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Vážení a milí příznivci časopisu Atheroreview,
milé čtenářky a milí čtenáři,
letošní třetí číslo Vašeho oblíbeného časopisu, které právě držíte v ruce, přináší přehledy, názory,
komentáře i výsledky studií sledujících poslední trendy diagnostiky a léčby cévních komplikací
aterosklerózy i souvisejících onemocnění. Toto číslo tak nabízí pestrou mozaiku příspěvků, jejichž
společným jmenovatelem je, že je psali zkušení autoři, s jejichž názory je vždy zajímavé a přínosné se seznámit.
Na úvod tohoto čísla jsme zařadili další ze stanovisek ČSAT, která jsou oblíbenými českými
souhrny mezinárodních konsenzů a doporučení, tentokrát je tematické zaměření vysoce aktuální –
problematika metabolizmu na triglyceridy bohatých lipoproteinů. Konsenzus evropských a světových expertů z roku 2021 sumarizuje déle známá fakta, ale přináší i nové názory a navrhuje například snížení hladiny optimální triglyceridemie na hodnotu 2 mmol/l. A to není zdaleka jediná zajímavost konsenzu, jehož souhrn Vám nyní přinášíme.
Třetí číslo AtheroReview se věnuje i lékovým proﬁlům a novinkám z oblasti farmakoterapie a se zaujetím jsem si přečetl pojednání o nových pohledech na použití dapagliﬂozinu při chronickém onemocnění ledvin a přehled o možném využití
kyseliny bempedové. Těší mne, že oslovení kolegové zpracovali výstupy zobrazovacích studií z nedávné doby, které „zviditelňují“ naše představy o vlivu intenzivní hypolipidemické léčby na stabilitu ateromu. Soﬁstikované zobrazovací metody
dneška vyžadují, aby s interpretací takto získaných výsledků pomohl někdo zkušený, a to se právě podařilo.
Ale nevynecháme ani tradiční témata. Zářijový úspěšný Týden familiární hypercholesterolemie připomněl, že i nadále je
problematika závažných familiárních dyslipidemií naší prioritou, a proto jsem rád, že se zkušené nutriční terapeutky zamýšlejí na stránkách našeho časopisu nad významem úpravy diety a režimu právě v této populaci.
V pravidelných rubrikách se vracíme k zajímavým publikacím z poslední doby a také k proběhlému již 36. Šobrovu dni.
Samozřejmě jsme nemohli opomenut přání panu profesoru Zdeňku Zadákovi k jeho letošnímu významnému životnímu jubileu, kterým jsme se rozhodli důstojně završit toto poslední letošní číslo časopisu.
Věříme, že byl pro Vás celý letošní 7. ročník časopisu AtheroReview přínosný aspoň tak jako ročník předešlý a že se již
těšíte na články ročníku 8. v roce 2023.
Těším se na setkání s Vámi na akcích ČSAT, například v říjnu v Mikulově nebo v prosinci v Brně a přeji Vám hezké chvíle
s Atheroreview.
Váš

Michal Vrablík
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Preambule
V září 2021 byl v European Heart Journal publikován konsenzus expertů o lipoproteinech bohatých na triglyceridy a o jejich
remnantních částicích [1]. Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval následující Stanovisko shrnující
nejdůležitější informace. Toto Stanovisko ČSAT však nenahrazuje plné znění Konsenzu EAS 2021. Zájemcům o detailní znění
doporučujeme k prostudování původní kompletní text.

Úvod
Po desetiletí byly triglyceridy (TG) považovány za přídatný
rizikový faktor aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (ASKVO). I přes rostoucí důkazy z populačních
a genetických studií přetrvává nejistota, která se většinou
týká dvou základních otázek: 1) kdo je vinen: samotné molekuly TG, lipoproteiny bohaté na TG (TRL – Triglyceride Rich
Lipoproteins), nebo remnantní TRL a 2) jaká molekula, ze
kterých se TRL nebo jejich remnanty skládají, je příčinnou
rizika: cholesterol obsažený v těchto částicích, jiná složka,
nebo oboje? Odpovědi jsou zásadní k lepšímu pochopení
patologických následků zvýšené hladiny TG, zejména v kontextu reziduálního kardiovaskulárního (KV) rizika, kdy jsou
ostatní faktory, především cholesterol v lipoproteinech
s nízkou hustotou (LDL-C), optimálně kontrolovány. Cílem je
deﬁnovat, co víme o struktuře, funkci, metabolizmu a aterogenicitě TRL a jejich remnantů, a dále identiﬁkovat cílené
terapeutické přístupy pro snížení reziduálního rizika spojeného se zvýšenou hladinou TG.
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Triglyceridy, TRL a remnanty: deﬁnice
a klinický význam
Triglyceridy jsou účinným prostředkem ukládání nadbytku
energie, zejména v tukové tkáni. TG a estery cholesterolu (CE –
Cholesterol Esters) v krvi cirkulují uvnitř kulovitých lipoproteinů
obalených vrstvou složenou z fosfolipidů a volného cholesterolu, a celou strukturu stabilizuje apolipoprotein. Apolipoprotein B (apoB) je hlavním strukturním proteinem TRL přítomný buď ve formě apoB100, který se vytváří v játrech,
nebo ve zkrácené formě (apoB48) vytvořené ve střevech.
Právě tyto izoformy, spíše než velikost nebo hustota, nejlépe deﬁnují třídu TRL. Lipoproteiny o velmi nízké hustotě
(VLDL – Very Low Density Lipoproteins) vytvořené játry obsahují apoB100 a jsou metabolizovány na remnanty VLDL, lipoproteiny o střední hustotě (IDL – Intermediate-Density Lipoproteins) a lipoproteiny o nízké hustotě (LDL – Low Density
Lipoproteins). Chylomikrony vytvořené ve střevě jsou větší,
obsahují apoB48 a jsou také metabolizovány na remnantní
částice, ale nikoliv na IDL a LDL (tab. 1, graf 1). Ve střevě
rovněž vznikají částice, které obsahují apoB48 a velikostí
odpovídají VLDL.
Během lipolýzy se snižuje velikost TRL a zároveň se v jejich
jádře snižuje obsah TG a zvyšuje obsah CE v důsledku výměny
zprostředkované transportním proteinem esterů cholesterolu (CETP – Cholesterol Ester Transport Protein), který zaměňuje TG z TRL za CE z LDL a z lipoproteinů o vysoké hustotě (HDL – High Density Lipoproteins). ApoB zůstává během
lipolýzy v TRL a nemění se. Protože v každé částici je přítomná jedna molekula apoB, koncentrace apoB je ukazatelem počtu částic. Další apolipoproteiny (zejména apoC) se
AtheroRev 2022; 7(3): 131–140
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během lipolýzy přenášejí zejména z HDL. Spektrum remnantů
s obsahem apoB100 a apoB48 se mění podle změn hladiny TG
v plazmě (tab. 1, graf 1). Při optimální hladině (< 1,13 mmol/l)
vede účinná lipolýza k omezené akumulaci remnantních
částic zejména o velikosti v rozsahu malých VLDL a IDL. Při
vyšších hladinách TG (např. > 2,9 mmol/l) dochází z důvodu
zvýšené sekrece a narušené lipolýze ke značné akumulaci
chylomikronů a remnantů VLDL.
Remnantní lipoproteiny jsou obohaceny o cholesterol (volný
i esteriﬁkovaný) a apoE, a naopak obsahují méně apoC. Remnantní lipoproteiny pozorované u hyperlipidemie typu III (dysbetalipoproteinemie nebo „remnantní“ hyperlipidemie) jsou
extrémním příkladem tohoto typu částic. Remnanty jsou vychytávány přímo játry nebo přeměněny na IDL a LDL. U většiny lidí jsou remnantní lipoproteiny (a TRL obecně) vysoce
heterogenní (tab. 2). Je tedy velmi obtížné určit, která vlastnost je zodpovědná za aterogenní účinek.

Extrémní zvýšení plazmatických hladin TG (> 10 mmol/l)
zvyšuje riziko akutní pankreatitidy, nicméně mnohem méně
je obecně přijímáno, že již tak nízké hladiny nalačno (přibližně 1,13 mmol/l) mohou souviset se skupinou metabolických abnormalit, které zahrnují akumulaci TRL a remnantů,
a také s navýšením manifestace kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Počet lipoproteinových částic narůstá se zvyšující se hladinou TG z „hraniční“ na „střední“, „závažnou“ až „extrémní“. Deﬁnice těchto kategorií hypertriglyceridemií v tomto
konsenzu uvádí tab 2.
Za poslední 3 desetiletí byly nashromážděny epidemiologické a genetické důkazy o příčinné souvislosti mezi zvýšenými hladinami TG, TRL a remnantními TRL v plazmě a zvýšeným rizikem příhod (infarkt myokardu, cévní mozková
příhoda a stenóza aortální chlopně) souvisejících s ASKVO
a mortalitou ze všech příčin. Vzhledem k tomu, že v současnosti není jasné, která z vlastností TRL je zodpovědná za zvý-

Tab. 1 | Přehled hlavních tříd lipoproteinů s obsahem apoB podle velikosti a hustoty
Graf 1 | Přehled remnantních lipoproteinů s obsahem apoB48 a apoB100 podle velikosti a hustoty
Přehled hlavních tříd lipoproteinů s obsahem apolipoproteinu B podle velikosti a hustoty
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Graf schematicky zobrazuje spektrum lipoproteinů s apoB (VLDL, IDL, LDL – lipoproteiny s velmi nízkou, střední a nízkou hustotou, resp.), jejich hustotu a velikost (průměr v nm), distribuci a obsah triglyceridů (TG) a esterů cholesterolu (CE) v částici (jako procenta hmotnosti). Schéma distribuce relativního množství
remnantních částic u pacientů s optimální hladinou triglyceridů (< 1,13 mmol/l) a zvýšenými TG (≥ 3,0 mmol/l) zobrazuje lipoproteiny s obsahem apoB100
(označeno zelenou barvou) a apoB48 (označeno šedou barvou). Proﬁl remnantů s apoB48 je založen na koncentracích apoB48 ve VLDL1, VLDL2 a IDL v pozdní
fázi (za vrcholem) absorpce lipidů a po lačnění přes noc, zatímco proﬁl remnantů s apoB100 je založen na koncentraci apoB100 ve VLDL2 a IDL.
CE – Cholesterol Ester IDL- lipoproteiny o střední hustotě/Intermediate-Density Lipoproteins LDL – lipoprotein (cholesterol) o nízké hustotě/Low-Density Lipoprotein TG – TriGlyceridy VLDL – lipoprotein o velmi nízké hustotě /Very Low Density Lipoprotein
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Tab. 2 | Deﬁnice normo- a hypertriglyceridemie
kategorie

hladina TG (mmol/l)

optimální

< 1,13

hraniční

1,13–1,70

středně zvýšená

1,70–5,60

závažná

5,60–10,0

extrémní

> 10,0

Hladina TG v plazmě se v populaci pohybuje v širokém rozmezí, přičemž riziko ASKVO se zvyšuje úměrně s rostoucí hodnotou. Z tohoto důvodu je
stejně jako u LDL-C nevhodné pro deﬁnici „normální“ a „abnormální“ používat percentily (5., 95. percentil). Uvedené hraniční hodnoty byly převzaty
z předchozích doporučení, epidemiologických šetření a studií metabolizmu
TG. Extrémní zvýšení je hranicí pro vysoké riziko akutní pankreatitidy. Rozdělení na „optimální“ a „hraniční“ se zakládá na předchozích doporučených postupech a faktu, že remnantní populace začínají být detekovatelné
pomocí měření částic podobných remnantům při uvedených hodnotách
a zároveň dochází převážně k formaci malých hustých LDL. Tato rozmezí
nejsou závazná, ale mohou sloužit jako pracovní návod pro využití v praxi.
Pohlaví se nerozlišuje.
ASKVO – aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění LDL – lipoprotein
(cholesterol) o nízké hustotě/Low-Density Lipoprotein TG – TriGlyceridy

šení rizika, a také protože je potřeba provést další studie pro
identiﬁkaci nejlepšího ukazatele rizika ASKVO, je hladina TG
v plazmě odůvodněně náhradním markerem. Zvýšení absolutního rizika je nejvyšší pro infarkt myokardu (přibližně na
4násobek při hladině TG > 5 mmol/l v porovnání s hodnotou < 1 mmol/l) a nižší u ischemické cévní mozkové příhody
a aortální stenózy.
Zvýšené hladiny TG v plazmě (s akumulací TRL a remnantních
částic) souvisí nejen se subklinickou aterosklerózou a vaskulárním zánětem nezávisle na LDL-C u zjevně zdravých jedinců
bez léčby statiny, ale rovněž s reziduálním KV-rizikem u pacientů léčených statiny, a to zejména u pacientů s diabetem. Existují také důkazy, že snížení plazmatické hladiny TG
vede ke snížení rizika příhod ASKVO po optimalizaci koncentrace LDL-C statiny. Tyto důkazy jsou impulzem pro
vývoj inovativních léčiv ke snižování TG, TRL a jejich remnantů pro zajištění potenciálního KV-přínosu.
Klíčové body
 Přibývá výsledků epidemiologických a genetických studií,
které potvrzují příčinnou souvislost mezi rizikem ASKVO
a zvýšenou hladinou TG, TRL a remnantních TRL v plazmě.
 TRL a remnantní TRL se akumulují v plazmě při hladině TG
nalačno > 1,13 mmol/l.
 Existuje shoda, že při hladinách TG nalačno > 1,7 mmol/l
začíná být riziko ASKVO klinicky relevantní. Hladiny
TG > 10 mmol/l znamenají vysoké riziko pankreatitidy a riziko
se dále významně zvyšuje při hladinách TG > 20 mmol/l.

Metabolizmus TRL a jejich remnantů
Klíčové otázky
 Jaké jsou zásadní poruchy metabolizmu při hypertriglyceridemii?
 Co je příčinou zvýšené hladiny remnantních lipoproteinů?
www.atheroreview.eu
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Hlavní úlohou TRL je transport TG pro uchování v tukové tkáni
a jako zdroj energie do kosterních svalů a srdečního svalu.
Metabolizmus lipoproteinů obsahujících apoB je spojený
s uvedenými funkcemi, přičemž regulace formace, sekrece
a clearance TRL je diskutována níže.

Jak je regulována formace a sekrece TRL?
Rychlost formace chylomikronů určuje dostupnost apoB48,
která je regulována inzulinem, střevními peptidy, neurálními
signály a živinami (mastné kyseliny a glukóza). U pacientů
s inzulinovou rezistencí vzniká zvýšený počet malých chylomikronů. Kapičky lipidů ve střevech slouží jako dočasná zásobárna lipidů a modulují uvolňování a velikost chylomikronů
po jídle. Změny v průtoku lymfy mohou být důležité pro rychlost doručení TG z potravy do periferních tkání.
U VLDL jsou nejdůležitějšími faktory nadbytečný příjem
živin a inzulinová rezistence, které vedou k sekreci větších
částic z jater. Syntéza a sekrece VLDL zvyšují transport mastných kyselin (MK) uvolněných z adipocytů rezistentních k inzulinu, zvýšený transport remnantních TG–MK do jater v důsledku
snížení periferní lipolýzy chylomikronů a VLDL–TG a zvyšuje se
také lipogeneze de novo.

Jak je regulována lipolýza TRL?
Clearance TRL zahrnuje 2 na sobě nezávislé procesy: lipolýzu
TG prostřednictvím lipoproteinové lipázy (LpL) a clearance
remnantů játry. Hydrolýza TG zprostředkovaná LpL byla považována za jednoduchý děj regulovaný tkáňovou expresí LpL
a množstvím apoCII (aktivátor) a apoCIII (inhibitor) v TRL. Nicméně stále více dat ukazuje na mnohem komplexnější regulaci
zahrnující apoAV, angiopoietin-like protein 3, 4 a 8 (ANGPTL),
faktor maturace lipázy 1 (LMF1) a protein 1 vázající HDL ukotvený na glykosylfosfatidylinozitolu (GPIHBP1). Právě 2 z těchto
proteinů, apoCIII a ANGPTL3, by mohly být vhodnými terapeutickými cíli, protože ApoCIII je hlavním faktorem určujícím
účinnost clearance TG z plazmy a ANGPTL3, 4, a 8 jsou inhibitory LpL a mají důležitou roli při vychytávání chylomikronů
a VLDL do bílé tukové tkáně nebo kosterního svalstva.

Jak je regulována produkce a clearance
remnantů chylomikronů a VLDL?
Formace remnantů je podpořena nadprodukcí TRL a/nebo
genetickými nebo fyziologickými faktory, které omezují lipolýzu. Při středně zvýšené hladině TG dochází k četnější
sekreci velkých a o TG obohacených VLDL a chylomikronů
z jater a tenkého střeva, což při kombinaci se suboptimální
aktivitou LpL při obezitě, inzulinové rezistenci a/nebo diabetes mellitus vede k akumulaci remnantů. Genetické varianty, které snižují aktivitu LpL zpomalením odštěpování
TG z VLDL a chylomikronů, vedou ke zvýšení hladiny TG
v plazmě a akumulaci remnantů i při normální sekreci TRL
(schéma). Absence lipolýzy (tj. kompletní deﬁcience LpL)
způsobuje extrémní elevaci velkých „nascentních“ TRL bez
současného navýšení remnantů, s mnohem vyšším rizikem
pankreatitidy než ASKVO.
AtheroRev 2022; 7(3): 131–140
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Odbourávání nově sekretovaných TRL prostřednictvím LpL
generuje heterogenní skupinu remnantních částic s různým
stupněm odštěpených lipidů. Některé z remnantů s apoB100
dále účinně podléhají lipolýze prostřednictvím LpL a hepatické lipázy (HL) na LDL a lze je označit jako „přechodné“
remnanty. Další remnanty s apoB100 a všechny apoB48 remnanty procházejí remodelací, která je činí odolnými vůči další
lipolýze, jejich hustota zůstává v rozmezí VLDL-IDL a jako
„konečné“ remnanty přetrvávají v cirkulaci, dokud nejsou odstraněny játry. Čím déle zůstává remnantní částice v cirkulaci, tím více je obohacena o CE: konečný počet CE molekul
může dosáhnout počtu až 7 500 (v LDL je počet 2 000–7 000).
Přesné dráhy metabolizmu remnantů TRL nejsou zatím známy.

Jak bylo uvedeno výše, všechny remnanty chylomikronů
a proměnlivé množství remnantů VLDL podstupují jaterní
clearance, zejména prostřednictvím LDL-receptor related
protein. U remnantů chylomikronů je nutná přítomnost apoE
(apoB48 není ligandem LDL-receptoru). Pokud chybí funkční
varianta genu pro apoE, vyvine se hyperlipidemie pouze u menšiny jedinců, u kterých jsou přítomny i další faktory (dědičné
nebo získané jako např. inzulinová rezistence) zvyšující sekreci sekrece VLDL a chylomikronů nebo narušení lipolýzy.
V TRL pak pozorujeme zásadně zvýšený poměr cholesterolu
k TG z důvodu významně zvýšené akumulace „konečných“
remnantů VLDL a chylomikronů s enormním obsahem cholesterolu (až 10 000 molekul v částici), schéma (s. 21). Zvýšené

Schéma | Metabolizmus remnantních lipoproteinů

OPTIMÁLNÍ HLADINA TG V PLAZMĚ (< 1,13 mmol/l)

produkce VLDL
(normální množství tuku v játrech)

delipidace a remodelace
(účinná lipolýza: vysoká LpL, nízký apoCIII)
velké VLDL

nově secernovaná částice

malé VLDL

IDL

„přechodné“

LDL normální velikosti

LDL

část metabolismu VLDL,
při které dochází k formaci
remnantů a jejich
vychytávání
nebo přeměně na LDL

transport esterů cholesterolu
prostřednictvím CETP zvyšuje obsah
cholesterolu v remnantní částici

populace
remnantů

„konečný produkt“

STŘEDNĚ AŽ ZÁVAŽNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA TG V PLAZMĚ (1,7–5,6 mmol/l)
nadprodukce VLDL
(zvýšené množství tuku v játrech, IR, DM2T)

nově secernovaná částice

delipidace a remodelace
(narušená lipolýza: nižší LpL z důvodu genetických variant,
vysoký apoCIII)

„přechodné“

zvýšený počet malých
hustých LDL
LDL

prodloužené přetrvávání
v cirkulaci
remodelace obsahu v jádře
i na povrchu

větší počet VLDL, které jsou častěji
konvertovány na remnanty
transport prostřednictvím CETP

zvýšená aterogenita?

populace
remnantů

„konečný produkt“

Remnanty jsou skupinou částic v cirkulaci, které částečně podstoupily lipolýzu lipoproteinovou lipázou. Účinná lipolýza (široká šedá šipka) vede k rychlé přeměně LDL s jen malou formací remnantů. Příčinou akumulace remnantů je nadprodukce lipoproteinů bohatých na triglyceridy (TRL) nebo omezená (ale ne zcela
absentující) aktivita lipázy (označeno zelenou barvou). „Přechodné“ remnanty v rozmezí LDL/IDL jsou přeměněny na lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL); remnanty chylomikronů však na LDL nekonvertují. Neúčinná lipolýza zvyšuje dobu přetrvávání remnantů, které dále podstupují remodelaci spočívající ve zvyšování
obsahu cholesterolu (přesněji esterů cholesterolu prostřednictvím transportního proteinu esterů cholesterolu – CETP) a apolipoproteinu E. Tato remodelace
může vést k částici, která již nepodléhá lipolýze – remnant „konečný produkt“ – s prodlouženým přetrváváním v cirkulaci.
CETP – transportní protein esterů cholesterolu DM2T – diabetes mellitus 2. typu IDL – lipoproteiny se střední hustotou IR – inzulinová rezistence LDL – lipoproteiny o nízké hustotě LpL – lipoproteinová lipáza VLDL – lipoproteiny o velmi nízké hustotě
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riziko ASKVO u tohoto typu dyslipidemie je primárním důkazem role remnantních lipoproteinů při ateroskleróze, protože hladina LDL je obvykle nízká.
Jaterní clearance remnantních VLDL je zprostředkována
buď apoB100, nebo apoE prostřednictvím drah závislých
i nezávislých na receptorech; 25–75 % těchto částic je přímo
odstraněno spíše než přeměněno na LDL. Zůstává zcela neznámé, jaká vlastnost remnantní částice (s hustotou v rozmezí VLDL nebo IDL) určuje její osud, i když apoCIII zřejmě
inhibuje, zatímco apoE a zřejmě HL usnadňují vychytávání
remnantů játry.

Proč jsou takové rozdíly hladin TG v plazmě
nalačno?
Hodnoty TG v plazmě se mohou pohybovat v rozmezí od
0,3 mmol/l do 113 mmol/l (graf 2), přičemž reﬂektují variabilitu rychlosti sekrece a clearance TG a apoB ve VLDL a chylomikronech. U hraničně a středně zvýšených hladin TG
v plazmě je typicky hlavní příčinou nadprodukce, zatímco
snížení lipolýzy zprostředkované LpL je dominantní abnormalitou při závažném zvýšení TG v plazmě. 2- až 4násobné
rozmezí sekrece a několikanásobné rozmezí clearance je
důvodem pozorované variability v populaci.
Dalším důvodem pro široké rozmezí plazmatických hladin
TG je variabilita v postprandiálním stavu. Zda jsou lepším
ukazatelem rizika ASKVO hladiny TG odebírané z plazmy na-
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lačno, nebo po jídle, je otázkou: role postprandiální lipemie
při ateroskleróze přehledně ukazuje tab. 3.
Klíčové body
 Chylomikrony a VLDL (TRL) vznikají v tenkém střevě a játrech a přenášejí TG a cholesterol do oběhu.
 Hladinu TRL v plazmě určuje rychlost jejich formace, účinnost štěpení obsažených TG lipolýzou a jaterní clearance.
 Na regulaci lipolýzy a jaterní clearance se podílí několik enzymů, transportních proteinů lipidů a složení lipidů
a proteinů v daných TRL a remnantních částicích.
 U těžké hypertriglyceridemie je dominantní metabolickou
abnormalitou snížená rychlost clearance TLR.
 Částečným odštěpováním TG z chylomikronů nebo VLDL
vznikají remnanty. Hladiny remnantů závisejí na rozsahu
lipolýzy, konverzi remnantních VLDL na LDL a účinnosti
jater při vychytávání remnantů VLDL i chylomikronů.
 Remnantní částice mohou obsahovat až 4krát více cholesterolu v jedné částici než LDL.

