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ÚVOD 
 

Napriek značnému pokroku v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení (CVD), 

predstavuje táto skupina ochorení naďalej hlavnú príčinu mortality na celosvetovej úrovni. 

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou zdravotného postihnutia a následnej zníženej 

kvality života. Odhaduje sa, že celkové náklady spojené s manažmentom CVD a pridružených 

diagnóz zaťažuje ekonomiku Európskej únie až vo výške 210 miliárd EUR ročne.  

Hlavným etiopatogenetickým faktorom kardiovaskulárnych chorôb, ich vývoja a progresie, 

je tvorba aterosklerotických lézií a následné komplikácie. Najdôležitejším faktorom progresie 

aterosklerotických cievnych zmien je metabolizmus lipidov, takzvané dyslipidémie, resp. 

hyperlipidémie. Porucha ich rovnováhy, abnormálna sérová hladina a funkčné zmeny spolu s 

ďalšími vaskulárnymi rizikovými faktormi a prítomná endoteliálna dysfunkcia urýchľujú 

aterosklerotické lézie.  

Na základe mnohých observačných štúdií je známe, že značná časť pacientov nedosahuje 

cieľové hladiny cholesterolu. Dôvodov môže byť viacej a to napr. znížená compliance pacienta, 

nedostupnosť terapie, preskripčné obmedzenia, ale aj nedostatočný manažment pacienta zo strany 

lekára. Nezávisle od dôvodu však vysoké hladiny aterogénnych lipidov vedú k reziduálnemu 

kardiovaskulárnemu riziko a zvýšenej morbidite a mortalite, ktorej by sme vedeli predísť. 

Tieto skriptá majú za cieľ poskytnúť čitateľovi v úvodných kapitolách informácie o 

základnom manažmente pacientov s dyslipidémiami, postupy, cieľové hladiny a dostupné lieky 

a ich kombinácie pri dosahovaní cieľových hladín so zameraním na praktický aspekt liečby 

dyslipidémií.  

V špeciálnej časti skrípt je uskutočnený prehľad základných charakteristík, štúdií 

jednotlivých dostupných hypolipemík, ako aj hypolipemík ktoré ešte nie sú na našom trhu, 

prípadne sú ešte v štádiu klinických testov. 
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1. Dyslipidémie 

1.1 Základná charakteristika 

 

Dyslipidémie predstavujú skupinu metabolických ochorení, ktoré sú charakterizované  

zvýšenými koncentráciami lipidov alebo lipoproteínov v plazme v dôsledku ich zvýšenej syntézy 

nebo zníženého odbúravania. Často sa ale zvýšenie niektorej frakcie lipidov kombinuje so 

znížením koncentrácie HDL cholesterolu (HDL-C). Dyslipidémie predstavujú jeden z 

najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerózy. Komplikácie aterosklerózy (akútny infarkt 

myokardu, cievna mozgová príhoda, ischemická choroba dolných končatín a.i.) zohrávajú dôležitú 

úlohu v príčinách morbidity a mortality nielen u nás, ale prakticky vo všetkých vyspelých 

krajinách sveta.  

Vývoj a progresia aterosklerotických lézií sú spojené s mnohými endogénnymi 

a exogénnymi faktormi. Vzhľadom na zapojenie viacerých faktorov sa považuje ateroskleróza za 

multifaktoriálne ochorenie. V súčasnosti existuje viac ako 250 potenciálnych rizikových faktorov. 

Predpokladá sa, že takmer 80 % ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS), cievnej mozgovej 

príhody (CMP), komplikácií diabetes mellitus (DM) 2. typu by sa dalo predísť vhodnými 

preventívnymi opatreniami, ktoré znižujú vplyv rizikových faktorov. 

Dyslipidémie sú jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov ochorení KVS. Tento 

pojem zahŕňa mnohé patofyziologické zmeny, či už zvýšenie (napr. LDL) alebo zníženie 

plazmatických hladín lipoproteínov (napr. HDL).  

Doteraz sa na klasifikáciu lipoproteínov použilo mnoho metód a postupov - napr. podľa ich 

hustoty, fyzikálnych a chemických vlastností. Známa je klasifikácia niekoľkých tried 

lipoproteínov: chylomikróny, lipoproteíny strednej hustoty (IDL), lipoproteín s veľmi nízkou 

hustotou (VLDL), lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) a HDL. Vo všeobecnosti je dyslipidémia 

definovaná ako hladiny celkového cholesterolu, LDL, triglyceridov, Apo B a Lp (a) nad 90. 

percentilom referenčných hodnôt, alebo hladiny HDL a Apo A pod 10. percentilom všeobecnej 

populácie. 
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1.2 Delenie dyslipidémií 

 

Dyslipidémie môžu byť v zásade klasifikované ako familiárne (tiež nazývané primárne), ak 

sú spôsobené špecifickými genetickými abnormalitami, alebo získané (tiež nazývané 

sekundárne), keď sú výsledkom inej základnej poruchy/ochorenia, ktorá vedie k zmenám 

metabolizmu lipidov a lipoproteínov v plazme. Dyslipidémie môže byť aj idiopatické, teda bez 

známej príčiny, prípadne poznáme zmiešanej etiológie, kde je potrebný genetický základ a pridané 

ochorenie, ktoré sa následne manifestuje ako dyslipidémia. 

