériách bol popísaný 
v štúdii METEOR [47]. V štúdiách ASTEROID a SATURN bola 
sledovaná regresia aterosklerotických plátov pri vyšetrení 
intravaskulárnou ultrasonografiou [48,49]. Vplyv rosuvasta-
tínu na výskyt KV-príhod v primárnej prevencii u pacientov so 
zvýšeným KV-rizikom (vyjadreným hladinou hsCRP > 2 mg/l) 
bol študovaný v projekte JUPITER, v ktorom bol preukázaný 
signifikantný pokles výskytu nefatálneho infarktu myokardu, 
CMP, ako aj KV- a celkovej mortality [50]. Klasické dlhodobé se-
kundárne preventívne placebom kontrolované štúdie u pacien-
tov s akútnym infarktom myokardu alebo CMP s rosuvastatí-
nom realizované neboli. Krátkodobé štúdie LUNAR a POLARIS 
sledovali rozdielny efekt rosuvastatínu a atorvastatínu na hla-
diny lipidov u pacientov po akútnom infarkte myokardu, avšak 
výskyt KV-príhod v týchto štúdiách sledovaný nebol [51,52]. 
Existuje však retrospektívna štúdia porovnávajúca účinok 
rosuvastatínu v  dávke 20/40  mg a  atorvastatínu v  dávke 
40/80 mg u pacientov po infarkte myokardu. Z jej výsledkov 
vyplýva, že výskyt kombinovaného ukazovateľa (nefatálny in-
farkt myokardu, CMP a KV-mortalita) sa nelíšil medzi jednot-
livými skupinami po 1 mesiaci ani po 1 roku sledovania [53].

Ramipril má okrem antihypertenzívneho účinku preve-
reného v štúdii CARE [54] tiež preukázanú účinnosť v pri-
márnej a sekundárnej prevencii CMP a infarktu myokardu. 
Uznávaná štúdia HOPE (Heart Outcomes Prevention Evalu-
ation) preukázala pozitívny efekt ramiprilu na pokles kombi-
novaného ukazovateľa (nefatálny infakrt myokardu, cievna 
mozgová príhoda a kardiovaskulárna mortalita) o 21 % [55]. 
Ramipril mal pozitívny účinok aj u pacientov s diabetickou 
a nediabetickou nefropatiou (štúdie MICRO-HOPE a REIN) 
[56,57], aj u pacientov po infarkte myokardu a so srdcovým 
zlyhávaním (štúdia AIRE a jej pokračovanie AIREX) [58,59].

Kombinácia rosuvastatínu s ramiprilom preukázala v menšej 
angiografickej štúdii s intravaskulárnou ultrasonografiou na 
40  pacientoch signifikantnejší pokles celkového objemu 
aterómu oproti samotnému rosuvastatínu a okrem toho do-
siahla kombinovaná liečba významnejší pokles hsCRP [60].

Záver
Pojem „lipitenzia“ označuje súčasný výskyt artériovej hyper-
tenzie a dyslipidémie. Fixná kombinácia rosuvastatínu a ra-
miprilu (prípravok Rosuramlon) je kombináciou významne 
kardioprotektívnych liekov, ktoré majú solídnu oporu me-
dicíny založenej na dôkazoch a boli v minulosti testované 
vo veľkom počte prospektívnych randomizovaných štúdií. 
Rosuramlon je vhodný pre pacientov s dyslipidémiou vyža-
dujúcich farmakologickú liečbu statínom (t.j. majú vysoké 

Tab. 2 |  Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku 

Rosuramlon. Upravené podľa [61]

rosuvastatín 
(mg)

ramipril
(mg)

Rosuramlon 10 mg/5 mg 10 5

Rosuramlon 10 mg/10 mg 10 10

Rosuramlon 20 mg/5 mg 20 5

Rosuramlon 20 mg/10 mg 20 10
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alebo veľmi vysoké celkové KV-riziko) a miernou až stredne 
ťažkou hypertenziou. Podľa závažnosti hypertenzie a  prí-
tomnosti ďalších rizikových faktorov alebo pridružených 
ochorení možno Rosuramlon kombinovať s  ďalšími anti-
hypertenzívami (blokátory kalciových kanálov, diuretiká, 
betablokátory a ďalšie). Pacienti vhodní pre liečbu príprav-
kom Rosuramlon môžu byť v primárnej alebo sekundárnej 
prevencii KVO. Rosuramlon je možné použiť aj u pacientov 
s diabetickou alebo nediabetickou nefropatiou. Kontraindi-
kácie tohto lieku sú totožné s  kontraindikáciami jednotli-
vých komponentov [61].
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Abstrakt

Pokročilé aterosklerotické změny mohou vzdorovat i naší velmi účinné terapii. Proto stále častěji zvažujeme možnost za-
stavit jejich vznik terapií, která by sice byla méně intenzivní, zato včas nasazená. Tato léčba by měla být zaměřena na muže 
a ženy i nižšího středního věku s mírně zvýšenými hodnotami aterogenních lipidů a krevního tlaku, u kterých s farmakotera-
pií váháme. Zásadní je vybrat skutečně ty osoby, které budou z hypolipidemické a antihypertenzní léčby s velkou pravděpodob-
ností profitovat, a následně je přesvědčit, že by měly užívat léky ve věku, ve kterém se necítí být v ohrožení a nic jim neschází. 
Jedním z prostředků, jak uspět, je zahájit terapii menšími dávkami léků ovlivňujících příznivě krevní tlak, lipidové spektrum pří-
padně další metabolické parametry, ideálně antihypertenziva a statinu ve fixní kombinaci, tedy v jedné tabletě. Tím by bylo do-
saženo jednak výrazného snížení rizika nežádoucích účinků, jednak zjednodušení léčby, tedy zvýšení její přijatelnosti. Tím však 
není jakkoli snížen význam režimových opatření. Tuto problematiku se pokusíme přiblížit v následujícím krátkém přehledu. 

Klíčová slova: dyslipidemie – hypertenze – načasování léčby

Abstract

Advanced atherosclerotic changes can resist even very effective therapy. Therefore, to stop development of such changes at 
its beginning, it is intensively discussed less intensive, but early initiated pharmacotherapy. This treatment should be consi-
dered in men and women already of lower middle age with even moderately elevated values of atherogenic lipids and blood pres-
sure, in which we are generally hesitating to start drug treatment. The first step is to select individuals who will very probably 
benefit from the treatment, the second step is to convince them that they should take the medicine at age when they feel no 
discomfort and no risk for developing cardiovascular disease. One solution is to start therapy with smaller doses of drugs that 
favorably affect blood pressure, the lipid spectrum or other metabolic parameters, optimally antihypertensive drug and statin 
in a fixed combination, in one tablet. This could achieve not only a significant reduction in the risk of drug side effects but 
could also simplify the treatment and, in general, to increase its acceptability. It is of importance to tell that these considera-
tions do not in any way diminish the importance of healthy lifestyle. We will try to address this issue in the following overview.

Key words: dyslipidemia – hypertension – timing of treatment

Úvod
Tři a půl tisíce let hledali lékaři lék proti vzteklině. Tato nemoc 
přinášela postiženým krutou smrt. Způsobovalo ji něco ne-
známého a neviditelného. Louis Pasteur (1822–1895) v roce 
1861 objevil existenci infekčních onemocnění včetně vztekliny 
a byl jedním z prvních, kdo zavedl jako ochranu proti infek-
cím včetně vztekliny očkování. V jedné hře věnované tomuto 
vědci je přirovnáno očkování k záchrannému kočáru, který 
musí dopravit ochranné látky do mozku dříve, než tam 
dorazí smrtící kočár s původcem vztekliny. Další nebezpeč-

ný smrtící kočár, který v době L. Pasteura nebyl tak patrný 
jako nyní, je naložen faktory způsobujícími aterosklerotické 
změny a často míří poměrně velkou rychlostí a pravidelně 
do našich tepen již od dětství. Smutné studie v pitevnách 
ukazují na počátek jeho destruktivní cesty ve velmi mladém 
věku, ačkoliv je navenek také dlouhou dobu neviditelný 
[1,2]. Záludnost aterosklerotických změn je právě v tom, že 
se vyvíjejí pomalu, skrytě, mají stadia „dřímoty“ a relativ-
ní stability. Následně však může dojít k jejich velmi rychlé 
progresi a destabilizaci (graf); v této fázi své nositele velmi 
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tika, zlato, digoxin, atorvastatin, warfarin, letermovir, antihypertenziva a vasodilatancia. Fertilita, těhotenství a kojení*: Přípravek Lipertance je kontraindikován během těhotenství a kojení. Fertilita*: U některých pacien-
tů léčených blokátory kalciových kanálů byly zaznamenány reverzibilní biochemické změny na hlavové části spermatozoí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje*: Schopnost reagovat může být narušena při zá-
vrati, bolesti hlavy, únavě nebo nauzee. Opatrnost je zapotřebí zejména na začátku léčby. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: edém. Časté: nazofaryngitida, hypersenzitivita, hyperglykemie, somnolence, závrať, bolest hlavy, 
dysgeuzie, parestezie, vertigo, postižení zraku, diplopie, tinitus, palpitace, hypotenze (a účinky spojené s hypotenzí), zčervenání, faryngolaryngeální bolest, epistaxe, kašel, dyspnoe, nauzea, zvracení, bolest horní a dolní části břicha, 
dyspepsie, průjem, zácpa, změny způsobu ve vyprazdňování stolice, flatulence, vyrážka, pruritus, otok kloubů, otok kotníků, bolest končetin, artralgie, svalové spasmy, myalgie, bolest zad, astenie, únava, periferní edém, abnormál-
ní výsledky testů jaterních funkcí, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi. Méně časté: rinitida, eozinofilie, hypoglykemie, hyponatremie, hyperkalemie reverzibilní při ukončení léčby, anorexie, insomnie, změny nálad (včetně 
úzkosti), poruchy spánku, deprese, noční můry, třes, synkopa, hypestezie, amnezie, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a fibrilace síní) rozmazané vidění, tachykardie, vaskulitida, bronchospasmus, sucho v ústech, 
pankreatitida, říhání, hepatitida cytolytická nebo cholestatická, kopřivka, purpura, změna zbarvení kůže, hyperhidróza, exantém, alopecie, angioedém, pemfigoid, fotosenzitivní reakce, bolest krku, svalová únava, poruchy močení, 
noční močení, polakisurie, renální selhání, erektilní dysfunkce, gynekomastie, bolest na hrudi, bolest, malátnost, periferní otok, pyrexie, zvýšená hladina urey a kreatininu v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, pozitivní nález leukocytů 
v moči, snížení tělesné hmotnosti, pád. Vzácné: trombocytopenie, stavy zmatenosti, periferní neuropatie, cholestáza, zhoršení psoriázy, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme, myopatie, 
myozitida, rhabdomyolýza, ruptura svalu tendonopatie (někdy komplikovaný rupturou), vzestup hladiny jaterních enzymů, zvýšená hladina bilirubinu v krvi, syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)**, 
akutní renální selhání**, anurie/oligurie**. Velmi vzácné: leukopenie/neutropenie, agranulocytóza nebo pancytopenie, hemolytická anemie u pacientů s vrozeným deficitem G-6PDH, snížení hladiny hemoglobinu a hematokritu, 
anafylaxe, hypertonie, ztráta sluchu, infarkt myokardu, sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových pacientů, angina pectoris, cévní mozková příhoda možná sekundárně k nadměrné hypotenzi u vysoce rizikových paci-
entů, eosinofilní pneumonie, gastritida, gingivální hyperplazie, žloutenka, jaterní selhání, exfoliativní dermatitida, lupus-like syndrom.Není známo: imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie, extrapyramidová porucha 
(extrapyramidový syndrom), Raynaudův fenomén. U jiných inhibitorů ACE byly hlášeny případy SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu). SIADH lze považovat za velmi vzácnou, ale možnou komplikaci 
spojenou s léčbou inhibitory ACE, včetně perindoprilu. Předávkování*: Nekardiogenní plicní edém byl vzácně hlášen v důsledku předávkování amlodipinem, nástup se může projevit až opožděně (24–48 hodin po požití) a může 
vyžadovat ventilační podporu. Včasná resuscitační opatření (včetně hypervolemie) k udržení perfuze a srdečního výdeje mohou být spouštějící faktory**. Farmakologické vlastnosti*: Atorvastatin je selektivním a kompeti-
tivním inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE inhibitor), který konvertuje angiotensin I na angiotensin II. Amlodipin, derivát dihydropyridinu, je inhibitorem transportu 
kalciových iontů (blokátor pomalých kanálů nebo antagonista kalciových iontů), který inhibuje transmembránový transport kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého svalstva cévních stěn. Uchovávání: Uchovávej-
te v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Velikost balení: Krabička obsahuje 30 nebo90 (3 obaly na tablety po 30 tabletách) potahovaných tablet Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 
mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg , 40 mg/10 mg/10 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France. Registrační číslo: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg: 
58/428/15-C, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg: 58/429/15-C, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg: 58/430/15-C, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg: 58/431/15-C, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg: 58/432/15-C. Datum poslední 
revize textu: 22. 7. 2022. Před předepsáním přípravků si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravky jsou k dispozici v lékárnách na lékařský předpis. Přípravky jsou částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 
viz Seznam cen a úhrad léčivých přípravků: https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Další informace na adrese: Servier s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel: 222 118 111, www.
servier.cz

* pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku
** všimněte si prosím změn v informaci o léčivém přípravku Lipertance
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úspěšně a rychle zabíjejí – ne tak krutě jako vzteklina, ale 
o to účinněji. Data ukazují, že až 50–60 % prvních atak ate-
rosklerózy je smrtících, a to u původně zcela asymptomatic-
kých osob [3]. Kromě toho, i u těch, kteří první smrtící ataku 
aterosklerotického postižení přežijí a jsou úspěšně ošetře-
ni v kardiocentrech, nepřináší ani velmi účinná léčba dyslipid-
emií zdaleka stoprocentní ochranu. Například v nedávné studii 
s  velmi úspěšným snižováním LDL-cholesterolu (LDL-C) až 
k hodnotám desetin milimolů byla v relativně starší a vysoce 
rizikové populaci kumulativní incidence všech sledovaných 
příhod (úmrtí, infarktů myokardu, mozkových příhod, hospi-
talizací pro nestabilní anginu pectoris a koronárních revas-
kularizací) během 7–8letého trvání studie přibližně 27  % 

v léčené skupině [4,5]. Vysvětlení pro vysoký výskyt kardio-
vaskulárních (KV) příhod i přes zdánlivě účinnou terapii je, 
že při dosažení pokročilého stadia aterosklerotických změn 
může dojít k  jejich destabilizaci nezávisle na lipoproteino-
vých částicích v cirkulující krvi a hlavní roli v tomto procesu 
mohou přebírat faktory, které zatím nejsme schopni zachytit, 
a tím ani ovlivnit. Ještě pesimističtější vysvětlení je, že po-
kročilé aterosklerotické pláty se vyvíjejí zcela bez ohledu na 
vlastnosti cirkulující krve, tedy podobě jako nádory. Slovy 
z počátku našeho článku, smrtící kočár aterosklerózy se již 
řítí takovou rychlostí, že jej nelze ničím zastavit, ani výrazně 
zpomalit. Mírný optimismus sice nabízí první studie s proti-
zánětlivou terapií s poměrně dostupným lékem, kolchicinem 
[6], ale ani účinek této terapie není zdaleka stoprocentní.
V  zásadě se snažíme ohrožené osoby před kardiovasku-
lárními katastrofami ochránit stanovením přítomnosti tra-
dičních rizikových faktorů, tedy věku, pohlaví, genetické dispo-
zice, přítomnosti kouření, dyslipidemie, hypertenze, diabetes 
mellitus s  tím, že poslední čtyři umíme přinejmenším teore-
ticky pozitivně ovlivnit. V současnosti máme sice záchranný 
kočár plný nástrojů proti ateroskleróze (schéma); naprosto 
zásadní je však rozhodnutí, kdy jej vyslat na cestu. Právě 
u asymptomatických osob bez extrémně zvýšených hladin 
aterogenních lipidů nebo krevního tlaku často panují rozpaky. 
Týká se to například mladších osob, především žen a mladších 
pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Situace také není jasná 
u osob výrazně starších, hemodialyzovaných, v konečné fázi 
srdečního selhání s jaterní cirhózou – u těchto skupin spíše 
uvažujeme o deeskalaci léčby, která spíše pacienty zatěžuje. 
To je však další argument pro to začít něco dělat s prevencí 

Graf | Dynamika vývoje aterosklerotických změn

Schéma | Nefarmakologické, farmakologické a další možnosti snížení hladin aterogenních lipidů
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cévních onemocnění již v mladším středním věku, abychom, 
obrazně řečeno, nemuseli házet flintu do žita v konečných 
fázích zmíněných onemocnění.