Ovlivňuje abnormální metabolizmus TRL ostatní
třídy lipoproteinů?
LDL je konečným produktem delipidace VLDL a remodelační
kaskády, a proto změny metabolizmu VLDL ovlivňují strukturu, funkci a metabolizmus LDL. Hladina TG v plazmě ovlivňuje velikost a složení LDL: vyšší hladina vede k menším

snížená lipolýza TRL
zvýšená produkce VLDL

četnost

zvýšená akumulace velkých VLDL
bohatých na TG a jejich remnantů

1,13

5,6

relativní podíl

Graf 2 | Poruchy metabolizmu, které vedou k hypertriglyceridemii

akumulace velkých VLDL
bohatých na TG a chylomikronů

11,3

14,7

hladina triglyceridů v plazmě [mmol/l]
Toto schéma zobrazuje distribuci hladiny triglyceridů (TG) v plazmě v populaci (převzato z šetření >100 000 pacientů ze studie Copenhagen General Population
Study). Distribuce je rozdělena barvami podle klasiﬁkace úrovní hladin TG z tab. 2, tj. optimální TG < 1,13 mmol/l (označeno tmavě šedou barvou), hraniční,
1,13–1,70 mmol/l (označeno světle šedou barvou), středně zvýšená, 1,7–5,6 mmol/l (označeno zelenou barvou) a závažná nebo extrémní hypertriglyceridemie
(označeno tmavě zelenou barvou). (Pozn.: vzorky plazmy ve studii nebyly odebírány nalačno, zatímco klasiﬁkace v tab. 2 se vztahuje na hodnoty nalačno). Zvýšená produkce lipoproteinů s velmi nízkou hustotou v játrech je primární abnormalitou, která vede k vyšším koncentracím lipoproteinů bohatých na triglyceridy
(TRL) a jejich remnantů u jedinců s hraničně/středně zvýšenými TG v plazmě, oproti snížené lipolýze jako hlavní charakteristice u pacientů s vyššími hladinami
TG s akumulací VLDL i chylomikronů. Jedinci s nejzávažnějšími formami hypertriglyceridemie, zejména s monogenní příčinou, mají normální úroveň produkce
a extrémně nízkou úroveň lipolýzy.
TG – triglyceridy VLDL – lipoproteiny s velmi nízkou hustotou
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hustým LDL vytvořeným prostřednictvím výměny LDL-CE
za TRL-TG zprostředkované CETP a následné lipolýzy. Tyto
částice mohou být součástí bioaktivních zánětlivých lyzolipidů a budou pravděpodobněji zachyceny v arteriálních aterosklerotických lézích z důvodu delší doby jejich přetrvávání v plazmě.
Cirkulující HDL mají vysoce heterogenní fyzikálně-chemické
vlastnosti a biologickou aktivitu, což vyplývá ze složitosti metabolických procesů při jejich produkci, intravaskulární remodelaci a katabolizmu. Hypertriglyceridemie vede k významným
odchylkám metabolizmu HDL a je zřejmou příčinou subnormálních hodnot HDL-C. Dochází rovněž k zásadním modiﬁkacím proteomu a lipidomu HDL, což v důsledku oslabuje vaskuloprotektivní funkci včetně přenosu cholesterolu, inhibuje
oxidaci a protizánětlivé účinky. Relevance těchto změn pro
zvýšení rizika ASKVO však není známa z důvodu fyziologicky
neprovázaných dějů.
Klíčové body:
 Změny metabolizmu VLDL ovlivňují strukturu, složení,
metabolizmus a funkci LDL- a HDL-částic.
 Při hypertriglyceridemii převažují malé LDL s vyšší hustotou a vyšším aterogenním potenciálem s odlišným lipidomem a proteomem a porušenou vaskuloprotektivní funkcí.
Není známo, v jakém rozsahu tyto změny přispívají ke zvýšení KV-rizika.

Role TRL u ASKVO
Klíčové otázky
 Jak souvisí zvýšená hladina TRL s KV-rizikem?
 Je potřeba nový nástroj pro hodnocení KV-rizika při hypertriglyceridemii?

Jakým způsobem působí TRL a jejich remnanty
aterogenně na cévní stěnu?
Zatímco LDL-C je zavedeným příčinným faktorem ASKVO, kauzalita TG, TRL nebo remnantů TRL u ASKVO je sporná. Částečně to souvisí s rozmanitým složením TRL částic (tab. 4).
Zatímco neexistuje důkaz o přímém aterogenním účinku TG,
volné MK uvolněné během lipolýzy TRL–TG (v subendoteliálním
prostoru nebo na povrchu endotelu) mohou působit prozánětlivě na endoteliální buňky a makrofágy odvozené z monocytů. Naprosto zřejmé je to u nasycených MK, ale nikoliv
u polynenasycených forem (např. omega-3 volné MK). Lipidy
naplněné pěnové buňky a buňky hladké svaloviny v lézích,
bohatý zdroj LpL, podporují endoteliální aktivaci a permeabilitu (tab. 5). LpL arteriálních makrofágů může rovněž přímo
vyvolávat aterogenezi.
Delipidační kaskáda TRL generuje skupiny částic (remnanty, IDL) s různým aterogenním potenciálem. Částice menší
než 70 nm v průměru (což není většina nově sekretovaných
nelipolyzovaných chylomikronů a velmi velkých VLDL) prochází endotelem aktivní transcytózou a zůstávají v subendoteliální vrstvě arteriální stěny, čímž přispívají ke vzniku
a progresi léze mechanizmem zahrnujícím převážně ukládání cholesterolu, zánět a trombotický účinek (tab. 5). Remnantní částice malých VLDL a IDL, ve kterých cholesterol
odpovídá nejméně 30 % jejich hmotnosti, mohou obsahovat
až 4krát více molekul cholesterolu než částice LDL (až 10 000
vs 2 000–2 700 molekul cholesterolu v jedné částici). VLDL
a remnanty navíc obsahují také apoE a apoCIII schopné vazby
a retence v cévní stěně. Tyto faktory navyšují ukládání remnantního cholesterolu v plátu, a na rozdíl od LDL vstup remnantních částic převažuje nad jejich úbytkem. Podobně jako
u LDL denaturace remnantních částic bohatých na cholesterol v subendoteliálním prostředí může vést ke vzniku choles-

Tab. 3 | Postprandiální metabolizmus lipidů
reference*
Většina jedinců se nachází v postprandiálním stavu, tedy během dne konzumují několik jídel bohatých na tuky. Hladina TG v plazmě vrcholí
v noci po ulehnutí do postele a nadir (nejnižší hodnota) se objevuje brzy ráno po celonočním lačnění. Podle reálných dat je náhodná postprandiální hladina TG v průměru o 20–25 % vyšší než ve stavu nalačno. Tento rozdíl je však významně určen hodnotou nalačno.

[81,82]

Hladina TG v plazmě nalačno je významným prediktivním faktorem pro změnu TG po jídle.

[83]

Populační a genetické studie identiﬁkovaly postprandiální hypertriglyceridemii po > 8 hodinách po jídle jako významný ale opomíjený rizikový
faktor předčasného ASKVO.

[25,84–86]

Postprandiální akumulace TRL, typicky určená jako plocha pod křivkou TG, je určena nadprodukcí a/nebo snížením katabolizmu těchto částic.
Predisponující genetické varianty a klinický stav (např. obezita a inzulinová rezistence) často takovou akumulaci doprovázejí.

[25]

Velké TRL nejsou aterogenní na rozdíl od částic bohatých na cholesterol, které vznikají po odštěpení TG z TRL lipolýzou zprostředkovanou lipoproteinovou lipázou.

[86]

Klinické rozlišení postrandiální hypertiglyceridemie je komplikováno technickými obtížemi a chybějícími zavedenými klinickými protokoly pro
její charakterizaci.

[87,88]

Zatímco asi za 80 % zvýšených hodnot TG po konzumaci tučných jídel jsou zodpovědné ve střevě odvozené lipoproteiny obsahující B48, podle
počtu částic dochází k největšímu navýšení (80 %) VLDL s obsahem apoB100.

[3,87–89]

Střevní metabolizmus lipoproteinu je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Produkce chylomikronů je spojena s osou chuť-střevo-mozek. Ve stavu nalačno i po jídle jsou jako částice s apoB48 sekretovány nejen chylomikrony, ale i menší TRL připomínající VLDL.

[51,90–92]

*Číslice ve sloupci „reference“ odkazují na refence v originálním textu [1].
ASKVO – aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění TG – TriGlyceridy TRL – lipoproteiny bohaté na TG/Triglyceride Rich Lipoproteins VLDL – lipoprotein
o velmi nízké hustotě /Very Low Lipoprotein Density
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terolových mikrodomén, přičemž přednostně vznikají krystalky monohydrátu cholesterolu. Ke vzniku krystalků může
dojít také po zachycení VLDL nebo remnantu makrofágem
s následným vyvoláním aktivace NLRP3 inﬂamasomu a zánětlivé reakce. Krystalky cholesterolu vedou k apoptóze makrofágů, což má v důsledku závažný vliv na nestabilitu plátu
a jeho prasknutí. Krystalky cholesterolu jsou typicky také v nekrotickém jádru aterosklerotických plátů, v němž zvyšují jejich
zranitelnost a náchylnost k prasknutí.
Vychytávání VLDL a remnantů makrofágy zprostředkované apoE podporuje zánětlivý (M1) fenotyp, zesiluje zánět,
zvyšuje fagocytózu a tvorbu pěnových buněk, poškozuje efferocytotickou aktivitu a podporuje ztenčování ﬁbrózní čepičky v důsledku aktivace exprese metaloproteáz. Remnantní
částice bohaté na cholesterol indukují přeměnu makrofágů
na pěnové buňky účinněji než LDL a nepotřebují strukturální
modiﬁkaci ke spuštění vychytávání. Retence TRL a jejich
remnantů v tepnách indukují maladaptivní reakce, které jsou
naprosto zásadní pro iniciaci plátu a jeho progresi (tab. 5), zvýšené hladiny TG a remnantního cholesterolu nízký stupeň
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zánětu v celém těle, přičemž LDL-C takto nepůsobí. Nedávno byla ve studii PESA (Progression of Early Subclinical
Atherosclerosis) popsána významná souvislost mezi vaskulárním zánětem a hladinou TG > 1,7 mmol/l.
Vzhledem k vyššímu počtu LDL částic (odhaduje se, že
u většiny jedinců je počet LDL částic 3- až 10krát vyšší než
TRL) a delší době přetrvávání v plazmě (v průměru LDL 2,5–
3,5 dne vs 4–13 hod chylomikrony a VLDL u pacientů se zvýšenými TG) je LDL mezi aterogenními lipoproteiny jednoznačným primárním cílem pro prevenci ASKVO. Srovnání počtu
remnantních částic oproti LDL se však jen odhaduje, protože
v současnosti máme jen omezené možnosti, jak přesně určit
povahu remnantních částic. Publikované studie naznačují,
že až 30 % cholesterolu v lipoproteinech obsahujících apoB
může být transportováno remnantními částicemi, jestliže sečteme obsah cholesterolu ve frakci VLDL + IDL. V této souvislosti je třeba poznamenat, že částice bohaté na TG vylučované ze střeva a jater se velmi brzy po vstupu do plazmy
stávají „přechodnými“‘ zbytky v důsledku vystavení se remodelačním enzymům, metabolicky aktivním apolipoproteinům

Tab. 4 | Proteom a lipidom TRL a jejich remnantů
reference*
Proteom TRL a remnantních částic obsahuje jednu molekulu buď apoB48, nebo apoB100 společně s dalšími menšími lipoproteiny
(CIII, CII, CI, AIV, AV, E a stopy AI a II) a ANGPTL-3, -4 a -8. Proteom remnantních částic je obohacen o apoE a apoCIII.

[7,17,44,108–111]

Lipidomy TRL a jejich remnantů prochází dynamickými intravaskulárními metabolickými proměnami v důsledku aktivity LpL, HL, CETP
a PLTP. Remnantní částice jsou obohaceny o estery cholesterylu a naopak mají nižší obsah TG. Proteinová složka moduluje rychlost
lipolýzy, obohacování o estery cholesterolu a jaterní clearance TRL a remanntů.

[44,73,95,110]

Při aterogenní dyslipidemii (hladiny TG > 2,26 mmol/l) zahrnuje lipidom frakce VLDL + IDL (hustota < 1,019 g/ml) > 20 různých tříd
lipidů, což představuje > 500 jednotlivých typů molekul (Meikle PJ a Chapman MJ, nepublikovaná data). Při dyslipidemii jsou v plazmě
z lipoproteinů s obsahem apoB při stavu nalačno TRL a jejich remnanty hlavními přenašeči neutrálních lipidů (triacylglycerolů, diacylglycerolů a esterů cholesterolu: 28, 110 a 190 nmol/ml plazmy, respektive), speciﬁckých fosfolipidů (fosfatidyletanolamin a fosfatidylinositol: 5,8 a 10,1 nmol/ml plazmy, respektive) a ceramidů (0,9 nmol/ml plazmy).

[66]

Existuje tedy podle těchto výsledků speciﬁcký lipidom remnantních částic? A pokud ano, je speciﬁcký spíše pro remnanty s obsahem
apoB48 než s obsahem apoB100?
*Číslice ve sloupci „reference“ odkazují na refence v originálním textu [1].
ANGPTL3, 4, 8 – angiopoietin-like proteins 3, 4, 8 apo – apolipoprotein CETP – transportní protein esterů cholesterolu HL – jaterní lipáza IDL – lipoprotein
o střední hustotě LpL – lipoproteinová lipáza PLTP – transportní protein fosfolipidů TG – triglyceridy TRL – lipoproteiny bohaté na triglyceridy VLDL – lipoprotein o velmi nízké hustotě

Tab. 5 | Možné účinky TRL a jejich remnantů na biologii cévní stěny a jejich vliv na aterotrombózu
účinky

reference*

Akutní elevace TRL a jejich remnantů v postprandiální fázi vede k poruše vazodilatace, zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů,
podporuje zánětlivou odpověď endotelu a zvyšuje expresi vaskulární adhezní molekuly (VCAM-1) a aktivaci monocytů. Uplatňuje se
přímý i nepřímý mechanizmus.

[116]

Lipolýzou uvolněné nasycené mastné kyseliny a fosfolipidy obsahující oxidované mastné kyseliny aktivují toll-like receptory subendoteliálních makrofágů, což vede ke vzniku volných kyslíkových radikálů a prozánětlivých lipidů a proteinů.

[112,113]

Apolipoprotein (apo)TRL CIII aktivuje inﬂamasom NLRP3 v lidských monocytech indukcí alternativních inﬂamasomů NLRP3 prostřednictvím kaspázy 8 s dimerizací toll-like receptorů 2 a 4. Při tomto procesu vznikají i volné kyslíkové radikály. Lidské monocyty aktivované apoCIII brání regeneraci endotelu in vivo.

[117]

TRL a jejich remnanty jsou zapojeny do ruptury plátu a formace trombu prostřednictvím redox-senzitivních mechanizmů, sekrece tkáňových faktorů z endotelu, stimulace monocytů a generováním trombinu. Koagulační faktory VII a X jsou speciﬁcky vázány a přenášeny chylomikrony a VLDL.

[118, 119]

*Číslice ve sloupci „reference“ odkazují na refence v originálním textu [1].
TRL – lipoproteiny bohaté na triglyceridy
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a transportním systémům lipidů, a proto jsou zahrnuty do
celkového počtu remnantních částic.
Když vezmeme v úvahu klinický význam nadbytku částic,
je pozoruhodné, že i přes převahu LDL částic ve stavu nalačno i po jídle relativní nebezpečí „remnantů“ nelze jednoduše vztáhnout na počet jejich částic, protože při srovnání
relativní aterogenicity těchto dvou skupin částic je třeba vzít
v úvahu více faktorů, jako je např. doba přetrvání v plazmě,
množství cholesterolu, míra penetrace a retence v arteriální
intimě, náchylnost k modiﬁkaci in situ, rychlost vychytávání
makrofágy a tendence k vytváření prozánětlivých pěnových
buněk. I když nelze přesně určit podíl cholesterolu obsaženého v remnantech, částečně z důvodu nedostatečných metod,
dlouhé trvání zvýšených hladin během postprandiálního období
(≥ 8 hod) vede ke značnému vystavení arteriální stěny remnantním částicím. V aterosklerotických lézích pacientů byly
identiﬁkovány remnantní částice obsahující apoB48 i apoB100.
Závěrem tedy lze vyvodit, že u remnantních částic, které
obsahují apoB48 a apoB100, existují důkazy o interaktivních a komplementárních mechanizmech aterogeneze. Již od
první zmínky stále přibývají důkazy, že zvýšené hladiny postprandiálních lipoproteinů ze střev mají klíčovou úlohu při
vývoji ASKVO.
Klíčové body
Podle důkazů z několika zdrojů, zejména z preklinických studií,
lze dovodit následující:
 Retence TRL a jejich zbytků v tepnách je spojena s maladaptivní odpovědí při vzniku a progresi plátu.
 Obsah apoE a apoCIII v remnantních částicích VLDL a chylomikronů je zásadní pro retenci v tepnách.
 LpL exprimovaná makrofágy a buňkami hladké svaloviny
v arteriální stěně přímo podporuje aterogenezi.
 Remnantní částice bohaté na cholesterol indukují vznik
makrofágových pěnových buněk mnohem účinněji než LDL.
 Vychytávání zbytkových částic makrofágy v původní nebo
modiﬁkované formě vyvolává zánětlivou odpověď, což přispívá k rozvoji aterosklerózy.
 Nové důkazy o patofyziologii a metabolizmu svědčí pro předpokládaný aterogenní účinek remnantních částic s obsahem
apoB48 a apo100 v postprandiálním období, kdy převažují částice s apoB100.

Jak stanovit riziko spojené s TRL?
V současnosti neexistuje žádná přesná metoda, jak nezávisle
změřit aterogenní potenciál TRL a jejich remnantů, jejich strukturní a metabolickou variabilitu, nebo změnu v jejich počtu
a složení po absopci tuku z potravy. Hladina TG z plazmy nalačno/postprandiálně je základem pro doporučované referenční meze hypertriglyceridemie. TG stanovené z postprandiální plazmy jsou při určování potenciálního rizika ASKVO
ekvivalentní (ne-li nadřazené) hodnotám TG nalačno. Jestliže
TRL podporují vývoj plátu a zánětu především z důvodu obsaženého cholesterolu (ve stavu nalačno i postprandiálně),
může být cholesterol v TRL lepším ukazatelem rizika ASKVO.
AtheroRev 2022; 7(3): 131–140

Jako náhradní ukazatel za remnantní lipoproteiny bylo nedávno navrženo měření koncentrace VLDL-cholesterolu
pomocí analýzy nukleární magnetické rezonanční (NMR) spektroskopie. Podle výsledků prospektivního hodnocení souvislosti s rizikem infarktu myokardu VLDL-cholesterol ovlivnil
riziko ASKVO podobně jako LDL-C, nicméně před rozšířením
této metody je nutná další validace měření částic pomocí
NMR.
NonHDL-C, který podle deﬁnice zahrnuje cholesterol v LDL,
remnantech a lipoproteinu(a), je jednoduchým, robustním ukazatelem celkové koncentrace potenciálně aterogenních částic
v cirkulaci. Odečtením přímo stanoveného LDL-C od non-HDL-C zjistíme hrubý odhad obsahu remnantního cholesterolu, ale zahrnut je pouze cholesterol v TRL dosud nepřeměněných na remnanty. Metody, které přesně speciﬁcky měří
obsah cholesterolu v remnantních částicích, odhalily významnou souvislost s ASKVO. Patří mezi ně měření částic podobných remnantům a přímé stanovení cholesterolu v TRL, dosud
nepřeměněných na remnanty. Přímé stanovení počtu částic
TRL by mohl umožnit nový přístup měření celkového apoB,
apoB100 a apoB48. Je potřeba zdůraznit, že navrhované hraniční hodnoty (tab. 1) odrážejí současné znalosti, nicméně
nutné jsou další studie pro stanovení přesnějšího rizika ASKVO/
pankreatitidy v každé z kategorií hypertriglyceridemie. Použití
hladiny TG, která je běžným vyšetřením v klinické praxi, jako
surogátního markeru je proto i nadále odůvodněné.
Klíčové otázky
 Rozumíme dobře proaterogenním mechanizmům TRL,
aby byla možná cílená léčba pacientů s ASKVO s reziduálním rizikem?
 Jaké strategie pro snížení rizika ASKVO jsou optimální při
hypertriglyceridemii?
 Cílí v současnosti dostupná léčiva na dráhy, které umožní
snížení KV-rizika? Co nabízí budoucnost?
Dostupná a nová léčiva, která cílí na metabolizmus TG, mohou
snižovat plazmatickou hladinu TRL, ale je třeba získat více
informací. Původní hodnoty TG (nalačno i postprandiálně), které
jsou odrazem současné metabolické abnormality (graf 2),
a konkomitantní léčba, zejména snižující LDL, mohou také
ovlivnit potenciální účinek jakékoliv terapie na průběh ASKVO.
Například ﬁbráty účinně snižují TG při jakékoliv hladině TG,
ale pouze mírně snižují hladiny apoB. Jejich efekt na LDL-C
je odlišný při střední hypertriglyceridemii (LDL-C je snížen
nebo se nemění) a při těžké hypertriglyceridemii (LDL-C je
zvýšený, i když z nižší původní hladiny).
Doporučené postupy řadí jako první krok léčby hypertriglyceridemie úpravu diety a snížení hmotnosti. Podle doporučení ESC/EAS 2019 pro léčbu dyslipidemie je riziko ASKVO
zvýšené při hladině TG > 1,7 mmol/l), ale léčba by se měla zahájit až po vyloučení sekundárních příčin u pacientů ve vysokém riziku při hladině > 2,2 mmol/l. Z důvodu omezených dat
z randomizovaných kontrolovaných studií, které by dokládaly,
že snížení TG nebo TRL vede ke snížení rizika ASKVO, nebyly
www.atheroreview.eu
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stanoveny žádné cílové hladiny. Strategie přístupu ke snižování TRL je však nutné diskutovat, a to zejména vzhledem
k výsledkům studie PESA (Progression of Early Subclinical
Atherosclerosis Study), ve které byly pozorovány periferní
aterosklerotické pláty u 58 % lidí ve středním věku se zvýšenou hladinou TG (> 1,7 mmol/l), nízkým až středním KV-rizikem a vysokým až normálním LDL-C.
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tidy cílené na apoCIII významně snižují hladinu TG v plazmě
u těžké hypertriglyceridemie a účinek lze pozorovat při absenci aktivity LpL.
ANGPTL3 je dalším známým inhibitorem aktivity LpL a jedinci se ztrátou funkce ANGPTL3 mají nízké hladiny TG, LDL-C
a HDL-C a k dispozici již jsou výsledky časných fází klinických
studií monoklonální protilátky proti ANGPTL3 a antisense-oligonukleotidu.

Inhibice produkce lipoproteinů
Inhibice sekrece lipoproteinů s apoB100 a apoB48 by mohla
být optimální strategií snižování hladiny všech aterogenních
lipoproteinů. K dispozici jsou léčiva jako mipomersen (antisense oligonukleotid inhibující translaci apoB) a lomitapid
(inhibitor mikrosomálního transferového proteinu triglyceridů), nicméně je potřeba vyvinout nová léčiva, nebo kombinovanou léčbu, které by byly schopné zabránit sestavení
apoB lipoproteinů a zároveň chránily i před nadbytkem lipidů
v buňkách podporou oxidace MK nebo snížením syntézy TG.
Další strategií je snížení dostupnosti TG pro sestavení VLDL.
Výsledky studií vlivu vysokých dávek omega-3 mastných kyselin na aterogenní lipoproteiny však není jednoznačný.

Snížení doplňování remnantů estery cholesterolu
Transfer CE z HDL do TRL je klíčovým krokem při formaci remnantních lipoproteinů, inhibice CETP by měla vést ke snížení
hladiny těchto remnantů. Ve studiích evacetrapibu nebo anacetrapibu byl pozorován zřetelný pokles poměru cholesterol/
TG v částicích VLDL, měření zahrnovalo i remnanty. Zatímco
anacetrapib vedl k malému snížení rizika zřejmě v důsledku
snížení hladiny LDL-C, výraznější snížení LDL-C u evacetrapibu
se nepromítlo do kardiovaskulárního přínosu.