Dyslipidémie sa tiež klasifikujú podľa toho, ktoré typy lipidov sú zvýšené. Poznáme 

dyslipidémie: 

 Izolované hypercholesterolémie 

 Izolované hypertriglyceridémie 

 Zmiešané dyslipidémie. 

 

Poznáme mnohé diagnostické kritériá, ktoré pomáhajú odhaliť familiárne 

hypercholesterolémie. Najznámejšie sú MEDPED kritériá (87% senzitivita a 98% špecificita) 

a Dutch Lipid Clinic kritériá (najčastejšie používané) (viď 1.2.1) 

 

Najznámejšie primárne dyslipidémie sú nasledovné (upravené podľa Táborský a kol. 

2021): 

 Izolované hypercholesterolémie 

o Familiárna hypercholesterolémia – AD dedičnosť, gén LDLR (známych vyše 

1600 rôznych mutácií), prevalencia 1:500 (heterozygot), 1:106 (homozygot) 

o  Familiárny defekt Apo B-100 - AD dedičnosť, fenokópia FH, gén ApoB, 

prevalencia 1:800 (heterozygot), 1:4x106 (homozygot) 

o  Non-FH/non.FDB hypercholesterolémie (FH3) - AD dedičnosť, gén PCSK9, 

prevalencia menej ako 1:25 000 (heterozygot) 

 Izolované hypertrigliceridémie 

o  Familiárné hypertriglyceridémie – AD dedičnosť, 

o  Defekt lipoproteínovej lipázy – AR dedičnosť, gén LPL, prevalencia 1:106  

o  Defekt Apolipoproteínu C-II – AR dedičnosť, gén Apo C-II, zriedkavé 

 Kombinované hyperlipoproteinémie 

o  Familiárné kombinované hyperlipidémie – polygénne LPL, Apo A-1/ C-III/ a.i., 

prevalencia 1:100 – 1: 150 
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o  familiárne dysbetalipoproteinémie – AR dedičnosť / polygénne, gén Apo E, 

prevalencia 1:5000 

 

Sekundárne vybrané dyslipidémie: 

o Endokrinologicky podmienené (DM, hypofyzárne ochorenia, tyreopatie a.i.) 

o Ochorenia obličiek (nefrotický syndróm, CHRI), pečene (hepatocelulárne ochorenia) 

o Nutričné (obezita, alkoholizmus, mentálna anorexia) 

o  Poliekové 

 

1.2.1 Dutch Lipid Clinic Network Kritéria (Upravené podľa Slovenskej asociácie 

aterosklerózy (SAA)) 

1. Rodinná anamnéza  

 Príbuzný 1. stupňa s predčasným koronárnym a/alebo cievnym ochorením (muži˂55 

rokov, ženy˂60 rokov) alebo LDL cholesterol >4.9 mmol/l........../1bod/........... 

 Príbuzný 1. stupňa s tendinóznymi xantómami a/alebo arcus cornealis alebo deti mladšie 

ako 18 rokov s LDL-cholesterolom >4.0 mmol/l .........../2body/.......... 

2. Osobná anamnéza  

 Pacient s predčasným koronárno artériovým ochorením (muži˂55 rokov, ženy ˂60 

rokov) ......../2body/........... 

 Pacient s predčasným cerebrálnym alebo periférnym cievnym ochorením (muži˂55 

rokov, ženy ˂60 rokov)......./1bod/......... 

 

3. Fyzikálny nález (vyberte jeden, maximálne 6 bodov, ak sú obidva prítomné)  

 Šľachové xantómy ......../6bodov/..... 

 Arcus lipoides corneae diagnostikovyný pred vekom 45 rokov....../4body/...... 

 

4. Hodnoty LDL – cholesterolu bez liečby 

 LDL-c ≥ 8,5 mmol/l ...../8bodov/...... 

 LDL-c 6,5-8,4 mmol/l....../5bodov/..... 

 LDL-c 5,0-6,4 mmol/l...../3body/........ 

 LDL-c 4,0-4,9 mmol/l...../1bod/......... 
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5. DNA analýza 

 Funkčná mutácia v ApoB, LDL alebo PCSK9 géne......./8bodov/...... 

Celkové skóre (výsledný súčet) ............... 