Za kardiovaskulárně rizikové obecně považujeme muže 
starší 45 let a ženy starší 55 let. Pokud však v rodinné his-
torii nalézáme kardiovaskulární katastrofy typu infarktů myo-
kardu a/nebo ischemických cévních mozkových příhod u sou-
rozenců, rodičů nebo prarodičů před 60. rokem věku, je 
možné, že riziková věková hranice již byla překročena mnohem 
dříve. Je také možné pátrat po již přítomných změnách cév-
ního systému funkčními a zobrazovacími metodami, ale stále 
se jedná o ne zcela standardizovaný či široce dostupný pří-
stup. Další možností je stanovení dalších laboratorních pa-
rametrů typu remnantních částic lipoproteinů, lipoproteinu 
(a)  – poslední doporučení Evropské společnosti pro atero-
sklerózu doporučují jej změřit u všech [7], případně zánět-
livých parametrů jako C-reaktivního proteinu měřeného 
vysoce citlivou metodou. 

Bez sofistikovaných laboratorních a zobrazovacích měření 
lze za jedno z  velice citlivých období vzniku aterosklero-
tických změn označit přechod do menopauzy u  žen, bez-
pochyby operačně navozený, ale zřejmě i přirozený [9,10]. 
Toto období je přitom možné poměrně jednoduše stano-
vit anamnézou nepravidelného menstruačního cyklu. Napří-
klad v naší epidemiologické studii jsme pozorovali výrazně 
vyšší citlivost arteriální stěny ke kouření u žen v přirozeném 
přechodu do menopauzy [11]. Přechod do menopauzy by 
tedy skutečně mohl být kritickým obdobím pro rozvoj ate-
rosklerotických změn u žen a  stav KV-rizikových faktorů 
právě v této periodě rozhoduje o akceleraci aterosklerotic-
kého procesu. Právě v této periodě se nabízí možnost jej 
účinně zastavit. Tento postup však nelze aplikovat na celou 
populaci.

V prevenci kardiovaskulárních onemocnění aterosklerotic-
kého původu (ASKVO) je prvním krokem přesvědčit pokud 
možno všechny naše spoluobčany, aby nekouřili, méně 
solili a  sladili, jedli 150 g  ryby alespoň 1krát týdně a ales-
poň 3krát týdně se 4–5  km prošli rychlejším krokem. Ne 
všichni jsou však ochotni tyto dobře míněné rady vyslyšet, 
navíc řadě z  nich zásadně nepomohou, neboť jejich geny 
jim „zajistí“ vysoké hladiny aterogenních lipidů či vysoký 
krevní tlak i přes vzorné chování. Proto je dalším diskuto-
vaným krokem farmakologická léčba. Poměrně jednoduché 
je vystavit recept pacientovi, který má plazmatický LDL-C 
> 10 mmol/l a krevní tlak > 180/100 mm Hg. Většinou jsou 
při těchto hodnotách vystrašení i  jinak k prevenci skeptičtí 
lékaři, jsou proto i přirozeně přesvědčiví a adherence paci-
enta k léčbě může být v tomto případě velmi dobrá.

Nicméně stále platí více než 30  let staré pravidlo pro-
fesora Geoffrey Rose, že na koronární jednotky, jednotky 
mozkových příhod jsou v naprosté většině přiváženi paci-
enti s hodnotami lipidů, krevního tlaku, glykemie, které příliš 
nepřevyšují průměrné hodnoty v populaci mimo zdi nemoc-
nic. Zásadnější význam má kombinace rizik, která jednot-
livě nemusí být příliš vysoká [12]. 

Proto je spíše inspirativní než provokativní návrh, zda 
dobré rady ohledně životního stylu nedoplnit malou table-
tou, která by mírně, ale dlouhodobě korigovala více riziko-
vých faktorů najednou, například nepříliš zvýšený krevní 
tlak, nebo nepříliš vyšší LDL-C /non-HDL-cholesterol. Tedy 
zda zpočátku nepřemístit velkou část pacientů skrývajících 
se v  šedé zóně nejdříve do té černé z  hlediska rozhodnutí 
o farmakoterapii, a tím je fakticky dostat do té převážně bílé 
s mnohem nižším rizikem.

Pokud se rozhodneme k farmakologické léčbě nad rámec 
současných doporučení, na základě naší racionální úvahy, 
je nesmírně důležité, abychom osoby, které takto vytipu-
jeme, přesvědčili k trvalému a celoživotnímu užívání léků. Je 
to docela obtížný úkol, protože se jedná o mladší jedince, kteří 
jistě nejsou většinou pravidelnému užívání léků příliš naklo-
něni. Jednou z  možností je nezdůrazňovat tolik konkrétní 
hodnoty lipidových parametrů, krevního tlaku či glykemie, 
ale zdůraznit konečný efekt této terapie – tedy snížení rizika 
často devastující KV-příhody.

Příklad na modelovém pacientovi
Představme si 38letého muže, nekuřáka, bez jakýchkoli 
zdravotních obtíží, budujícího svou kariéru i  osobní život, 
s body mass indexem 29 kg*m-2 a obvodem pasu 102 cm. 
V posledním roce je jeho krevní tlak opakovaně v rozmezí 
140–145/85–90  mm Hg, LDL-C 3,0–3,5/non-HDL-chole-
sterol 3,8–4,2 mmol/l a glykemie na lačno 5,5–5,8 mmol/l. 
Předtím tyto hodnoty nebyly nikdy měřeny. Jistě je vhodné 
okamžitě doporučit výše uvedená režimová opatření. K dal-
šímu postupu by nám mohla pomoci spolehlivá rodinná 
anamnéza. Ale otec pacienta zemřel tragicky v 35  letech, 
matce je 57 let, prarodiče zemřeli okolo 60. roku věku, ale 
příčinu nezná a jeho sestře je 30 let. Rodinná anamnéza tedy 
není příliš nápomocná. Určení rizika dle algoritmů (rizikových 
skóre) založených na přítomnosti rizikových faktorů není 
vzhledem k nízkému věku spolehlivé, pokud spočteme celoži-
votní riziko, dostaneme se zhruba k 15–20 %, pacient stále zů-
stává v šedé zóně. Z hlediska další rozvahy si lze pomoci změ-
řením plazmatické koncentrace lipo proteinu (a), jeho hladina 
je 85 nmol/l (referenční hodnoty jsou < 75 nmol/l), tedy se 
také nejedná o zcela rozhodující číslo. Máme sice to štěstí, 
že můžeme stanovit kalciové skóre koronárních tepen, které 
je 0, a doplnit ultrasonografické vyšetření, na němž nejsou 
přítomny pláty v  karotických a  femorálních tepnách. Tyto 
nálezy ale stále nevylučují přítomnost méně stabilních lézí 
v koronárních tepnách, které se schovávají v tepenné stěně 
a mohou být skryty i CT-angiografii. V případě takto ne zcela 
jednoznačného nálezu můžeme pacientovi nabídnout dvě 
cesty a nechat na něm, aby se rozhodl. První je ještě zpřís-
nit režimová opatření a zkontrolovat za 6–12 měsíců, zda fun-
gují. Druhá cesta je zahájení terapie menšími dávkami léků, 
které uspokojivě snižují krevní tlak a hladinu lipidů a budou 
zřejmě dobře tolerovány i díky tomu, že jsme schopni je na-
bídnout v jedné tabletě.
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Autor tohoto článku by nechal rozhodnutí na pacientovi, 
ale řekl by mu o výhodném poměru diskomfort/prospěch, 
opatrné zástupce plátců zdravotní péče/revizní lékaře by se 
snažil přesvědčit o slušném poměru cena/efekt a spíše se 
klonil k druhé cestě, i  když by zcela respektoval konečné 
rozhodnutí pacienta, kterému by poctivě řekl, že zcela spo-
lehlivá data pro tuto část léčby zatím nemáme. Možná by 
zmínil i možnost menší dávky metforminu (500 mg denně) 
včetně dat o možném omlazujícím účinku tohoto léku na-
příklad cestou obnovy mitochondrií [13]. Na závěr by autor 
určitě zmínil před pacientem, že někteří z nás jsou gene-
ticky výrazně chráněni před vznikem KV-příhod, protože 
mají vrozeně nižší hladiny cholesterolu anebo hodnoty krev-
ního tlaku, a tuto „genetickou ochranu“ právě chceme na-
podobit tou jednou tabletou léku.

Je však třeba dát pozor i na určitou stigmatizaci a sku-
tečně vysvětlit, že se jedná o redukci rizika závažné příhody 
v budoucnosti a ne o přítomnou limitující nemoc. Navíc je 
vhodné dodat, že léčba dyslipidemie a/nebo vyššího tlaku 
může způsobit obtíže, i když malé a vzácné. Proto je vhodné 
na skutečné obtíže pacienta upozornit a probrat je, tedy ne-
nechat jej na pospas matoucím informacím na internetu ani 
dlouhým výčtům nežádoucích účinků v souhrnu informací 
o léčivém přípravku (SPC). I když uvedená doporučení jsou 
na hraně banality, značné části pacientů mohou skutečně 
zachránit zdraví a život.

Závěr
Máme velmi spolehlivá data, že snížení aterogenních lipo-
proteinů včetně LDL-C či vyššího krevního tlaku prospívá. 
Otázkou je, zda jejich použití dříve a  v  menších dávkách, 
tedy dlouhodobě, může přinést žádoucí účinek, tedy pre-
venci klinických příhod. Převládá odpověď, že ano. V  kli-
nických studiích byl příznivý účinek léků snižujících atero-
genní LDL-C a krevní tlak prokázán u naprosté většiny osob 
s minimem nežádoucích účinků a nyní jsou dostupná data 
o kombinaci velmi malých dávek těchto léků. Proto u riziko-
vých osob, které mají hladiny aterogenních lipidů či hodnoty 
krevního tlaku zvýšeny mírně, ale dlouhodobě, je vhodné 
zahájit léčbu menšími dávkami, ale včas, a tím omezit právě 
„dlouhodobost“ působení těchto rizikových faktorů. Kon-
krétně snížení LDL-C o desetiny milimolu, ale po desítky let, 
může být prospěšnější než jeho agresivní snižování v hori-
zontu 3–5 let u osob, které měly to štěstí a přežily kardio-
vaskulární příhodu. Možná ještě výrazněji to platí u  krev-
ního tlaku.

V úplném závěru lze napsat, že časná a  mírná terapie 
hraniční dyslipidemie a hypertenze menšími dávkami léků 

i  v  relativně mladším věku nabízí poměrně stabilní a klid-
nou jízdu „záchranným kočárem“ k ochraně našich tepen. 
Tento postup se jeví přínosnější než zběsilý závod mezi ko-
čárem naloženým všemi dostupnými antiaterosklerotickými 
léčebnými postupy a kočárem trvale zásobujícím ateroskle-
rotický proces, který se již vymyká kontrole.
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Abstrakt

Biologická terapie, jejímž mechanizmem účinku je použití monoklonálních protilátek proti nějakému proteinu, je použí-
vána v klinické praxi již řadu let. V současné době ale vstupují do klinické praxe nové léky ze skupiny biologické terapie, 
které účinkují na principu RNA-interference. RNA-interference je proces, kterým buňky všech živých organizmů regulují ex-
presi svých genů a při kterém může být zastaven přenos informace o syntéze konkrétního proteinu mezi DNA a ribosomy. 
Pro terapeutické účely se tohoto efektu dosahuje podáním umělých syntetizovaných oligonukleotidů s přesně danou se-
kvencí nukleosidů. Jde buď o krátké úseky dvouvláknové RNA, nebo o jednovláknové oligonukleotidy. Pro klinické využití 
byla nutná pro zvýšení jejich stability a odstranění některých nežádoucích účinků jejich chemická modifikace, a dále pak 
vazba na další substance, které umožní jejich cílený transport do požadované tkáně. Celá řada těchto léků je již v pokroči-
lých fázích klinických studií a některé z nich vstupují na farmaceutický trh.

Klíčová slova: antisense oligonukleotid – biologická terapie – LDL-cholesterol – N-acetylgalaktosamin – RNA-interference 
– malá interferující RNA

Abstract

Biological therapy, whose mechanism of action is the use of monoclonal antibodies against a protein, has been used in clini-
cal practice for many years. However, new drugs from the group of biological therapies that act on the principle of RNA in-
terference are now entering clinical practice. RNA interference is the process by which cells in all living organisms regulate 
the expression of their genes, and in which the transfer of information about the synthesis of a particular protein between 
DNA and ribosomes can be stopped. For therapeutic purposes, this effect is achieved by administering artificially synthe-
sized oligonucleotides – short chains of RNA with a precise nucleoside sequence. These are either short stretches of dou-
ble-stranded RNA or single-stranded oligonucleotides. For clinical use, their chemical modification was necessary to in-
crease their stability and remove some of their side effects, and then binding to other substances to allow their targeted 
transport to the desired tissue. A number of these drugs are already in advanced stages of clinical trials, and some are en-
tering the pharmaceutical market.