Stimulace lipolýzy
Tento přístup vede u řady pacientů ke snížení TG v plazmě
a zdůrazňuje roli neúčinné lipolýzy v etiologii hypertriglyceridemie (graf 3). Fibráty jsou typickými zástupci této skupiny, protože zvyšují lipolýzu navýšením aktivity LpL a snižují syntézu apoCIII, čímž podporují účinnost clearance VLDL.
Zda stimulace lipolýzy sníží koncentraci remnantů a riziko
ASKVO, závisí na účinnosti vychytávání játry. Je rovněž nejisté, zda je účinnější lipolýza a zvýšená konverze remnantů
na LDL prospěšná. Při porovnávání variant genu pro LpL bylo
snížení ASKVO spojeno s variantami, které snižují hladinu
TG. Rovněž varianta LPLS447X, která vede k vyšší aktivitě
enzymu, snižovala ASKVO.
Dlouhodobé studie ﬁbrátů, jiných než gemﬁbrozil, neprokázaly jednoznačné snížení počtu KV-příhod, nicméně určitý
přínos byl popsán u pacientů se zvýšenými TG, nebo bez nízkého HDL-C, u kterých se předpokládá zvýšená hladina remnantů. Další data se očekávají ze studie PROMINENT, která
srovnává pemaﬁbrát s placebem při doprovodné léčbě statiny.
ApoCIII je známý inhibitor LpL. Jedinci se ztrátou funkce
apoCIII mají nízké hladiny TG v plazmě a významně zvýšený
frakční obrat VLDL–TG s účinnou konverzí VLDL apoB na LDL,
což svědčí o zvýšené lipolýze. Rovněž antisense oligonukleowww.atheroreview.eu

Urychlení clearance remnantů
Zvýšení účinnosti mechanizmů clearance aterogenních lipoproteinů by teoreticky mělo snížit riziko ASKVO. Statiny působí
prostřednictvím upregulace LDL-receptoru, a měly by tedy snížit
hladinu remnantů akcelerací jejich katabolizmu. Statiny navozené snížení TG je při optimálních hodnotách TG omezeno
(tab. 1), ale při vyšších hladinách (> 2,3 mmol/l) je mnohem
účinnější s podobným procentuálním snížením TG a LDL-C.
Statiny také urychlují clearance remnantů chylomikronů
a snižují lipemii po tučném jídle. Statiny proto mohou redukovat
nadbytek remnantů, což svědčí pro jejich použití u rizikových
pacientů. Na druhou stranu samotná stimulace clearance prostřednictvím receptoru pravděpodobně zcela neredukuje riziko
ASKVO spojené s reziduálními remnanty.
Inhibitory PCSK9 zvyšují aktivitu LDL-receptorů a rychlost clearance IDL u zdravých jedinců. Účinky na clearance VLDL
jsou nižší než u statinů s pouze mírným snížením TG při hypertriglyceridemii, což svědčí o schopnosti snížit plazmatické hladiny
menších remnantních částic při nižších hodnotách TG, ale nikoliv remnantů při vyšších hladinách TG. Inhibitory PCSK9 mají
jen malý účinek na chylomikronemii a metabolizmus apoB48.
Jak bylo uvedeno výše, apoCIII a ANGPTL3 jsou dalšími
inhibitory lipolýzy a s přípravky cílenými na tyto molekuly probíhá intenzivní výzkum.
Klíčové body
 Regulace plazmatických hladin TG, TRL a remnantů je komplexní. Výzvou je vývoj léčiv, která snižují hladinu jednoho
nebo více z těchto lipoproteinů a zároveň snižují riziko ASKVO.
 Je potřeba zlepšit naše znalosti o drahách, které jsou rozhodující pro koncentrace TG, TRL a remnantů v oběhu.
 Klíčovou otázkou je, zda pro snížení rizika ASKVO bude
účinnější cílit na lipolýzu a clearance TRL a remnantů, nebo
spíše na produkci remnantů.
 U zavedených léčiv jsou pro rozhodnutí, zda snížení hladin
TG a TRL a/nebo remnantů může vést k poklesu rizika
ASKVO, zásadní klinické studie, které používají validovaná
speciﬁcká měření.
 Naprosto klíčové je určení relativní aterogenicity TRL a remnantů v porovnání s LDL, což vyžaduje použití speciﬁckých
metod měření hladin těchto typů lipoproteinů.

Závěr
K dispozici máme rozsáhlé znalosti o metabolizmu TG a jeho
poruchách, které vedou ke zvýšení hladiny TG v plazmě.
U remnantních lipoproteinů je pochopení jejich patobiologie,
AtheroRev 2022; 7(3): 131–140
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aterogeního potenciálu jejich lipidomů a proteomů a měření
jejich koncentrace teprve na počátku, ale přitom naprosto
klíčové pro vývoj optimální cílené léčby. Tento konsenzus
podtrhuje dva zásadní cíle dalšího výzkumu: 1) standardizovaná, snadno proveditelná metoda měření koncentrace remnantů a 2) terapie, která by snížila hladiny remnantů v cirkulaci
pro snížení reziduálního rizika ASKVO u pacientů s maximální
léčbou snižující LDL. Výsledkem zřejmě bude několik slibných kandidátů pro kombinovanou léčbu cílenou na dráhy formace a clearance remnantů, a dále na předcházení současného zvýšení LDL částic. Velmi důležité je právě zabránit
elevaci LDL, protože jakékoliv proaterogení účinky TRL a remnantů budou synergické k účinkům dalších lipoproteinů s obsahem apoB, zejména LDL a lipoproteinu(a).
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Abstrakt
Podle současných odhadů bude chronické onemocnění ledvin do roku 2040 představovat pátou nejčastější příčinu úmrtí
na celém světě. Prevalence chronického onemocnění ledvin se zvyšuje s věkem a postihuje zejména pacienty s obezitou, diabetes mellitus a hypertenzí. Hlavním cílem léčby chronického onemocnění ledvin je oddálit progresi onemocnění.
Zavedenými markery progrese poškození ledvin jsou rychlost glomerulární ﬁltrace a albuminurie. Farmakologická blokáda
systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) nebo blokátorů
angiotenzinových receptorů (ARB) je již mnoho let základem medikamentózního zpomalení progrese renálních onemocnění.
Současná doporučení iniciativy Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) doporučují použití ACEi nebo ARB u diabetických i nediabetických pacientů se středně těžkou nebo těžkou albuminurií. V posledních letech se v oblasti kardioprotekce a nefroprotekce prosadila skupina léků známá jako inhibitory sodíko-glukózového transportéru 2 (SGLT2i). Jejich
protektivní efekty se projevují nezávisle na snížení hladiny glukózy v krvi. SGLT2i budou jistě brzy součástí doporučení i pro
léčbu nediabetických onemocnění ledvin. První zástupce této skupiny látek, dapagliﬂozin, je již schválen i v České republice pro léčbu chronického onemocnění ledvin u dospělých s diabetem mellitus 2. typu i bez něj.
Klíčová slova: dapagliﬂozin – diabetes mellitus – chronické onemocnění ledvin – inhibitory sodíko-glukózového transportéru 2 – systém renin-angiotenzin-aldosteron
Abstract
According to current estimates, chronic kidney disease will be the 5th leading cause of death worldwide by 2040. The prevalence of chronic kidney disease increases with age and mainly aﬀects patients with obesity, diabetes mellitus and hypertension. The main goal of treating chronic kidney disease is to delay the progression of the disease. Established markers of
progression of renal impairment are glomerular ﬁltration rate and albuminuria. Pharmacological blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) by angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEi) or angiotensin receptor blockers (ARBs)
has been the basis of medicamentous slowing of the progression of renal disease for many years. Current recommendations
from the Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) initiative recommend the use of ACEi or ARB in both diabetic
and non-diabetic patients with moderate or severe albuminuria. In recent years, a group of drugs known as sodium-glucose
transporter 2 (SGLT2i) inhibitors has gained ground in the ﬁeld of cardioprotection and nephroprotection. Their protective effects are manifested independently of a decrease in blood glucose. SGLT2i will soon be part of the recommendations for the
treatment of non-diabetic kidney disease. The ﬁrst representative of this group of substances, dapagliﬂozin, is already approved in the Czech Republic for the treatment of chronic kidney disease in adults with and without type 2 diabetes mellitus.
Key words: chronic kidney disease – dapagliﬂozin – diabetes mellitus – renin-angiotensin-aldosterone system – sodiumglucose transporter 2 inhibitors
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Úvod
Chronické onemocnění ledvin (CKD – Chronic Kidney Disease) je charakterizováno strukturálními a funkčními změnami ledvin způsobenými různými příčinami. Je deﬁnováno
sníženou funkcí ledvin (určenou jako vypočtená glomerulární ﬁltrace [eGFR] < 60 ml/min/1,73 m2) nebo jinými markery poškození ledvin, jako je např. albuminurie nebo hematurie, které jsou přítomny nejméně po dobu 3 měsíců.
CKD postihuje celosvětově asi 10 % dospělých a má za
následek přibližně 1–2 miliony úmrtí ročně, což představuje ztrátu přibližně 28 milionů let života. Podle současných
odhadů bude CKD do roku 2040 pátou nejčastější příčinou
úmrtí na celém světě. Prevalence CKD se zvyšuje s věkem
a je často komplikací především u pacientů s obezitou, diabetem a hypertenzí.
Kromě speciﬁckých léčebných opatření (jako např. imunosuprese) je hlavním cílem léčby CKD oddálení progrese, ideálně s dlouhodobým oddálením nutnosti dialýzy. Hlavními markery progrese poškození ledvin jsou glomerulární ﬁltrace (GFR)
a albuminurie. To se odráží v současné klasiﬁkaci CKD podle
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) [1]. Kromě
nefarmakologických přístupů, jako je dieta, omezení soli a abstinence od nikotinu [2], se v posledních letech dostaly do popředí nové skupiny léků, které mohou zpomalit progresi poškození funkce ledvin.

Léčba hypertenze – snížení rizika selhání
ledvin
Snížení krevního tlaku může snížit riziko selhání ledvin. Je
však třeba poznamenat, že intenzivnější snižování krevního
tlaku může v závislosti na hemodynamickém stavu konkrétního pacienta také urychlit ztrátu funkce ledvin [3]. Současná
doporučení pro cílový krevní tlak u pacientů s chronickou
renální insuﬁciencí se liší. Například současná doporučení
KDIGO doporučují u nedialyzovaných pacientů s renální insuﬁciencí cílový systolický krevní tlak < 120 mm Hg, aby se
snížilo riziko kardiovaskulárních (KV) příhod [4]. Cílem je
snížit výrazně zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění u těchto pacientů výrazněji, než se to dařilo doposud.
Doporučení vycházejí především ze studie SPRINT z roku
2015. Je však třeba zdůraznit, že úroveň důkazů doporučení
je hodnocena jako spíše slabá. Analýza podskupin účastníků s CKD ve studii ukázala, že snížení KV-příhod a mortality bylo dosaženo i u pacientů s mírnou renální dysfunkcí
díky intenzivnímu snížení krevního tlaku, ale pacienti s eGFR
< 20 ml/min (vylučovací kritérium) nebyli do studie zařazeni.
Dle doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
a Evropské kardiologické společnosti (ESC) by měl být cílový
systolický TK u pacientů s onemocněním ledvin 130 mm Hg.
V praxi se zdá jako rozumný a proveditelný kompromis mezi
těmito doporučeními usilovat u pacientů s CKD o cílové rozmezí TK mezi 120 a 130 mm Hg. Samozřejmě je nutné zohlednit i hodnoty diastolického TK, které by zejména u rizikových
pacientů neměly klesnout pod 60–65 mm Hg pro riziko zhoršení diastolického plnění komor, koronárních tepen a z toho
AtheroRev 2022; 7(3): 141–147

rezultujících synkop a pádů. Je třeba si uvědomit, že potenciální rizika intenzivní antihypertenzní léčby se projeví okamžitě (např. synkopa, pád) a přínosy pro snížení rizika KV-příhod a zpomalení CKD se objeví až po čase. Proto je třeba
léčebný postup individualizovat, např. u nemocných s limitovaným očekáváným dožitím [3,5].

Inhibice systému renin-angiotenzinaldosteron – zpomalení progrese CKD
Farmakologická blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí inhibitorů angiotenzin konvertujícího
enzymu (ACEi – Angiotensin Converting Enzyme inhibitors)
nebo blokátorů angiotenzinových receptorů (ARB – Angiotensin Receptor Blockers) je již mnoho let základem medikamentózního zpomalení progrese CKD. Doporučení KDIGO
z roku 2012 (Clinical practice guidelines for the evaluation
and management of chronic kidney disease) doporučují použití ACEi nebo ARB u diabetických i nediabetických pacientů
se středně těžkou (30–299 mg/den) a těžkou albuminurií
(≥ 300 mg/den). V kombinaci s adekvátní kontrolou glykemie
a krevního tlaku může optimální blokáda RAAS u pacientů
s proteinurickým CKD významně snížit roční pokles eGFR minimálně na polovinu poklesu při přirozeném průběhu DKD/
CKD (DKD – Diabetic Kidney Disease). Zatímco u pacientů
s diabetem a onemocněním ledvin a u pacientů s nediabetickým onemocněním ledvin a významnou proteinurií se
obecně doporučuje použití blokády RAAS, je účinek tohoto
postupu v případě absence proteinurie nebo v případech
nízké proteinurie omezený [6].
Pozitivní účinky na zachování funkce ledvin byly prokázány
zejména u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) nebo
u pacientů s CKD s albuminurií. V roce 1993 publikovala Collaborative Study Group první relevantní studii o použití kaptoprilu u pacientů s diabetes mellitus 1. typu a nefropatií.
Ve srovnání s placebem byl kaptopril spojen se 43% snížením rizika primárního cílového ukazatele (zdvojnásobení sérového kreatininu, 50% snížení úmrtnosti, nutnost dialýzy,
30% snížení vylučování albuminu) [7]. Rozdíly v dosaženém
cílovém krevním tlaku mezi skupinami nezměnily výsledek.
Další přelomové studie, jako je RENAAL s losartanem [8] nebo
IDNT s irbesartanem u pacientů s DM2T [9] například prokázaly
významné snížení renálních endpointů jako renální insuﬁcience,
zdvojnásobení sérového kreatininu a mortalita pro sartany.
Ve studii RENAAL byli zkoumáni pacienti s DM2T a nefropatií. Losartan byl spojen s 16% snížením zdvojnásobení kreatininu, konečného stadia onemocnění ledvin (ESRD – End-Stage Renal Disease) nebo úmrtí a 15% snížením poklesu
GFR. Studie IDNT porovnávala použití irbesartanu, amidolipinu nebo placeba u pacientů s hypertenzí a DM2T. Irbesartan byl spojen s 20–23% snížením renálních endpointů
a proteinurie se snížila o 33 % oproti 6 % a 10 %. Koncepce
duální blokády RAAS, rovněž v kombinaci s přímým inhibitorem reninu aliskirenem, nebyla úspěšná kvůli významnému
nárůstu závažných příhod, jako je hyperkalemie nebo akutní
selhání ledvin, a v současné době se nedoporučuje [10–11].
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Antagonisté mineralokortikoidních receptorů
– další možnost zpomalení progrese CKD
Nedávné údaje naznačují, že ovlivnění RAAS antagonisty
mineralokortikoidních receptorů by mohlo rovněž zpomalit progresi CKD. Starší studie prokázaly u pacientů s renální insuﬁciencí snížení proteinurie u steroidních antagonistů aldosteronu (spironolakton, eplerenon) přibližně o 30 %.
Chybí však rozsáhlejší randomizované studie o vlivu spironolaktonu na konečné ukazatele, jako je zpomalení progrese CKD nebo potřeba dialýzy [12].
Finerenon je selektivní nesteroidní antagonista aldosteronu, který má silnější protizánětlivý a antiﬁbrotický účinek
než klasičtí steroidní antagonisté aldosteronu. Studie FIDELIO-DKD zjišťovala, zda ﬁnerenon může oddálit progresi chronického selhání ledvin nebo snížit KV-mortalitu. Je třeba
poznamenat, že všichni pacienti zařazení do studie měli
zhoršenou funkci ledvin (G4/A2 nebo G2–4/A3); eGFR byla
< 45 ml/min přibližně u poloviny pacientů. Kromě toho byla
všem pacientům před zahájením studie vytitrována maximální dávka blokátoru RAAS [13].
Primární cíl studie zahrnoval 40% snížení eGFR, selhání
ledvin a úmrtí na komplikace selhání ledvin. Sekundární cílový ukazatel zahrnoval KV-příhody (infarkt myokardu, cévní
mozková příhoda, srdeční selhání, srdeční smrt). U pacientů
s diabetem a onemocněním ledvin tak bylo možné prokázat
snížení rizika primárního výsledku onemocnění ledvin i KV-parametrů. Ve srovnání s tím se primární koncový bod vyskytl u 17,8 % skupiny užívající ﬁnerenon oproti 21,1 % u placebové skupiny (poměr rizik [HR – Hazard Ratio] 0,82; p =
0,001). Míra závažných příhod byla v obou skupinách srovnatelná, ale podle očekávání byl výskyt nežádoucích příhod
způsobených hyperkalemií (včetně přerušení studie) dvakrát vyšší ve skupině užívající ﬁnerenon. Zhodnocení uvedených výsledků je obtížné, zejména na pozadí současných
údajů o SGLT2i. Finerenon se proto nedoporučuje podávat
ani pacientům s kalemií ve vyšším normálním rozmezí.

SGLT2i – antidiabetika se širší terapeutickou
(kardio/renoprotektivní) působností
V posledních letech se v oblasti kardioprotekce a nefroprotekce prosadila skupina léků známá jako SGLT2i – původně
vyvíjená jako antidiabetika. Již na počátku schvalovacího
procesu byly prokázány pozitivní účinky přesahující účinek
na snížení hladiny glukózy v krvi při léčbě srdečního selhání
a chronické renální insuﬁcience. Zatímco ve studiích s kardiovaskulárními cíli (DAPA-HF, VERTIS-CV, SCORED, SOLOIST, EMPEROR-Reduced, CANVAS) byli pacienti s chronickým selháním ledvin s albuminurií nebo bez ní zahrnuti
pouze jako podskupiny, studie CREDENCE a DAPA-CKD byly
koncipovány jako primárně renální studie.

Renální endpointy v kardiovaskulárních studiích
Několik studií publikovaných v letech 2019–2021 zkoumalo
vliv SGLT2i na KV-koncové ukazatele. Například zatímco jak
DAPA-HF, tak EMPEROR-Reduced dokázaly snížit pokles eGFR,
www.atheroreview.eu
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v kombinovaném konečném ukazateli renálních funkcí byly
rozdíly. Rozdíly lze vysvětlit menším počtem renálních příhod
ve studii DAPA-HF, rozdílnými hodnotami eGFR při zařazení
do studie nebo rozdíly v deﬁnici kombinovaného renálního
endpointu. Metaanalýza obou studií ukázala 38% snížení závažných renálních příhod [14].

Dapagliﬂozin
První publikovaná studie na toto téma – DAPA-HF – zkoumala použití dapagliﬂozinu u pacientů se sníženou ejekční
frakcí s DM2T nebo bez něj. Mezi kritéria pro zařazení patřila eGFR > 30 ml/min/1,73 m2. Průměrná eGFR pacientů byla 66 ml/min/1,73 m2 a 41 % pacientů mělo eGFR
< 60 ml/min/1,73 m2. Primární cílový ukazatel zahrnoval
zhoršení srdečního selhání a KV-mortalitu a v intervenované kohortě byl významně snížen. Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v sekundárním cílovém ukazateli renálních
funkcí, který je deﬁnován jako kombinace renální smrti, alespoň 50% snížení eGFR a dosažení konečného stadia selhání ledvin. Funkce ledvin při vstupu do studie (< nebo
> 60 ml/min/1,73 m2) neměla vliv na primární cílový ukazatel studie. Ve sledovaném období mezi 14. a 360. dnem byl
prokázán pomalejší úbytek renálních funkcí u skupiny s dapagliﬂozinem ve srovnání s placebovou skupinou (-1,09 vs
-2,85 ml/min/1,73 m2 za rok; p < 0,001). Tento účinek byl
prokázán u pacientů s DM2T a bez něj [15,16].

Empagliﬂozin
Podobným způsobem byla koncipována i studie EMPEROR
Reduced s pacienty s chronickým srdečním selháním ve
stadiu II-IV podle NYHA a sníženou ejekční frakcí < 40 %, byla
požadována výchozí hodnota eGFR > 20 ml/min/1,73 m2.
Průměrná hodnota eGFR 63 ml/min/1,73 m2 byla v rozmezí studie DAPA-HF, přičemž přibližně 50 % pacientů mělo
eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. Na rozdíl od studie DAPA-HF se
podařilo prokázat nejen významné snížení rizika primárního
cílového ukazatele (hospitalizace pro srdeční selhání a kardiální morbidita), ale také významné snížení rizika sekundárního renálního cílového ukazatele z kombinace terminálního selhání ledvin (nutnost dialýzy nebo transplantace)
a významného snížení eGFR > 40 % (HR 0,50; interval spolehlivosti [CI] 0,32–0,77). Roční pokles eGFR byl významně nižší
ve skupině s empagliﬂozinem (-0,55 vs -2,28 ml/min/1,73 m2
za rok; p < 0,001) [17].

Kanagliﬂozin
Dalším SGLTi je kanagliﬂozin. Program CANVAS zahrnul ve
dvou studiích přibližně 10 000 pacientů s DM2T a vysokým
KV-rizikem. Průměrná hodnota eGFR při vstupu do studie
byla 76 ml/min/1,73 m2. Primární cílový ukazatel byl složený z KV-úmrtí, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody a prokázal přínos kanagliﬂozinu (HR 0,86; 95% CI
0,75–0,97). Ačkoli pro zkoumané renální koncové ukazatele
nebyl prokázán statistický přínos na základě předem stanovené hypotézy, výsledky naznačily přínos s ohledem na proAtheroRev 2022; 7(3): 141–147
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gresi albuminurie (HR 0,73; 95% CI 0,67–0,79) a kombinovaný ledvinný koncový ukazatel 40% snížení eGFR, náhradu
funkce ledvin nebo úmrtí z renálních příčin (HR 0,60; 95%
CI 0,47–0,77). Je třeba poznamenat, že během sledovaného
období došlo pouze k mírnému počtu relevantních renálních příhod (zahájení náhrady funkce ledvin) [18].

Ertugliﬂozin a sotagliﬂozin
Podobné studie se srovnatelnými KV-cíli byly publikovány se
SGLT2i ertugliﬂozinem (VERTIS-CV) a sotagliﬂozinem (SCORED,
SOLOIST). Na rozdíl od jiných SGLT2i inhibuje sotagliﬂozin
také transportér SGLT1 v segmentu S3 ledvin.
Na rozdíl od studií DAPA-HF a EMPEROR-Reduced výsledky
výše uvedených studií nesplnily očekávání. Studie VERTIS-CV
splnila pouze primární cílový ukazatel non-inferiority ertugliﬂozinu; nebyl zjištěn žádný relevantní přínos léčby. Nebylo
prokázáno žádné významné snížení rizika pro kombinovaný
sekundární konečný ukazatel ledvin ani pro kombinovaný
sekundární konečný ukazatel KV-úmrtí nebo hospitalizace
pro srdeční selhání.
Studie se sotagliﬂozinem musely být předčasně ukončeny z důvodu nedostatečného náboru pacientů. Do jaké míry
mohla zkrácená doba trvání studie ovlivnit výsledky, není
zcela jasné. Ve studii SCORED byli zkoumáni pacienti s DM2T,
srdečním selháním a chronickým selháním ledvin (eGFR
> 25 ml/min/1,73 m2). Průměrná hodnota eGFR byla 44 ml/
min/1,73 m2. Je třeba poznamenat, že primární cílový ukazatel byl na základě diskuse se statistiky změněn. Nakonec
bylo rozhodnuto použít kombinovaný koncový ukazatel KV-mortality a exacerbace srdečního selhání. Tento primární
cílový ukazatel byl pozitivně ovlivněn, kombinovaný sekundární renální cílový ukazatel (50% ztráta eGFR, ESRD, eGFR
trvale < 15 ml/min/1,73 m2) zůstal bez statistické významnosti [19,20].

Patofyziologické mechanizmy nefroprotekce
SGLT2i
Přesné mechanizmy srdečních i renálních ochranných účinků
SGLT2i zůstávají nejasné. Jak bylo prokázáno, uvedené ochranné
účinky se projevují nezávisle na snížení hladiny glukózy v krvi,
protože je lze pozorovat i u pacientů bez diabetu. Zejména u pacientů s eGFR < 45 ml/min je účinek SGLT2i na snížení hladiny glukózy v krvi téměř zanedbatelný pro snížení ﬁltrace
glukózy. Mezi předpokládané mechanizmy účinku SGLT2i na
ledviny patří změna glomerulární hemodynamiky, vliv na natriurézu nebo zlepšení tubulární energetické bilance, stejně
jako systémové účinky, jako je snížení zánětu a ﬁbrózy, nebo
neurohumorální účinky, jako je snížení aktivity RAAS nebo
sympatického tonu [21].