 

Istá FH: > 8 bodov 

Pravdepodobná FH: 6-8 bodov 

Možná FH: 3-5 bodov 

 

1.2.1 MEDPED kritériá 

Diagnóza FH sa stanový na základe hodnôt cholesterolu presahujúcom hodnoty pre danú 

skupinu pacientov. Pacienti sú rozdelení na základe veku a na základe príbuzenského vzťahu 

s osobou s diagnostikovanou FH. Keď nie je v rodinnej anamnéze FH, riadime sa na základe 

údajov pre všeobecnú populáciu (Tab.1). 

Tab. 1 MEDPED diagnostické kritéria na diagnostiku pacientov s FH 

Vek Prvostupňový 

príbuzný s FH 

Druhostupňový 

príbuzný s FH 

Treťostupňový 

príbuzný s FH 

Všeobecná 

populácia 

˂ 20 5,7 5,9 6,2 7,0 

20 – 29 6,2 6,5 6,7 7,5 

30 – 39 7,0 7,2 7,5 8,8 

>= 40 7,5 7,8 8,0 9,3 
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1.3 Dyslipidémie v slovenskej populácii  

 

Predpokladá sa, že celosvetovo spôsobuje zvýšený cholesterol 2,6 milióna úmrtí ročne a 29,7 

milióna prípadov zhoršenej kvality života a morbidity. Predpokladá sa, že celkovo 39% žien má 

celkový cholesterol nad 5,0 mmol/L a v prípade mužov je to 37%.  

CVD sú v Slovenskej Republike (SR) od 50. rokov minulého storočia najčastejšou príčinou 

úmrtí s viac ako 50 % podielom (v roku 2003 tvorili 54 % podiel), sú najčastejšou príčinou 

hospitalizácie a invalidizácie. Miera morbidity a mortality na CVD je v posledných rokoch v SR 

bez výraznejších zmien, prejavuje len minimálny pokles.  

V produktívnom veku (v populácii 25 - až 64 - ročných) sa síce úmrtnosť v roku 2003 mierne 

znížila, ale v populácii 65 a starších sa naopak zvýšila. Vývoj štandardizovanej úmrtnosti má v 

posledných 10 rokoch len mierne klesajúcu tendenciu, čo nemožno považovať za uspokojivé. 

Najvyšší́ podiel KV úmrtnosti tvorili v roku 2003 úmrtia na ICHS (54,5 %), na akútny infarkt 

myokardu (IM) zomrelo 12,6 % a na CMP 17,1 %. V roku 2016 bola ICHS naďalej hlavnou 

príčinou úmrtia a spôsobovala každé štvrté úmrtie (13 000).  

Prierezová štúdia DYSIS I (angl. Dyslipidemia International Study) Slovakia ukázala, že 

situácia v dosahovaní platných cieľových hodnôt pre LDL-C na Slovensku je veľmi vážna. 

Spomedzi pacientov vo veľmi vysokom KV riziku dosahovalo cieľovú hodnotu (pozn. 

predchádzajúce guidlines) pre LDL-C ≤ 1,80 mmol/l len 16,7 % pacientov (Obr. 1). LDL-C v 

rozmedzí 1,81 – 2,90 mmol/l malo len 44,7 % subjektov s dokumentovaným KV ochorením. 

Napriek existencii statínovej liečby a jej širokému používaniu, mnohí pacienti nedosahujú cieľové 

hodnoty podľa spomínaných odporúčaní. Podobné výsledky priniesla štúdia DYSIS II, kde 

cieľové hladiny pre veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko LDL-C ≤ 1,80 mmol/l (podľa 

predchádzajúcich guidlines) dosahovalo opätovne len 18,6 % pacientov v porovnaní s priemerom 

29,4% hodnôt dosahovania v globálnom merítku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Dosahovanie cieľových hladín cholesterolu na Slovensku (štúdia DYSIS I)  
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2. Odporučenia v manažmente dyslipidémií 
 

Mnohé štúdie dokazujú, že spúšťačom aterosklerózy a ďalšej rady ochorení spojenej 

s aterosklerózou je retencia LDL a iných na cholesterol bohatých ApoB obsahujúcich 

lipoproteínových častíc v cievnej stene.  

Klinické štúdie jasne preukázali, že čím nižšie hodnoty LDL-C dosiahneme, tým je nižšie 

riziko budúcich kardiovaskulárnych (KV) príhod a to 

 

bez dolného limitu pre hodnoty LDL-C (ČÍM NIŽŠIE TÝM LEPŠIE) 

 

alebo bez efektu „J“ krivky. Štúdie klinickej bezpečnosti týchto veľmi nízkych hodnôt LDL-C sa 

preukázali ako uspokojujúce, bez signifikantného nárastu rizika, hoci je potrebné dlhodobé 

sledovanie.  