Key words: antisense oligonucleotide – biological therapy – LDL-cholesterol – N-acetylgalactosamine – RNA-interference 
– small interfering RNA

Úvod
V terapii řady onemocnění, včetně dyslipidemií a ateroskle-
rózy, se již řadu let používají léky, řazené do skupiny tzv. 
biologické terapie. Nejrozšířenější formou této biologické 
terapie je v současnosti použití monoklonálních protilátek, 

které jsou cíleny na jeden konkrétní protein, který se na 
rozvoji či průběhu nemocí podílí. Příkladem z oblasti dysli-
pidemie jsou PCSK9-inhibitory (PCSK9i), využívané v terapii 
hypercholesterolemie. Jde o monoklonální protilátky proti pro-
teinu PCSK9 (proprotein konvertáza subtilizin/kexin typu 9). 

RNA-interference – nový perspektivní směr ve 
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Tento protein snižuje počet LDL-receptorů, protože urych-
luje jejich degradaci. Snížení počtu LDL-receptorů má za ná-
sledek pomalejší vychytávání lipoproteinů LDL z krve, takže 
hladina LDL-cholesterolu (LDL-C) se zvyšuje. Podáním mo-
noklonální protilátky dojde k inaktivaci proteinu PCSK9, tím 
se zvyšuje počet LDL-receptorů na povrchu buněk, zrych-
luje se odstraňování LDL-partikulí z  cirkulace a  hladina 
LDL-C se snižuje. V současné době ale vstupuje na trh nová 
skupina léků, které lze také řadit do skupiny biologické te-
rapie, ale které jsou založené na principu tzv. RNA-interfe-
rence. Tyto léky inhibují syntézu konkrétního proteinu, v pří-
padě hypercholesterolemie jsou cíleny většinou právě na 
protein PCSK9.

Schéma přenosu informace od DNA 
k syntéze proteinu
Zjednodušené schéma procesu od přepisu informace z DNA 
k syntéze proteinu ukazuje schéma 1. Informace pro syn-
tézu konkrétního proteinu je přepsána z DNA do messen-
ger RNA (mRNA), tento proces se nazývá transkripce. Po 
sestřihu je mRNA dopravena z jádra buňky do cytoplazmy 
k ribosomům, kde je podle této informace protein syntetizo-
ván. Tento proces se nazývá translace. Je to relativně kom-

plikovaný děj, ke kterému je nutná (mimo jiné) účast dalších 
2 typů RNA: transferová RNA (tRNA), která „přečte“ infor-
maci nesenou mRNA, a  ribosomální RNA (rRNA), která se 
podílí ve spolupráci s katalytickými proteiny na správném 
řazení jednotlivých aminkoyselin a jejich vzájemnou vazbu 
při syntéze cílové bílkoviny.

V případě léků ze skupiny monoklonálních protilátek mlu-
víme o tzv. posttranslačním umlčení proteinu – funkční pro-
tein byl syntetizován, ale byl inaktivován vazbou specifické 
(monoklonální) protilátky. Léky na principu RNA-interfe-
rence (RNAi) účinkují o jeden stupeň dříve na úrovni mRNA, 
která je degradována mechanizmem popsaným v tomto článku 
níže, takže k syntéze cílového proteinu vůbec nedojde. Tento 
proces se nazývá „posttranskripční umlčení genu“ (schéma 1).

Princip RNA-interference
Princip RNAi objasnili v  90. letech minulého století vědci 
Andrew Z. Fire a Craig C. Mello, kteří za tento objev obdrželi 
v roce 2006 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Své ex-
perimenty prováděli na háďátku obecném (Caenorhabditis 
elegans), u kterého úspěšně inhibovali expresi specifických 
genů (tedy syntézu konkrétních proteinů) zavedením krát-
kých segmentů dvouvláknové RNA (dsRNA – double-stran-
ded RNA) do jeho buněk [1]. RNAi je fyziologický mechanizmus, 
který pravděpodobně vznikl primárně jako obrana buněk proti 
virovým infekcím. Princip RNAi spočívá v tom, že se krátký 
řetězec jednovláknové RNA, který má sekvenci nukleosidů 
plně komplementární k cílové mRNA, naváže na tuto mRNA. 
Výsledkem této vazby jsou procesy, které vedou k degra-
daci (rozštěpení) cílové mRNA, takže ta již nemůže předat 
informaci k syntéze proteinu na ribosomy. RNA interference 
je proto také definována jako útlum genové exprese pomocí 

Schéma 1 |  Posttranslační umlčení proteinu a post-

transkripční umlčení genu 

Schéma 2 | Mechanizmus fyziologické RNA-interference. Upraveno podle [2] 

DICER – endoribonukleáza, která katalyzuje hydrolytické štěpení RNA mRNA – messenger RNA RISC – RNA-Induced Silencing Complex
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krátkých fragmentů RNA. Mechanizmus fyziologické RNAi 
v buňkách probíhá ve třech krocích (schéma 2).
KROK 1: dsRNA je rozštěpena specifickou endonukleázou 
zvanou DICER. Vznikají tak krátké dvouřetězcové oligonuk-
leotidy obsahující 20–25  párů bazí označovaných siRNA 
(short-interfering RNA).
KROK 2: siRNA se naváže na specifický proteinový komplex 
RISC (RNA-Induced Silencing Complex), jehož součástí je enzym 
nukleáza, která oba řetězce siRNA oddělí od sebe. Na jeden z ře-
tězců, který obsahuje komplementární sekvenci k cílové mRNA, 
je tato mRNA navázána (druhý řetězec původní siRNA, který ob-
sahuje totožnou sekvenci jako cílová mRNA, je degradován).
KROK 3: Takto vzniklý komplex vykazuje endonukleázovou 
aktivitu, je schopen navázanou mRNA rozštěpit a znemožnit 
tak její použití jako templátu pro translaci. Fragmenty degra-
dované mRNA se odpojí od komplexu RISC a celý proces se 
může opakovat. Tímto způsobem může jedna molekula siRNA 
vyhledat a inaktivovat mnoho molekul cílové mRNA [2].

Při využití tohoto mechanizmu pro terapeutické účely 
jsou podávány synteticky připravené krátké řetězce dvou-
vláknové siRNA, takže výše popsaný proces RNAi probíhá až 
od bodu 2 (není nutný první krok, ve kterém je štěpen celý 
řetězce dsRNA endonukleázou DICER na krátké fragmenty). 
Schéma pro terapeutické využití siRNA znázorňuje schéma 3.

siRNA vstupuje do cytoplazmy buňky a váže se na RISC-
-komplex, jehož součástí je Argonaute 2 nukleáza (Ago2), 
která od sebe oddělí obě vlákna siRNA. Vlákno siRNA, které 
má totožnou sekvenci nukleosidů jako cílová mRNA (sense 
vlákno, passenger vlákno), je odstraněno. Druhé vlákno, které 
má komplementární sekvenci nukleosidů k cílové mRNA (anti-
sense vlákno, guide vlákno) je komplexem RISC navedeno k pří-
slušné cílové mRNA, která je poté degradována. Degradované 

fragmenty mRNA jsou odpojeny a  RISC-komplex s  vodícím 
vláknem se může vázat na další molekulu cílové mRNA [3].

Antisense oligonukleotidy
Jinou možností, která využívá proces RNAi k degradaci cílové 
mRNA, je použití antisense oligonukleotidů (ASO) [4]. ASO 
je syntetický jednovláknový oligonukleotid (RNA, nebo DNA), 
obvykle o délce 15–30 nukleosidů, který má (podobně jako 
antisense vlákno siRNA) sekvenci nukleosidů plně komple-
mentární k cílové mRNA [5]. Bývá označován také jako ssASO 
(jednovláknový – single strand ASO). Porovnání schematic-
kého znázornění struktury siRNA a ssASO (obr. 1).

Zatímco siRNA působí RNAi pouze v cytoplazmě buňky, 
ASO může vstupovat nejen do cytoplazmy buňky, ale i do bu-
něčného jádra, v němž jsou také přítomny molekuly mRNA. 
ASO se tedy v tomto případě váže na komplementární řetě-
zec mRNA v cytoplazmě i v jádře a degraduje cílovou mRNA. 
Mechanizmus degradace mRNA pomocí ASO je ale odlišný 
od mechanizmu, kterým působí siRNA. siRNA musí být nej-
prve navázána do komplexu RISC, kde jsou od sebe oddě-
leny oba řetězce siRNA a  řetězec s  komplementární sek-
vencí nukleosidů je použit pro degradaci mRNA. ssASO má 
jen jeden (komplementární) řetězec, který se váže přímo na 
cílovou mRNA, aniž by byl vázán do komplexu RISC. Vazbou 
ASO na mRNA je aktivována H1-RNáza, což je ubikvitární bu-
něčný enzym, štěpící řetězce mRNA. Výsledkem je fragmen-
tace a degradace cílové mRNA. Vlákno ASO je poté uvolněno 

Schéma 3 |  Terapeutické využití RNA-interference. 

Upraveno podle [3] 

Obr. 1 |  Schematické znázornění struktury siRNA 

a ssASO

Schéma 4 |  Mechanizmus účinku antisense  

oligonukleotidu. Upraveno podle [6] 

Ago2 – Argonaute 2 nukleáza mRNA – messenger RNA RISC – RNA-Induced 
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a může se vázat na další molekulu cílové mRNA [6]. Schema-
ticky proces znázorňuje schéma 4.

I když je výsledný efekt stejný v  případě siRNA i  ASO, 
přesto se od sebe tyto oligonukleotidy některými vlast-
nostmi liší. Některé rozdíly mezi siRNA a ASO jsou uvedeny 
v tab. 1. Pro využití v terapii ale nelze použít nativní siRNA 
ani ASO pro jejich nevhodné vlastnosti v oblasti biodistri-
buce, farmakokinetiky i imunogenicity [5].

Problémy ve využití nativních syntetických 
oligonukleotidů (siRNA, ASO) v terapii
Nativní syntetické siRNA i ssASO je nutné podávat parente-
rálně, protože jsou v zažívacím traktu degradovány. Po jejich 
parenterálním podávání se ale projeví v plné míře jejich ne-
příznivé vlastnosti, které ztěžují (nebo znemožňují) jejich vy-
užití v terapii. Bylo nutné vyřešit 3 hlavní okruhy problémů:
 malá stabilita (krátký biologický poločas)
 nedostatečná rezistence vůči endonukleázám
 zvýšená imunoreaktivita

siRNA i ASO jsou v organizmu velmi rychle degradovány celou 
řadou mechanizmů. V krevním řečišti interagují s proteiny, 
jsou vychytávány retikuloendoteliálním systémem, jsou eli-
minovány ledvinami a rychle štěpeny enzymy – nukleázami. 
Po vstupu do buněk jsou štěpeny nukleázami a  degrado-
vány v endosomech, takže jen jejich nepatrná část by mohla 
splnit úkol degradace cílové mRNA pro syntézu vybraného 
proteinu. K tomu, aby se projevil dostatečný klinický efekt, 
by musely být podávány velmi často a ve vysokých dávkách. 
Dalším problémem je jejich zvýšená imunoreaktivita: aktivují 
komplement a způsobují výrazné nežádoucí účinky nejen lo-
kální v místě vpichu, ale i celkové [3].

Cílem dalšího vývoje proto bylo vyvinout takové modifi-
kace siRNA a ASO, u kterých by byly tyto nežádoucí vlast-
nosti potlačeny, resp. eliminovány.

Chemická modifikace syntetických 
oligonukleotidů
Vyvíjeny a zkoušeny byly různé způsoby chemické modifi-
kace oligonukleotidů s cílem zvýšit jejich rezistenci vůči de-
gradaci nukleázami, potlačit jejich imunoreaktivitu a zvýšit 
jejich afinitu k cílové mRNA. Podařilo se postupně vyvinout 

3 generace oligonukleotidů [7]. Jejich úpravy spočívají v růz-
ných způsobech chemické modifikace všech 3  základních 
složek oligonukleotidů: fosfodiesterových vazeb, ribózového 
skeletu i vlastních nukleových bází. Podrobnosti týkající se 
chemické modifikace nejsou předmětem tohoto článku a pří-
padné zájemce odkazuji na některé publikace, které se touto 
problematikou zabývají [6,8].

Výsledkem dlouhé řady experimentů jsou v současné době 
používané oligonukleotidy, které jsou stabilní, jsou rezistentní 
vůči endonukleázám, mají výrazně potlačenu imunoreaktivitu 
a toxicitu a mají zvýšenou afinitu k hybridizaci s cílovou mRNA 
[9,10].

Příkladem oligonukleotidů s ještě ne zcela optimální chemic-
kou modifikací 2. generace je mipomersen, který byl schválen 
v USA k terapii homozygotní formy familiární hypercholesterol-
emie. Jednalo se o ASO cílený proti mRNA pro syntézu apoli-
poproteinu B. Byl sice již rezistentní proti endonukleázám, ale 
měl poměrně výraznou zbytkovou imunoreaktivitu. Aplikoval 
se 1krát týdně s.c. a způsoboval výrazné kožní reakce v místě 
vpichu a také symptomy podobné chřipce. Měl navíc také po-
tenciál hepatotoxicity (jaterní steatóza), což bylo vedlejším 
efektem útlumu syntézy apolipoproteinu B (retence nejen cho-
lesterolu, ale i  triacylglycerolů v hepatocytech). Pro tyto ne-
žádoucí účinky byl nakonec stažen z klinického použití [11].

Doručení oligonukleotidů do cílových orgánů
Dalším problémem, který komplikoval využití siRNA a ASO 
pro terapeutické účely, byla nevyřešená otázka, jak doručit 

Obr. 2 |  Struktura molekuly GalNAc  

(N-acetylgalaktosamin) 

Tab. 1 | Některé rozdíly mezi siRNA a antisense oligonukleotidy. Upraveno podle [3]

ASO siRNA

původ syntetický fyziologický, syntetický

struktura jednovláknová RNA, DNA dvouvláknová RNA

místo účinku jádro, cytoplazma cytoplazma

mechanizmus štěpení cílové mRNA H1-RNáza RISC-komplex

stabilita menší větší

délka řetězce 12–30 19–25

ASO – AntiSense Oligonukleotid RISC – RNA-Induced Silencing Complex
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siRNA/ASO do cílové tkáně (např. CNS, játra), kde mělo být 
těžiště jejich účinku [7]. Při parenterálním podání jsou anti-

sense oligonukleotidy distribuovány do celého organizmu, 
takže mohou působit i tam, kde to není žádoucí, a naopak 
se nemusejí v dostatečné koncentraci dostat tam, kde poža-
dujeme jejich účinek. Byla zkoušena řada způsobů jak doručit 
oligonukleotidy do cílové tkáně přes biologické bariéry, např. 
pomocí konjugace s mastnými kyselinami, polyetylenglyko-
lem, některými peptidy, či vazba na protilátky [12]. Dalšími 
způsoby je vazba na polymerní částice, např. lipid-polymer 
nanočástice, dendrimery, peptidové komplexy, cyklodextriny, 
exozomy, či lipid-polymerní hybridní částice [7,13–15].