Inhibitory SGLT2 – terapeutický proﬁl
u chronického selhání ledvin
Na základě dostupných údajů, zejména ze studií srdečního selhání, byly zahájeny studie CREDENCE (kanagliﬂozin) a DAPA-CKD (dapagliﬂozin), které zkoumaly účinek SGLT2i u pacientů
AtheroRev 2022; 7(3): 141–147

s CKD a albuminurií. Zatímco do studie CREDENCE byli zařazeni pouze pacienti s DM2T, studie DAPA-CKD zkoumala
i pacienty bez diabetu. Obě studie byly předčasně ukončeny
z důvodu přesvědčivé účinnosti zkoumaného léčiva. Studie
EMPA-KIDNEY, jež byla předčasně ukončena kvůli jasným
pozitivním účinkům a jejíž výsledky zatím nebyly zveřejněny, zkoumala použití empagliﬂozinu u pacientů s CKD do
hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m2 [22,23].
Studie CREDENCE i studie DAPA-CKD dokumentovaly typický vzorec vývoje eGFR známý již z předchozích studií
s SGLT2i, který připomíná situaci při nasazení ACEi nebo
ARB: ve srovnání s placebem dochází nejprve k počátečnímu
rychlému poklesu GFR, po němž následuje stabilizace renálních funkcí a poté v delším časovém horizontu pomalejší
ztráta renálních funkcí ve srovnání s přirozeným průběhem
CKD. Experimentální údaje naznačují, že příčinou reverzibilního poklesu GFR jsou hemodynamické účinky prostřednictvím tubuloglomerulárních zpětnovazebních mechanizmů. Pozorovaný účinek se však neprojevuje u všech pacientů; pozitivní
účinky na funkci ledvin jsou pozorovány i u pacientů bez počátečního poklesu GFR [24]. Navzdory zjevným kardiorenálním přínosům vyvolal tento pokles eGFR velmi brzy obavy
o bezpečnost. Bylo diskutováno zvýšené riziko akutního selhání ledvin, dlouhodobé účinky zůstávaly zpočátku nejasné.
Několik nedávných analýz studií (EMPA-REG OUTCOME,
CREDENCE, VERTIS-CV) dokázalo tyto obavy rozptýlit. Údaje
o empagliﬂozinu a ertugliﬂozinu ukázaly, že dlouhodobý průběh
eGFR a bezpečnostní proﬁl (včetně akutního selhání ledvin)
jsou srovnatelné. Analýza údajů studie CREDENCE ukázala
akutní pokles eGFR o ≥ 10 % u 45 % pacientů léčených kanagliﬂozinem oproti 21 % pacientů léčených placebem. Počáteční pokles eGFR o více než 30 % byl vzácnou příhodou
u 0,5 % pacientů užívajících kanagliﬂozin. Současné údaje
tedy ukazují, že počáteční pokles eGFR nebyl spojen s progresivním poklesem GFR nebo akutním selháním ledvin.
Metaanalýzy ukazují, že SGLT2i nezpůsobují akutní selhání
ledvin, a dokonce naznačují nižší míru akutního selhání ledvin.
Počáteční pokles eGFR v různých studiích se SGLT2i byl
v prvních týdnech přibližně 3–6 ml/min/1,73 m2. Podobné
účinky na GFR byly pozorovány také u přibližně 10 % pacientů v intenzivně léčené větvi studie SPRINT a ve skupině s ﬁnerenonem ve studii FIDELIO-DKD [24–27].
Studie CREDENCE zahrnovala pacienty s DM2T, CKD (eGFR
30–89 ml/min/1,73 m2) a makroalbuminurií (> 300–5 000 mg/g
kreatininu). Průměrná hodnota eGFR byla 56 ml/min/1,73 m2.
Kombinovaný koncový ukazatel pro ledviny zahrnoval zdvojnásobení sérového kreatininu, konečné stadium selhání
ledvin nebo úmrtí na ledviny. Předpokladem pro zařazení do
studie byla adekvátní předchozí léčba blokádou RAAS.
Studie byla předčasně ukončena po 2,6 letech. Použití kanagliﬂozinu vedlo k významnému snížení rizika kombinovaného renálního konečného ukazatele (HR 0,68; 95% CI
0,53–0,86; p = 0,002). Kromě primárního cílového ukazatele bylo prokázáno také snížení albuminurie o přibližně
30 %.
www.atheroreview.eu
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Přibližně dvě třetiny pacientů ve studii DAPA-CKD měly
jako základní onemocnění ledvin DM2T, ale byli zahrnuti
i pacienti s nediabetickým onemocněním ledvin, jako je IgA
nefropatie nebo hypertenzní nefropatie. Mezi vylučovací kritéria patřilo autosomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin, lupusová nefritida nebo ANCA-asociované vaskulitidy (ANCA – Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody).
Podobně jako ve studii CREDENCE byly kritérii pro zařazení do studie eGFR 25–75 ml/min/1,73 m2 a poměr albumin/kreatinin v moči (ACR – Albumin-Creatinine Ratio)
200–5 000 mg/g kreatininu. Studie byla předčasně ukončena po 2,4 letech. Dapagliﬂozin rovněž prokázal významné
snížení rizika s ohledem na primární cílový ukazatel – konečné stadium selhání ledvin (ESRD – End-Stage Renal Disease), kardiovaskulární nebo renální úmrtí a ≥ 50 % ztrátu
renálních funkcí (HR 0,61; 95% CI 0,51–0,72; p < 0,001). Pokud
se vezme v úvahu kombinovaný konečný cíl ESRD, úmrtí na selhání ledvin a ztráta funkce ledvin ≥ 50 %, došlo k ještě většímu snížení relativního rizika o 44 % (HR 0,56; 95% CI 0,45–
0,68; p < 0,001). Dosažené účinky byly srovnatelné u pacientů
s DM i bez něj. Při porovnání relativního snížení rizika v různých podskupinách existují poměrně významné rozdíly v závislosti na základním onemocnění ledvin. U pacientů s glomerulonefritidou bylo zjištěno snížení relativního rizika o 57 %,
u pacientů s onemocněním ledvin nejasného původu o 42 %,
u pacientů s diabetickou nefropatií o 37 % a u pacientů s hypertenzní nefropatií o 23 %. Zdá se, že z léčby dapagliﬂozinem mají prospěch zejména pacienti s IgA-nefropatií. IgA-nefropatie je nejčastější glomerulonefritida a představuje
přibližně 30 % všech glomerulonefritid v Evropě. U pacientů
mladších 50 let podstupujících transplantaci ledviny je nejčastějším základním onemocněním IgA-nefropatie. Přibližně
20 % pacientů s IgA-nefropatií bude během 10–20 let potřebovat dialýzu. Ačkoli je k dispozici pouze analýza podskupin,
počet pacientů s IgA-nefropatií ve studii DAPA-CKD (270) je
srovnatelný s významnými studiemi, jako je STOP-IgAN (n = 162)
nebo TESTING (n = 262). Ve skupině pacientů s IgA-nefropatií
bylo dosaženo 71% snížení relativního rizika pro primární
cílový ukazatel (HR 0,29; 95% CI 0,12–0,73) [26–28]. Oproti
tomu aktuálně publikované 10leté údaje ze studie STOP-IgAN
neprokázaly žádný přínos imunosuprese na dlouhodobý průběh
onemocnění, ale pouze zvýšení výskytu nežádoucích účinků
během sledování u 92 % pacientů ve studii. Primárním koncovým ukazatelem byla kombinace ESRD nebo ztráty funkce
ledvin (eGFR) nejméně o 40 % oproti výchozímu stavu nebo
úmrtí. Bez ohledu na zařazení do studijních větví dosáhla
téměř polovina pacientů během sledovaného období primárního endpointu. Studie TESTING musela být předčasně ukončena, protože ve skupině léčené perorálními steroidy se zvýšil
výskyt nežádoucích účinků (závažné infekce) [27,28]. Následně
studie pokračovala s nižší dávkou kortikosteroidů a byla ukončena zcela nedávno s příznivými výsledky.
Další zajímavou podskupinou studie DAPA-CKD jsou pacienti s CKD G4 (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2); zařazovacím
kritériem byla eGFR mezi 25 a 75 ml/min/1,73 m2. 293 paciwww.atheroreview.eu
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entů s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 užívalo dapagliﬂozin, 331
placebo. Analýza prokázala pozitivní účinky rovněž i u pacientů
s CKD G4, srovnatelné s celkovou populací s podobným rizikovým proﬁlem. Snížení primárního koncového ukazatele
bylo 27 % (95% CI -2 až 47) a 29 %, 17 % a 32 % u renálního,
kardiovaskulárního a mortalitního endpointu. Roční pokles
eGFR činil 2,15 ml/min/1,73 m2 ve skupině s dapagliﬂozinem ve srovnání s 3,38 ml/min/1,73 m2 ve skupině s placebem (p = 0,005) [29].

SGLT2i – současný stav schválení indikací
V srpnu 2021 byla v Evropské unii rozšířena škála indikací
pro dapagliﬂozin; SGLT2i je nyní schválen také pro léčbu CKD
u dospělých s DM2T i bez něj. Kromě DM2T a srdečního selhání se sníženou EFLK lze SGLT2i použít také k léčbě CKD
bez ohledu na to, zda je přítomen DM2T, či nikoli. Základem
pro rozšíření schválených indikací byly výsledky studie fáze III
DAPA-CKD. Dříve uvedené indikace nejsou touto změnou
schválení dotčeny. Na rozdíl od dapagliﬂozinu nebyly empagliﬂozin (ani ertugliﬂozin) dosud v České republice schváleny pro pacienty s nediabetickou nefropatií. Na rozdíl od dapagliﬂozinu nebyly empagliﬂozin (ani ertugliﬂozin) dosud v České
republice schváleny k léčbě onemocnění ledvin (ani diabetické, ani nediabetické etiologie). Dapagliﬂozin je hrazen z této
indikace jako jediný od 1. 8. 2022. Lze předpokládat, že empagliﬂozin bude v průběhu příštího roku schválen pro tuto indikaci rovněž. Údaje v SPC k podávání v indikaci DM2T ve vztahu
k eGFR reﬂektují klesající efekt gliﬂozinů na glykemii. Nejširší možnost použití z tohoto pohledu má dapagliﬂozin, který
nemá horní hranici pro nasazení a je možno jej nasadit bez
ohledu na indikaci při hodnotách GFR > 25 ml/min/1,73 m2
(empagliﬂozin je dle SPC v indikaci DM2T doporučeno vysadit při hodnotě eGFR 30 ml/min).
Je třeba vzít v úvahu potenciální rizika SGLT2i, jako je diabetická ketoacidóza nebo genitální infekce.

Další antidiabetika s potenciálním
nefroprotektivním účinkem
Zdá se, že nefroprotektivní účinky mají jak agonisté receptorů pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP1), tak inhibitory
dipeptidylpeptidázy 4 (DPP4i). DPPi4 linagliptin snižuje albuminurii na zvířecích modelech a má antiﬁbrotické účinky.
Studie CARMELINA prokázala významné snížení rizika progrese albuminurie u pacientů s DM2T. Klinické studie však zatím
neprokázaly pozitivní vliv DPP4i na ledvinné ukazatele [30].
Na zvířecích modelech bylo prokázáno, že agonisté receptoru GLP1 mají natriuretické, antiﬁbrotické a antioxidační účinky
na ledviny. Ve srovnání se SGLT2i bylo rovněž prokázáno snížení progrese albuminurie (studie LEADER, studie SUSTAIN-6),
ale nedošlo ke snížení rizika s ohledem na tvrdé renální endpointy [30].
Použití agonisty receptoru pro GLP1 dulaglutidu ve studii
REWIND snížilo složený renální endpoint, kterým je rozvoj
makroalbuminurie, trvalý pokles odhadované glomerulární
ﬁltrace o ≥ 30 % a nutnost náhrady funkce ledvin. Tyto výsledAtheroRev 2022; 7(3): 141–147
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ky jsou v souladu s jinými studiemi. Ve studii AWARD-73 bylo
prokázáno, že dulaglutid zpomaluje progresi onemocnění
ledvin a zabraňuje zhoršování albuminurie u pacientů s DM2T
a chronickým onemocněním ledvin [31,32].

2012; 367(23): 2204–2213. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1208799>.

Závěr

12. Bomback AS, Kshirsagar AV, Amamoo MA et al. Change in proteinuria
aer adding aldosterone blockers to ACE inhibitors or angiotensin receptor
blockers in CKD: a systematic review. Am J Kidney Dis 2008; 51(2): 199–211.
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2007.10.040>.

SGLT2i mohou významně pozitivně ovlivnit klinický průběh
pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) s diabetem nebo bez něj a oddálit tak rozvoj konečného stadia onemocnění ledvin [33,34]. Současná doporučení KDIGO doporučují v první linii léčby diabetického onemocnění ledvin
(vypočtená glomerulární ﬁltrace ≥ 30 ml/min/1,73 m2) používat SGLT2i a blokádu RAAS. Podíl pacientů, kteří současně
užívali inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinových receptorů, byl ve studiích se SGLT2i
70–100 %. Údaje ze studie DAPA-CKD naznačují, že používání SGLT2i bude zahrnuto i do doporučení pro léčbu nediabetického onemocnění ledvin. Dapagliﬂozin je v České republice zatím jako jediný SGLT2i schválen pro léčbu CKD
u dospělých s DM2T i bez něj. Dosavadní studie nasvědčují
dobrému bezpečnostnímu proﬁlu různých SGLT2i.
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>IRXMZEOWQEVOIXMRKSZʣSHHˏPIRʧ9/EFIPSZR]4VELE˂IWOʛVITYFPMOE[[[^IRXMZEG^

-( 1//

-( 1//

Fixní kombinace
rosuvastatinu
a ezetimibu1

přehledové práce | prehľadové práce | reviews

149
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Abstrakt
Snižování hladiny LDL-cholesterolu je klíčovým krokem pro redukci rizika aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Základními léky v terapii jsou statiny, ke kterým lze do kombinace přidávat ezetimib a u některých pacientů, splňujících indikační kritéria, také inhibitory PCSK9. V nejbližší budoucnosti se může portfolio hypolipidemik rozšířit o kyselinu
bempedovou. Kyselina bempedová tlumí syntézu cholesterolu inhibicí enzymatické aktivity ATP-citrát lyázy, která katalyzuje úvodní krok syntézy cholesterolu. Klinické studie fáze III prokázaly bezpečnost tohoto léku a jeho účinnost na snižování hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s intolerancí statinů, pacientů na maximálně tolerovaných dávkách statinu a také
její velmi dobrou účinnost při kombinaci s ezetimibem. Vliv terapie kyselinou bempedovou na frekvenci aterosklerotických
kardiovaskulárních příhod má prokázat klinická studie CLEAR Outcome.
Klíčová slova: cholesterol – klinická studie CLEAR Outcome – kyselina bempedová – LDL-cholesterol – metabolizmus
Abstract
Lowering LDL-cholesterol is a key step in reducing the risk of atherosclerotic cardiovascular diseases. Statins are the mainstay of therapy, to which ezetimibe may be added in combination, and PCSK9 inhibitors may also be used in some patients
meeting the indication criteria. In the near future, the portfolio of hypolipidemics may be expanded to include bempedoic
acid. Bempedoic acid suppresses cholesterol synthesis by inhibiting the enzymatic activity of ATP-citrate lyase, which catalyses the initial step of cholesterol synthesis. Phase III clinical trials have demonstrated the safety of this drug and its efﬁcacy in lowering LDL-cholesterol in statin-intolerant patients, patients on maximally tolerated statin doses, as well as its
very good eﬃcacy when combined with ezetimibe. The eﬀect of bempedoic acid therapy on the frequency of atherosclerotic cardiovascular events is to be demonstrated in the CLEAR Outcome clinical trial.
Key words: bempedoic acid – CLEAR Outcome clinical trial – cholesterol – LDL-cholesterol – metabolism

Úvod
Zvýšená koncentrace cholesterolu neseného v nízkodenzitních lipoproteinech (LDL) je hlavním rizikovým faktorem pro
rozvoj aterosklerózy a aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO) [1,2].
Intervenční klinické studie s hypolipidemiky prokázaly, že
snížením koncentrace LDL-cholesterolu (LDL-C) o 1 mmol/l
se snižuje riziko ASKVO o 20–25 % [3]. V návaznosti na výsledky intervenčních studií s hypolipidemiky dochází ke snižování cílových hodnot LDL-C s cílem dále zlepšit prognózu
www.atheroreview.eu

pacientů s hypercholesterolemií. Základními léky pro snižování LDL-C, a tím i pro prevenci ASKVO jsou statiny, jejichž
maximálními dávkami lze snížit hodnoty LDL-C až o 50–55 %.
Pokud není monoterapie statiny dostačující, má být přidán
ezetimib, který vede k aditivnímu poklesu LDL-C o dalších
asi 20–25 %. Pokud k dosažení cílového LDL-C nestačí kombinace statin + ezetimib, má být zváženo přidání PCSK9-inhibitorů (PCSK9i) [4]. Řada pacientů ale statiny netoleruje nebo
netoleruje jejich maximální dávky, takže intenzivní terapie statiny není možná. Terapie PCSK9i není běžně dostupná a je liAtheroRev 2022; 7(3): 149–153
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mitována poměrně přísnými indikačními omezeními. Možnost dosahování cílových hodnot LDL-C je tak limitována
především u pacientů s velmi vysokými vstupními hodnotami LDL-C, u nichž je redukce současně dostupnou terapií
nedostatečná, dále u pacientů ve velmi vysokém riziku, pro
které je třeba dosáhnout velmi nízkých koncentrací LDL-C,
a pro pacienty netolerující statiny, kteří nesplňují kritéria
pro podání PCSK9i. Pro tyto pacienty může být významným
přínosem v léčbě schválení nového hypolipidemika snižujícího LDL-C – kyseliny bempedové.

Mechanizmus účinku kyseliny bempedové na
snížení hladiny LDL-cholesterolu
Kyselina bempedová je hypolipidemikum, jehož mechanizmus
účinku je principiálně podobný statinům, protože tlumí syntézu cholesterolu v jaterní buňce. Na rozdíl od statinů, které
inhibuji enzym 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktázu, inhibuje kyselina bempedová syntézu cholesterolu
na jiném stupni, a to inhibicí aktivity enzymu adenozintrifosfát citrát lyázy (ACL), schéma. Inhibicí ACL dochází k útlumu
syntézy cholesterolu o dva kroky dříve, než do řetězce reakcí
vstupuje HMG-CoA-reduktáza, jejíž aktivitu inhibují statiny
[5].
Důležitou vlastností kyseliny bempedové je skutečnost,
že se jedná o proléčivo, které musí být nejprve konvertováno na aktivní účinnou formu – bempedoyl-CoA. Tuto konverzi zprostředkuje speciﬁcký jaterní enzym acyl-koenzym
A syntáza mastných kyselin s dlouhým řetězcem (ACSVL1).
Protože se tento aktivační enzym vyskytuje pouze v hepatocytech, je účinek kyseliny bempedové omezen výlučně na
jaterní buňky a nezasahuje do syntézy cholesterolu v jiných
tkáních včetně svalových buněk, takže při jejím podávání
nehrozí myotoxické účinky [6]. Snížením syntézy cholesterolu
v játrech inhibicí ACL se následně snižuje hladina LDL-C v krvi
prostřednictvím up-regulace receptorů pro LDL na povrchu
Schéma | Místo účinku kyseliny bempedové v řetězci
syntézy cholesterolu
citrát
ATP-citrát lyáza

kyselina bempedová

acetyl-CoA

hepatocytů. Inhibice ACL vede navíc i k souběžné supresi biosyntézy mastných kyselin v játrech [7].

Metabolizmus kyseliny bempedové
Kyselina bempedová se dobře resorbuje a je výborně tolerována gastrointestinálním traktem. Díky malé velikosti molekuly má vysokou biologickou dostupnost a rychlou střevní
absorpci. V krvi je vázána na bílkoviny, její biologický poločas je 21 hodin [8]. Kyselina bempedová ani její aktivní forma
bempedoyl-CoA nejsou metabolizovány cestou cytochromu
P450 a nejsou aktivátory ani inhibitory tohoto cytochromu.
Při jejím podávání proto nehrozí interakce s jinými léčivy metabolizovanými CyP450 tak, jako je tomu u statinů. Primární
cestou degradace kyseliny bempedové je její glukuronidace,
přičemž glukuronidy jsou částečně zpětně konvertovány na
aktivní metabolit. Eliminace z těla probíhá ledvinami a játry
[9].

Účinek kyseliny bempedové na snížení
hladiny LDL-cholesterolu
Monoterapie kyselinou bempedovou snižuje LDL-C asi o 25 %.
Kyselinu bempedovou lze kombinovat se statiny, jejím přidáním ke statinu ale nelze očekávat zdvojnásobení účinku na snížení hodnot LDL-C. Je to logické, protože když je již syntéza
cholesterolu inhibována statiny, tak další inhibice jeho syntézy (byť na jiné úrovni) vede k menšímu celkovému efektu
[10]. Přidání kyseliny bempedové k již probíhající terapií statiny tak vede k dalšímu snížení hodnot LDL-C o asi 18 % [11].
Toto aditivní snížení LDL-C je ale větší, než je snížení LDL-C po
zdvojnásobení dávky statinu. Velmi účinná je její kombinace
s ezetimibem, která snižuje LDL-C až o 38 % [12,13]. Fixní
kombinace kyselina bempedová + ezetimib má tedy podobný hypolipidemický potenciál jako intenzivní terapie statiny a blíží se i účinku PCSK9i v monoterapii. Účinek kyseliny
bempedové na krevní lipidy a apolipoprotein B je uveden
souhrnně v tabulce (tab).

Pozitiva a nežádoucí účinky kyseliny
bempedové
Mechanizmus účinku kyseliny bempedové a její vysoká speciﬁcita pro jaterní tkáň (aktivace na účinnou látku až v játTab | Vliv kyseliny bempedové v dávce 180 mg/den
na krevní lipidy. Výsledek metaanalýzy
klinických studií. Upravené podle [28]

acetoacetyl-CoA

hydroxymetylglutaryl-CoA
HMG-CoA-reduktáza

statiny

změna (%)

statistická
významnost

celkový cholesterol

-12,4

p < 0,01

LDL-cholesterol

-19,9

p < 0,01

non-HDL-cholesterol

-15,3

p < 0,01

HDL-cholesterol

-7,5

p < 0,01

apolipoprotein B

-13,2

p < 0,01

+3,3

p = 0,20

mevalonát
řada dalších kroků
cholesterol
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rech účinkem ACSVL1) může být důvodem, proč nemá prakticky
žádné, nebo jen minimální nežádoucí účinky v oblasti svalové
toxicity a rizika myopatie [6,7,11]. Podávání kyseliny bempedové
nemá ani prodiabetogenní účinky, a dokonce může ve srovnání
s placebem snižovat incidenci nového diabetu nebo zabraňovat,
resp. oddalovat zhoršení dosavadního onemocnění diabetem
[14–16]. Snižuje také hladinu CRP a má protizánětlivé účinky
[13]. Z hlediska nežádoucích účinků může mírně zvyšovat koncentraci kyseliny močové a kreatininu, protože dochází ke
kompetici jejího renálního transportu na úrovni buněčných
transportních systémů OATP. Ze stejného důvodů zvyšuje
kyselina bempedová mírně hladinu statinů v krvi [17,18].

Klinické studie fáze III s kyselinou
bempedovou
Jedná se o 4 studie CLEAR (CLEAR Tranquillity, CLEAR Serenity, CLEAR Wisdom a CLEAR Harmony) zaměřené na bezpečnost a účinnost podávání kyseliny bempedové při snížení hodnot LDL-C u různých skupin pacientů.
Studie CLEAR Tranquillity a studie CLEAR Serenity hodnotily účinnost kyseliny bempedové u statin-intolerantních pacientů, ve studiích CLEAR Harmony a CLEAR Wisdom byla kyselina bempedová podána jako přídavná terapie u pacientů
s maximální statinovou léčbou. Nejnovější, ještě probíhající klinická studie CLEAR OUTCOME je cílena na vliv dlouhodobé terapie na frekvenci aterosklerotických kardiovaskulárních příhod.
Studie CLEAR Tranquillity, trvající 12 týdnů, byla zaměřena na
posouzení bezpečnosti a účinnosti podávání kyseliny bempedové v dávce 180 mg denně jako přídavné léčby k terapii ezetimibem (v dávce 10 mg/den) u statin-intolerantních pacientů
se zvýšenou hodnotou LDL-C (> 2,6 mmol/l). Přidání kyseliny
bempedové vedlo k aditivnímu snížení hodnot LDL-C o dalších
28,5 % ve srovnání s placebem (p < 0,001; -23,5 % kyselina
bempedová a +5,0 % placebo). Významně se snížila hodnota
non-HDL-cholesterolu, celkového cholesterolu i apolipoproteinu B. Hladina CRP se snížila o 33 % (p < 0,001). Kyselina bempedová byla velmi dobře tolerována, nežádoucím
účinkem bylo především zvýšení hladiny kyseliny močové
v séru (7,7 % u kyseliny bempedové vs 3,4 % u placeba) [12].
Do studie CLEAR Serenity bylo zařazeno 345 pacientů
s hypercholesterolemií, kteří netolerovali statiny ani v nejnižší dostupné dávce. Bylo jim podáváno 180 mg kyseliny
bempedové, nebo placebo po dobu 24 týdnů. Kyselina bempedová významně snížila hladinu LDL-C, snížil se významně
i CRP. Nežádoucí účinky týkající se svalů a pojivové tkáně
byly u 22,2 % pacientů léčených placebem a u 25,2 % pacientů ve skupině léčené kyselinou bempedovou [13].
Do studie CLEAR Harmony, která trvala 24 týdnů, bylo zařazeno 2 230 pacientů s ASKVO nebo s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (FH) nebo splňujících obě kritéria, kteří měli výchozí koncentraci LDL-C 2,7 ± 0,8 mmol/l.
Pacienti užívali statiny dle odborných doporučení, přidána byla
buď kyselina bempedová, nebo placebo. Ve srovnání s placebem snížila kyselina bempedová hladinu LDL-C o 18,1 %
v týdnu 12 (p < 0,001) a o 16 % v týdnu 24 (p < 001). Výskyt
www.atheroreview.eu
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závažných nežádoucích účinků byl srovnatelný v obou skupinách. Ve skupině, v níž byla podávána kyselina bempedová,
byl zaznamenán nižší výskyt diabetu. Výskyt myalgie byl stejný
v obou skupinách, dna se vyskytovala častěji ve skupině s kyselinou bempedovou (1,2 %) ve srovnání se skupinou, v níž
bylo podáváno placebo (0,3 %) [19].
Ve studii CLEAR Wisdom, trvající 52 týdnů, bylo sledováno
779 pacientů s ASKVO nebo heterozygotní FH na maximální
tolerované statinové terapii s výchozí průměrnou hodnotou
LDL-C 3,1 mmol/l. Jednalo se o randomizovanou placebem kontrolovanou studii, ke statinům byla přidána buď kyselina bempedová 180 mg/den, nebo placeno podávané 1krát denně. Ve
skupině léčené kyselinou bempedovou došlo ke snížení hodnoty
LDL-C o 15,4 % a v placebové skupině o 2,4 %. Pro hodnocení
klinických parametrů (kardiovaskulární příhody) neměla studie
dostatečnou sílu [20].
Následná metaanalýza výše uvedených 4 studií prokázala, že kyselina bempedová snižuje signiﬁkantně LDL-C o 24,5 %
ve srovnání s placebem (1,5 %) [21]. Podobné výsledky potvrdila i další metaanalýza, která také prokázala, že kyselina
bempedová nezvyšuje významně výskyt nežádoucích účinků
[22,23]. Dvě nedávno publikované analýzy prokázaly, že podávání kyseliny bempedové snižuje ve srovnání s placebem
incidenci nového diabetu nebo zhoršení již probíhajícího onemocnění diabetem [14–16]. Jiná metaanalýza prokázala, že
kyselina bempedová snižuje CRP o 23,4 % (p < 0,05) [24].
Rozhodující pro využití kyseliny bempedové v klinické praxi
budou nepochybně výsledky studie CLEAR Outcome. Jedná se
o rozsáhlou klinickou studii, do které bylo zařazeno 14 014 pacientů s prokázaným ASKVO nebo s vysokým rizikem rozvoje AS KVO, s dokumentovanou intolerancí statinů a s hodnotou LDL-C ≥ 2,59 mmol/l při maximálně tolerované lipidy
snižující terapii. Pacienti byli randomizováni k terapii kyselinou bempedovou nebo k podávání placeba. Trvání této léčby
se pohybovalo mezi 36 a 42 měsíci. Primárním cílem jsou
závažné kardiovaskulární příhody: kardiovaskulární úmrtí,
nefatální infarkt myokardu, nefatální mrtvice nebo koronární
revaskularizace. Tato studie skončí v roce 2022 a v relativně krátké době lze očekávat publikaci výsledků [25].