Mendelovské randomizačné štúdie u ľudí preukázali kritickú úlohu LDL-C a iných 

lipoproteínov obsahujúcich ApoB bohatých na cholesterol pri tvorbe aterosklerotických plakov 

a následných kardiovaskulárnych príhod. Zistilo sa že mnohé mutácie/polymorfizmy, ktoré 

dlhodobo signifikantne znižujú cirkulujúci LDL-C vedú k signifikantnej redukcii prípadne 

oddialeniu KV príhod, ako aj v opačnom prípade aj malé navýšenie cirkulujúcich ApoB častíc 

vedie k skoršej manifestácii KV ochorení. 

Už teda neexistuje len „hypotéza LDL-C“, ale preukázané fakty, že zvýšené hodnoty LDL-

C sú v príčinnej súvislosti s ASCVD a že zníženie LDL častíc a iných lipoproteínov obsahujúcich 

ApoB čo najviac znižuje KV príhody. 

 

Z hľadiska znižovania LDL-C, už štúdie so statínmi preukázali po prvom roku liečby, že  

 

každé 1 mmol/l zníženie LDL-C vedie k 20 – 25 % relatívnemu poklesu celkového KV 

rizika a 20 % poklesu koronárnej mortality. 

 

Nedávne štúdie na zvýšenie cholesterolu v HDL časticiach (HDL-C) zistili, že v súčasnosti 

dostupné terapeutické stratégie neznižujú riziko aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení 

(ASCVD).  
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2.1 Stanovenie kardiovaskulárneho rizika   

 

Všetky súčasné odporúčania, týkajúce sa prevencie KV ochorení spojených 

s aterosklerotickým postihnutím v klinickej praxi, odporúčajú hodnotenie celkového rizika 

CVD ako dôležitého údaju na optimalizáciu  stratégií primárnej prevencie. Prevencia na 

základe hodnotenia rizika by mala súvisieť s celkovým KV rizikom: čím vyššie je riziko, tým 

intenzívnejšie opatrenia by mali byť iniciované (Mach et al., 2019).  

Systém SCORE je základom na stanovenie KV rizika a udáva % riziko fatálnych 

kardiovaskulárnych príhod v priebehu nasledujúcich 10 rokov.  

 

*** Odhad celkového rizika pomocou systému ako je SCORE sa odporúča pre 

asymptomatických dospelých starších ako 40 rokov bez dôkazu CVD, DM, CKD, familiárnej 

hypercholesterémie alebo LDL-C >4,9 mmol/l. (odporúčanie I C) 

 

*** Odporúča sa, aby sa pacienti s vysokým a veľmi vysokým rizikom boli do týchto skupín 

zaradení na základe zdokumentovaného CVD, DM, stredne ťažkého až ťažkého ochorenia 

obličiek, veľmi vysokých hladín individuálnych rizikových faktorov, FH alebo vysokého 

rizika SCORE. Odporúča sa, aby sa takíto pacienti považovali za prioritu pri poradenstve a 

manažmente (nakoľko sú vo vysokom riziku KV príhod) a to všetkých rizikových faktorov 

(odporúčanie I C) 

 

SCORE je napriek svojim limitáciám naďalej odporúčaným nástrojom na hodnotenie 

kardiovaskulárneho rizika (napr. nie je použiteľný pre osoby mladšie ako 40 rokov a je veľmi 

ovplyvnený vekom, ktorý rastie až do veku 70 rokov). Nové vydanie upravuje riziká smerom nahor 

a navrhuje, aby sa relatívne riziko a riziko odhadované podľa veku používalo ako nástroj na 

zintenzívnenie odporúčaní životného štýlu pre mladých jednotlivcov.  

Existuje výpočet rizika pre populáciu v krajinách s KV nízkym rizikom (Rakúsko, 

Nemecko, Grécko, Malta, Španielsko a.i.), s KV vysokým rizikom (kde patrí aj Slovensko 

a Česko), prípadne rekalibrované verzie pre jednotlivé krajiny (Obr. 2).  

 

*** Pre Slovensko – sa dá nájsť národnú verziu na: 

       https://heartscore.escardio.org/2016/quickcalculator.aspx?model=slovakia 
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Osoby s dokumentovanou ASCVD, DM 1. alebo 2. typu (T1DM a T2DM), veľmi 

vysokými hladinami individuálnych rizikových faktorov alebo chronickým ochorením 

obličiek (CKD) majú vo všeobecnosti veľmi vysoké alebo vysoké celkové KV riziko. Pre 

takéto osoby nie sú potrebné žiadne modely odhadu rizika; všetci pacienti v týchto kategóriách 

potrebujú aktívny manažment všetkých rizikových faktorov.  

 

*** Rizikové skóre vyvinuté pre všeobecnú populáciu sa neodporúča na hodnotenie KV 

rizika u pacientov s DM alebo FH (odporúčanie III C) 

 

Pre iných, zjavne zdravých ľudí, sa na odhad celkového KV rizika odporúča použiť systém 

odhadu rizika, ako je SCORE, ktorý odhaduje 10-ročné kumulatívne riziko prvej fatálnej ASCVD. 