Doručení oligonukleotidů do jater
U velké části onemocnění, u kterých mohou být siRNA a ASO 
využity k terapii, jsou cílovým orgánem játra. Tam je synte-
tizována celá řada specifických bílkovin, jejichž down-regu-
lace může být cílem terapie a systémové působení RNAi není 
žádoucí. Cílem dalšího výzkumu proto bylo hledání způsobu, 
jak „doručit“ siRNA i ASO cíleně do jaterních buněk. Zásadním 
průlomem na této cestě byl objev molekuly GalNAc (N-ace-
tylgalaktosamin) (obr. 2) [16].

Schéma 5 |  Struktura triantenálního konjugátu 

GalNAc (s navázanými oligonukleotidy)  

a ASGP-receptoru. Upraveno podle [17]

Schéma 6 | Transport konjugátu GalNAc s oligonukleotidy do hepatocytu. Upraveno podle [18]

ASGPR – asialoglykoproteinový receptor ASO – antisense oligonukleotid  
GalNAC – N-acetylgalaktosamin 

ASGPR – asialoglykoproteinový receptor ASO – antisense oligonukleotid GalNAC – N-acetylgalaktosamin
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GalNAc se váže specificky na asialoglykoproteinový recep-
tor (ASGPR) na povrchu hepatocytů. Tento receptor je expri-
mován na sinusoidálním povrchu hepatocytů a nevyskytuje 
se v žádné jiné tkáni. Další výhodou je skutečnost, že má vy-
sokou kapacitu a  schopnost rychlé internalizace vazebné 
substance (GalNAc). Protože ASGPR má 3  vazebná místa 
pro GalNAc, bylo nutné syntetizovat tzv. „triantenární“ mo-
lekulu GalNAc, tedy strukturu, ve které jsou správně pro-
storově orientovány 3 molekuly GalNAc. Na ni pak může být 
konjugován příslušný oligonukleotid (ASO, siRNA), který po-
třebujeme doručit do jater (schéma 5) [17].

Mechanizmus procesu vstupu celého konjugátu do he-
patocytu je následující: ASGPR naváže 3 molekuly GalNAc 
i s konjugovaným oligonukleotidem a celý komplex je inter-
nalizován. V endozomech je konjugát rozštěpen na 3 části: 
ASGPR, který recykluje zpět na povrch hepatocytu, GalNAc, 
který je degradován, a vlastní oligonukleotid, který je uvol-
něn do cytoplazmy hepatocytu, kde může spustit svoji akti-
vitu – RNAi (schéma 6) [18].

Objev GalNAc a schopnosti jeho vazby na ASGPR v hepa-
tocytech, syntéza triantenálního GalNAc a jeho konjugace 
se siRNA a ASO způsobily malou „revoluci“ ve výzkumu a vy-

užití RNAi pro terapeutické účely a tohoto mechanismu nyní 
využívá celá řada syntetických oligonukleotidů, které jsou 
testovány v klinických studiích.

Přehled některých oligonukleotidů 
v pokročilých fázích vývoje
V současné době je již v pokročilé fázi klinických studií zkou-
šena celá řada preparátů na principu RNAi, ať již ASO, nebo 
siRNA, přičemž řada z nich je konjugována s GalNAc (tab. 2). 
Ve vývoji je i řada oligonukleotidů určených pro terapii dysli-
pidemií a aterosklerózy (tab. 3) [19–21]. První z této skupiny 
léků snižující LDL-C, který již je schválen v Evropě ke klinic-
kému použití, je inklisiran. Jde o konjugát GalNAc se siRNA, 
která je cílená proti mRNA pro syntézu proteinu PCSK9 v já-
trech. Tento preparát snižuje LDL-C asi o 50 % a protože má 
dlouhý biologický poločas (odolnost vůči degradaci), stačí 
jej aplikovat podkožně 1krát za 6 měsíců.

Současná terapie založené na RNA-interferenci má oproti 
konvenční terapii řadu výhod: je přesně cílená na jediný kon-
krétní protein, jehož funkci potřebujeme ovlivnit, je vysoce 
účinná a  má minimum nežádoucích účinků. Navíc syntéza 
oligonukleotidů je relativně jednoduchá a rychlá. Je otázka, 

Tab. 2 | Příklady vyvíjených preparátů ze skupiny oligonukleotidů. Upraveno podle [18]

preparát typ
oligonukleotidu

konjugát
s GalNAc

protein, na jehož mRNA  
je terapie cílena

onemocnění

givosiran siRNA ano syntáza kyseliny deltaaminolevulové akutní jaterní porfyrie

lumasiran siRNA ano glykolát-oxidáza hyperoxalurie typ 1

fitusiran siRNA ano antitrombin hemofilie

vutrisiran siRNA ano transtyretin transtyretinem zprostředkovaná amyloidóza

cemdisiran siRNA ano C5-složka komplementu komplementem zprostředkované nemoci

nedosiran siRNA ano laktát dehydrogenáza primární hyperoxalurie 1, 2, 3

belcesiran siRNA ano SERPINA-1 deficience alfa1-antitrypsinu

IONIS-AGT-LRx ASO ano angiotenzinogen rezistentní hypertenze

IONIS-GHR-LRx ASO ano receptor růstového hormonu akromegalie

IONIS-PKK-LRx ASO ano prekalikrein hereditární angioedém

Tab. 3 |  Příklady preparátů ze skupiny oligonukleotidů cílené na terapii dyslipidemií (řazeno abecedně).  
Upraveno podle [18,20]

preparát typ 
oligonukleotidu

konjugát 
s GalNAc

protein, na jehož mRNA  
je terapie cílena

hlavní efekt  
na krevní lipidy

inklisiran siRNA ano PCSK9 LDL-C

mipomersen ASO ne apolipoprotein B LDL-C

olezarsen ASO ano apolipoprotein CIII triglyceridy 

olpasiran siRNA ano lipoprotein(a) lipoprotein(a)

pelakarsen /pelacarsen ASO ano lipoprotein(a) lipoprotein(a)

volanesorsen ASO ano apolipoprotein CIII triglyceridy

vupanorsen ASO ano ANGPTL3 triglyceridy, LDL-C

ASO – antisense oligonukleotid GalNAc – N-Acetylgalaktosamin SERPINA-1 – serine protease inhibitor

ASO – antisense oligonukleotid ANGPTL3 – ANGioPoietin-Like 3 protein GalNAc – N-acetylgalaktosamin PCSK9 – proprotein konvertáza subtilizin/kexin 9
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zda se do budoucna prosadí více ASO nebo siRNA. ASO mají 
většinou větší efekt na útlum syntézy proteinu, naproti tomu 
siRNA má delší biologický poločas (životnost v  buňkách) 
a aplikace stačí v delších časových intervalech. Orientačně 
lze konstatovat, že ASO bývá nutné aplikovat řádově 1krát za 
měsíc, zatímco v případě siRNA může stačit aplikace 1krát 
za 6 měsíců [20]. Je ale možné, že další vývoj chemických 
modifikací tyto rozdíly ještě změní.

Závěr
Nově nastupující biologická terapie založená na RNA-inter-
ferenci bude do budoucna nepochybně zásadní pro další 
rozvoj terapie nejen dyslipidemií a kardiovaskulárních one-
mocnění, ale celé řady dalších chorob, na které doposud 
nebyly k dispozici účinné léky. Nové preparáty účinkující me-
chanizmem RNAi (ať již si RNA, nebo ASO) prokázaly či pro-
kazují v klinických studiích velmi slibné výsledky. Technolo-
gie otevírají dveře k vysoce cílené a účinné terapii cestou 
útlumu exprese cílových genů. Zavedení konjugace těchto 
preparátů s GalNAc umožňuje jejich cílený a vysoce selek-
tivní transport do jater, a tím i snížení kumulativních dávek 
léků, které musejí být podávány. Tyto léky mohou způsobit 
revoluci v paradigmatu terapie velmi širokého spektra one-
mocnění. Ve vývoji jsou již i preparáty, jejichž účinek je za-
ložen na RNAi s využitím mikroRNA, která patří mezi hlavní 
fyziologické regulační mechanizmy exprese genů u člověka 
[22].
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Abstrakt

Hormonální substituční terapie (HRT) je nejúčinnější léčbou vazomotorických potíží akutního klimakterického syndromu 
a prokazatelně brání ztrátám kostní hmoty a frakturám. Při zahájení léčby do 10 let od nástupu menopauzy má ochranný 
vliv i v oblasti aterosklerózy a demence, při pozdějším startu naopak tyto procesy zhoršuje.

Klíčová slova: ateroskleróza – časování léčby – hormonální substituční terapie

Abstract

Hormone replacement therapy (HRT) is the most effective therapy of acute climacteric syndrome and prevention of osteo-
porosis. When starting treatment within 10 years of menopause, i.e., before the onset of irreversible changes in the vessel 
wall and nervous tissues, it is a window of opportunity to prevent atherosclerosis and dementia. At a later start, on the con-
trary, it worsens these processes.

Key words: atherosclerosis – hormone replacement therapy – timing of therapeutic intervention

Úvod
Hormonální substituční terapie (HRT – Hormone Replacement 
Therapy) je nejúčinnější léčbou vazomotorických potíží akutního 
klimakterického syndromu, genitourinárního syndromu a proka-
zatelně brání ztrátám kostní hmoty a frakturám. Pro tato tvrzení 
jsou data natolik silná, že stojí i v závěrech posledního doporu-
čení Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS – The 
North American Menopause Society) z roku 2022 [1].

U žen mladších 60 let, resp. do 10 let od nástupu menopauzy 
bez známých kontraindikací HRT je její přínos větší než rizika 
jak v léčbě vazomotorických příznaků, tak v prevenci ztráty 
kostní hmoty. Pozdější zahájení léčby již není tak výhodné vzhle-
dem k vyššímu riziku ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní 
mozkové příhody, tromboembolické nemoci a demence [2].

Dlouhodobé užívání je vyhrazeno pro ženy s perzistent-
ním vazomotorickým syndromem. U žen s genitourinárním syn-
dromem bez indikace k systémové HRT, kterým nepomáhají 

volně prodejné přípravky, je doporučována nízkodávkovaná 
vaginální estrogenní léčba, případně vaginální dehydroepi-
androstendion nebo perorální ospemifen [3].

Rizika hormonální léčby se liší dle typu, dávky, délky užívá-
ní, aplikační cesty, času zahájení a užitého progestinu. Léčba 
by měla být individualizována s pravidelným přehodnocová-
ním přínosů a rizik [4].

Nejde jen o kvalitu života
Symptomatologii akutního klimakterického syndromu domi-
nují návaly horka následované pocením. Podle studie SWAN 
(Study of Womeń s health Across the Nation) se jedná o dva 
syndromy – vazomotorický a psychosomatický. Organické (sub-
akutní) – změny kožní, urogenitální a změny tělesné hmotnosti 
– a metabolické (chronické) – lipidové spektrum, osteoporóza 
– mohou již vést k poškození zdraví. Označují se též jako estro-
gen-deficitní metabolický syndrom [5].
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Obecně se uvádí, že vegetativní symptomy snižují kvalitu 
života, ale neohrožují zdraví ženy. Recentní studie ukazují, 
že tyto příznaky jsou významným rizikovým faktorem pro 
kardiovaskulární systém ženy [6].

Návaly horka pozoruje 70 % žen v perimenopauze, kolem 
60. roku již jen 30 % žen a po 70. roku jen 9 %. Průměrně 
trvají 7,4  roku. Začínají pocitem horka či pálení a  šíří se 
z oblasti hlavy kaudálně, následuje záchvat pocení, někdy 
se přidávají bolesti hlavy či palpitace. Průměrně trvají 3–4 
minuty s rozmezím od několika sekund do 60 minut. Exis-
tují výrazně mezikulturální a interindividuální rozdíly v míře 
návalů ovlivněné pravděpodobně stylem života, genetickou 
výbavou, nadváhou či kouřením. Neléčené návaly ovlivňují 
kvalitu života, narušují spánek a negativně ovlivňují náladu, 
jsou ale současně rizikovými faktory pro hypertenzi a endo-
teliální dysfunkci [7].

V souboru více než 11 000 žen sledovaných po 14 let bylo 
u  žen s návaly horka prokázáno dvojnásobné riziko ICHS. 
Jako příčinný mechanizmus se jeví spojení návalů s vyšším 
krevním tlakem, změnou lipidového spektra, zvýšením inzuli-
nové resistence a zánětlivých markerů [8]. Na MRI mozku bylo 
u žen s návaly horka zjištěno větší množství hyperdenzních 
ložisek v bílé hmotě, což je spojeno s trojnásobným rizikem 
cévní mozkové příhody a dvojnásobným rizikem demence [9].

Hormonální terapie
Jako u  každého léku i  u HRT je třeba dodržovat její indi-
kace (tab. 1) i kontraindikace (tab. 2). Stávající doporučení 
pro užívání HRT doporučují zahájit léčbu nejnižší účinnou 
dávkou [10].

Preparáty obsahující nízkou dávku jsou prokazatelně účinné 
v léčbě akutního klimakterického syndromu u postmenopau-
zálních žen [11,12] i v prevenci postmenopauzální osteoporózy 
[13].

Nízké dávky jsou neutrálnější k některým vedlejším účin-
kům HRT zejména ke zvyšování mamografické denzity [14] 
a výskytu nepravidelného krvácení [15,16].

HRT zlepšuje náladu a příznivě působí i na deprese spo-
jené s menopauzou. Kognitivní funkce zlepšuje HRT jen při 
časném startu (critical window hypothesis, healthy cell bias 
hypothesis). Při zahájení až ve věku nad 65 let naopak zvy-
šuje riziko demence. Stejná závislost platí i pro Alzheime-
rovu nemoc [17] a ICHS [18,19].