Preparáty, indikace a dávkování kyseliny
bempedové
Kyselina bempedová je v současné době schválena ke klinickému použití Americký úřad pro kontrolu potravi a léčiv (US
FDA), i Evropskou lékovou agenturou (EMA). Schválena je do
kombinace k maximálně tolerované dávce statinů u pacientů
s ASKVO, u pacientů s heterozygotní formou FH, dále u pacientů, kteří netolerují statiny, nebo u kterých jsou statiny kontraindikovány. Kyselina bempedová má jediné doporučené
(a na trhu dostupné) dávkování, a to 180 mg v potahované
tabletě 1krát denně. Dávku není nutné redukovat u pacientů
s lehkou až střední poruchou renálních funkcí, ani u pacientů
s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Tablety lze
podávat nezávisle na jídle [26]. K dispozici jsou dva preparáty
ve formě potahovaných tablet: preparát Nilemdo®, obsahující
AtheroRev 2022; 7(3): 149–153
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180 mg kyseliny bempedové, a dále kombinovaný preparát
Nustendi®, obsahující 180 mg kyseliny bempedové a 10 mg
ezetimibu. Výrobcem je ﬁrma Daiichi Sankyo Europe GmbH.

Závěr
V průběhu desetiletí se snižují cílové hodnoty LDL-C s cílem
účinné prevence ASKVO. Základními léky jsou a zůstávají
statiny, které lze v případě potřeby kombinovat s ezetimibem a s PCSK9-inhibitory. Nevýhodou PCSK9i je jejich
relativně obtížná dostupnost (indikační omezení, cena).
U řady pacientů je obtížené cílových hodnot LDL-C dosáhnout, zvláště pokud nesplňují indikační kritéria pro nasazení PCSK9i. Vstup kyseliny bempedové na trh proto může
být významným přínosem (nejen) pro tyto pacienty, ale pro
kombinační terapii hypolipidemiky vůbec. U řady pacientů,
kteří nesplňují indikační kritéria po PCSK9i, by mohla kombinace kyseliny bempedové s ezetimibem postačovat k dosažení cílového LDL-C. Příznivý terapeutický proﬁl kyseliny
bempedové, její bezpečnost z hlediska absence svalových
a nežádoucích diabetogenních účinků, a zvláště možnost
perorální terapie v 1 tabletě 1krát denně by mohla činit tuto
léčbu velmi atraktivní. Jejím největším současným omezením
je absence údajů o dopadu této terapie na ASKVO. Nicméně
tyto údaje by měla v relativně krátké době přinést končící
studie CLEAR Outcome. Optimizmus z tohoto pohledu přináší
i skutečnost, že snížená aktivita ACL snižuje výskyt aterosklerotických kardiovaskulárních příhod [27]. Potvrzuje to
mendelovsky randomizovaná studie, ve které byl zkoumán
vliv genetických variant ACL, napodobující účinky inhibitorů
ACL (tedy i kyseliny bempedové). Genetické varianty (alely)
ACL snižující její aktivitu byly asociovány se snížením hodnot
LDL-C a snížením rizika ASKVO o 17,7 % a rizika infarktu myokardu o 19 % na každých 0,3 mmol/l snížení hodnot LDL-C [23].
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Abstrakt
V rámci ovlivnění lipidového spektra je úpravě životosprávy přisuzována možnost snížení LDL o 10–15 %, což může být
v rámci terapie více či méně dostačující. V případě pacientů s familiární hypercholesterolemií není samotná úprava režimu
dostatečná. I tak je ale důležité odborná doporučení týkající se režimu dodržovat. Úpravou stravy a celkové životosprávy
jsou, kromě lipidového spektra, ovlivňovány i další faktory, které se na celkovém riziku onemocnění podílejí. To může vést
k celkově lepší prognóze pacientů a ke zvýšení kvality jejich životů.
Klíčová slova: dieta – dyslipidemie – familiární hypercholesterolemie – režim- rizikové faktory
Abstract
As part of inﬂuencing the lipid spectrum, lifestyle modiﬁcation is attributed to the possibility of lowering LDL by 10–15%,
which may be more or less suﬃcient as part of the therapy. In the case of patients with familial hypercholesterolemia, modiﬁcation of the regimen alone is not suﬃcient. Even so, it is important to follow the professional recommendations regarding the regimen. By adjusting the diet and overall lifestyle, in addition to the lipid spectrum, other factors that contribute
to the overall risk of the disease are also aﬀected. This can lead to an overall better prognosis for patients and an increase
in their quality of life.
Keywords: diet – dyslipidemia – familial hypercholesterolemia – risk factors – regimen

Úvod
Významnou součástí léčby dyslipidemií je úprava stravy a celkové životosprávy. V rámci dodržování odborných doporučení
je stěžejní ovlivnění hodnoty LDL, případně hodnot dalších
krevních lipidů.
Úpravou režimu, s důrazem na úpravu stravování, je možné
snížení LDL o 10–15 %, což může být v rámci terapie dyslipidemií více či méně dostačující. V případě pacientů s familiární
hypercholesterolemií (FH) samotná úprava režimu nestačí.
Účinek dietní terapie při snižování LDL je uváděn na úrovni
5–10 % [4]. I tak je ale žádoucí správný režim do terapie
zahrnout, na čemž se shodují odborná doporučení jak lokální, tak mezinárodní [1–3]. Úpravou stravy a celkové životosprávy jsou, kromě lipidového spektra, totiž ovlivňovány
i další parametry, které se na celkovém riziku onemocnění
AtheroRev 2022; 7(3): 154–157

podílejí. To může vést k celkově lepší prognóze pacientů
a zvýšení kvality jejich životů.
Odborná doporučení řeší léčebné cíle v rámci FH na úrovni
zanechání kouření a zlepšení životního stylu, za současné optimalizace krevního tlaku a snižování LDL, jinak dále dle přítomnosti aterosklerotického (AS) postižení a přítomnosti
diabetes mellitus (DM) [1–3].
Pacienti s FH včetně jejich rodin by měli projít odbornou
a cílenou režimovou intervencí zaměřenou na celkový životní styl, tedy úpravu stravy, řešení fyzické aktivity (s ohledem na případné KV-komplikace), proběhnout by měla intervence týkající se kouření [1].
U kuřáků by mělo být řešeno zanechání kouření, a to s možností pomoci při řešení na specializovaném pracovišti, u dětí
a mladých dospělých pak je intervence zaměřená k tomu,
www.atheroreview.eu
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aby kouřit nezačali. Úprava režimu a stravování by měla být
vždy individuální a neměla by být orientována pouze na pacienta s FH, ale současně na jeho rodinu či bezprostřední
okolí. Veškerá doporučení musí být přizpůsobená s ohledem
na režim, možnosti, věk, chuťové preference i aktuální zdravotní strav. Pohybová aktivita je doporučována, měla by však
také zohledňovat aktuální zdravotní stav a případné KV-komplikace, tedy i pohybová intervence by měla být řešena odborníky na pohybovou aktivitu s přesahem na KV-problematiku tak, aby byla pro pacienta zvolena vhodná zátěž [4].

Úprava režimu
Kouření
Kouření patří mezi nejzávaznější rizikové faktory nejen KV-onemocnění (KVO). Kromě přímého vlivu na cévní endotel má
i vliv na krevní lipidy – snižuje koncentraci HDL [4]. Kouření
2- až 4násobně zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční.
Zanechání kouření znamená významný pokles rizika, které
se snižuje s délkou nekuřáctví [4]. Intervence by měla být
zaměřena jak na kuřáky s cílem zanechání kouření, tak na
děti a mladé dospělé, kteří nekouří, aby kouřit vůbec nezačali. Řešení nabízí řada specializovaných pracovišť, na která
je možné pacienty kuřáky, nejen s FH odkázat.

Fyzická aktivita
Zvýšení pohybové aktivity je u pacientů s FH žádoucí, i když
ani ona (stejně jako úpravy stravy) sama nestačí k dosažení
cílových hodnot lipidů [7]. Pohybová aktivita vede k poklesu
hladin triglyceridů (triacylglycerolů), a tím přispívá ke snížení KV-rizika. Dále dochází ke zvýšení HDL a mírnému snížení LDL, ale především ke změně jejich struktury na větší,
méně nebezpečné částice. Neopomenutelný je také vliv
pohybu na celkovou zdatnost organizmu, prevenci dalších metabolických onemocnění a v neposlední řadě i zlepšení nálady
a depresivních stavů [7].
Pohybová aktivita by měla být pravidelná (počítá se i ta
nesportovní), individuálně přizpůsobená k věku, režimu, ale
také aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Tělesná hmotnost
V rámci terapie FH je třeba udržovat si optimální tělesnou
hmotnost. Zvýšená tělesná hmotnost, zejména tzv. centrální/androidní (zmnožení tuku v oblasti břicha a hrudníku),
je rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, zvyšuje
riziko diabetu, hypertenze a často vyústí ve sdružený KV-metabolický syndrom. Vzestup hmotnosti bývá s odstupem času
následován vzestupem hodnot krevních lipidů, především triglyceridů, ale i hodnot cholesterolu a poklesem hodnot HDL.
Vzestup hmotnosti je provázen vzestupem KV i celkové mortality [4].
Redukce tělesné hmotnosti, pokud je žádoucí, by vždy
měla být vedena odborně a individuálně. Redukční režim by
měl zahrnovat jak úpravu stravy, tak pohybového režimu.
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Strava
Doporučení k úpravě stravy korespondují s doporučeními
stravy pro prevenci a léčbu dyslipidemií. Odborná doporučení se shodují na důležitosti jejich dodržování včetně zapojení nejen samotného pacienta s FH, ale i jeho nejbližšího
okolí (rodiny). V rámci jednotlivých složek stravy je nejčastěji řešena problematika tuků (jak množství, tak spektra),
sacharidů/cukrů, vlákniny, rostlinných sterolů či stanolů,
případně také alkoholu a bílkovin.
Práce (systematický přehled a metaanalýza) publikovaná
v roce 2020 shrnuje data studií řešících různé druhy diet
a jejich vliv na riziko KVO u jedinců s FH [8]. Jednalo se
o metaanalýzu 17 studií, jejichž cílem bylo ověřit vliv různých
typů diet na děti a dospělé s FH. Ve studiích nebyly k dispozici informace o vlivu na KV-onemocnění či mortalitu. Zahrnuté randomizovné kontrolované studie (RCT – Randomized
Clinical Trial) byly rozděleny do následujících srovnání:
 vliv diety se sníženým vs vyšším obsahem tuku
 vliv suplementace n-3 (omega-3) mastných kyselin ve srovnání s placebem
 vliv navýšení obsahu nenasycených mastných (mononebo polynenasycených) kyselin (o MUFA – Monounsaturated fatty acids nebo o PUFA – Polyunsaturated fatty
acids) v nízkotučné stravě
 vliv zvýšeného poměru PUFA a nasycených mastných kyselin (SFA – Saturated Fatty Acids) v nízkotučné dietě
 vliv obohacení diety rostlinnými steroly či stanoly a porovnání jejich účinnosti
 vliv navýšení obsahu bílkovin v dietě a diety obohacené
o sójové bílkoviny
 vliv zvýšeného příjmu vlákniny [8]
Z diskuse výsledků metaanalýzy zahrnující 17 RCT hodnotících dopad různých dietních intervencí na hladiny lipidů
u dětí a dospělých s diagnózou FH vyplývá, že nebyla nalezena žádná RCT zkoumající dopad dietních intervencí na
výskyt KVO nebo mortalitu [8].
Závěry metaalýzy tedy hovoří o tom, že o dopadu diety
snižující cholesterol nebo o dopadu jakýchkoli jiných dietních intervencí navržených pro pacienty s FH na výskyt KVO
nebo mortalitu nelze učinit žádné jednoznačné závěry. Dostupné RCT potvrzují, že přidání rostlinných sterolů nebo stanolů do stravy má u těchto jedinců účinek na snížení cholesterolu. Suplementace n-3 mastnými kyselinami navíc účinně
snižuje triglyceridy (TG) a může hrát roli u těch, kteří vykazují
rezitenci na inzulin. K prozkoumání účinnosti diety na snížení
cholesterolu a přidání sojového proteinu a vlákniny do diety
na snížení cholesterolu u pacientů s FH jsou zapotřebí další
RCT. Doporučováno je zahrnout do úprav stravování redukci
či kontrolu tělesné hmotnosti [8].
Výsledky (nejen) této metaanalýzy možná ukazují, že by
bylo chybou zaměřovat se v rámci dietní terapie jen na jednu
skupinu potravin či jeden nutrient bez dalších souvislostí.
Moderní nutriční terapie vždy k úpravě stravy přistupuje komplexně se zohledněním mnoha faktorů, které mohou jednotAtheroRev 2022; 7(3): 154–157
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livé pacienty se stejnou diagnózou od sebe odlišovat. I když
existují pro diagnózu (a nejinak je tomu i u dyslipidemií, tedy
i u FH) souhrnná doporučení, vždy je důležité brát v potaz
individualitu každého pacienta, ať už s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a přítomnost dalších rizikových faktorů
či komorbidit, tak s ohledem na jeho režim, možnosti, sociální situaci, chuťové preference či kulinární gramotnost.
V rámci úpravy stravování je kladen důraz na snížení hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C). V rámci dietních doporučení ke
snížení hladiny celkového i LDL-C je stěžejní eliminace transmastných/transnenasycených kyselin (TFA – Trans Fatty
Acids) a snížení nasycených mastných kyselin (SFA – Saturated Fatty Acids). TFA, které vznikají při částečném ztužování
tuků (při částečné hydrogenaci), se v naprosté většině výrobků
na našem trhu již nevyskytují. Při výrobě tuků jsou používány
jiné způsoby ztužování, nebo jsou využívány tuky s převahou
nasycených mastných kyselin, které mají podobné technologické vlastnosti. Zdrojem transmastných kyselin zůstává
mléčný tuk (transmastné kyseliny přirozeně vznikají v trávicím traktu přežvýkavců), případně mohou vznikat při přípravě pokrmů za vysokých teplot, zejména v případě použití
nevhodného tuku (s nízkou tepelnou stabilitou, který se při
vysokých teplotách snadno přepaluje). Podíl nasycených
mastných kyselin by se měl ve stravě omezit: podle aktuálních odborných doporučení < 10 % energetických procent
v rámci prevence a < 7 energetických procent při přítomnosti hypercholesterolemie. Hlavními zdroji těchto mastných kyselin jsou zejména tuky tropické a živočišné (s výjimkou tuku ryb) [5,6].
V rámci praktických doporučení je tedy třeba se zaměřit
na zdroje tuků používaných ve studené kuchyni, na tepelnou úpravu i na zdroje skrytých tuků v potravinách.
K volnému použití by měly vždy dostat přednost tuky
s převahou nenasycených mastných kyselin, výhodou je
vyšší obsah n-3 (omega-3) PUFA. Obecně můžeme pacientům doporučit, že výhodnější složení mají tuky, které jsou
za běžných okolností tekuté, a případně výrobky z nich vyrobené, ve kterých převažují nenasycené mastné kyseliny.
V tucích, které jsou za běžných podmínek tuhé, převažují
mastné kyseliny nasycené. Z tohoto pohledu jsou na studenou kuchyni vhodnější rostlinné roztíratelné tuky, na přípravu pokrmů oleje s vhodným složením mastných kyselin
a dobrou tepelnou stabilitou. Mezi takové patří např. oleje
řepkový či olivový [5].
Zcela zásadní roli sehrávají tuky skryté v potravinách. Významným zdrojem nasycených mastných kyselin jsou uzeniny a další masné výrobky, tučné maso (s výjimkou tučnějších ryb), vysokotučné mléčné výrobky, jemné a trvanlivé
pečivo (croissanty, výrobky z listového a plundrového těsta,
sušenky, oplatky), zejména ty s polevou či náplní, ale i rostlinné alternativy mléčných výrobků [5].
Prospěšné nenasycené mastné kyseliny můžeme najít
v ořeších, olejnatých semenech, tučných rybách a výrobcích z nich. Jsou zdrojem jak mononenasycených mastných
kyselin (z jednou dvojnou vazbou – MUFA – MonounsaturaAtheroRev 2022; 7(3): 154–157

ted Fatty Acids), tak vícenenasycených (PUFA – Polyunsaturated Fatty Acids), v různém poměru. Zatímco PUFA přispívají ke snižování hladiny cholesterolu v krvi, MUFA mají vliv
spíše neutrální, pozitivní vliv je ale zaznamenáván, pokud
ve stravě nahradí mastné kyseliny nasycené. V rostlinných
zdrojích najdeme mezi PUFA i tzv. esenciální mastné kyseliny z řady n-3 a n-6 (dříve omega-3 a omega-6). Pro organizmus jsou nezbytné a musíme je přijímat stravou (organizmus je neumí syntetizovat). Jedná se o kyseliny linolovou
(n-6) a α-linolenovou (n-3). V rámci dietních doporučení je
třeba zdůraznit zejména zvýšení příjmu n-3 PUFA, které
bývají ve stravě české populace často deﬁcitní. n-3 PUFA
nemají sice tak velký význam pro snižování hladiny cholesterolu v krvi (jako n-6 PUFA), ale jejich přínos pro KV-systém je v jejich antitrombotickém a antiarytmickém působení. Jejich zdrojem jsou například lněné semínko, lněný
olej, vlašské ořechy, v nezanedbatelném množství je obsahuje také řepkový olej. V návaznosti na reálnou konzumační
dávku a jejich frekvence je zásadní doporučení řepkového
oleje jako standardního oleje pro přípravu stravy. Významným zdrojem n-3 jsou ryby, zejména tučné. Ryby by měly být
pravidelnou součástí jídelníčků pacientů s FH. Jejich výběr
nemusí být omezen na lososa a tuňáka (které patří mezi nejčastěji v doporučeních uváděné a v současné době také nejvíce konzumované), ale výhodné jsou např. i sledě či makrela,
a to včetně variant ryb nakládaných do kyselých nálevů [5].
Důležitá je pravidelná konzumace zeleniny a ovoce, ideálně
jako součást každého denního jídla. Jsou důležitým zdrojem
vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Zejména rozpustná
vláknina může přispívat ke snižování hladiny cholesterolu
v krvi, díky snížení zpětné resorpce žlučových kyselin (jejich
součástí je také cholesterol) z tenkého střeva do krve. Ke
zvýšení příjmu vlákniny přispívá také preference celozrnných variant potravin (pečivo, chléb, těstoviny, rýže apod)
ve stravě. Tyto potraviny jsou však především zdrojem vlákniny nerozpustné, která především čistí střevní stěnu [5].
V rámci diety je důležité snížit již existující konzumaci
jednoduchých sacharidů (cukrů) či zabránit zvýšení jejich
konzumace v rámci nesprávně pochopených pravidel diety
(pokud omezení tuků vede k následné vyšší konzumaci
cukrů). K tomu může dojít, když pacienti omezí příjem (nasycených) tuků a jako chuťovou kompenzaci vybírají potraviny
s vyšším obsahem cukru. Nahrazení nasycených mastných
kyselin cukrem nepřináší z hlediska kardiovaskulární prevence žádný beneﬁt. Pozitivní je příjem tuků s vyšším podílem nenasycených mastných kyselin na úkor „tuků nasycených“. Zdroje sacharidů by měly být především ve formě
komplexních sacharidů s vyšším podílem vlákniny [5].
V rámci aktuálních doporučení je vhodné minimalizovat
dávku alkoholu na maximálně 100 g týdně, případně eliminovat alkohol z režimu úplně.
Je vhodné do stravy zařazovat potraviny obohacené o rostlinné steroly.
V rámci každé skupiny potravin je vždy možné najít nutričně
výhodnější variantu s příznivějším složením tuku při současwww.atheroreview.eu
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ném zachování této skupiny v dietě. Úplné vyloučení, či významné omezení konzumace více druhů, či dokonce celé skupiny potravin, vede ke karenci potřebných nutrientů (např.
vyloučením masa k možnému nedostatku vitaminu B12 a železa,
vyloučením mléčných výrobků k nedostatku vápníku apod)
[5].
Jednotlivá denní jídla je výhodné vždy skládat z bílkovinné
potraviny (maso, mléko, mléčné výrobky, vejce, příp. luštěniny), potraviny sacharidové (pečivo, přílohy, vše přednostně
v celozrnné variantě) a menšího množství tuku s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin. Pro zvýšení obsahu
vlákniny, které je žádoucí, je vhodné jako součást každého
jídla zařadit zeleninu, případně ovoce. Sacharidové potraviny
není vhodné s ohledem na glykemický index (a následné nepříznivé ovlivnění glykemie) konzumovat samotné [5].
Shrnutí zásad stravy a režimu [5]
 Strava musí být plnohodnotná a vyvážená, s důrazem na
rizikové nutrienty, nezbytný je komplexní přístup zohledňující všechny přítomné rizikové faktory.
 Ve stravě se reguluje množství tuku. Vylučují se tuky
s obsahem transmastných kyselin a omezují zdroje mastných kyselin nasycených. Z tuků (ať už zjevných či skrytých) se preferují tuky s vyšším podílem nenasycených
mastných kyselin.
 Je vhodné do stravy zařazovat potraviny obohacené o rostlinné steroly.
 Důležité je omezení zdrojů jednoduchých sacharidů (cukrů)
a preference sacharidů komplexních.
 Ve stravě je třeba dbát na dostatečnou konzumaci zeleniny, případně ovoce.
 Konzumaci alkoholu je vhodné významně omezit, případně
zcela vyloučit.
 Pravidelná pohybová aktivita by měla být součástí všech
režimových doporučení. Kromě hodnot krevních lipidů je
možné jí současně ovlivnit krevní tlak, tělesnou hmotnost
i inzulinovou rezistenci.
 Kouření zvyšuje u pacientů s FH celkové KV-riziko, je proto
vhodné u kuřáků intervenci zaměřit i na zanechání kouření.
 Faktorem ovlivňujícím celkové KV-riziko je také stres.
V rámci doporučení je proto vhodné se zaměřit na to,
aby byl stres kompenzován (ideálně pohybovou aktivitou)
a negativně neovlivňoval složení jídelníčku.
 Doporučení by měla být pacientům interpretována odborníky (nutričními terapeuty) se zohledněním všech potřeb-
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ných souvislostí (přítomnosti dalších rizikových faktorů,
aktuálního zdravotního stavu, možností pacienta – soběstačnost, sociální situace, kulinární gramotnost).

Závěr
I když úprava stravy a celkového režimu není samostatně
v terapii pacientů s FH dostačující a nevede k optimalizaci
lipidového spektra, je velice důležitou součástí komplexního přístupu k léčbě pacienta. Podílí se na řešení dalších
rizikových faktorů (ať už v primární či sekundární prevenci),
které ovlivňují celkové KV-riziko pacientů. Je však nezbytné,
aby byla intervence vedena odborně s ohledem na individuální speciﬁka každého pacienta i jeho bezprostředního okolí
(rodina). Kvalitní režimová intervence může vést k lepší
prognóze pacientů s FH a ke zvýšení kvality jejich životů,
včetně lepší kompliance s celkovou léčbou.
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Abstrakt
Včasné pridanie alirokumabu k intenzívnej statínovej liečbe u pacienta s infarktom myokardu má okrem zlepšenia lipidového spektra za následok aj významnú regresiu aterosklerotického postihnutia dokumentovanú tromi intrakoronárnymi
zobrazovacími metódami.
Kľúčové slová: alirokumab – blízka infračervená spektroskopia (NIRS) – hrúbka ﬁbróznej čiapočky (FCT) – index maximálneho zaťaženia lipidového jadra (maxLCBI) – intravaskulárna ultrasonograﬁa (IVUS) – optická koherentná tomograﬁa
(OCT) – percentuálny objem aterómu (PAV)
Abstract
Timely addition of alirocumab to high-intensity statin therapy in patients with myocardial infarction resulted in lipid proﬁle
improvement and signiﬁcantly greater percent atheroma volume regression, assessed by combination of three intracoronary imaging modalities.
Key words: alirocumab – ﬁbrous cap thickness (FCT) – intravascular ultrasonography (IVUS) – maximal lipid core burden
index (maxLCBI) – near infrared spectroscopy (NIRS) – optical coherence tomography (OCT) – percent atheroma volume (PAV)

Úvod
Alirokumab je jedným z dvoch predstaviteľov skupiny PCSK9
inhibítorov (proproteín konvertáza subtilizín kexín typu 9 –
PCSK9i), ktorých potenciál využívame už niekoľko rokov na
významné zníženie koncentrácie LDL-cholesterolu (Low Density Lipoprotein Cholesterol – LDL-C) v sére pacientov s familiárnou, ale najmä nefamiliárnou hypercholesterolémiou. Ide
o pacientov s vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym
(KV) rizikom, dominantne v sekundárnej prevencii aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). Odporúčania na liečbu dyslipidémií však PCSK9i štandardne radia až
do 3. línie liečby za statíny a ezetimib, čo v praxi často znamená oneskorenie iniciácie tejto liečby, u nás navyše podmienenej nutnosťou žiadať vopred o jej schválenie, čo predstavuje ďalšie zdržanie. Z uvedeného vyplýva, že pacient
recentne po akútnom koronárnom syndróme (AKS), teda
v najvulnerabilnejšej fáze manifestnej formy aterosklerózy,
nemá možnosť proﬁtovať z plne vyťaženej hypolipidemickej
liečby. A práve preto sa investigátori štúdie PACMAN-AMI zamysleli nad potrebou čo najrýchlejšej iniciácie liečby PCSK9i
AtheroRev 2022; 7(3): 158–160

spolu s vysoko intenzívnou liečbou statínom a jej beneﬁt dokázať intravaskulárnymi zobrazovacími metódami.