Riziko je udávané ako fatálne, nakoľko je celkové riziko (fatane + non-fatálne) môže nastať 

problém s definíciou nefatálnych príhod, na diagnostických testov.  

Na približný prepočet fatálneho rizika na celkové riziko možno použiť vynásobenie 3x 

u mužov, a 4x u žien a mierne nižšie hodnoty u starých ľudí. 

Existujú modifikátory KV rizika ako sú: sociálna deprivácia; obezita a centrálna obezita 

meraná indexom telesnej hmotnosti a obvodom pása; fyzická nečinnosť; psychosociálny stres 

vrátane vitálneho vyčerpania; rodinná anamnéza predčasného CVD (muži: < 55 rokov a ženy: < 

60 rokov); chronická imunitne podmienená zápalová porucha, závažné psychické poruchy; liečba 

infekcie vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV, pozn. posledné antivirotiká nemajú sign. negat. 

efekt na lipid. profil); fibrilácia predsiení; hypertrofia ľavej komory; chronické ochorenie obličiek; 

syndróm obštrukčného spánkového apnoe, nealkoholické tukové ochorenie pečene a.i.. 

 

*** Prítomnosť aterosklerotického plátu na ultrazvuku artérií (karotídy, femorálna artéria) 

by mala byť zohľadnená ako modifikátor u osôb v nízkom a strednom riziku (odporúčanie 

IIa B) 

 

*** CAC skóre zistené pomocou CT môže byť považované ako modifikátor KV rizika 

u asymtomatických jedincov s nízkym a stredným rizikom (odporúčanie IIb B) 
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Obr. 2. SCORE systém na odhad koronárnych rizík pre európsku populáciu ohrozenú 

vysokým rizikom kardiovaskulárnych chorôb, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika (The 

European Society of Cardiology and the European Atherosclerosis Association 2019) 

 

Problém nastáva u mladých ľudí (<40 rokov) s vysokou hladinou rizikových faktorov. Nízke 

absolútne riziko môže skrývať veľmi vysoké relatívne riziko, ktoré si vyžaduje prinajmenšom 

intenzívne poradenstvo v oblasti životného štýlu a jeho modifikáciu. Motivovať mladých ľudí (t.j. 

vo veku < 40 rokov), aby neodkladali zmenu svojho nezdravého životného štýlu. 

V nových odporučeniach EAS/ESC 2019 sa zdôrazňujú sa aj nové aspekty súvisiace s 

faktormi, ktoré modifikujú odhadované riziko: po prvé, varovanie, aby sa pri výpočte rizika 

SCORE nepoužívali tabuľky lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL-C 

>2,3mmol/L), pretože sa zdá, že zvyšuje (a nie znižuje) riziko akútnych kardiovaskulárnych 

príhod; za druhé, zahrnutie nealkoholického stukovatenia pečene ako modifikátora, ktorý zvyšuje 

riziko; a nakoniec, zváženie modifikátorov rizika a to neinvazívnych testov - kardiovaskulárneho 

zobrazovania (koronárny vápnik, 2 karotidová alebo femorálna ultrasonografia a angiografia 
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počítačovej tomografie viď vyššie) ako nástrojov na reklasifikáciu jedincov s nízkym alebo 

stredným rizikom (indikácia IIa). 

Kategórie kardiovaskulárnych rizík zahŕňajú inovácie zohľadňujúce populácie s diabetes 

mellitus (DM) a familiárnou hypercholesterolémiou (FH): zatiaľ čo predchádzajúce vydania 

považovali diabetikov (typy 1 a 2) za vysoké alebo veľmi vysoké riziko, v novom odporučení boli 

preradení na nižšie riziko resp. podľa trvania a orgánového postihnutia a typu DM. Termín lézia 

cieľového orgánu je definovaný ako prítomnosť mikroalbuminúrie, retinopatie alebo neuropatie. 

V dôsledku toho sa predpokladá, že vysoko rizikoví diabetici sú ekvivalentní k vysokorizikovým 

kardiakom.  

Tieto posledné guidlines taktiež zaradili pacientov s FH do kategórií veľmi vysokého rizika 

(FH s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením alebo iným rizikovým faktorom) a 

vysokého rizika (FH bez ďalších rizikových faktorov) (viď. nižšie).  

Odporúčania taktiež zdôrazňujú dôležitosť testovania lipoproteínov (a) Lp(a) aspoň raz v 

živote (odporúčanie IIa C) u pacientov s rodinnou anamnézou predčasného kardiovaskulárneho 

ochorenia a pri presune pacientov do stredného rizika (Lp(a) je minimálne ovplyvnení životným 

štýlom, stravou resp. aj liekmi a jej hladiny sú ovplyvnené signifikantne dedičnosťou). 