Riziko karcinomu prsu závisí na dávce estrogenu, užitém pro-
gestinu i délce užívání HRT. Ani zde však nenacházíme důvod 
k atributivnímu ukončení podávání HRT u žen v 65  letech 
života. Zvýšené riziko karcinomu prsu při dlouhodobém uží-
vání kombinované hormonální substituční terapie je velmi 
malé. Přesto je stále jednou z nejvýznamnějších příčin od-
mítání HRT ze strany lékařů i laiků, které prokazatelně po-
škozuje zdraví ženy [20].

HDL-C – HDL-cholesterol LDL-C – LDL-cholesterol TG – triglyceridy

EDRF – relaxační faktor odvozený od endotelu/Endothelium-Derived Relaxing 
Factor HDL-C – HDL-cholesterol LDL-C – LDL-cholesterol Lp(a) – lipoprotein a 
PAI – inhibitor aktivátoru plazminogenu 1/Plasminogen Activator Inhibitor 1

Tab. 1 | Indikace hormonální substituční terapie

akutní klimakterický 
syndrom

vazomotorické potíže

psychické potíže

estrogen-deficitní 
syndrom

organický urogenitální atrofie

metabolický
prevence osteoporózy

primární prevence ICHS

Tab. 4 |  Mechanizmy příznivého vlivu estrogenů na 

aterosklerózu

zpomalení aterogeneze

snížení hladiny LDL-C, zvýšení hladiny 
HDL-C

snížení oxidace a ukládání LDL-C v cévní 
stěně

zrychlení postprandiální eliminace 
chylomikronů

snížení hladiny Lp(a)

snížení homocysteinemie

snížení hladin cytoadhezivních molekul a 
cytokinů

snížení inzulinemie

snížení agregace krevních 
destiček

snížení hladiny tromboxanu A2

snížení hladiny fibrinogenu

snížení koncentrace inhibitoru aktivátora 
plazminogenu (PAI-1)

vazodilatace

modulace uvolňování vazoaktivních látek
 snížení hladiny endotelinu l
 zvýšení hladiny EDRF a prostacyklinu 

PGI2

modulace funkce iontových kanálů

estrogenní receptory cévní stěny

snížení angiotenzin-konvertujícího enzymu

Tab. 3 | Metabolický menopauzální syndrom

zvýšení hladin LDL-C a TG, snížení hladiny HDL-C

zvýšení inzulinemie a inzulinové rezistence

abdominální obezita

zvýšení hladiny fibrinogenu, f. VII a PAI-1

Tab. 2 | Kontraindikace systémového podání HRT

estrogen dependentní nádory neléčené (karcinom endometria) i v anam-
néze (karcinom prsu, stromální sarkom endometria, meningiom, karcinom 
plic, karcinom močového měchýře s pozitivitou estrogenních receptorů)

aktivní hepatopatie

anamnestická nebo současná tromboembolická nemoc (plicní embolie, 
flebotrombóza)

aktivní nebo nedávná arteriální tromboembolie (např. infarkt myokardu, 
angina pectoris)

známá přecitlivělost na některou složku léčiva
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Z hlediska rizika karcinomu prsu i tromboembolické nemoci 
se mikronizovaný progesteron a dydrogesteron jeví jako ne-
utrálnější než ostatní gestageny [21,22].

Teoretický podklad vlivu HRT na 
aterosklerózu
Nedostatek estrogenů v menopauze vede k proaterogenním 
změnám (tab. 3). Exogenně podávané estrogeny jsou schopny 
pozitivně ovlivnit aterogenezi, agregaci destiček i cévní tonus 
(tab. 4).

Ženy ve věku 20–50 let mají mnohem příznivější lipidový 
profil než muži stejného stáří – nižší plazmatický LDL-chole-
sterol (LDL-C) a VLDL-cholesterol (VLDL-C) a vyšší HDL-cho-
lesterol (HDL-C). Menopauza je spojena s negativními změ-
nami lipidového profilu, zejména vzestupem LDL-C a naopak 
poklesem HDL-C (lipoproteiny vysoké denzity) [23].

Byl jednoznačně prokázán význam hypercholesterolemie 
(studie MRFIT, Framinghamská studie) i  hypertriglyceride-
mie (studie PROCAM) jako nezávislých rizikových faktorů 
ICHS [24–26].

Estrogeny snižují hladinu LDL-C zvýšením jeho jaterní clea-
rance cestou zvýšení počtu LDL-receptorů na povrchu he-
patocytu, zvyšují koncentraci apolipoproteinu A1 a HDL-C 
a ovlivňují aktivitu hepatální lipázy. Užívání progestinů vede 
k útlumu pozitivního efektu estrogenů na lipidový profil úměrně 
androgenicitě daného preparátu. Estrogenní substituční terapie 
u postmenopauzálních žen snižuje plazmatický lipoprotein Lp(a) 
stejně jako kombinovaná estrogen/gestagenní léčba. Perorální 
estrogeny vyvolávají zvýšení syntézy VLDL-triglyceridů indukcí 
syntézy apolipoproteinu B100 v játrech. Byly popsány případy 
akutní pankreatitidy u  žen s  hypertriglyceridemií, kterým 
byly podány perorální konjugované equinní estrogeny. Trans-
dermální estrogeny snižují hladiny triglyceridů (TG) nebo 
jsou k nim neutrální [23].

Randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná mul-
ticentrická studie PEPI (Postmenopausal Estrogen/Proges-
tin Intervention) prokázala v 3letém sledování snížení LDL-C 
o 20 % (0,37–0,46 mmol/l) bez ohledu na zvolený režim HRT. 
Sledovala 875  žen rozdělených do 5  skupin: placebo, CEE 
(konjugované equinní estrogeny), CEE + 10  mg medroxy-
progesteronacetát (MPA) sekvenčně, CEE +2,5  mg MPA 
kontinuálně, CEE + 200  mg progesteron sekvenčně. Dále 
u  všech substitučních režimů došlo k  lehkému vzestupu 
HDL-C o 0,03–0,11 mmol/l a TG o 0,13–0,15 mmol/l. V pla-
cebové skupině se zvýšila hladina fibrinogenu o 0,1g/l a po-
klesla hladina HDL-C o 0,03 mmol/l [27].

Samsioe et al porovnali výsledky 5 randomizovaných mul-
ticentrických dvojitě slepých studií s 2 127 postmenopau-
zálními pacientkami. Skupiny užívaly transdermálně estra-
diol 50 g/den oponovaný kontinuálně nebo sekvenčně 140, 
250 nebo 400 mg noretisteronacetátu. V prvních 2 studiích 
byl ve všech kombinacích sledován pokles celkového cho-
lesterolu (T-C), LDL-C i HDL-C. V kontrolní skupině užíva-
jící pouze transdermální estradiol byl zaznamenán vzestup 
HDL-C. Stejně v  obou skupinách byl sledován pokles TG 

oproti vzestupu v kontrole. V  třetí skupině s kontinuálním 
podáním gestagenu ve srovnání k perorální kombinaci es-
tradiol + noretisteron byl v obou skupinách sledován pokles 
T-C, LDL-C, HDL-C i TG bez změny poměru frakcí choleste-
rolu, stejně jako v dalších 2 studiích, které sekvenční a kon-
tinuální transdermální režimy porovnávaly s placebem [28].

Studie srovnávající podávání HRT s hypolipidemiky u žen 
s dyslipidemií jednoznačně prokazují superioritu hypolipid-
emik [29].

Premenopauzální ženy mají sklon k  periferní (gynoidní) 
distribuci tělesného tuku, zatímco centrální (androidní) dis-
tribuce tuku je nalézána převážně u mužů a postmenopau-
zálních žen. Ukazuje se, že právě androidní distribuce tě-
lesného tuku je spojena s  rostoucím rizikem ICHS. Podíl 
androidního tuku je pozitivně korelován s plazmatickými TG 
a negativně s HDL-C. Androidní tuk je též v pozitivní kore-
laci s inzulinovou rezistencí. Estrogenní léčba upřednostňuje 
typ gynoidní distribuce tuku, který je spojen se sníženým ri-
zikem ICHS [30].

Estrogeny jsou vazoaktivní látky, které působí snížení 
cévní rezistence zvířecí i  lidské arterie. Estrogeny způso-
bují rychlé uvolnění oxidu dusnatého aktivací NO-syntázy 
prostřednictvím estrogenových receptorů, inhibují průnik 
kalciových iontů do hladkých svalových buněk přímým půso-
bením na membránu nebo L-typ kalciových kanálů, ovlivňují 
expresi genů prostacyklin-syntázy a NO-syntázy. U postme-
nopauzálních žen s mírnou hypertenzí, která se objevila v me-
nopauze, substituce estrogeny může vyvolat snížení systé-
mového tlaku těmito mechanizmy.

Estrogen indukuje kalcium-dependentní syntázy oxidu 
dusnatého v buňce a zpomaluje rozvoj ateromů inhibicí pro-
liferace buněk hladkého svalstva. Stimuluje proliferaci endo-
teliálních buněk, je účinným antioxidantem lipidů, přičemž 
oxidované lipidy inhibují oxid dusnatý [31].

V  menopauze se zvyšuje hladina prokoagulačního fak-
toru VII, fibrinogen a hladina tkáňového aktivátoru plazmino-
genu, což ukazuje na rostoucí nebezpečí arteriální trombózy 
v důsledku hyperkoagulačního stavu. Inhibitor akti vovaného 
plazminogenu (PAI-1), látka která negativní koreluje s fibri-
nolýzou, je též u postmenopauzálních žen zvýšena [32].

Aterogenní potenciál homocysteinu je znám z  klinického 
obrazu autosomálně recesivně dědičné homocystinurie (Hcy 
> 500 mmol/l). Mírné deficity funkce enzymů, nutriční nedo-
statek kyseliny listové, vitaminu B12 a B6 vedou k mírné hy-
perhomocysteinemii (normální hodnoty do 15 mmol/l), která 
je spojena s  3–20násobným zvýšením rizika infarktu myo-
kardu. Homocystein pravděpodobně stimuluje vznik volných 
radikálů vedoucích k oxidaci LDL. Bylo zjištěno signifikantní 
zvýšení homocysteinu po menopauze. Podání HRT snižuje 
homocysteinemii do premenopauzálních hodnot [33].

Na druhé straně perorálně podávané estrogeny zvyšují 
hladiny hsCRP, což může být marker nestability ateromo-
vého plátu [34].
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Klinické studie vlivu HRT na aterosklerózu
V  metaanalýze epidemiologických studií provedených do 
roku 1995  Grodsteinová a  Stampfer zjišťují RR pro uživa-
telky HRT 0,65  a  pro současné uživatelky dokonce 0,49 
oproti ženám, které nikdy HRT neužívaly [35].

V prospektivní studii 121 700 vdaných zdravotních sester 
(Nurses’ Health Study) probíhající od roku 1976 metodou 
dotazníků zasílaných každé 2 roky HRT snižuje riziko ICHS 
u zdravých žen nezávisle na délce podávání či dávce estro-
genu. U žen s ICHS krátkodobá HRT zvyšuje riziko a teprve 
dlouhodobé užívání přináší s sebou snížení rizika [36].

Studie HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement 
Study) měla ověřit účinek HRT v sekundární prevenci ICHS. 
Jednalo se o  randomizovanou dvojitě slepou prospektivní 
studii, do které bylo zařazeno 2 × 1 380 žen s ICHS a po-
měrně vysokým průměrným věkem 67  let. Jedné skupině 
bylo podáváno 0,625 mg CEE (konjugované equinní estrogeny) 
+ 2,5 mg MPA (medroxyprogesteronacetát) kontinuálně, druhé 
placebo. V průběhu 4,1 roku trvání studie se nesnížil výskyt 
koronárních příhod. V  prvním roce trvání studie bylo do-
konce v léčené skupině pozorováno více koronárních příhod 
než ve skupině placebové. Méně koronárních příhod se obje-
vilo až ve 4. roce sledování. Nulový až negativní účinek HRT 
v sekundární prevenci ICHS kontrastuje s příznivým ovlivně-
ním lipidového spektra (snížení LDL-C o 11 % a vzestup HDL-C 
o 10 %). Na základě výsledků autoři nedoporučují zahajovat 
HRT v rámci sekundární prevence ICHS, nepovažují však za 
nutné její přerušení při manifestaci ICHS [37].

Odpůrci studie HERS jí vyčítají nejen vysoký průměrný 
věk zkoumaných žen, ale i krátkou dobu trvání studie. Před-
pokládané signifikantní snížení rizika uživatelek HRT se však 
neobjevilo ani při prodloužení sledování na 6,8 roku ve studii 
HERS II [38]. Ani dodatečná reanalýza výsledků studie HERS 
v 86  znacích neidentifikovala žádnou podskupinu účastnic, 
u které by HRT bylo jednoznačně prospěšné [39]. Výsledky 
HERS i reanalýzy přináší stále stejnou informaci: Není účelné 
zahajovat 10–20 let po menopauze hormonální substituční 
terapii ve snaze o sekundární prevenci ICHS.

Studie PHASE (Papworth HRT Atherosclerosis) byla pro-
spektivní randomizovaná studie s  užitím transdermálního 
estradiolu a transdermální sekvenční kombinace estradiol 
+ noretisteron. Zařazeno bylo 255  postmenopauzálních 

(průměrný věk 67 roku) pacientek s angiograficky prokáza-
nou ICHS (více než 50% stenóza v jedné z koronárních arte-
rií), 131 byla podávána HRT a 121 pacientek tvořilo kontroly. 
Průměrná doba sledování byla 30,8 měsíce. Studie ukázala 
zvýšení rizika pro ženy zahajující HRT s  rozvinutou atero-
sklerózou i pro transdermální terapii (RR 1,49; CI 0,93–2,36; 
p = 0,11) [40].

Do studie WAVE (Womeń s Angiographic Vitamin and Es-
trogen) bylo v  7  centrech zařazeno 423  postmenopauzál-
ních žen s  koronární stenózou 15–75  % potvrzenou koro-
narografií. Ženy byly rozděleny do 4  skupin. Jednu dvojici 
tvořily ženy léčené 0,625 mg CEE (u žen s dělohou + 2,5 mg 
MPA) a bez léčby. Druhou dvojici tvořily ženy léčené antioxi-
dačními vitaminy – 2krát denně 400 IU vitamin E + 500 mg 
vitamin C – a ženy bez léčby. Kontrolní angiogram byl pro-
veden za 2,8  roku. Zúžení koronárních arterií se zhoršilo 
o 0,047 mm/rok ve skupině s HRT a o 0,024 mm/rok v kon-
trolní skupině. Ve vitaminové skupině rovněž o 0,044 mm/
rok a  v její kontrolní skupině o 0,28 mm/rok. Ve skupině 
s HRT zemřelo 14 pacientek (proti 8) s hazard ratio 1,8, ve 
skupině s vitaminy 16 (proti 6) s hazard ratio (HR) 2,8. Koro-
nární příhody včetně úmrtí prokazují ve skupině s HRT zvý-
šené riziko (HR 1,9; 26 vs 15) stejně jako ve skupině s vita-
miny (HR 1,5; 26 vs 18) [41].