Základné informácie
AKS vznikajú na nestabilných aterosklerotických (AS) plátoch,
ktoré sú charakterizované bohatým lipidovým jadrom pokrytým tenkou ﬁbróznou čiapočkou. Alirokumab znižuje koncentrácie LDL-C a u stabilizovaných pacientov s AKS znižuje výskyt
závažných KV-príhod. Neznámym ostáva priamy vplyv alirokumabu na atribúty nestability plaku.

Inklúzne kritériá
Inklúzne kritériá boli nasledovné: vek ≥ 18 rokov, AKS typu
STEMI (infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu) s nástupom príznakov v ostatných 24 hodinách alebo NSTEMI (infarkt
myokardu bez elevácie ST segmentu) s minimálne jednou, tzv.
„culprit“ léziou, vyžadujúcou perkutánnu koronárnu intervenciu
(PCI), z laboratórnych parametrov hodnota LDL-C ≥ 1,8 mmol/l
u pacientov liečených stabilnou dávkou statínu minimálne
4 týždne pred zaradením do štúdie, alebo ≥ 3,2 mmol/l u pawww.atheroreview.eu
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cientov neliečených, resp. liečených kratšie ako 4 týždne
alebo nestabilnou dávkou statínu. Štúdia bola dizajnovaná
pred uvedením najaktuálnejších odporúčaní (začiatok v roku
2017), preto je hodnota LDL-C 1,8 mmol/l, a nie 1,4 mmol/l.
Z angiograﬁckých kritérií najmenej dve natívne cievy musia
spĺňať nasledovné kritériá:
 angiograﬁcký dôkaz zmenšenia priemeru lumenu o < 50 %
podľa vizuálneho odhadu
 cieľová cieva prístupná pre zobrazovacie katétre v cieľovom segmente (proximálnych 50 mm)
 vylúčené boli artériové aj venózne gray ako aj natívne
cievy ošetrené v minulosti bypassom
 vylúčené boli natívne cievy po PCI v cieľovom proximálnom segmente v minulosti
 vylúčené boli natívne cievy plánované na okamžitú alebo
odloženú intervenciu v nasledujúcich 6 mesiacoch

liečby a tzv. „oprávnenými“ sekundárnymi cieľmi boli zmena
maxLCBI a zmena minimálnej FCT. Vopred špeciﬁkovaným
sekundárnym cieľom bola zmena uhla makrofágov meraná pomocou OCT, reprezentujúca zmenu veľkosti aterosklerotického plátu v pomere k zdravému lumenu tepny v priečnom
priereze. Za pridružený sekundárny cieľ môžeme považovať
aj zmenu koncentrácie LDL-C. Nasledujúce grafy 1–4 dokumentujú dosiahnutie primárneho a sekundárnych cieľov.
Tab | Základná charakteristika súboru pacientov
štúdie PACMAN-AMI. Upravené podľa [1]
alirokumab
(N = 148)

placebo
(N = 152)

vek (r)

58,4 (10,0)

58,6 (9,4)

ženy

24 (16,2 %)

32 (21,1 %)

27,3 (4,1)

28,2 (4,5)

aktivní fajčari

77 (54,0 %)

65 (42,8 %)

artériová hypertenzia

60 (40,5 %)

70 (46,1 %)

diabetes mellitus

12 (8,1 %)

19 (12,5 %)

statín

17 (11,5 %)

20 (13,2 %)

11 (7,4 %)

9 (5,9 %)

N-STEMI

70 (7,3 %)

72 (47,4 %)

STEMI

78 (52,7 %)

80 (52,6 %)

index telesnej hmotnosti

Pacient musel byť hemodynamicky stabilný pre opakovanú
potrebu podania nitroglycerínu, musel byť schopný porozumieť požiadavkám štúdie a podpísať informovaný súhlas
a byť ochotný absolvovať na konci štúdie opakované invazívne vyšetrenie za účelom kontrolného intravaskulárneho
zobrazenia.
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statín vysokej intenzity
typ AMI

Dizajn štúdie
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Graf 1 | Zmena percentuálneho objemu aterómu
(PAV) pomocou IVUS. Upravené podľa [1]
zmena percentuálneho
objemu aterómu (%)

0,0
-0,5
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rozdiel -1,2
(-1,8 až -0,7)
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P = 0,001

-3,0
-3,5

alirokumab

placebo

Graf 2 | Zmena indexu maximálneho zaťaženia
lipidového jadra (maxLCBI) pomocou NIRS.
Upravené podľa [1]
0

zmena v maxLCBI4mm

PACMAN-AMI je európska multicentrická štúdia realizovaná
v 9 centrách (Švajčiarsko – 5, Holandsko – 2, Rakúsko – 1
a Dánsko – 1), iniciovaná investigátorom, dvojito zaslepená,
placebom kontrolovaná, randomizovaná. Skrínovaní boli všetci
pacienti spĺňajúci inklúzne kritériá, išlo o 1 636 pacientov
podstupujúcich PCI pre AKS typu STEMI alebo NSTEMI
podľa vyššie uvedených kritérií. Po vylúčení 1 336 pacientov
do ďalšej fázy postúpilo 300 pacientov, ktorí boli v období
od mája 2017 až októbra 2020 randomizovaní do 2 ramien:
alirokumabového (n = 148) a placebového (n = 152). V oboch
ramenách boli zaznamenané straty: 3 pacienti zomreli, 28 odvolalo súhlas, 1 pacient bol vylúčený a 1 sa stratil zo sledovania.
Úvodné intrakoronárne zobrazenie bolo realizované u 148 pacientov v aktívnom a u 151 pacientov v kontrolnom ramene, po
ukončení 52-týždňového sledovania potom 130 pacientov v aktívnom a 135 pacientov v kontrolnom ramene. Charakteristiku
súboru uvádza tab.
Bezprostredne po ošetrení „culprit“ lézie počas indexovej
koronarograﬁe bolo realizované intravaskulárne zobrazenie
podľa protokolu štúdie: išlo o intravaskulárnu ultrasonograﬁu (IVUS) + blízku infračervenú spektroskopiu (NIRS – Near
InfraRed Spectroscopy) + optickú koherentnú tomograﬁu
(OCT – Optical Coherence Tomography) dvoch koronárnych
artérií nesúvisiacich s infarktom. Cieľom tohto komplexného
zobrazenia bolo percentuálne zhodnotenie objemu aterómu
(PAV – Percent Atheroma Volume) pomocou IVUS, index maximálneho zaťaženia lipidového jadra (max LCBI – maximal
Lipid Core Burden Index) pomocou NIRS a hrúbku ﬁbróznej
čiapočky (FCT – Fibrous Capsule Thickness) pomocou OCT.
Primárnym cieľom štúdie bola zmena PAV po 52 týždňoch
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Schéma | Prehľadné zhrnutie inklúznych kritérií, dizajnu štúdie a jej výsledkov. Upravené podľa [1]
OTÁZKA Aký účinok má pridanie alirokumabu k vysoko intenzívnej liečbe statínmi na aterosklerózu ciev, ktoré neboli zasiahnuté
infarktom, u pacientov s akútnym infarktom myokardu?
ZÁVER U pacientov s akútnym infarktom myokardu má pridanie alirokumabu v dávke 150 mg raz za 2 týždne k vysoko intenzívnej liečbe
statínmi v porovnaní s placebom za následok väčšiu redukciu objemu aterosklerotického plátu meranú po 52 týždňoch sledovania
v cievach, ktoré neboli zasiahnuté infarktom.
SLEDOVANÁ
POPULÁCIA

DIZAJN ŠTÚDIE

243 mužov
56 žien
U pacientov bola vykonaná
perkutánna koronárna
intervencia v súvislosti
s infarktom myokardu.

148

priemerný vek (medián):
58 rokov

152

alirokumab

placebo

subkutánna injekcia
raz za 2 týždne

subkutánna injekcia
raz za 2 týždne

CHE | NLD | AUT | DNK

rozdiel 29,7
(11,8 až 47,6)
33,2

alirokumab

52. týždeň: 38,78 %

52. týždeň: 42,09 %

priemerná zmena:
-2,13 %

priemerná zmena:
-0,92 %

200

P = 0,001
62,7

placebo
východisková hodnota:
43,01 %

Graf 4 | Zmena koncentrácie LDL-C v sére.
Upravené podľa [1]

placebo

LDL-cholesterol (mg/dl)

zmena minimálnej FCT (μm)

Graf 3 | Zmena minimálnej hrúbky ﬁbróznej čiapočky
(FCT) pomocou OCT. Upravené podľa [1]

alirokumab
východisková hodnota:
40,91 %

V skupine pacientov liečených alirokumabom bola
pozorovaná signifikantne väčšia priemerná
redukcia objemu aterosklerotického plátu
v porovnaní s placebom.
rozdiel: -1,21 %
(95% CI, od -1,78 % až do -0,65 %); p < 0,001)

PRIMÁRNY CIEĽ
zmeny v objeme
aterosklerotického plátu vyjadrené
v % po 52. týždňoch liečby v porovnaní
s východiskovou hodnotou

ŠTÚDIJNÉ
CENTRÁ
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v Európe
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ZÁVERY
priemerná zmena
v objeme aterosklerotického plátu:

300 randomizovaných pacientov
265 analyzovaných pacientov

154,8 (31) mg/dl
4,00 (0,8) mmol/l
150

150,9 (36) mg/dl
3,9 (0,9) mmol/l

100
74,4 (31) mg/dl
1,9 (0,8) mmol/l
50
23,6 (24) mg/dl
0,6 (0,6) mmol/l
0

Liečba bola nielen účinná, ale aj bezpečná, nebol pozorovaný rozdiel medzi oboma ramenami čo do mortality, infarktu
myokardu, ischémiou riadenej revaskularizácie de novo lézií
alebo mozgovej príhody. Záverom je teda možné konštatovať, že alirokumab spolu s vysoko intenzívnou liečbou statínom, podávaný už v akútnej fáze infarktu myokardu, viedol
v porovnaní s placebom k výraznejšiemu zníženiu PAV, výraznejšiemu zníženiu lipidového zaťaženia a výraznejšiemu
zvýšeniu minimálnej hrúbky ﬁbróznej čiapočky po 52 týždňoch liečby. Tieto nálezy poukazujú na regresiu koronárneho
plátu, redukciu lipidového jadra a stabilizáciu plátu alirokumabom a poskytujú mechanické zdôvodnenie v prospech sko-
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0 4

týždne

52

alirokumab (-84,8 %*)
placebo (-50,7 %*)

rého začatia veľmi intenzívneho znižovania hladiny LDL-C
u pacientov s akútnym IM. Schéma prehľadne zhrnuje inklúzne kritéria, dizajn štúdie a jej výsledky.
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Co přinesly zobrazovací studie s evolokumabem?
What have imaging studies with evolocumab yielded?
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Abstrakt
Autoři uvádějí přehled sledovaných parametrů ve studiích hodnotících změny aterosklerotických plátů při hypolipidemické
terapii. Dále jsou komentovány studie, které jako aktivní léčbu používaly evolokumab.
Klíčová slova: evolokumab – intravaskulární ultrasonograﬁe – optická koherentní tomograﬁe – regrese aterosklerózy
Abstract
This review describes usual endpoints in trials assessing changes of atherosclerotic plaques during lipid-lowering therapy.
Authors focus their attention to the trials using evolocumab as an active drug.
Key words: atherosclerosis regression – evolocumab – intravascular ultrasound – optical coherence tomography

Úvod
Velké studie s evolokumabem prokázaly vedle očekávané
robustní redukce hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C) i redukci
nutnosti revaskularizace [1] i redukci klinických příhod [2].
Otázkou je, jaký je morfologický substrát těchto změn, tj.
jaké změny aterosklerotických plátů k těmto klinickým výsledkům vedou. Následující přehled si klade za cíl popsat
a okomentovat publikované studie s evolokumabem, které
byly cíleny právě na morfologické změny aterosklerotických
plátů.

Současné cíle v morfologickém hodnocení
koronární aterosklerózy
Dosud nejužívanějším cílem v morfologickém hodnocení je
stále objem aterosklerotického plátu, a to zejména ve své
relativní podobě, jako tak zvaný percentuální objem plátu
(PAV – Percent Atheroma Volume) vyjadřovaný v procentech.
Ten vyjadřuje procento plochy tepny, které je obturováno aterosklerotickým plátem. Dalším užívaným vyjádřením objemu
plátu je celkový objem plátu (TAV – Total Atheroma Volume)
vyjadřovaným v mm3. Tato hodnota je však obtížně srovnatelná, neboť je závislá na délce plátu, a proto je často indexována na délku plátu (TAVi – index vyjadřovaný jako mm3/mm,
www.atheroreview.eu

tj. mm2), nebo normalizovaná na průměrný počet měření ve
studii (TAVnorm). Důvodem přetrvávající preference tohoto
parametru je jeho standardizované měření, a tím i jednoduché srovnání se staršími pracemi. Dalším velmi důležitým
faktorem je prokázaný vztah mezi změnami objemu aterosklerotického plátu a výskytem koronárních příhod: je jednoznačně prokázáno, že objem aterosklerotického plátu koreluje s výskytem koronárních příhod, a redukce jeho objemu
vede rovněž k redukci těchto příhod [3,4].
Deﬁnice sledovaných ukazatelů [5]:
PAV = [Y(EEMCSA-LumenCSA) / EEMCSA ] × 100
TAV = Y(EEMCSA-LumenCSA)
TAVi = Y(EEMCSA-LumenCSA)/mm
TAVnorm = Y(EEMCSA-LumenCSA)/(počet řezů analyzovaných
u dané léze) x průměrný počet řezů analyzovaných u všech
lézí v daném testovaném souboru
CSA – plocha měřené veličiny EEM – lamina elastica externa, která slouží
jako hranice tepny

Dalšími často sledovanými parametry jsou morfologické
charakteristiky nestabilního aterosklerotického plátu,
o kterých je známo, že jsou rizikovými faktory vzniku akutAtheroRev 2022; 7(3): 161–168
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ního koronárního syndromu (ACS – Acute Coronary Syndrome). Jsou to:
 vysoké zastoupení nekrotické tkáně (> 10 %)
 tenká ﬁbrózní čepička přes lipidové jádro (< 65 μm)
 vysoké zastoupení lipidů
 inﬁltrace plátu makrofágy
 novotvorba vasa plaquorum
 excentricita plátu
 pozitivní remodelace cévy v místě plátu
 vysoké napětí v plátu (obr. 1)
V krátkosti můžeme říci, že nestabilní aterosklerotický plát
se vyznačuje vysokým zastoupením lipidové tkáně, která je
díky aktivitě zánětlivého procesu přeměňována na nekrotickou tkáň, která posléze kalciﬁkuje. Aktivita zánětu může být
patrna rovněž z vysokého zastoupení makrofágů na hranici
mezi lipidovým jádrem a ﬁbrózní čepičkou. Enzymy uvolňované zánětlivými buňkami rovněž vedou k zeslabování ﬁbrózní tkáně (tzv. čepičky) překrývající lipidové jádro, čímž
se zvyšuje riziko ruptury. Vysoká aktivita zánětu rovněž stimuluje novotvorbu drobných arteriol zvaných vasa plaquorum, které jsou poté zdrojem buněk a metabolických substrátů pro aktivní plát. Pro svou fragilitu však rovněž mohou
být zdrojem krvácení do plátu, které vede k rychlé progresi stenózy, a rovněž mohou být morfologickým podkladem akutního koronárního syndromu. Tento typ plátu často
vzniká excentricky na jedné straně cévy (často na vnitřní
straně zakřivení tepny a na protilehlé straně, než jsou odstupující větve), což je dáno tím, že pláty vznikají spíše tam, kde
je nižší smykové tření proudící krve (tzv. wall shear stress).
Tepna na nárůst plátu reaguje zvětšením svého obejmu, aby
plocha lumen zůstala zachována i přes nárůst objemu plátu.
Jedná se o tak zvanou pozitivní remodelaci. Procesy umožňující toto zvětšení tepny ovšem současně vedou k oslabování ﬁbrózní čepičky. Tyto výše popsané jevy vedou ve svém
důsledku k nárůstu napětí v cévní stěně, které je pak rizikovým faktorem vzniku ruptury plátu.
O těchto patofyziologických procesech rozvoje aterosklerotického plátu se zmiňujeme z toho důvodu, že je všechny
Obr. 1 | Analýza napětí v plátu z dat intravaskulární
ultrasonograﬁe. Archiv autora
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lze diagnostikovat a rovněž kvantiﬁkovat pomocí zobrazovacích metod.

Zobrazovací metody
Objemy aterosklerotického plátu či cév a rovněž tak měření
cévní remodelace jsou nejpřesněji stanovitelné pomocí intravaskulární ultrasonograﬁe (IVUS – IntraVascular UltraSonography). Složení aterosklerotického plátu bylo nejčastěji hodnoceno pomocí technologie, která vychází z vyšetření IVUS,
a to virtuální histologie (IVUS-VH). Nicméně od této metody
se nyní spíše upouští pro její malou přesnost. Naopak velmi
přesnou technologií v hodnocení zastoupení lipidové tkáně
je spektroskopie za použití vlnových délek blízkých infračervenému světlu (NIRS – Near Infra-Red Spectroscopy), která
je v klinické praxi používána ve spojení s IVUS-sondou. Při
jednom vyšetření tak lze měřit objemy plátů i zastoupení lipidové tkáně. Podobnou, i když zatím jen experimentální metodou je analýza nekrotické tkáně pomocí intravaskulární ﬂuoroskopie (NIRAF – Near-InfraRed AutoFluorescence). Velmi
používanou technikou je dnes optická koherentní tomograﬁe (OCT – Optical Coherence Tomography), pomocí které lze
měřit sílu ﬁbrózní čepičky (FCT – Fibrous Cap Thickness), detekovat lipidovou tkáň, eroze či rupturu plátu, makrofágy
i vasa plaquorum.

Morfologické studie s evolokumabem
Po tomto krátkém přehledu bychom nyní rádi okomentovali
výsledky studií s inhibitorem proprotein konvertázy subtilizin/kexin typu 9 (PCSK9i) evolokumabem.

Studie GLAGOV
Studie GLAGOV [6] (Global Assessment of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound) si dala za cíl zhodnotit vliv evolokumabu na
objem a složení aterosklerotických plátů v koronárních tepnách. Detailní komentář studie GLAGOV jsme publikovali již
dříve [7], proto nyní podáváme jen zkrácený komentář.
Do studie byli zařazeni pacienti s ischemickou chorobou
srdeční, a to jak se stabilní anginou pectoris, tak s akutním
koronárním syndromem (nestabilní angina pectoris a infarkt
myokardu bez ST-elevací), kteří absolvovali klinicky indikovanou selektivní koronarograﬁi.
Primárním cílem studie byla absolutní změna PAV, jako
sekundární cíl byl zvolen absolutní rozdíl v TAVnorm. Do studie
bylo randomizováno 970 pacientů. Ve větvi s evolokumabem
došlo k redukci PAV o 0,95 %, zatímco v placebové větvi došlo
k progresi PAV o 0,05 %. Tento rozdíl byl statisticky vysoce
významný (CI 95%: -1,8 až -0,64 %; p < 0,001).
Sekundárním cílem byl rozdíl v absolutním objemu plátu
– TAVnorm. U pacientů léčených evolokumabem v kombinaci
se statiny došlo k jeho poklesu o 5,8 mm3, zatímco ve skupině léčených pouze statiny došlo k jeho progresi o 0,9 mm3.
Tento rozdíl byl opět statisticky vysoce významný (p < 0,001).
Autoři studie předpokládali, že při dosažení cílové hladiny
LDL-C < 1 mmol/l dojde ke zmenšení PAV odhadem o 2 %.
www.atheroreview.eu
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SPOLÉHAJÍ NA VÁS
Protože Vy jim můžete pomoci zabránit
další KV příhodě1,2

Snížení LDL-C přípravkem Repatha® je rychlé*, přetrvává po celou dobu léčby
a redukuje KV riziko u pacientů v sekundární prevenci včetně těch, kteří nedávno
prodělali IM a užívají maximální tolerovanou dávku statinů a ezetimibu.1-5
* Snížení LDL-C o přibližně 55-75 % bylo při léčbě evolokumabem dosaženo již v 1. týdnu a během dlouhodobé léčby přetrvávalo.2.
Reference: 1. Sabatine MS, et al.; Circulation. 2018;138:756-66. 2. SPC Repatha duben 2022. 3. Robinson J.G et al. JAMA. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Lancet. 2017;390:1962-71.
5. Mach F, et al. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.
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Výsledek však byl výrazně menší (redukce PAV o 0,95 %).
Větší regrese plátů (redukce PAV o 1,97 %, výskyt redukce
PAV u 81,3 % pacientů) byla zaznamenána u podskupiny pacientů, kteří měli vstupní LDL-C < 1,8 mmol/l. Vysvětlením
tohoto, na první pohled nelogického, nálezu je známý fakt,
že pacienti s nižší hladinou vstupního cholesterolu bývají
často ti, kteří jsou již léčeni pro manifestní projevy aterosklerózy. Jejich nízká hladina cholesterolu je tak výrazem
dobré léčby, a nikoliv nízkého rizika.
Ve studii GLAGOV byla rovněž hodnocena změna složení
aterosklerotických plátů, a to pomocí virtuální histologie.
V této podstudii bylo analyzováno celkem 331 pacientů.
Největší pozornost byla zaměřena na změnu zastoupení nekrotické tkáně. Její absolutní objem byl v obou skupinách
snížen (-0,1 ± 0,5 mm3 vs -0,6 ± 0,5 mm3; p = 0,49), ale její
relativní zastoupení v obou skupinách vzrostlo (+0,4 ± 0,5 %
vs 0,9 ± 0,6 %; p = 0,67). Tento zdánlivý rozpor je dán tím, že
ostatní sledované tkáně plátu (ﬁbrózní a ﬁbrolipidová) byly
redukovány více, takže ve zmenšeném plátu bylo zaznamenáno zvýšené relativní zastoupení nekrotické tkáně, byť její
absolutní množství bylo rovněž sníženo. Narůst nejen relativního, ale i absolutního zastoupení nekrotické tkáně v plátech
byl popsán i ve studiích se statinovou monoterapií [8–10].
Zajímavým zjištěním je významná korelace mezi změnou
hladiny C-reaktivního proteinu a změnou jak absolutního, tak
relativního zastoupení nekrotické tkáně v plátu (p = 0,04).
Tento fakt odráží vznik nekrotické tkáně z lipidové chronickým
zánětlivým procesem.
Tkání, která progredovala jak v absolutním, tak v relativním měřítku, byly kalciﬁkace (+ 0,6 ± 0,3 mm3 vs 1,0 ±
0,3 mm3; p = 0,49 a +1,0 ± 0,4 % vs + 2,2 ± 0,4 %; p = 0,1).
Studie potvrdila vztah mezi redukcí LDL-C (a méně rovněž
i mezi snížením objemu plátu) a vyšším zastoupením kalciﬁkací v plátech. Stejný jev, tedy navýšení kalciﬁkací v plátech
při hypolipidemické terapii, byl popsán i ve studiích se statiny v monoterapii [11,9], a rovněž tak při duální terapii statiny
s ezetimibem [12]. Vzhledem k výrazné redukci klinických
příhod při terapii jak statiny v monoterapii, tak statiny v kombinaci s evolokumabem, je toto zvýšení kalcia v plátech nejspíše projevem stabilizace plátu, a nikoliv jeho progrese.
Jednou z málo známých limitací této studie je fakt, že
k analýze virtuální histologie byla použita 45MHz sonda Revolution. Jde o to, že pro získání informace o složení plátů
používá virtuální histologie spektrální analýzu odraženého
ultrasonograﬁckého signálu [13].
Zjednodušeně lze říci, že klasický černobílý ultrasonograﬁcký (USG) obraz vzniká na základě amplitudy odraženého
signálu, velká amplituda je kódována bílou a malá černou
barvou. Bylo však prokázáno, že frekvence odraženého USG-signálu odpovídají tkáni, od které se USG-signál odrazil. To
následně umožňuje analýzu složení plátů. Skupina vedená
G. Vincem, která tuto analýzu prováděla, uspěla až při použití elektronické (nerotační) USG-sondy používající USG-signál o frekvenci 20 MHz. Jde o to, že se mechanická (rotační)
sonda používající vyšší frekvence (40–45 MHz) pohybuje
AtheroRev 2022; 7(3): 161–168

v katétru, aby svou rotací nepoškodila intimu. Tato rotace
však vytváří tření, které mění spektrální složení odraženého
USG-signálu, a to ještě navíc nekonstantním způsobem. Výsledná spektrální analýza je tak vždy odlišná, a to i při opakovaném vyšetřování téhož plátu. Proto byla pro vytvoření
virtuální histologie nakonec použita sonda elektronická, která
nerotuje, a není tak zatížena touto technickou limitací. Je proto
možné, že negativní výsledky studie jsou dány použitím neadekvátní sondy.