 

Tab. 2 Rizikové skupiny na základe EAS/ESC klasifikácie a rizikových faktorov, resp. na 

základe vypočítaného rizika SCORE (prevzaté a upravené dľa Mach et al., 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Intervenčné stratégie na základe CV rizika a vstupných hladín LDL-C (prevzaté 

a modifikované od Mach et al., 2019): 
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Tab. 3 Indikácie k rozličným intervenciám na základe KV rizika 

 
 SCO

RE % 

<1,4mmol/L 1,4 po < 

1,8mmol/L 

1,8 po <2,6 

mmol/L 

2,6 po <3,0 

mmol/L 

3,0 po 

<4,9mmol/L 

>4,9 

mmol/L 

Primárn

a 

prevenci

a 

<1, 

nízke 

riziko 

Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Interven

cia 

životnéh

o štýlu a 

sprievod

ná 

lieková 

interven

cia 

       

 Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Interven

cia 

životnéh

o štýlu a 

sprievod

ná 

lieková 

interven

cia 

       

 Zmena 

životosprávy 

Zmena 

životosprávy 

Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Interven

cia 

životnéh

o štýlu a 

sprievod

ná 

lieková 

interven

cia 

       

Sekundá

rna 

prevenci

a 

 Zmena 

životosprávy 

Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Interven

cia 

životnéh

o štýlu a 

sprievod

ná 

lieková 

interven

cia 

 IIa/B  IIa/A I/A I/A I/A I/A 

  Intervencia 

životného 

štýlu, zváž 

sprievodnú 

liečbu keď 

nekontrolovat

eľné 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Intervencia 

životného 

štýlu a 

sprievodná 

lieková 

Interven

cia 

životnéh

o štýlu a 

sprievod

ná 

lieková 

interven

cia 
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2.2 Terapeutické ciele 

 

Jednou z hlavných zmien nových odporučení EAS/ESC sú zmeny terapeutických cieľov. S 

výnimkou pacientov s nízkym kardiovaskulárnym rizikom sa ciele LDL-C, ktoré sú stále hlavným 

cieľom pri liečbe pacientov s dyslipidémiou, sprísnili (Tab. 4). Usmernenia stanovili odlišné ciele 

LDL pre stredné a nízke riziko, na rozdiel od predchádzajúcich, ktorý odporúčal rovnaké ciele 

LDL pre obe úrovne rizika.  

 

Tab. 4 Rozdiely v odporučeniach v guidlines z rokov 2016 a 2019 

 

 LDL-C ciele 2016 guidlines LDL-C ciele 2019 guidlines 

Nízke riziko < 3,0 mmol/L < 3,0 mmol/L 

Stredné riziko < 3,0 mmol/L < 2,6 mmol/L 

Vysoké riziko 50% redukcia alebo < 2,6 50% redukcia a < 1,8 

Veľmi vysoké riziko 50% redukcia alebo < 1,8 50% redukcia a <  1,4 

2. KV príhoda za 2 roky Nie je zahrnuté 50% redukcia a < 1,0 

 

 

Pri tvorbe nových odporučení autori vychádzali z veľkých randomizovaných klinických 

štúdií a rôznych vedeckých prác. Síce pri tvorbe odporučení autori uznali limitácie, že štúdie na 

ktoré kládli bremeno dôkazu, nemali špecifický cieľ LDL-C, ale jasne z nich vyplynulo, že 

zníženie LDL-C dosiahnuté terapiou znižujúcou lipidy (nielen so statínmi) je spojené s poklesom 

endpointov. Dôkazy sú však dostatočne robustné na to, aby potvrdili, že LDL-C je príčinným 

faktorom; že čím nižšie, tým lepšie a  že nízke hladiny LDL cholesterolu takmer pri hladine 0 

mmol/L nie sú nebezpečné a sú dobre tolerované. Usmernenia tiež navrhujú ako sekundárne ciele 

non-HDL cholesterol a ApoB. 

Tieto prísnejšie terapeutické ciele prirodzene vytvárajú potrebu zintenzívniť hypolipemickú 

terapiu. Aby sa uľahčilo dosiahnutie cieľov sekundárnej prevencie, EAS nedávno navrhla 

niekoľko praktických algoritmov, ktoré zahŕňajú terapeutické zmeny, ktoré je potrebné vykonať 

podľa klinických charakteristík pacienta, terapiu znižujúcu lipidy a LDL-C v čase starostlivosti.  