Rovněž studie EPAT (Estrogen in the Prevention of Athe-
rosclerosis Trial) sledovala účinek 1 mg 17 -estradiolu na 
tloušťku medie karotid. Zde ovšem podmínkou zařazení do 
studie byla nepřítomnost ztluštění intimy a normální nebo 
medikací korigované hodnoty lipidového spektra. Bylo za-
řazeno 222  žen starších 45  let, měření byla prováděna 
v 6měsíčních intervalech po dobu 2 let. Ve skupině žen uží-
vajících estradiol byla progrese subklinické aterosklerózy 
o 0,0017 mm/ rok nižší ve srovnání s placebem. Tento rozdíl 
nebyl patrný ve skupině žen užívajících hypolipidemika. Tato 
studie na rozdíl od výše uvedených sledovala vliv estradiolu 
na ověřeně zdravou cévní stěnu, tedy ve skutečné primární 
prevenci [42].

Studie Womeń s Health Initiative (WHI) byla prezento-
vána jako dlouho očekávaná studie o vlivu HRT na primární 
prevenci ICHS. Do studie byly v letech 1993–1998 zařazo-
vány ženy ve věku 50–79 let minimálně 6 měsíců po meno-

Tab. 5 | Výsledky 10letého podávání HRT

HRT
(502)

placebo
(504)

HR 95% CI p

primární end-point (smrt, infarkt, srdeční 
selhání)

16 33 0,48 0,26–0,87 0,015

úmrtí 15 26 0,57 0,3–1,08 0,084

nádory 36 39 0,92 0,58–1,45 0,71

karcinom prsu 10 17 0,58 0,27–1,27 0,17

tromboembolizmus 2 1 2,01 0,18–22,16 n.s.

cévní mozková příhoda 11 14 0,77 0,35–1,7 0,7
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pauze. Po minimálně 3měsíčním přerušení léčby bylo zařa-
zeno i 26 % žen, které již HRT užívaly.

Větev s estrogen-gestagenní substitucí ve složení 0,625 mg 
CEE a 2,5 mg MPA byla po 5,2 roku trvání studie předčasně 
ukončena pro převahu nepříznivých účinků léčby nad place-
bem. V souboru 8 506 uživatelek a 8 102 kontrol bylo zjiš-
těno zvýšení rizika karcinomu prsu, ICHS, cévní mozkové 
příhody a tromboembolie. Preventivní vliv na zlomeniny krčku 
kosti stehenní, karcinom endometria a kolorektální karcinom 
nepostačil v této studii k vyvážení negativ. Jiné faktory spojené 
s estrogenním deficitem (urogenitální trofika, kvalita života pa-
cientky, subjektivní spokojenost) nebyly sledovány [43].

Pro zahájení primární prevence ICHS se průměrný věk 
63,2 jeví poměrně vysoký a  vysoká procentuální přítom-
nost faktorů ovlivňujících ICHS (34 % BMI > 30, 50 % abúzus 
nikotinu, 4,4 % diabetiček, 6,9 % uživatelek hypolipidemik, 
20 % uživatelek aspirinu) i samotné anamnézy ICHS (4,4 %) 
je zarážející.

Také estrogenní větev studie WHI byla uzavřena před-
časně po 6,8 (5,7–10,7) roku s odůvodněním, že další pokra-
čování již nepřináší nové údaje, není sice překročeno žádné 
stanovené riziko, ale riziko ICHS se nesnižuje. V estrogenní 
větvi WHI bylo v letech 1993–1998 randomizováno 10 739 
zdravých žen. Z nich užívalo 0,625 mg CEE 5 310 žen a pla-
cebo 5 429 žen. Zařazeno bylo 48 % léčených hypertoniček, 
7,7 % diabetiček, 7,4 % uživatelek statinů, 19,4 % žen uží-
vajících aspirin i 4,1 % žen s anamnézou ICHS. Opět zarazí 
široké věkové rozmezí od 50 do 79 let a nulové údaje o in-
dikaci k zahájení terapie. Zajímavé jsou příznivé trendy při 
časném startu terapie. Ve věkové skupině 50–59 let se na 
rozdíl od vyšších věkových kategorií nezvyšuje riziko ICHS 
při užívání HRT [44].

KEEPS (Kronos Early Estrogen Prevention Study) je 4letá, 
randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná klinická 
studie zdravých žen s průměrným věkem 52 let (42–58 let) do 
3 let od menopauzy v době randomizace. Zařazeno bylo 727 žen 
do 3 větví studie – první s perorálním podáváním CEE v dávce 
0,45 mg denně, druhou s transdermální aplikací 50 μg estra-
diolu denně a placebovou. V obou hormonálních větvích bylo 
proti placebu zaznamenáno zlepšení návalů, nočního pocení, 
nálady, sexuality a kostní denzity. Perorální CEE na rozdíl od 
transdermálních estrogenů zvyšovaly HDL-C, snižovaly LDL-C, 
ale současně zvyšovaly hladinu TG. Transdermální estradiol byl 
k lipidovému spektru neutrální, ale zlepšoval citlivost na inzu-
lin (HOMA-IR, poměr glukózy a hladin inzulinu). Ani perorálně 
ani transdermálně podávané estrogeny neovlivňovaly tlak krve 
a rozvoj aterosklerózy v karotidách. Rozdíl proti placebu nebyl 
zjištěn ani ve výskytu nežádoucích účinků (karcinom prsu, kar-
cinom endometria, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, 
tromboembolická nemoc) [45].

Do studie DOPS (Danish Osteoporosis Prevention Study) 
bylo zařazeno 1 006  zdravých časně postmenopauzálních 
žen nebo žen s akutním klimakterickým syndromem ve věku 
45–58 let. Z nich 502 užívalo HRT a 504 bylo bez léčby. Sle-
dování příčin úmrtí, kardiovaskulárních nemocí a nádorů trvalo 

16 let. To je 10 000 ženských roků léčby a 20 000 ženských 
roků sledování. 10leté užívání bylo spojeno s 52% poklesem 
úmrtí na kardiovaskulární příhody, aniž by došlo ke zvýšení vý-
skytu nádorových onemocnění (tab. 5). Prokázáno bylo snížení 
psychických potíží akutního klimakterického syndromu (anxi-
eta, deprese, napětí).

V klinické praxi na základě těchto studií nepodáváme HRT 
v  sekundární ani primární prevenci ICHS. Nicméně si při 
časném startu můžeme být jisti bezpečností v této oblasti. 
Výjimkou je podávání ženám s předčasným ovariálním selhá-
ním, u nichž podávání HRT minimálně do průměrného věku 
menopauzy (50 let) jednoznačně přináší nejen ochranu před 
osteoporózou, ale i aterosklerózou [46].

Závěr
Hormonální substituční terapie je při transdermální apli-
kaci neutrální k lipidovému profilu, při perorální zvyšuje hla-
diny HDL-cholesterolu, ale současně i hladiny triglyceridů. 
Také na většinu markerů aterosklerózy působí příznivě či 
neutrálně s výjimkou hsCRP, jehož hladina se při perorální 
aplikaci zvyšuje. Pokud ještě nejsou známky aterosklerózy 
patrny, dokáže HRT oddalovat její nástup.

To platí i  pro klinické projevy. Pokud je HRT podávána 
ženám mladým (do 10 let od přechodu), je k riziku ateroskle-
rózy neutrální nebo dokonce působí protektivně.
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Across the Nation. JAMA Intern Med 2015; 175(4): 531–539. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.8063>.
6. Biglia N, Cagnacci A, Gambacciani M et al. Vasomotor symptoms in me-
nopause: a biomarker of cardiovascular disease risk and other chronic di-
seases? Climacteric 2017; 20(4): 306–312. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1080/13697137.2017.1315089>.
7. Thurston R, Chang Y, Barinas-Mitchel E et al. Physiologically assessed 
hot flashes and endothelial function among midlife women. Menopause 
2017; 24(8): 886–893. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/
GME.0000000000000857>.
8. Herber-Gast B, Brown WJ, Mishra GD. Hot flushes and night sweats 
are associated with coronary heart disease risk in midlife: a  longitudinal 
study. BJOG 2015; 122(11): 1560–1567. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1111/1471–0528.13163>.
9. Thurston RC, Aizenstein HJ, Derby CA et al. Menopausal hot flashes and 
white matter hyperintensities. Menopause 2016; 23(1): 27–32. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/GME.0000000000000481>.
10. Notelovitz M, Lenihan JP, McDermont M et al. Initial 17-estradiol dose 
for treating vasomotor symptoms. Obstet Gynekol 2000; 95(5): 726–731. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/s0029–7844(99)00643–2>.



AtheroRev 2023; 8(1): 45–50 www.atheroreview.eu

50 Fait T et al. Hormonální substituční terapie, ateroskleróza a význam časné intervence

11. Panay N, Ylikorkala O, Archer DF et al. Ultra-low-dose estra-
diol and norethisteron acetate: effective menopausal symptom relief. 
Climacteric 2007; 10: 120–131. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1080/13697130701298107>.
12. Stevenson JC, Durand G, Kahler E et al. Oral ultra-low dose continuous 
combined hormone replacement therapy with 0,5  mg 17-estradiol and 
2,5 mg dydrogesterone for the treatment of vasomotor symptoms. Matu-
ritas 2010; 67(3): 227–232. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.
maturitas.2010.07.002>.
13. Gambacciani M, Cappagli B, Ciaponi M et al. Ultra low-dose hormone 
replacement therapy and bone protection in postmenopausal women. Ma-
turitas 2008; 59(1): 2–6. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ma-
turitas.2007.10.007>.
14. Lundström F, Bydgeson M, Svane G et al. Neutral effect of ultra-low-
-dose continuous combined estradiol and norethisterone acetate on mam-
mographic breast density. Climacteric 2007; 10(3): 249–256. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13697130701385805>.
15. Sturdee DW, Archer DF, Rakov V et al. Ultra-low-dose continuous com-
bined estradiol and norethisterone acetate: improved bleeding profile in 
postmenopausal women. Climacteric 2008; 11(1): 63–73. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1080/13697130701852390>.
16. Bergeron C, Nogales FF, Rechberger T et al. Ultra-low dose continuous 
combined hormone replacement therapy with 0.5mg 17beta-oestradiol and 
2.5mg dydrogesterone: protection of the endometrium and amenorrhoea 
rate. Maturitas 2010; 66(2): 201–205. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.maturitas.2010.03.007>.
17. Koire A, Joffe H, Buckley R. Replacement in the Prevention and Tre-
atment of Cognitive Decline, Dementia, and Cognitive Dysfunction of De-
pression. Harv Rev Psychiatry 2022; 30(4): 215–222. Dostupné z  DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1097/HRP.0000000000000339>.
18. Kim J, Chang JH, Jeong MJ et al. A systematic review and metaanaly-
sis of effects of menopause hormone therapy on cardiovascular diseases. 
Sci Rep 2020; 10(1): 20631. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/
s41598–020–77534–9>.
19. Fait T, Vrablik M. Coronary heart disease and hormone replacement 
therapy – from primary and secondary prevention to the window of oppor-
tunity. Neuro Endocrinol Lett 2012; 33(Suppl 2): 17–21.
20. Tan DA, Dayu AR. Menopausal hormone therapy: why we should no 
longer be afraid of the breast cancer risk. Climacteric 2022; 25(4): 362–
368. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13697137.2022.20357
11>.
21. Ruan X, Mueck AO. Primary choice of estrogen and progesteron as 
components of HRT. Climacteric 2022; 25(5): 443–452. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1080/13697137.2022.2073811>.
22. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F. Unequal risks for breast 
cancer associated with different hormone replacement therapies: results 
from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat 2008; 107(1): 103–111. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10549–007–9523-x>.
23. Collins P, Rosano G, Casey C et al. Management of cardiovascular risk 
in peri-menopausal woman. Eur Heart J  2007; 28(16): 2028–2040. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehm296>.
24. Szklo M. Heart disease: the MRFIT test. J  Public Health Policy 1983; 
4(1): 5–7.
25. Gordon T, Kannel WB, Hjortland MC et al. Menopause and coronary 
heart disease. The Framingham StudyAnn Intern Med. 1978; 89(2): 157–
161. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.7326/0003–4819–89–2-157>.
26. Schulte H, Cullen P, Assmann G. Obesity, mortality and cardiovascu-
lar disease in the Münster Heart Study (PROCAM). Atherosclerosis 1999; 
144(1): 199–209. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/s0021–
9150(99)00055–6>.
27. [The Writing Group for the PEPI Trial]. Effect of estrogen or estrogen/
progestin regimens on heart disease factors in postmenopausal women. 
The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial. JAMA 
1995; 273(3): 199–208.
28. Samsioe G. HRT and cardiovascular disease. Ann N  Y Acad Sci 
2003; 997: 358–372. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1196/
annals.1290.039>.

29. Seed M. The choice of hormone replacement therapy or statin the-
rapy in the treatment of hyperlipidemic postmenopausal women. Atherosc-
ler Suppl 2002; 3(1): 53–63. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/
s1567–5688(01)00009–5>.
30. Gambacciani M, Ciaponi M, Cappagli B  et al. Body weight, body fat 
distribution, and hormonal replacement therapy in early postmenopausal 
women. J  Clin Endocrinol Metab1997; 82(2): 414–417. Dostupné z  DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1210/jcem.82.2.3735>.
31. Prazny M, Fait T, Vrablik M. Effect of early estrogen replacement the-
rapy on microvascular reactivity in patients a
er bilateral ovarectomy. 
Neuro Endocrinol Lett 2007; 28(4): 496–501.
32. Fait T, Vrablík M, Zizka Z et al. Changes in Haemostatic Variables In-
duced by Estrogen Replacement Therapy: Comparison of Transdermal 
and Oral Methods of Administration in Cross-over Designed Study. Gy-
necol Obstet Invest 2008, 65(1): 47–51. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1159/000107492>.
33. Kaprál A, Hyánek J, Fait T et al. Homocystein, ovarektomie a estrogenní 
substituční terapie. Klin Biochem Metab 2003; 11/32(4): 226–230.
34. Fait T, Vrablík M, Koštířová M. Vliv různých aplikačních forem estro-
genní substituční terapie na hladiny C-reaktivního proteinu. Čas Lék Čes 
2006; 145(7): 571–574.
35. Grodstein F, Stampfer MJ. Estrogen for women at varying risk of co-
ronary disease. Maturitas 1998; 30(1): 19–26. Dostupné z  DOI: <http://
dx.doi.org/10.1016/s0378–5122(98)00055–3>.
36. Grodstein F, Stampfer MJ, Colditz GA et al. Postmenopausal hormone 
therapy and mortality. N Engl J Med 1997; 336(25): 1769–1775. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199706193362501>.
37. Hulley S, Grady D, Bush M. Randomised trial of estrogen plus proges-
tin for secondary prevention of coronary heart desease in postmenopausal 
women. JAMA 1998; 280(7): 605–613. Dostupné z  DOI: <http://dx.doi.
org/10.1001/jama.280.7.605>.
38. Grady D, Herrington D, Bittner V et al. Cardiovascular disease outco-
mes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study follow-up (HERS II). JAMA 2002; 288(1): 49–57. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1001/jama.288.1.49>.
39. Furberg CD. To whom do the research findings apply? Heart 2002; 87(6): 
570–574. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1136/heart.87.6.570>.
40. Clarke SC, Kelleher J, Lloyd-Jones H et al. A study of hormone repla-
cement therapy in postmenopausal women with ischaemic heart disease: 
the Papworth HRT atherosclerosis study. BJOG 2002; 109(9): 1056–1062. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1471–0528.2002.01544.x>.
41. Hsia J, Alderman EL, Verter Jl et al. Women ś angiographic vitamin and 
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Statiny a NAFLD – systematické review 
a metaanalýza
Boutari C, Pappas PD, Anastasilakis D et al. Statins‘ efficacy 
in non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and 
meta-analysis. Clin Nutr 2022; 41(10): 2195–2206. Dostupné 
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2022.08.001>.