Vliv evolokumabu na změnu síly ﬁbrózní čepičky
a zastoupení makrofágů v plátech
Autoři Yano et al [14] publikovali studii hodnotící změnu síly
ﬁbrózní čepičky a zastoupení makrofágů v plátech u nemocných bezprostředně po ACS. Jedná se o menší nerandomizovanou retrospektivní observační studii, která zařadila 64 nemocných, kteří kromě léze způsobující ACS (tzv. culprit léze)
ještě měli další léze, z nichž alespoň jedna nebyla hemodynamicky významná a byla vhodná k OCT-vyšetření. Všichni
pacienti byli léčeni rosuvastatinem v dávce 5 mg a 20 pacientů (těch co souhlasili s doplatkem za léčbu) bylo léčeno
evolokumabem v dávce 140 mg každé dva týdny po dobu
3 měsíců. Studii dokončilo 58 pacientů, z nichž 40 mělo provedeno OCT již vstupně, a pak všichni OCT za jeden měsíc,
a poté za 3 měsíce od zahájení studie. Při OCT-hodnocení
byla hodnocena síla ﬁbrózní čepičky (vybrán jeden řez s nejmenším rozměrem ﬁbrózní čepičky), úhel lipidové tkáně, tj.
jaký úhel z celkových 360 stupňů tepny zabírá lipidová tkáň
(vybrán jeden řez s největším úhlem lipidové tkáně), byla
změřena délka segmentu obsahujícího lipidovou tkáň a bylo
provedeno semikvantitativní hodnocení zastoupení makrofágů (vybrán jeden řez s maximálním množstvím makrofágů).
Studie prokázala výrazně vyšší redukci LDL-C ve skupině
léčené evolokumabem ve srovnání se statinovou monoterapií (redukce o 74,5 % vs o 38,4 %; p < 0,001). Při hodnocení OCT nálezů byla prokázána redukce úhlu lipidů a semikvantitativního hodnocení obsahu makrofágů. Dále došlo
k nárůstu ﬁbrózní čepičky. Ve všech ukazatelích byl patrný
významný rozdíl mezi vstupním vyšetřením a měsíční kontrolou, stejně tak jako mezi měsíční a 3měsíční kontrolou.
Ve všech zmíněných ukazatelích byly změny výraznější pro
pacienty léčené evolokumabem. Autoři rovněž popisují lineární korelaci mezi redukcí LDL-C a nárůstem síly ﬁbrózní
čepičky. Při hodnocení délky lipidů bylo zjištěno významné
zkrácení (z 8,4 mm na 8,0 mm) mezi měsíční a 3měsíční kontrolou ve skupině léčené evolokumabem.
Ponecháme-li stranou problematický design studie (nerandomizovaná studie s inherentním bias pro pacienty s lepším
sociálním zázemím a vyšším zájmem o své zdraví), je třeba
upozornit na několik technických úskalí takovéhoto hodnocení. Předně je velmi nesnadné až nemožné nalézt stejný řez
ve vstupním a kontrolním vyšetření, neboť jeden řez odpovídá 0,2 mm. Navíc zobrazení tepny je rovněž ovlivněno polohou sondy v lumen, která nemusí být stejná během vstupního a kontrolního vyšetření. Měření nejmenšího rozměru je
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problematické, neboť měření takto malých rozměrů je při
OCT obtížné (soware je primárně určen na měření velikosti
lumen a tepny, tedy rozměrů o dva řády větších) a určení polohy
měření je čistě subjektivní, neboť někdy i delší úseky obvodu
plátu mohou stran síly ﬁbrózní čepičky vypadat velmi podobně. Autoři nepodávají inter- a intraindividuální variabilitu měření, která (jak z vlastní zkušenosti víme) může být až
v desítkách procent takovýchto měření. Autoři zvolili neobvyklý design studie se třemi OCT-vyšetřeními, což je velmi
pracné, a je nutno jim za tuto volbu jednoznačně pogratulovat. Nicméně při hodnocení těchto výsledků je ale zarážející, že síla ﬁbrózní čepičky vzrostla mezi vstupním vyšetřením a měsíční kontrolou (ve skupině s evolokumabem je to
o 26 % a ve skupině se statinovou monoterapií o 17 %) a mezi
měsíční a 3měsíční kontrolou to pak bylo o 14 % a 11 %. Tedy
jako by nárůst síly ﬁbrózní čepičky zpomaloval. To by mohlo
odpovídat rychlé změně na počátku terapie, která je pak již
méně výrazná. Ovšem změny největšího lipidového úhlu se
chovají obráceně, zde je redukce mezi vstupním vyšetřením
a 1měsíční kontrolou v evolokumabové skupině 14 % a ve statinové 7 %, a mezi měsíční a 3měsíční kontrolou je redukce
17 % a 11 %. Tedy jako by redukce lipidů zrychlovala až po
měsíci. Samozřejmě, redukce lipidů může být děj, který je
pomalejší než nárůst ﬁbrózní tkáně. Ta by ale spíše (podle
našeho názoru) měla kopírovat změnu lipidů, takže se hypoteticky spíše jedná o menší přesnost v provedených měřeních než reálný fakt.
Vedle přesnosti měření má výše popsaná technika ještě
jeden problém, a to zásadnější. Je bodové měření rizikového
faktoru skutečně reprezentativní pro odhad vzniku klinického fenoménu, tj. rozvoje akutního koronárního syndromu?

Je velmi malá síla ﬁbrózní čepičky v jednom bodě více riziková, než o něco silnější, ale stále malá ﬁbrózní čepička zaujímající několik čtverečních milimetrů plátu? A pokud ano,
kde je hranice rizikové plochy těchto parametrů? Hraje roli
lokalizace takovéhoto plátu ve vztahu ke vzdálenosti od
ostia, či ve vztahu k cirkumferenci tepny (vnitřní vs vnější
strana tepny)? Domníváme se, že tyto otázky jsou ve vztahu
k analýze rizikového proﬁlu plátu zcela legitimní. Výše uvedená studie však na ně nepřináší žádnou odpověď.
Uvedené analýzy ovšem provézt lze. Je ale nutné provádět
mnohem soﬁstikovanější analýzu za použití semiautomatického sowaru [15]. Popis systému je nad rámec tohoto
sdělení. V krátkosti lze říci, že se jedná o semiautomatický
systém, který za použití umělé inteligence analyzuje zastoupení lipidů v plátu a sílu ﬁbrózní čepičky. Automatickou analýzu je vždy třeba ještě manuálně opravovat, nicméně právě
díky použití umělé inteligence se systém sám učí ze svých
chyb a další analýzy již provádí přesněji a manuální korekce
je tak stále méně potřebná. Tento způsob dramaticky zvyšuje významnost měření, neboť místo jednoho či tří měření
v daném řezu (jak je nejčastější používáno v různých studiích) analyzuje systém sledované parametry v celém měřeném
rozsahu, a to v čase, který odpovídá standardnímu limitovanému měření. Pouze jako demonstraci možností předkládáme
příklad semiautomatické analýzu FCT (obr. 2), z ní vyplývající
2D-analýzu (obr. 3) a následně 3D-rekonstrukci (obr. 4). Zobrazeným měřením je analýza FCT, ale stejným způsobem lze
analyzovat přítomnost lipidových plátů, jejich rozsah či sledovat rozsah zastoupení rizikového fenotypu plátu (např. ﬁbroateromu s tenkou ﬁbrózní čepičkou). Tento soware byl vyvinut
na The University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA ve spolupráci

Obr. 2 | OCT-vyšetření zobrazuje jeden řez koronární
tepnou (v rozsahu výseče číslic 10 až 2 na
ciferníku hodin) a je na něm patrný lipidový plát:
červená linka označuje hranici mezi lumen
a ﬁbrózní čepičkou, zelená linka pak zevní okraj
ﬁbrózní čepičky. Prostor mezi oběma linkami
zobrazuje sílu ﬁbrózní čepičky, která je měřena
nikoliv v jednom bodě, ale v celém rozsahu lipidového plátu. Archiv autora

Obr. 3 | 2D-rekonstrukce síly ﬁbrózní čepičky
v plátech v celém vyšetřeném segmentu tepny. Koronární tepna je zobrazena jako „rozbalený
koberec“, na ose „x“ je cirkumferenciální informace (0-360 stupňů) a na ose „y“ longitudinální
informace (proximálně-distálně). Archiv autora
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s II. interní klinikou VFN a 1. LF UK v Praze a Kardiologickou klinikou na Lyola University Medical Center, Maywood, Illinois, USA.

Studie HUGYENS
Studie [16] si dala za cíl prokázat změny aterosklerotických
plátů při hodnocení IVUS a OCT při terapii evolokumabem.
Do studie byli zařazení pacienti s akutním koronárním syndromem typu infarktu myokardu bez ST-elevací (NSTEMI),
kteří kromě culprit léze měli ještě jednu stenózu o rozsahu
20–50 % referenčního rozměru lumen (při angiograﬁckém hodnocení). Autory studie bylo požadováno, aby kandidáti studie
měli hladinu LDL-cholesterolu > 3,36 mmol/l (pokud neužívali statiny), > 2,07 mmol/l (pokud užívali nižší nebo střední
dávky statinů), anebo > 1,55 mmol/l (pokud užívali vysokou
dávku statinů). Další podmínkou zařazení do studie byl nález
ﬁbrózní čepičky se šíří < 120 μm alespoň u jednoho řezu (v rámci
vyšetřované léze) a lipidového plátu s rozsahem lipidů > 90 %
obvodu tepny, opět alespoň v jednom řezu. Zvažovaný segment tepny musel být dlouhý alespoň 40 mm. Vylučovacími kritérii byly: renální insuﬁcience s glomerulární ﬁltrací
< 30 ml/min/1,73 m2, statinová intolerance, nebo předchozí užívání PCSK9 inhibitorů. Pacienti byli randomizováni
v poměru 1 : 1 k evolokumabu v dávce 420 mg jednou měsíčně po dobu 48 týdnů, nebo k placebu. Všichni pacienti užívali statiny.
Pro morfologické hodnocení pomocí IVUS a OCT byl použit
alespoň 40 mm dlouhý úsek, který byl hodnocen po 0,5 mm
při IVUS vyšetření a po 0,2 mm při OCT vyšetření (technická
poznámka: Při OCT byla použita rychlost posunu sondy 36 ml/s
a snímkovací frekvence 180 snímků za sekundu, vzdálenost
0,2 mm tedy odpovídá hodnocení každého jednotlivého řezu
získaného při vyšetření. Jedná se tedy o velmi detailní studii).
Při IVUS vyšetření byla v každém měřeném úseku hodnocena plocha lumen a plocha tepny, z nichž byly pro celý vyšetřený segment kalkulovány PAV a TAVnorm. Při OCT-vyšetření byly v každém měřeném úseku, který obsahoval plát,
hodnoceny: FCT, úhel, který zaujímá lipidový plát, dále bylo
Obr. 4 | 3D-rekonstrukce koronární tepny. Červená
barva představuje tvar a rozměr lumen koronární
tepny: zeleně je označen výskyt segmentů FCT
< 65 μm. Takto lze přesně kvantiﬁkovat plochu
tepny s daným sledovaným parametrem.
Archiv autora
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provedeno semikvantitativní hodnocení přítomnosti makrofágů, kalciﬁkací a mikrovaskularizace (vasa plaquorum).
Studii dokončilo 161 pacientů. Výsledná hladina cholesterolu byla logicky výrazně nižší v evolokumabové skupině než ve
skupině placebové (0,72 mmol/l vs 2,25 mmol/l; p < 0,001),
rovněž tak došlo k významně větší redukci hladiny Lp(a):
-24 nmol/l vs -4,1 nmol/l (p = 0,003). OCT-nálezy byly hodnoceny u 119 pacientů. V evolokumabové skupině došlo
k významně vyššímu nárůstu minimální síly ﬁbrózní čepičky
(o 39 μm vs 22 μm; p = 0,015), což byl nárůst o 80,5 %, resp.
44,9 % (p = 0,04). Maximální úhel lipidů se snížil o 51 stupňů
vs 25 stupňů (p = 0,04). Autoři rovněž dokládají vysokou interindividuální i intraindividuální shodu v měření FCT (kappa
> 0,92) a rovněž tak úhlu lipidů (kappa > 0,98). Z explorativních cílů je popisována redukce indexu přítomnosti makrofágů (celková délka tepny obsahující makrofágy v plátech):
-3,17 vs -1,45 (p = 0,04), nevýznamná redukce vasa plaquorum: -0,06 vs 0,35 (p = 0,35) a progrese úhlu kalciﬁkací v obou
větvích: 2,9 stupňů vs 4,6 stupňů (p = 0,49).
Studie rovněž hodnotila změnu PAV pomocí intravaskulární USG. Tato analýza byla provedena u 79 probandů. Regrese plátů byla prokázána v obou skupinách, přičemž u pacientů léčených evolokumabem byla signiﬁkantně větší,
v těchto případech PAV poklesl o 2,29 % a v placebové větvi
o 0,61 % (p = 0,009).
Studie nebyla designována pro hodnocení klinických příhod,
nicméně výše popsané morfologické změny naznačily svůj
možný klinický dopad, když v evolokumabové skupině byl
zaznamenán numericky nižší výskyt infarktu myokardu ve
srovnání s placebovou skupinou (0 % vs 3,7 %) a rovněž
nižší mortalita (0 % vs 1,2 %). Rozdíly nejsou statisticky významné, ale ukazují na vztah mezi morfologickými změnami
nalezenými v plátech a jejich klinickým dopadem.
Studie HUYGENS tedy přináší data o stabilizaci plátu při
terapii evolokumabem u nemocných léčených pro NSTEMI
a potvrzuje tak data ze studie autorů Yano et al diskutovanou výše [14].
Studie znovu potvrdila hypotézu „čím níže, tím lépe“, podle
níž je patrný kontinuálně narůstající beneﬁt ve smyslu snížení
rizikových rysů aterosklerotických plátů se snižující se hladinou LDL-C. U pacientů s cílovou hladinou LDL-C < 0,75 mmol/l
byla hodnota FCT < 65 μm (nalezená alespoň v jednom řezu)
jen u 12,5 % nemocných. Rovněž byl prokázán lineární vztah
mezi dosaženým, cílovým LDL-C a nárůstem FCT. Zajímavým zjištěním je, že k nárůstu FCT začíná docházet až po poklesu hladiny LDL-C o 70 %, což samozřejmě přináší otázku,
zda nebude třeba zvýšit doporučovanou 50% redukci LDL-C
v sekundární prevenci k vyšším hodnotám.
Nárůst FCT a redukce množství lipidů v plátu byly rovněž
prokázány při terapii alirokumabem ve studii autorů Gao F
et al [17]. Nárůst FCT byl v této studii numericky nižší, než je
udáván ve studii HUYGENS, ovšem dosažená hladina LDL-C
byla rovněž nižší (1,32 mmol/l). K možnému srovnání evolokumabu a alirokumabu na změny rizikových charakteristik
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plátu jistě přispějí právě probíhající studie s alirokumabem
PACMAN-AMI [18] a ALTAIR [19].
Dosažená regrese plátu s průměrnou hodnotou redukce
PAV o 2,29 % velmi dobře odpovídá predikované regresi na
základě dosažené cílové hodnoty LDL-C. Tento výsledek je
výrazně lepší než ten, který byl dosažen ve studii GLAGOV,
což je nejspíše dáno sledováním pacientů s ACS (kteří mají
více metabolicky aktivní pláty) a rovněž i analýzou větších
plátů (průměrná hodnota PAV byla ve studii GLAGOV 36 %
a ve studii HYUGENS 45 %).
Studie HUYGENS rovněž ukázala význam zahájení podávání evolokumabu krátce od vzniku akutního koronárního syndromu. Tento fakt je důležitý zejména proto, že z mnoha jiných
studií víme, že v okamžiku vzniku ACS dochází k destabilizaci (tj. rizikovému zvýšení proﬁlu) u řady dalších plátů, které
nejsou morfologickým podkladem vzniku ACS [20]. Stále však
není jasné, s jakou rychlostí dochází k výše uvedeným morfologickým změnám v aterosklerotických plátech po zahájení
hypolipidemické terapie a rovněž to, zda se tyto morfologické
změny vyvíjejí lineárně po celou dobu hypolipidemické léčby,
nebo zda dojde k rychlé změně na začátku terapie a další změny
jsou již pomalejší. To je jistě spíše úkolem experimentálních
studií. Nicméně existuje studie, která prokázala významné
změny v plátech již po 5týdenní terapii modiﬁkovanými fosfolipidy (apoA1 Milano) [21].

plátu (automatické hodnocení s následnou manuální korekcí)
za použití umělé inteligence (např. samostatná korekce automatické analýzy podle manuálních oprav), u níž je následná
manuální korekce čím dál méně potřebná. Tento přístup generuje obrovské množství měření, ze kterých se pak již dá
konstruovat realistický obraz tepny, který umožňuje volumetrické stanovení sledovaných ukazatelů. Na základě takovéto studie je pak množné hledat, které parametry – a zejména v jakém minimálním rozsahu – jsou skutečně zodpovědné
za následný vznik ACS. V neposlední řadě je však třeba zdůraznit, že klinická příhoda je vždy důsledkem komplexních
dějů a morfologický podklad je jen jednou z podmínek [22].
Dalšími podmínkami jsou pak aktuální stav celého vnitřního prostředí pacienta: aktuální rovnováha mezi prokoagulačními a ﬁbrinolytickými systémy, rovnováha v hormonálním
(úroveň stresových hormonů) a vegetativním (aktivita sympatiku vs parasympatiku) systému. Mimo úroveň současných
možností poznání je pak vliv vyšších regulací nad těmito
systémy (regulace z podkorových a zejména korových oblastí). To vše se pak odehrává v podmínkách individuální genetické predispozice ovlivněné navíc kontrolou genové transkripce na základě jak vnitřních, tak vnějších okolností. Proto
lze očekávat ještě mnohá další překvapující odhalení na dobrodružné cestě za plným pochopením rozvoje (nejen) koronární aterosklerózy.

Závěr

Tento článek vznikl za podpory společnosti Amgen, s.r.o.
SC-CZ-AMG145-00681

Závěrem je možno shrnout, že studie s evolokumabem, které
používaly morfologické metody (IVUS a OCT) ke zhodnocení
změn aterosklerotických plátů, prokázaly jednak zmenšení
velikosti plátů, jak odpovídá dosažené cílové hodnotě LDL-C
a dále snížení rizikového proﬁlu plátů. Stále ovšem není jasné,
který z rizikových faktorů je spojen se vznikem ACS nejvíce.
Je nutno si uvědomit že v naprosté většině studií využívajících IVUS nebo OCT byly hodnoceny tzv. non-culprit pláty
a zařazovacím kritériem bývá PAV < 50 %, takže hodnotíme
spíše menší pláty, které nezpůsobují ACS. Zda uvedená zjištění platí i pro tzv. culprit pláty a pláty s větším objemem,
není zcela jasné.
Jednou z hlavních limitací těchto studií je sledování rizikových faktorů v omezeném prostorovém rozsahu (často jen
v několika bodech v celém rozsahu vyšetřené tepny, což je
dáno pracností těchto měření. Časová náročnost i těchto
zjednodušených měření představuje 2–3 hodiny práce na
jednoho pacienta. To pak neumožňuje skutečně validní analýzu, neboť plná analýza sledovaných ukazatelů v celém rozsahu vyšetřené cévy by trvala stovky hodin manuální práce.
Otázkou však je, zda nález rizikového parametru (např. FCT
< 65 μm) v jednom bodě, či jednom řezu je skutečně rizikovým kritériem vzniku ACS. Pravděpodobnější se spíše jeví
to, že výše popisované rizikové faktory plátu musí dosahovat určitých kritických zastoupení v plátu. K těmto hodnocením je však třeba použít 3D-analýzu vzniklou na základě
mnohem více měření, než standardní studie používají. Stále
častěji tak přichází ke slovu semiautomatické hodnocení
www.atheroreview.eu

Literatura
1. Oyama K, Furtado R, Fagundes A et al. Eﬀect of Evolocumab on Complex Coronary Requiring Revascularization. J Am Coll Cardiol 2021; 77(3):
259–267. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.011>.
2. Sabatine M, Giugliano R, Keech A et al. Evolocumab and Clinical
Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017;
376(18): 1713–1722. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1615664>.
3. Nicholls SJ, Hsu A, Wolski K et al. Intravascular ultrasound-derived
measures of coronary atherosclerotic plaque burden and clinical outcome.
J Am Coll Cardiol 2010; 55(21): 2399–2407. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1016/j.jacc.2010.02.026>.
4. Bhindi R, Guan M, Zhao Y et al. Coronary atheroma regression and adverse cardiac events: a systematic review and meta-regression analysis.
Atherosclerosis 2019; 284: 194–201. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.03.005>.
5. Mintz GS, Garcia-Gracia HM, Nicholls SJ et al. Clinical expert consensus document on standards for acquisition, measurement and reporting
of intravascular ultrasound regression/progression studies. Eurointervention 2011; 6(9): 1123–1130. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.4244/
EIJV6I9A195>.
6. Nicholls S, Puri R, Anderson T et al. Eﬀect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; 316(22): 2373–2384. Dostupné z DOI:
<http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.16951>.
7. Kovárník T, Kopřiva K, Pudil J. Regrese koronární aterosklerózy a možnosti jejího zobrazení se zaměřením na výsledky studie GLAGOV. [Examination methods for coronary atherosclerosis regression with special focus on
GLAGOV trial]. Vnitř Lék 2018; 64(1): 61–64.
8. Hougaard M, Hansen HS, Thayssen P et al. Inﬂuence of ezetimibe in
addition to high-dose atorvastatin therapy on plaque composition in patients with ST-segment elevation myocardial infarction assessed by serial

AtheroRev 2022; 7(3): 161–168

168

Kovárník T et al. Co přinesly zobrazovací studie s evolokumabem?

intravascular ultrasound with iMap: the OCTIVUS trial. Cardiovasc Revasc
Med 2017; 18: 110–117. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.
carrev.2016.11.010>.
9. Nozue T, Yamamoto S, Tohyama S et al. Statin treatment for coronary artery plaque composition based on intravascular ultrasound radiofrequency data analysis. Am Heart J 2012; 163(2): 191–199.e1. Dostupné
z DOI: <http://doi 10.1016/j.ahj.2011.11.004>.
10. Lee SWL, Hau WK, Kong SL et al. Virtual histology ﬁndings and eﬀects
of varying doses of atorvastatin on coronary plaque volume and composition in statin-naive patients – The VENUS study. Circ J 2012; 76(11): 2662–
2672. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1253/circj.cj-12–0325>.
11. Puri R, Libby P, Nissen SE et al. Long-term eﬀects of maximally intensive statin therapy on changes in coronary atheroma composition: insights
from SATURN. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014; 15(4): 380–388. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/ehjci/jet251>.
12. Kovarnik T, Mintz GS, Skalicka H et al. Virtual Histology Evaluation
of Atherosclerosis Regression During Atorvastatin and Ezetimibe Administration. Circ J 2012; 76(1):176–183. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1253/circj.cj-11–0730>.
13. Nair A, Kuban BD, Tuzcu EM et al. Coronary plaque classiﬁcation with
intravascular ultrasound radiofrequency data analysis. Circulation 2002;
106(17): 2200–2206. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/01.
cir.0000035654.18341.5e>.
14. Yano H, Horinaka S, Ishimitsu T. Eﬀect of evolocumab therapy on coronary ﬁbrous cap thickness assessed by optical coherence tomography in
patients with acute coronary syndrome. J Cardiol 2020; 75(3): 289–295. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jjcc.2019.08.002>.
15. Kassis N, Kovarnik T, Chen Z et al. Fibrous Cap Thickness Predicts
Stable Coronary Plaque Progression: Early Clinical Validation of a Semiautomated OCT Technology. JSCAI (Journal of the Society for Cardiovascular
Angiography & Intervention) 2022. In press. Dostupné z DOI: <https://doi.
org/10.1016/j.jscai.2022.100400>.