Podľa najnovších pokynov tieto smernice nezahŕňajú kategóriu „extrémne riziko“, ale 

zachovávajú kategóriu „veľmi vysoké riziko“ a odporúčajú dosiahnutie cieľov LDL-C pre 

kategóriu extrémnych rizík. Kategória napríklad nerozlišuje medzi pacientom s akútnym 

koronárnym syndrómom a ochorením periférnych tepien a pacientom s iba akútnym koronárnym 

syndrómom alebo postihnutím rôznych cievnych riečísk. Vysoké riziko tiež nezahŕňa pacientov s 

príhodami mladších ako 55 rokov (muži) a vo veku 65 rokov (ženy), ale jednoducho to považuje 
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iba za modifikátor rizika. Nové usmernenia však stanovujú rovnaké ciele kontroly lipidov pre ženy 

a mužov, aj keď sú celkové údaje o kardiovaskulárnej úmrtnosti u žien vyššie. 

 

 

2.2.1 Cieľové parametre pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení 

 

Na základe celkového konsenzu platí, že čím je väčšia absolútna redukcia LDL-C, o to je 

väčšia redukcia KV rizika. Tento benefit neplatí len pre statínovú terapiu, ale je vo všeobecnosti 

platná a je daná samotnou redukciou a nie spôsobom zníženia. Dôležité pri redukcii je aj, že 

neexistuje hladina LDL-C, pod ktorou je benefit nižší ako riziko. 

 

Cieľové hodnoty lipoproteínov (prevzaté a upravené dľa Mach et al., 2019): 

 

LDL-C Veľmi vysoké riziko v primárnej prevencii  (10-ročné riziko KV úmrtia >  

10%) alebo sekundárna prevencia: 

   >_50% redukcia  LDL-C oproti vstupným hodnotám a LDL <1,4 mmol/L 

  (pacienti ktorí majú druhú kardiovaskulárnu príhodu za 2 roky, nemusí byť rovnaká 

  ako prvá, môže byť zvážená cieľová hodnota <1,0 mmol/L ) 

 

  Vysoké riziko (10-ročné riziko KV úmrtia 5 – 10%): 

  >_50% redukcia  LDL-C oproti vstupným hodnotám a LDL <1,8 mmol/L 

 

  Stredné riziko (10-ročné riziko KV úmrtia 1 – 5 %): 

  LDL-C  <2.6 mmol/L 

 

  Nízke riziko (10-ročné riziko KV úmrtia < 1 %): 

   LDL-C <3.0 mmol/L 

 

 

Ďalšie parametre a ciele 

 

Non-HDL-C  sekundárne ciele (+0,8mmol/L cieľ pre LDL-C) 

  veľmi vysoké riziko <2.2 mmol/L 



 22 

  vysoké riziko <2.6 mmol/L 

  stredné riziko <3.4 mmol/L 

 

ApoB   pod <65, 80, and 100 mg/dL pre veľmi vysoké, vysoké a stredné riziko 

 

Triglyceridy bez cieľovej hodnoty, ale hodnoty <1.7 mmol/L predstavujú nižšie riziko 

 

HDL-C  nie sú stanovené špecifické ciele, predpokladá sa, že mierne zvýšené hodnoty sú  

  asociované s nižším rizikom  

 

 

Ďalšie špecifické ciele 

 

Fajčenie neodporúča sa žiadna expozícia tabaku v akejkoľvek forme 

Diéta  zdravá diéta s nízkym obsahom saturovaných tukov, preferencia celozrnné produkty, 

  ovocie, zelenina a ryby 

Fyzikálna aktivita 3,5 - 7hodín stredne intenzívnej fyzikálnej aktivity, aspoň 30 - 60min väčšinu 

dní 

Krvný tlak  < 140/90 mmHg 
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2.3 Stratégie kontroly plazmatického cholesterolu 

 

V prvom rade sa riadime na základe KV rizika, ktoré stanovuje cieľové hodnoty LDL-C a % 

zníženie hladín (Tab. 3). U väčšiny pacientov stačí monoterapia na dosiahnutie cieľových hladín, 

avšak veľká čas pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom vyžaduje kombinovanú 

terapiu: 

 

Odporúčania: 

- odporúča sa vysoko intenzívny statín v maximálnej tolerovanej dávke na dosiahnutie cieľových 

hladín (odporúčanie I A) 

- keď cieľové hodnoty nie sú dosiahnuté maximálnou tolerovanou dávkou statínu, odporúča sa 

pridať ezetimib (odporúčanie I B) 

- v primárnej prevencii u pacientov s veľmi vysokým rizikom, ale bez FH, keď hladiny LDL-C 

nie sú docielené maximálnou tolerovanou dávkou statínu + ezetimibu, sa môže zvážiť pridanie 

PCSK9 inhibítora (odporúčanie IIb C) 

- v sekundárnej prevencii  u pacientov s veľmi vysokým rizikom, keď hladiny LDL-C nie sú 

docielené maximálnou tolerovanou dávkou statínu + ezetimibu, odporúča sa pridanie PCSK9 

inhibítora (odporúčanie I A) 