Nealkoholické tukové onemocnění jater (NAFLD), nověji na-
zývané také tukové onemocnění jater spojené s metabolic-
kou dysfunkcí (MAFLD), je celosvětově rozšířené onemoc-
nění velice úzce spojené s  kardiovaskulárními nemocemi. 
Specifická léčba tukového onemocnění jater známá není, 
je proto zásadní intenzivně léčit přítomné komorbidity, vět-
šinou jednotlivé složky metabolického syndromu. V klinic-
ké praxi často vyvstává otázka, jak se u těchto nemocných, 
s mnohdy významnou hepatopatií, postavit k případné hypo-
lipidemické léčbě. Toto review si kladlo za cíl zhodnotit vliv 
statinů na biochemické a histologické parametry u pacien-
tů s NAFLD.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 13 studií publiko-
vaných do listopadu 2021 (4 randomizované klinické studie 
a  9  observačních studií) zabývajících se efektem statinů 
jednak na rozvoj NAFLD, ale také ovlivnění již přítomného 
onemocnění, a to bez ohledu na druh či dávku statinu, délku 
trvání léčby nebo metodu stanovení diagnózy NAFLD (biopsie 
či zobrazovací metoda).

V průběhu hypolipidemické terapie došlo ve všech sledo-
vaných studiích k signifikantnímu zlepšení jaterních testů i li-
pidového profilu, současně poklesl stupeň jaterní steatózy 
(-1,73; 95% CI -2,11 až -1,35; p < 0,00001) a  skóre aktivity 
NAFLD (-1,09; 95% CI -1,39 až -0,79; p < 0,00001). Tyto vý-
sledky opakovaně potvrzují, že léčba statiny u pacientů s NAFLD 
je jistě indikovaná a má mnohé benefity. Proto bychom se 
v klinické praxi neměli obávat zahájit hypolipidemickou léčbu 
(případně v  ní pokračovat) u  nemocných s  metabolickým 
syndromem, kteří splňují diagnostická kritéria NAFLD – jde 
typicky o pacienty s nadváhou či obezitou, laboratorně na-
cházíme smíšenou aterogenní dyslipidemii, výjimkou není 
přítomnost diabetu. Nález laboratorní hepatopatie u těchto 
jedinců, ev. i potvrzení jaterní steatózy zobrazovací meto-

dou, by nemělo bránit indikaci k hypolipidemické léčbě, ani 
vést k jejímu vysazení, jak se v praxi poměrně často děje. 
Statiny nejen že vedou ke zlepšení parametrů funkce hepa-
tocytů, ale výrazně snižují kardiovaskulární riziko, které je 
v této skupině nemocných značné.

Efekt časného podání statinu na mortalitu 
pacientů s akutním koronárním syndromem
Song X, Zhou X, Li Z et al [CCC-ACS Investigators]. Early 
Statin Therapy and In-Hospital Outcomes in Acute Coro-
nary Syndrome Patients Presenting with Advanced Killip 
Class at Admission: Findings from the CCC-ACS Project. Am 
J Cardiovasc Drugs 2022; 22(6): 685–694. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s40256–022–00546–5>.

Autoři tohoto čínského průzkumu si položili otázku, jestli má 
pro pacienty s akutním koronárním syndromem třídy Killip 
III–IV význam zahájit hypolipidemickou léčbu statinem brzy 
po stanovení diagnózy. Srovnali proto dvě skupiny nemoc-
ných – pacienty po prodělaném akutním koronárním syn-
dromu Killip III–IV, u kterých byla terapie statinem podána 
časně (do 24  hodin po přijetí do nemocnice), a  nemocné 
s pozdějším zahájením hypolipidemické léčby. Autoři pro-
jektu analyzovali spojení mezi časným podáním statinu a ri-
zikem nemocničního úmrtí nebo ischemické příhody, ale 
také vliv dávky statinu na mortalitu a  interakci mezi stati-
nem a hladinou LDL-cholesterolu.

Data byla čerpána z  čínského národního registru paci-
entů s akutním koronárním syndromem, zhodnoceno bylo 
104 516 osob. Do průzkumu bylo zařazeno celkem 12 149 
nemocných, kteří prodělali akutní koronární syndrom třídy 
Killip III–IV, z nichž 89,3 % bylo léčeno statinem do 24 hodin 
od přijetí do zdravotnického zařízení. Skupina pacientů 
časně léčená hypolipidemiky měla o 69 % nižší riziko mor-
tality (OR 0,31; 95% CI 0,25–0,39) a poloviční riziko isch-
emické příhody (OR 0,50; 95% CI 0,33–0,74) ve srovnání 
s osobami, které dostaly statin odloženě. Protektivní efekt 
této léčby byl pozorován napříč všemi skupinami nemoc-
ných, i při podávání střední či nízké dávky statinu, a byl zcela 
nezávislý na koncentraci LDL-cholesterolu. Dochází zde zřejmě 

Rešerše zajímavých článků ze zahraniční literatury

Research on remarkable articles from international literature

Eva Tůmová

III. interni klinika – endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
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k uplatnění známých pleiotropních efektů statinů (antitrombo-
tický, antiinflamatorní).

Časné podání statinu má na přežití pacientů s akutním ko-
ronárním syndromem, provázeným srdečním selháním, velmi 
významný vliv. Více než o  dvě třetiny snižuje riziko úmrtí 
v rámci hospitalizace, o polovinu potom riziko další isch emické 
příhody. Benefit nezávisí ani na dávce léku ani na hladině 
LDL-cholesterolu, zásadní je ihned po stanovení diagnózy 
podat statin a v léčbě pokračovat dle aktuálních doporučení 
– tedy dlouhodobě podávat maximální tolerovanou dávku 
statinu s titrací dalších hypolipidemik k cílovým koncentra-
cím LDL-cholesterolu.

Je kardiovaskulární riziko ovlivněno více 
dávkou statinu nebo adherencí k terapii?
Mazhar F, Hjemdahl P, Clase CM et al. Intensity of and Adhe-
rence to Lipid-Lowering Therapy as Predictors of Major Ad-
verse Cardiovascular Outcomes in Patients With Coronary 
Heart Disease. J Am Heart Assoc 2022; 11(14): e025813. Do-
stupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/JAHA.122.025813>.

Účinnost hypolipidemické léčby je dána mnoha faktory, 
z  nichž nejvýznamnější roli hraje dávka podávaného sta-
tinu a samozřejmě užívání doporučené terapie pacientem. 
Autoři této švédské studie se pokusili srovnat vliv intenzity 
léčby a  adherence k  ní (případně kombinaci těchto dvou 
faktorů) na riziko akutního koronárního syndromu u  paci-
entů s ischemickou chorobou srdeční.

Jednalo se o observační studii všech dospělých ve Stoc-
kholmu, kteří prodělali akutní infarkt myokardu nebo byli 
ošetřeni perkutánní koronární intervencí s  revaskularizací 
mezi lety 2012 a 2018 a byla u nich zahájena hypolipidemická 
léčba. Šlo celkem o 20 490 osob ve věku 68 ± 11 let, 75 % tvo-
řili muži a průměrná doba sledování byla 2,6 ± 1,1 let. Hod-
nocena byla adherence k léčbě (počet dní, kdy pacienti užili 
lék dle doporučení), její intenzita (daná očekávaným pokle-
sem koncentrace LDL-cholesterolu) a kombinace adherence 
s intenzitou. Primární sledovaný cíl byl složený kardiovasku-
lární MACE (nefatální infarkt myokardu, cévní mozková pří-
hoda, úmrtí), sekundární potom dosažení cílové koncent-
race LDL-cholesterolu.

Pokles rizika MACE byl pozorován jak v případě zlepšení 
adherence k léčbě o 10 % (HR 0,94; 95% CI 0,93–0,96), tak 
při zvýšení intenzity léčby o 10 % (HR 0,92; 95% CI 0,88–
0,96). Nevýraznější efekt na pokles primárního sledovaného 
cíle měla kombinace intenzifikace terapie o 10 % a lepší ad-
herence k léčbě (HR 0,91; 95% CI 0,89–0,94). Ve všech třech 
případech byla pozorována nižší koncentrace LDL-choleste-
rolu (OR 1,12; 95% CI 1,10–1,15/OR 1,42; 95% CI 1,34–1,51/
OR 1,16; 95% CI 1,19–1,24). U pacientů s dobrou adherencí 
(≥ 80 %) bylo riziko MACE podobné bez ohledu na intenzitu 
léčby, a to navzdory rozdílům v dosažení cíle LDL-choleste-
rolu. Pravděpodobným vysvětlením je fakt, že jedinci lépe 
adherující k hypolipidemické terapii mají obecně zodpověd-
nější přístup ke svému zdraví a  lépe adherují také k další 

léčbě a režimovým opatřením, povětšinou jde o zdravě žijící 
nekuřáky. Na druhou stranu, přerušení terapie po dobu mi-
nimálně jednoho roku značně zvyšovalo riziko kardiovasku-
lární příhody (HR 1,66; 95% CI 1,23–2,22).

Zajímavým faktem je, že ačkoli všichni sledovaní pacienti 
v  tomto průzkumu byli v sekundární kardiovaskulární pre-
venci, pouze 62,2 % bylo léčeno vysoce intenzivní statino-
vou terapií, jejíž intenzita během let sledování dále klesala, 
až k  47,9  % po sedmiletém follow-up období. Adekvátně 
stouplo procento pacientů léčených pouze nízce intenzivní 
léčbou (ze vstupních 37,8 % k 51,3 %). Z jakého důvodu byla 
dávka statinu postupně redukována, není zřejmé.

Dle výsledků této studie byla dobrá adherence k hypolipid-
emické léčbě spojena s největším benefitem pro pacienty 
v sekundární kardiovaskulární prevenci. Za předpokladu, že 
jsou tito pacienti léčeni maximální tolerovanou dávkou sta-
tinu, jak je doporučeno, je dobrá kompliance k léčbě zásad-
ním faktorem ovlivňujícím vyhlídky našich pacientů. Adhe-
rence k hypolipidemické léčbě se ukazuje být zcela zásadním 
faktorem, ovlivňujícím pokles kardiovaskulárních příhod. Zů-
stává ale stále výzvou nás ošetřujících lékařů.

Devět z deseti myopatií způsobených statiny 
nejsou skutečným nežádoucím účinkem 
léčby, tvrdí metaanalýza
[Cholesterol Treatment Trialists‘ Collaboration]. Effect of 
statin therapy on muscle symptoms: an individual participant 
data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind 
trials. Lancet 2022; 400(10355): 832–845. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(22)01545–8>. 
Erratum in: Lancet 2022; 400(10359): 1194. Dostupné z DOI: 
<http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(22)01891–8>.

Nejčastěji popisovaným a pacienty referovaným nežádou-
cím účinkem hypolipidemické léčby statiny jsou svalové bo-
lesti či slabost. Bohužel obavy z rozvoje myopatie asociované 
se statiny jsou často příčinou zdrženlivosti jak v indikaci této 
léčby, tak v akceptování navrhované terapie pacientem. Jedná 
se také o nejčastější příčinu přerušení léčby. Zajímavá je dis-
krepance mezi poměrně vysokým počtem vedlejších účinků re-
ferovaných v observačních studiích a relativně dobrá tolerance 
hypolipidemik v randomizovaných kontrolovaných studiích.

Skupina oxfordských vědců ve své metaanalýze prozkou-
mala celkem 23 dlouhotrvajících studií, které se zabývaly 
hypo lipidemickou léčbou statiny s cílem zjistit frekvenci ne-
žádoucích účinků. Šlo o  19  placebem kontrolovaných studií 
(o celkovém počtu 123 940 sledovaných osob) a 4 studie srov-
návající nízkou a vysokou dávku statinu (30 724 jedinců).

V  placebem kontrolovaných studiích byly svalové nežá-
doucí účinky referovány u 27,1 % pacientů léčených statiny 
a u 26,9 % osob užívajících placebo (RR 1,03; 1,01–1,06) Po 
jednom roce léčby bylo relativní riziko nových svalových sym-
ptomů o 7 % vyšší – to reflektuje absolutní počet 11 (6–16) se 
statiny asociovaných myopatií na 1 000 pacientů. Tedy jen 
1 z 15 pacientů léčených statiny, kteří během studií refero-
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vali svalové bolesti či slabosti, měl skutečně nežádoucí účinek 
této hypolipidemické léčby.

Studie věnované srovnání dávek statinu zaznamenaly mírně 
vyšší výskyt nežádoucích svalových symptomů ve větvi léčené 
vysoce intenzivní statinovou terapií (atorvastatin 40–80  mg 
nebo rosuvastatin 20–40 mg) ve srovnání se skupinou uží-
vající nižší dávky léků (RR 1,08; 1,04–1,13 vs RR 1,03; 1,00–
1,05). Podobný rozdíl byl patrný také při srovnání pacientů 
léčených vysoce intenzivní terapií a pacientů užívajících pla-
cebo (RR 1,05; 0,99–1,12). Jednotlivé druhy statinů neměly 
rozdílný vliv na výskyt referovaných nežádoucích účinků.