AtheroRev 2022; 7(3): 161–168

16. Nicholls S, Kataoka Y, Nissen S et al. Eﬀect of Evolocumab on Coronary
Plaque Phenotype and Burden in Statin-Treated Patients Following Myocardial Infarction. JACC Cardiovasc Imaging 2022; 15(7): 1308–1321. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.03.002>.
17. Gao F, Wang ZJ, Ma XT et al. Eﬀect of alirocumab on coronary plaque in
patients with coronary artery disease assessed by optical coherence tomography. Lipids Health Dis 2021; 20(1): 106. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1186/s12944–021–01528–3>.
18. Zanchin Ch, Koskinas K, Ueki Y et al. Eﬀects of the PCSK9 antibody alirocumab on coronary atherosclerosis in patients with acute myocardial infarction: a serial, multivessel, intravascular ultrasound, near-infrared spectroscopy and optical coherence tomography imaging study–Rationale and
design of the PACMAN-AMI trial. Am Heart J 2021; 238: 33–44. Dostupné
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2021.04.006>.
19. Otake H, Sugizaki Y, Toba T et al. Eﬃcacy of alirocumab for reducing
plaque vulnerability: Study protocol for ALTAIR, a randomized controlled
trial in Japanese patients with coronary artery disease receiving rosuvastatin. J Cardiol 2019; 73(3): 228–232. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jjcc.2018.11.012>.
20. Rioufol G, Finet G, Ginon I et al. Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute coronary syndrome a three-vessel intravascular ultrasound
study. Circulation 2002; 106(4): 804–808. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1161/01.cir.0000025609.13806.31>. Retraction in Notice of retraction. Circulation 2012; 125(23): e1019. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1161/CIR.0b013e31825f643c>.
21. Nicholls S, Tuzcu M, Sipahi I et al. Relationship between atheroma
regression and change in lumen size aer infusion of Apolipoprotein A-I
Milano. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 992–997.
22. Arbad-Zadeh A, Fuster V. From detecting the vulnerable plaque to managing the vulnerable patient. JACC 2019; 74(12): 1582–1593. Dostupné
z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.062>.

www.atheroreview.eu

osobní zprávy | osobné správy | personal news

169

Profesor Zdeněk Zadák pětaosmdesátiletý!
Ač je to neuvěřitelné, zejména pro ty, kteří mají
tu možnost a čest být s panem profesorem Zadákem v každodenním kontaktu, oslavuje jubilant v letošním roce 85. narozeniny!
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., (nar. 1937)
ukončil studia na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v roce 1961. V roce 1970 navíc absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně. V roce 1976 získal titul kandidáta
věd (práce z oblasti metabolizmu lipidů), v roce
1980 obhájil docentskou habilitační práci věnovanou problematice metabolizmu tuků ve výživě a v roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních
nemocí.
V letech 1961–66 pan profesor pracoval jako vojenský lékař
v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci, následně ve
Výzkumně izotopové laboratoři Vojenské lékařské akademie
(VLA) v Hradci Králové (1967–1970). Od roku 1970 začal pracovat jako odborný asistent na II. interní klinice (katedra válečné
interny VLA). Již v roce 1970 založil při II. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové lipidovou poradnu. Na
téže klinice začal pracovat od roku 1979 v oboru intenzivní
metabolické péče, od roku 1980 se stal vedoucím lékařem
jednotky intenzivní metabolické péče. V roce 1991 se stal
přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V současnosti
je vedoucím Centra pro výzkum a vývoj Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové.
Pan profesor Zadák patří mezi zakládající členy České společnosti pro aterosklerózu a po mnoho let pracoval jako aktivní člen výboru této společnosti. Jeho úsilí a dílo na poli aterosklerózy bylo oceněno čestným členstvím ČSAT. V roce
1985 organizoval založení České společnosti pro parenterální
a enterální výživu (CSPEN) a opakovaně byl zvolen jejím předsedou. Navíc byl v roce 1989 zvolen do výboru Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu. V letech 1998–
2002 byl předsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní
metabolické péče ČLS JEP (dříve CSPEN). Odborná aktivita
prof. MUDr. Zadáka, CSc., se týká i dalších oblastí.
V roce 2007 byl prezidentem evropského kongresu ESPEN
v Praze. Pracoval jako člen výboru České patofyziologické
společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP a České
společnosti pro aterosklerózu. Aktivně se zapojil jako člen
redakční rady domácích i zahraničních odborných periodik
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(např. Clinical Nutrition London, Klinická biochemie a metabolismus, Geriatria, Diabetes,
metabolismus a klinická výživa, člen redakční
rady časopisu Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism Warsaw a dalších).
Významnou součástí působení pana profesora byla jeho práce člena řady oborových komisí
včetně grantové komise pro metabolizmus a výživu Ministerstva zdravotnictví ČR, člena pracovní skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, člena Akreditační komise pro
vnitřní lékařství a intenzivní medicínu.
Mezi nejvýznamnější vědecké výsledky profesora Z. Zadáka patří mimo jiné spoluautorství a realizace
řady přípravků pro umělou výživu, vývoj série aminokyselinových roztoků (včetně použitelných v systému „all-in-one“)
a tukových emulzí. Je autorem české nazojejunální sondy
pro umělou výživu a spoluautorem patentů a průmyslových
vzorů nutričních doplňků. Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., je
členem a čestným členem řady mezinárodních společností,
absolvoval četné mezinárodní pobyty, mezi nimi je nutno
zdůraznit jeho opakované působení v Royal University Hospital v Liverpoolu. Autorská a spoluautorská činnost představuje kromě četných přednášek několik stovek publikaci
v domácí a zahraniční literatuře včetně oceňovaných a opakovaně vydávaných učebních textů (mj. Intenzivní medicína
na principech vnitřního lékařství, Výživa v intenzivní péči).
Pan profesor Zadák ve své osobě spojuje úžasnou kombinaci vynikajícího odborníka a lékaře, uznávaného doma
i v zahraničí, ale také vnímavého mentora, který vychoval
řadu svých následovníků a nástupců. Všude, kde se pan
profesor Zadák objeví, se však také rozlévá hmatatelná aura
pozitivního a konstruktivního prostředí, přátelství a toho, co
jsme měli možnost pocítit i osobně – najednou máte motivaci a chuť k další práci, snahu vydat ze sebe to nejlepší,
co máte, cítíte úžasnou podporu, která vám umožňuje překonat obtíže, které jsou s vaší cestou a snažením spojené.
Vážený pane profesore, dovolte nám, abychom Vám
z celého srdce popřáli vše nejlepší k Vašemu letošnímu jubileu, hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody. Budeme se těšit
na všechny další okamžiky a setkání s Vámi!
Ad multos annos!
prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
za výbor ČSAT a za celou lékařskou veřejnost
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Vliv proinﬂamačního stavu na progresi
koronární aterosklerózy u pacientů léčených
statiny
Scott C, Lateef SS, Hong CG et al. Inﬂammation, coronary
plaque progression, and statin use: A secondary analysis of the Risk Stratiﬁcation with Image Guidance of HMG
CoA Reductase Inhibitor Therapy (RIGHT) study. Clin Cardiol 2022; 45(6): 622–628. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.
org/10.1002/clc.23808>.
Kalciﬁkace koronárních tepen je jednak marker aterosklerózy, jednak je spojena s vyšším rizikem KV-komplikací.
Mezi pacienty léčených statiny byla pozorována vyšší incidence koronárních kalciﬁkací, jakkoli je stále předmětem debat, zda tento druh kalciﬁkací také představuje srovnatelné KV-riziko jako u osob bez hypolipidemické léčby.
Předmětem zájmu skupiny autorů z Marylnadu v USA byl
vliv prozánětlivého stavu u osob užívajících statiny na progresi koronárních kalciﬁkací.
Subanalýza studie RIGHT (the Risk Stratiﬁcation with
Image Guidance of HMG CoA Reductase Inhibitor Therapy)
zhodnotila rozvoj kalciﬁkací věnčitých tepen u 142 jedinců,
kteří byli vyšetřeni CT-angiograﬁí koronárních tepen na počátku studie a po dvou letech hypolipidemické léčby. Podle
mediánu vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP)
byli pacienti rozděleni do dvou podskupin: vysoký vs nízký
vstupní hs-CRP.
Osoby s vysokou vstupní koncentrací hs-CRP měli vyšší
index tělesné hmostnosti (BMI – Body Mass Index): 29 (27–
31) vs 27 (24–28); p < 0,001, častěji arteriální hypertenzi: 59 %
vs 41 % (p = 0,03) a dyslipidemii: hladina LDL-C 2,51 (1,99–
2,93) vs 2,25 (1,94–2,51); p = 0,01. Po dvou letech hypolipidemické terapie statinem měli jedinci s vysokým vstupním hs-CRP významně vyšší známky koronární kalciﬁkace
ve srovnání s pacienty s nízkým vstupním hs-CRP (1,27 vs
0,32 mm2; p = 0,02). Zásadním faktem je, že obě skupiny byly
léčené srovnatelně intenzivní hypolipidemickou léčbou, tedy
dávky statinů se mezi skupinami významně nelišily.
I přes hypolipidemickou léčbu statiny byla zjištěna progrese
koronárních kalciﬁkací u pacientů s vyšším prozánětlivým
AtheroRev 2022; 7(3): 170–171

stavem organizmu, daným vyšší vstupní hladinou hs-CRP. Zajímavé by jistě bylo porovnat jednotlivé skupiny také z hlediska podávané terapie, jakkoli autoři výslovně udávají, že
rozdíl v léčbě významný nebyl. U pacientů s vyššími koncentracemi hs-CRP jako markeru vaskulárního zánětu jsou
zřejmě vystupňované lokální zánětlivé změny v aterosklerotických plátech a také vyšší obsah lipidů v jádru plátu,
a z toho důvodu by tito pacienti mohli více proﬁtovat z intenzivnější hypolipidemické léčby. Tento lokální proinﬂamační stav přispívá k nárůstu kalciﬁkací aterosklerotických
lézí, které výraznou nestabilitou ohrožují svého nositele KV-komplikací. Z hlediska každodenní klinické praxe bychom
mohli využívat stanovení hs-CRP ke vstupní statiﬁkaci KV-rizika pacientů, především při rozpacích ohledně zvažované léčby či její intenzity. Jedná se totiž o významně rizikovější osoby, u kterých je na místě agresivnější terapie
a dosažení co nejnižších koncentrací plazmatických lipidů.

Zvýšené koncentrace Lp(a) jsou u diabetiků
spojené s výskytem vulnerabilních plátů
v koronárním řečišti
Nakamura H, Kataoka Y, Nicholls SJ et al. Elevated Lipoprotein(a) as a potential residual risk factor associated with lipid-rich coronary atheroma in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease on statin treatment:
Insights from the REASSURE-NIRS registry. Atherosclerosis 2022; 349: 183–189. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.03.033>.
Do multicentrického registru REASSURE-NIRS byli zařazeni
pacienti s onemocněním koronárních tepen vyžadující ošetření perkutánní intervencí spolu s blízkou infračervenou spektroskopií (NIRS -Near-InfraRed Spectroscopy) či intravaskulární ultrasonograﬁí (IVUS – IntraVascular UltraSound). Jedná
se o metody, které umožňují detekovat aterosklerotické pláty
a poskytnout podrobnější informace o jejich struktuře.
NIRS dokáže pomocí speciálního laserového snímače na
konci katétru stanovit detailní chemické složení plátu, matematický algoritmus následně vypočítá pravděpodobnost přítomnosti lipidového jádra, a tímto způsobem je možné idenwww.atheroreview.eu
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tiﬁkovat pláty vulnerabilní. Touto podrobnou analýzou stěny
tepny je stanoven tzv. Lipid Core Burden Index (LCBI), který
vypovídá o kvantitativním zastoupení lipidů. Vyšetřením
rovněž dostaneme údaj tzv. maxLCBI 4 mm, což je čtyřmilimetrový úsek tepny s nejvyšším LCBI.
IVUS, metoda již běžně zavedená do klinické praxe, s poměrně dobrou citlivostí zobrazuje základní morfologické charakteristiky aterosklerotické léze. V kombinaci s vyšetřením
NIRS je poskytnuta skutečně detailní informace o struktuře
tepenné stěny včetně přítomnosti tukového jádra plátu, které
je spojeno s vyšší náchylností k ruptuře, rychlejší progresí
i rizikem embolizace v průběhu intervence.
Do zmíněného registru bylo v průběhu let 2015–2020 zařazeno celkem 741 pacientů s koronární aterosklerózou, výsledky 312 z nich byly podrobněji zhodnoceny v dodatečném
průzkumu. Tato subanalýza byla zaměřena na koncentrace
lipoproteinu (a) – Lp(a) – jako parametru reziduálního kardiovaskulárního (KV) rizika a případnou asociaci hladiny tohoto
lipoproteinu s charakterem koronárních aterosklerotických
lézí u diabetiků ve srovnání s pacienty bez diagnózy diabetes mellitus. Pacienti z obou skupin užívali na počátku studie
vysoce intenzivní statinovou terapii a měli srovnatelné koncentrace LDL-cholesterolu (LDL-C) i Lp(a).
Hladina Lp(a) korelovala s maxLCBI 4 mm u pacientů
s diabetem (p = 0,01), ve skupině nediabetiků tato asociace
zjištěna nebyla (p = 0,96). Multivariantní analýza ukázala, že
vyšší koncentrace LDL-C predikují maxLCBI 4 mm u pacientů bez diabetu (p = 0,03). Naopak u diabetiků bylo touto
metodou zjištěno, že prediktorem maxLCBI 4 mm je nejen
LDL-C (p = 0,01), ale také Lp(a), p = 0,04. Dokonce i v podskupině diabetiků, u nichž bylo dosaženo koncentrací LDL-C
< 1,8 mmol/l, přetrvávala asociace hladiny Lp(a) s maxLCBI
4 mm (p = 0,04).
Autoři tohoto průzkumu zjistili singniﬁkantní vztah mezi
koncentracemi Lp(a) a maxLCBI 4 mm u pacientů s diabetem a koronární aterosklerózou na vysoce intenzivní terapii statiny, a to i v případě, že bylo dosaženo hladiny LDL-C
< 1,8 mmol/l. Lp(a) pravděpodobně vede k vyšší vulnerabilitě
plátu především u diabetiků i přes hypolipidemickou léčbu.
Na druhou stranu, u pacientů s diabetem hraje významnou
roli v progresi aterosklerózy vysoký prozánětlivý stav. Je tedy
možné, že geneticky determinovaná koncentrace Lp(a) je na
pozadí proinﬂamačních dějů jen dalším faktorem, který přispívá k nárůstu plátů nejen v koronárním řečišti. Nižší prozánětlivý stav u osob bez diabetu by tedy mohl být jakýmsi
protektivním faktorem, který udržuje fyziologickou funkci endotelu, a i přes vyšší koncentraci Lp(a) je pak progrese atero-
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sklerózy pomalejší. Nadále zůstává doménou KV-prevence
pokus o zabránění rozvoje aterosklerózy v rámci primární
péče s důrazem na racionální životní styl a především udržení ideální tělesné hmotnosti, potažmo prevence vzniku inzulinové rezistence se všemi jejími neblahými důsledky.

Hypolipidemická terapie statiny u pacientů
s cévní mozkovou příhodou je spojená
s nižším rizikem demence
Yang Z, Toh S, Li X et al. Statin use is associated with lower
risk of dementia in stroke patients: a community-based
cohort study with inverse probability weighted marginal
structural model analysis. Eur J Epidemiol 2022; 37(6): 615–
627. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10654–
022–00856–7>.
Pacienti, kteří utrpí ischemickou cévní mozkovou příhodu
(iCMP), mají prokazatelně zvýšené riziko rozvoje demence.
Autoři této retrospektivní analýzy databáze pacientů ve
Velké Británii zkoumali spojitost změn kognitivních funkcí
s užíváním statinů. Do průzkumu zařadili pacienty po prodělání iCMP, kteří neměli diagnostikovaný syndrom demence
a nebyli vstupně léčeni statinem. Srovnávali skupinu 18 577
pacientů, kterým byla tato hypolipidemická terapie po příhodě indikována a následně byli sledováni po dobu 10 let,
s 14 613 osobami, které statiny užívat nezačaly ani po iCMP
a jejichž průměrná doba sledování byla 4,2 roky.
Autoři zjistili významnou spojitost léčby statiny se sníženým rizikem rozvoje demence. Pacienti, kterým byl statin
po iCMP indikován, měli pravděpodobnost vzniku demence
nižší o 30 % ve srovnání s pacienty, kteří hypolipidemika
užívat nezačali (aHR 0,70; 0,64–0,75). Ti, kteří indikovanou
léčbu užívali dlouhodobě a nebyla jim přerušena, či ji sami
z vlastní vůle nevysadili, měli toto riziko snížené dokonce
o 45 % (aHR 0,55; 0,50–0,62).
Jednoznačně byl prokázán beneﬁt hypolipidemické terapie statiny u pacientů po iCMP z hlediska potenciálního rozvoje demence, přičemž je zcela zásadní tuto léčbu nevysazovat a podávat ji pacientům dlouhodobě. Pozorovaný efekt
statinů na prevenci demence u pacientů po iCMP nebyl ovlivněn věkem či přítomností jiných rizikových faktorů KV-onemocnění. Terapie statiny je po prodělání iCMP jednoznačně
plně indikována, a to především u starších pacientů, kteří
mají při této léčbě možnost zachovat si kognitivní funkce do
vyšších věkových kategorií. Zohledňovat v těchto případech
přítomnost jiných rizikových faktorů a váhat s indikací terapie rozhodně není na místě.
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XXXVI. konference o hyperlipoproteinemiích –
Šobrův den 2022
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Letošní tradiční Šobrův den se uskutečnil 8. června v Praze
a po „kovidových“ letech se tak stalo poprvé prezenční formou.
Účast zájemců o lipidovou problematiku byla hojná a odborné
diskuze k jednotlivým přednáškám musely mnohdy pokračovat v kuloárech.
Letos připravil programový výbor čtyři tematické bloky:
 dyslipidemie a ateroskleróza ve speciﬁckých situacích
 familiární hypercholesterolemie stále neznámá
 dyslipidemie, ateroskleróza a jejich management u pacientů s HIV infekcí
 aktuální otázky diagnostiky a léčby dyslipidemií
V posledním bloku nechybělo zamyšlení nad loni publikovanými doporučeními Evropské kardiologické společnosti pro
kardiovaskulární (KV) prevenci, která jsou odbornou veřejností zatím přijímána nejednoznačně. Faktem je, že do klinické praxe přinesly inovované tabulky SCORE, které mají
nahradit ty původní. Tzv. tabulky SCORE2 a SCORE2-OP
(pro starší pacienty) lze pohodlně používat díky on-line nástrojům, např. na webových stránkách heartscore.org nebo
v aplikaci pro chytré telefony Databáze léčiv.

Dyslipidemie a hypertenze v těhotenství
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice,
shrnula poznatky týkající se dyslipidemie a hypertenze v těhotenství. Připomněla, že podle současných amerických doporučení pro prevenci KV-onemocnění u žen by v případě, že
nejsou známy hodnoty lipidogramu z doby před otěhotněním,
měly být provedeny odběry při první návštěvě u gynekologa.
Otázkou ale podle ní zůstává, zda gynekologové v praxi vyšetření lipidogramu skutečně provádějí. V těhotenství dochází
k významnému nárůstu koncentrací celkového a LDL-cholesterolu (LDL-C), fyziologický je vzestup o 25 až 50 %, a triglyceridy mohou svoji hodnotu až zdojnásobit. Pokud už mají
ženy před těhotenstvím dyslipidemii nebo familiární hypercholesterolemii, nárůst hodnot je v podobný jako u žen bez
dyslipidemie, jen ve vyšších řádech. K návratu koncentrací
lipidů do normálu, resp. výchozího stavu před těhotenstvím
dochází po porodu relativně rychle, zhruba do dvou týdnů.
AtheroRev 2022; 7(3): 172–173

V případě, že žena trpí před těhotenstvím hypertenzí, má
přibližně 25% riziko rozvoje preeklampsie, která je závažnou komplikací ohrožující těhotenství, ale je spojena i s rizikem manifestace KVO v pozdějších fázích života. „Preexistující hypertenze je sama o sobě indikací k zahájení léčby
nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové. Důležité ale je, aby
tato léčba byla zahájena včas, to jest do 12. a nejpozději do
16. týdne těhotenství,“ zdůraznila prof. Cífková. Pokud má
žena na počátku těhotenství dyslipidemii, měla by přijmout
režimová opatření a zejména úpravu diety tak, aby přibývala
na hmotnosti co nejméně. U těhotných žen s hypertenzí se
doporučuje, aby nepřibraly více než 6,8 kg za celé těhotenství. „Navrhujeme jídlo rozložit do více menších porcí za den
a konzumovat více vlákniny, která zajistí pocit sytosti. Proteiny by měly mít ve stravě nižší kalorickou hodnotu. Restrikci
tuků ale nedoporučujeme, protože to by mohlo být spojeno
s negativním vývojem plodu,“ uvedla prof. Cífková. V případě,
že je těhotná žena ve vysokém KV-riziku, lze zvážit podání
hypolipidemické léčby. Americký úřad pro kontrolu potravin
a léčiv (FDA – U.S. Food and Drugs Administration) v loňském
roce změnil svoje stanovisko a požádal výrobce statinů, aby
z SPC a příbalových letáků vyňali striktní kontraindikaci statinů v těhotenství. „Statiny jsou v těhotenství sice spojeny
s určitým rizikem, ale stávající observační studie nepotvrdily, že by měly teratogenní účinky,“ zdůraznila prof. Cífková.
V zásadě platí, že hypolipidemická léčba v těhotenství musí
být přísně individualizovaná a v současné době je u vysoce rizikových žen statinová terapie možností ke zvážení. Druhou
možností, která se zdá být ještě bezpečnější, nicméně z hlediska pacientek ne úplně pohodlná, je LDL-aferéza.

Nové možnosti léčby těžkých
hypertriglyceridemií
Běžné i těžké hypertriglyceridemie jsou relativně vzácná onemocnění. Léčebných možností, kterými lze koncentrace triglyceridů (TG) v krvi ovlivnit, je řada, nicméně narážejí většinou
na úskalí, a to v podobě nežádoucích účinků, nižší efektivity
nebo vysoké ceny. „Pokud chceme koncetrace triglyceridů
v krvi snížit, můžeme zasáhnout buď na úrovni jejich vzniku,
tedy snížit jejich příjem potravou, nebo můžeme snížit produkci triglyceridových částic v játrech a cévní stěně, příwww.atheroreview.eu
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padně oživit či nahradit funkci lipoproteinové lipázy,“ uvedl
doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN v Praze, a dodal, že dieta je zásadní přístup v léčbě těžkých hypertriglyceridemií, který ale není u těžkých geneticky
determinovaných poruch dostatečně efektivní. Pokud jde
o snížení produkce TG v játrech a střevní stěně, je možné zablokovat syntézu vlastních TG nebo apoB či procesu lipidace
apolipoproteinu, při němž jsou částice apoB 100 nebo poB48
a TG skládány pomocí mikrosomálního transfer-proteinu do
podoby kompletní částice. Na blokádu syntézy TG byly zaměřeny inhibitory diacylglycerol acyltransferázy (DGAT), na
blokádu syntézy apoB100 mipomersen (tento lék je schválen v USA pro léčbu FH, ale v EU nebyl nikdy schválen kvůli
hepatotoxicitě). „Podobně ani inhibitory DGAT nebyly schváleny kvůli svým nežádoucím účinkům. Co zůstává, je lomitapid, lék schválený v EU pro léčbu homozygotní FH,“ podotkl
doc. Štulc. Lomitapid snižuje koncentrace cholesterolu a TG
v krvi o asi 50 %. Jeho nežádoucími účinky jsou dyspepsie
a z těch závažnějších pak hepatopatie. Takzvaně oﬀ-label
byl lomitapid zkoušen u pacientů s familiární chylomikronemií (FCH) ,a také u nich byla hypertriglyceridemie snížena
o zhruba 50 %. Ve hře je také genová terapie zaměřená na
náhradu chybějící funkce LPL. První schválená terapie (alipogen tiparvovek, Glybera) však nebyla uvedena do klinické
praxe, protože léčebný efekt nebyl tak velký, jak se očekávalo. Jak zmínil doc. Štulc, intramuskulární aplikace léku byly
navíc velmi komplikované (dokonce vyžadovaly krátkodo-
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bou anestezii) a efekt terapie vymizel již během jednoho
roku. Další možnost léčby představuje inhibice apolipoproteinu CIII (apoCIII). V tomto směru je schválena antisense terapie, která blokuje RNA pro apoCIII – lék z této skupiny, volanesorsen (Waylivra), je v EU schválen pro léčbu FCH. „10–15 %
pacientů ale bohužel má (někdy i poměrně těžkou) trombocytopenii. Je proto nutné každé dva týdny kontrolovat krevní
obraz. Dalším problémem je, že léčba volanesorsenem je velmi
ﬁnančně náročná,“ doplnil doc. Štulc. Ve výhledu je, ačkoli asi
nikoli pro případy velmi těžké hypertriglyceridemie, vupanorsen, antisense terapie cílená na ANGPTL3. Byla a je zkoušena u pacientů s běžnými hypertriglyceridemiemi a jedna
malá studie probíhá u pacientů s velmi těžkými hypertriglyceridemiemi – podle slov doc. Štulce ale není jasné, kdy (a
zda vůbec) bude ukončena. Na scéně nechybí ani protilátka
proti ANGPTL3, evinakumab (Evkeeza), která má být aplikována jednou za měsíc. Podle studie u pacientů s těžkou
hypertriglyceridemií vede k poklesu TG o 50 %. U pacientů
s FCH ale účinná látka nefungovala. Evinakumab nicméně
prokázal efektivitu v léčbě homozygotní FH, a proto dostal
před rokem pro tuto indikaci schválení od americké FDA.
Lze shrnout, že pro těžké hypertriglyceridemie je zatím jediným schváleným lékem volanesorsen, který je ale spojen
s nepohodlím pro pacienta a extrémně vysokou cenou. Lék,
který by snad nakonec mohl fungovat nejlépe, lomitapid,
však zřejmě nebude schválen pro léčbu hypertriglyceridemií.
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