Výsledky metaanalýzy svědčí pro skutečnost, že léčba 
statiny je spojena pouze s mírným rizikem rozvoje nežádou-
cích účinků ve formě myopatií. Autoři uzavírají, že celých 9 
z  10 případů svalových obtíží během hypolipidemické te-
rapie statiny má jinou příčinu a nejedná se o statiny indu-
kovanou myopatii. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že 
v jednotlivých studiích zahrnutých do tohoto průzkumu byla 

coby vstupní vylučovací kritérium i intolerance statinu (část 
pacientů tedy nebyla do studií zahrnuta pro již známé nežá-
doucí účinky léčby, jistě i ve formě myopatie). Jakkoli lze jistě 
tímto způsobem výsledek lehce zpochybnit, víme i z klinické 
praxe, že nezřídka bývají coby svalové nežádoucí účinky 
označovány i obtíže nezpůsobené hypolipid emickou léčbou. 
Vždy je nutné s pacienty situaci podrobně rozebrat a v pří-
padě, že skutečně pojmeme podezření na vedlejší účinek 
statinu, pokusit se o titraci dávky k takové, která bude pa-
cientem tolerována, jakkoli dosažení cílových hladin LDL-
-cholesterolu se nezdaří. Jakákoli dávka statinu představuje 
i vzhledem k jejich pleiotropním účinkům pro kardiovasku-
lárně rizikové pacienty benefit. A cílové koncentrace séro-
vých lipoproteinů je možné atakovat dalšími dostupnými 
hypolipidemiky.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165
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Nejvýznamnější a největší odborná akce ČSAT, která si 

před rokem 2020 začala budovat image „putovního“ kon-

gresu a s úspěchem se uskutečnila například v Olomouci 

nebo Plzni, byla nucena během kovidových let přejít na 

virtuální formu. Po delší době se tak zájemci o  proble-

matiku lipidů potkali fyzicky až na 26. ročníku kongresu 

o ateroskleróze v prosinci 2022 v Brně.

Zajímaví domácí i zahraniční hosté, atraktivní 
program
Jako by organizátoři chtěli účastníkům všechno vynahradit – 
na programu kongresu participovaly hned tři domácí a jedna 
zahraniční odborná společnost, což přispělo k  pestrosti 
a atraktivitě programové nabídky. Společnost lékařské ge-
netiky a genomiky ČLS JEP a Česká společnost soudního 
lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP přinesly témata jako 
možnosti post mortem genetického vyšetření a primární pre-

vence náhlé srdeční smrti u pozůstalých nebo ateroskleróza 
a náhlá srdeční smrt: možnosti soudnělékařské diagnostiky. 
Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické 
péče nastolila intenzivistická témata: hypertriglycerid emií 
indukovaná akutní pankreatitida nebo hypocholesterol emie 
v intenzivní péči. 

V bloku International Atherosclerosis Society – Regi-
onal Federation Europe bylo tématem např. zhodnocení 
rizika aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění 
u  diabetiků 2. typu nebo ztukovatění jater spojené s  me-
tabolickou dysfunkcí (MAFLD) a kardiometabolické riziko. 

Důležitou součástí kongresu byly přednášky reagující na 
novinky v léčbě dyslipidemií, jako je volanesorsen, kyse-
lina bempedová nebo inklisiran. 

Ve čtvrtek 1. prosince proběhl také pracovní oběd center 
projektu MedPed a  valná hromada ČSAT, na níž členové 
schválili nový výbor, vzešlý z podzimních elektronických voleb 

26. kongres o ateroskleróze – opět prezenčně!

Kristýna Čillíková

Česká společnost pro aterosklerózu

 Mgr. Kristýna Čillíková | komunikace@athero.cz | www.athero.cz

Zahájení kongresu ČSAT: prof. M. Vrablík, doc. T. Freiberger a prof. V. Soška (z leva do prava)
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(složení výboru pro funkční období 2023–2027 je zveřejněno 
na webu athero.cz). Během prvního kongresového večera 
udělil předseda ČSAT, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., 
čestné členství doc. MUDr. Zuzaně Urbanové, CSc., která svůj 
profesní život zasvětila dětské kardiologii a lipidologii se zamě-
řením na prevenci aterosklerózy od dětského věku. Do publi-
kační soutěže ČSAT za rok 2022 se přihlásila jedna autorka, 
Mgr. Hana Bartušková z  IKEM Praha. Za práci publikovanou 
v časopise Internal Angiology s impact factorem 2,103 zís-
kala finanční ocenění a její práce zazněla i v programu kon-
gresu. S Mgr. H. Bartuškovou pořídila redakce AtheroTV vi-
deorozhovor (stejně jako s dalšími řečníky kongresu), který lze 
zhlédnout na www.atherotv.cz. Na kongresu v Brně byly během 
druhého, závěrečného pracovního večera, tradičně oceněny 
také tři nejlepší postery. První místo získala M.Sc. Ivone Cristina 
Igreja e Sá, Ph.D. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Nejzajímavější momenty z odborného 
programu
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. (IKEM Praha) představil výsledky 
mezinárodní studie, na které se kromě pracovišť IKEM a FN 
Motol podílela také centra z Maďarska, Rumunska, Chorvat-
ska nebo Slovinska. Cílem práce bylo zjistit, zda vztah mezi 
trváním diabetu 1. typu a cévními změnami může být mo-
difikován kompenzací diabetu a polymorfizmem genu Cx37 
u téměř 500 pacientů. Gen Cx37 zajišťuje komunikaci mezi 

buňkami, především v cévní stěně, tedy v endotelu. Popsa-
nými genotypy jsou TT, CT nebo CC. Práce na geneticky mo-
difikovaných myších modelech ukázaly, že přítomnost alely T 
je spojena s vyšší adhezí makrofágů k cévní stěně a  jejich 
pronikáním do endotelu. Jiné práce, u osob s infarktem myo-
kardu, ukázaly, že by vztah mohl být velmi silně kodifikován 
i přítomností diabetu, byť dominantně 2. typu. „My jsme sta-
tisticky rozdělili glykemie pacientů na kvartily. Ukázalo se, 
že kvartil lačné glykemie 5,6 mmol/l a přítomnost alely T by 
mohly hrát naopak protektivní roli,“ uvedl prof. Piťha. Pa-
cienti byli podrobně vyšetřeni laboratorně i  angiologicky. 
„Výsledky našeho sledování lze shrnout tak, že vztah mezi 
délkou trvání diabetu a především mikrovaskulárními změ-
nami může být silně modifikován polymorfizmem genu Cx37 
v  závislosti na kompenzaci diabetu. Při horší kompenzaci 
diabetu souvisejí mikrovaskulární změny s trváním diabetu 
u genotypu CC, zatímco při dobré kompenzaci diabetu je 
pro mikrovaskulární komplikace riziková alela T,“ konstato-
val prof. Piťha.

Na aspekty arteriální tuhosti u  pacientů s  diabetem 
2. typu pak upozornil prof. MUDr. David Karásek, Ph.D., 
z  III. interní kliniky LF UP a  FN Olomouc. Prezentoval vý-
sledky průřezové studie, jejímž cílem bylo porovnat mar-
kery glykometabolické kontroly a  vaskulárního poškození 
u nemocných s diabetem 2. typu rozdělených podle věku do 
čtyř věkových kvartilů (40.–70. dekáda života). Ukázalo se, 

Prof. M. Vrablík uděluje doc. Z. Urbanové čestné členství v ČSAT Ocenění prof. H. Vaverkové za celoživotní přínos oboru
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že signifikantně zvýšené parametry arteriální tuhosti vyka-
zovali nejstarší pacienti, tedy sedmdesátníci, přestože měli 
podobnou (a v některých, zejména dyslipidemických para-
metrech dokonce lepší) glykometabolickou kontrolu. Věk se 
tak zdá být hlavním determinantem arteriální tuhosti u paci-
entů s diabetem 2. typu, a to bez ohledu na glykometabolic-
kou kontrolu. „Výsledky poukazují na průběh kardiovaskulár-
ního kontinua: s věkem se mění podíl metabolického rizika na 
cévním postižení a také jeho fenotyp. Hlavně v nižším věku 
je cévní stěna vystavena rizikovým faktorům, rozvíjí se endo-
telová dysfunkce a ateroskleróza. V pozdějším věku dochází 
k remodelaci cév a srdce a vzniku tepenné tuhosti. Více se 
pak u těchto nemocných setkáváme se srdečním selháním 
nebo postižením ledvin než s  akutními koronárními syn-
dromy,“ uzavřel prof. Karásek.

Tématu akutní pankreatitidy (AP) vyvolané hypertrigly-
ceridemií se věnoval prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc., 
z III. interní gerontometabolické kliniky LF UK a FN Hradec 
Králové. Připomněl, že AP není vzácné onemocnění, výskyt 
se udává 44 případů na 100 tisíc obyvatel. AP indukovaná 
hypertriglyceridemií tvoří až 10 % všech případů. Mortalita 
při AP této etiologie může být velmi vysoká (až 15 %) a při 
těžším průběhu i mnohem vyšší. Pacienti s hypertriglycerid-
emií, u nichž dojde k rozvoji AP, tvoří relativně heterogenní 
skupinu a jejich onemocnění může probíhat bez komplikací, 
ale také může mít těžký průběh spojený s dlouhou hospitali-
zací, potřebou intenzivní péče a komplikacemi, jako je multi-
orgánové selhávání, krvácení nebo nekróza pankreatu. Dů-
ležité je proto situaci nepodceňovat a pacienty pravidelně 
sledovat. Ideální je nechat provést vyšetření k vyloučení ge-
netické příčiny onemocnění. Statiny snižují riziko AP zřejmě 
tím, že snižují obsah cholesterolu ve žluči, fibráty mají efekt 
opačný a jejich podání je tedy sporné. Plazmaferéza může 
v iniciálních fázích AP efektivně a rychle snížit koncentrace 
triglyceridů. Na obzoru je ale i nová farmakoterapie, např. 
volanesorsen či evinakumab, otázkou je i možné využití in-
hibitorů PCSK9.

Hot lines 2022
Klinická studie FOURIER open-label extension (OLE) zjis-
tila, že dlouhodobé užívání inhibitoru PCSK9 evolokumabu 
je bezpečné, dobře snášené a vede k dalšímu snížení rizika 
kardiovaskulárních (KV) příhod ve srovnání s kratší léčbou – 
po více než osmi letech sledování, což je dosud nejdelší fo-

llow-up v jakékoli studii s inhibitorem PCSK9, se kardiovas-
kulární mortalita snížila o 23 % u pacientů, kteří pokračovali 
v užívání evolokumabu, ve srovnání s pacienty, kterým bylo 
původně v  mateřské studii FOURIER přiděleno placebo 
(3,32 % vs 4,45 %; HR 0,77; 95% CI 0,60–0,99). Kaplanovy-
Meie rovy křivky byly v průběhu studie FOURIER v podstatě 
v překryvu a teprve po zahájení OLE s dlouhodobějším sle-
dováním se projevil přínos terapie z hlediska snížení kardio-
vaskulární mortality.

Studie TIME (Treatment In Morning versus Evening) byla 
pragmatická, prospektivní randomizovaná a otevřená studie, 
která měla za cíl analyzovat, zda je lepší podávat antihy-
pertenzní léčbu ráno nebo večer. Zhruba 22 000 pacientů 
z Velké Británie bylo randomizováno k večerní nebo ranní 
medikaci. Kumulativní riziko primárního cíle, definovaného 
jako úmrtí z vaskulárních příčin nebo hospitalizace pro ne-
fatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozkovou pří-
hodu, se mezi oběma skupinami nelišilo. Nepotvrdila se 
tedy hypotéza, že večerní dávkování je lepší. Podle investi-
gátorů by pacienti měli užívat svou antihypertenzní léčbu 
pravidelně v době, která jim vyhovuje, aby se minimalizo-
valy nežádoucí účinky. Dobrá adherence je tak hlavním im-
perativem chronické antihypertenzní léčby.

Studie PROMINENT zahrnula téměř 10 000 pacientů, kteří 
měli diabetes 2. typu a zvýšené koncentrace triglyce ridů (TG) 
a nízké koncentrace HDL-cholesterolu, a testovala pemafib-
rát, selektivního agonistu PPR-alfa-receptorů v jádře buňky. 
Co se týče účinnosti, léčebný efekt pemafibrátu se ubíral 
správným směrem, tedy směrem k poklesu hladin triglyce-
ridů, VLDL-částic a remnantních částic, případně apoC3, a to 
zhruba o třetinu. Ve větvi s aktivní léčbou došlo ale také ve 
srovnání s placebovou větví k mírnému vzestupu celkové cho-
le sterolemie o necelé jedno procento, nárůstu HDL-chole ste-
rolemie o 5 %, LDL–cholesterolemie o 12 % a apoB o 5 %. Hlavní 
výsledek studie pak nepřinesl žádnou dobrou zprávu pro fi-
brátový princip obecně – za téměř 4 roky intenzivní léčby 
nedošlo k  žádným rozdílům mezi pemafibrátovou a  pla-
cebovou skupinou z  pohledu redukce kardiovaskulárního 
rizika. Nebyla ani zaznamenána žádná podskupina, která by 
z léčby pemafibrátem statisticky významně profitovala. Pro-
blematický byl i bezpečnostní profil – při podávání pemafib-
rátu došlo k vyššímu výskytu renálních nežádoucích účinků 
a tromboembolických komplikací. Pemafibrát se tak do reálné 
klinické praxe nepodívá.
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Odborné akce s účastí nebo pořádané ČSAT v roce 2023
leden: 35. Šamánkovy Poděbrady a 45. Motolský seminář Poděbrady, 5. – 7. 1. 2023  

únor: 48. angiologické dny 2023 s mezinárodní účastí Praha, 2. – 4. 3. 2023 

březen: 17. celostátní seminář ČIMS Plzeň, 16. 3. 2023

duben: Pracovní setkání center projektu MedPed  Znojmo, 21. – 22. 4. 2023

květen: XXXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno, 14. – 16. 5. 20223

červen: XXXVII. konference o hyperlipoproteinemiích - Šobrův den Praha, 14. 6. 2023

 29. Česko-slovenské angiologické sympozium  Lednice, 22. – 23. 6. 2023

červenec: 10th IUA Course for Young Vascular Specialists Praha, 12. – 16. 7. 2023

říjen: IX. Česko-slovenská lipidová akademie Mikulov, 13. – 14. 10. 2023 

listopad: XXX. kongres České internistické společnosti Brno, 8. – 11. 11. 2023

prosinec: 27. kongres o ateroskleróze  Hradec Králové, 7. – 9. 12. 2023

Série webinářů s tematikou diagnostiky a léčby dyslipidemií v kontextu běžných i méně běžných 
situací a onemocnění. Na webu ČSAT (www.athero.cz) jsou zveřejněny bližší informace k webinářům, 
současně je zde možné v rámci projektu AtheroTV sledovat krátká videa z odborných akcí.
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