- pre pacientov s FH s veľmi vysokým rizikom /pacientov s ASCVD alebo iným hlavným 

rizikovým faktorom/  keď hladiny LDL-C nie sú docielené maximálnou tolerovanou dávkou 

statínu + ezetimibu, odporúča sa pridanie PCSK9 inhibítora (odporúčanie I A) 

- keď statín nie je tolerovaný v akejkoľvek dávke a druhu aj po opakovanom nasadení, má byť 

zvážený ezetimib (odporúčanie IIa C) 

-  keď statín nie je tolerovaný v akejkoľvek dávke a druhu aj po opakovanom nasadení, môže byť 

zvážené pridanie PCSK9 inhibítora k ezetimibu (odporúčanie IIb C) 

- keď terapeutické ciele nie sú dosiahnuté, môže byť zvážená kombinácia statínu a sekvestrantu 

žlčových kyselín (odporúčanie IIb C) 

 

 

 

Keď iniciujeme terapiu, riadime sa hore uvedenými odporučeniami a snažíme sa docieliť 

zníženie LDL-C, aby bolo podľa odporučení.  

Pri podávaní hypolipemík sa predpokladá nasledovné približné zníženie hladín LDL-C: 
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Statín strednej intinzity      30% 

Vysoko intenzívny statín      50% 

Vysoko intenzívny statín + ezetimibe   65% 

PCSK9 inhibítor       60% 

Vysoko intenzívny statín + PCSK9 inhibítor  75% 

Vysoko intenzívny statín + PCSK9 inhibítor  85% 

+ ezetimibe 

  

 

Každá absolútna redukcia LDL-C o 1mmol/L je spojená s 20% redukciou KV príhod 

 

Dôležité je si aj napriek odporučeniu maximálnych tolerovaných a odporučených hladín 

statínov si uvedomiť, že zdvojnásobenie dávky statínu viedlo  k ďalšej redukcii LDL-C v 

priemere iba o 6% ako môžeme vidieť na dole uvedenom grafe.  

 

 

Obr. 2. Zmeny hladín LDL-C pri zdvojnásobovaní dávky rozličných statínov 

 

 

Čiže keď musíme signifikantne znížiť hladiny LDL-C u vysoko a veľmi vysoko rizikových 

pacientov, musíme iniciovať kombinovanú terapiu – vysoká dávka statínu + ezetimib, prípadne 

ešte pridať PCSK9 inhibítor keď dvojkombinácia nestačí.   
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2.3.1 Schematické znázornenie farmakoterapie 
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Stanovenie 
celkového KV 

rizika

Indikácia k hypolipemickej 
terapii? (Tab. 2 a 3)

Nie - Modifikácia 
životného štýlu Áno - Charakterizuj cieľovú hodnotu (kap. 2.2.1)

veľmi vysoké riziko LDL <1,4 mmol/L

vysoké riziko LDL <1,8 mmol/L

stredné riziko LDL <2,6 mmol/L

nízke riziko LDL <3 mmol/L

Statín vysokej intenzity na najvyššej 
odporučenej/tolerovanej dávke na dosiahnutie 

cieľových hodnôt

Cieľové hodnoty 
dosiahnuté?

Áno - pravideľné 
kontroly raz ročne, 
prípadne častejšie

Nie - pridaj 
ezetimibe

Cieľové LDL-C 
dosiahnuté? 

Áno - pravideľné 
kontroly raz ročne, 
prípadne častejšie

Nie - Pridaj PCSK9 
inhibítor

Vstupná hladina LDL-C

Zohľadnenie modifikátorov CV rizika (subkl. 
ateroskleróza a.i.)

Sekundárna prevencia – veľmi vysoké 
riziko 

Primárna prevencia – pacienti s FH 

a ďalším hlavným rizikovým faktorom 

Zváženie pridania PCSK9 

Primárna prevencia – pacienti vo 

veľmi vysokom riziku, ale bez FH 
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2.4 Stratégie kontroly plazmatických triglyceridov 

 

 Hladiny TG nad >1.7 mmol/L sú spojené so zvýšeným KV rizikom, avšak farmakoterapia 

má byť zvážená len u pacientov vysokým rizikom s hladinami TG >2,3 mmol/L a u ktorých TG 

nemôžu byť znížené intervenciou životného štýlu. 

  

Dostupná farmakoterapia zahŕňa nasledovné: 

 

1. Statíny, ezetimib a inhibítory PCSK9: hlavne účinkujú na zníženie LDL-C a dodatočne 

mierne znižujú koncentrácie TG o približne 5-15%, ale s významným vplyvom na redukciu 

kardiovaskulárnych príhod (bližšie v špeciálnej časti). 

2. Fibráty; Niacín a Omega-3 mastné kyseliny: dosahujú zníženie TG o 25-50%, ale vplyv na 

zníženie kardiovaskulárnych príhod je stále otázny. 

Fibráty: táto skupina liekov pôsobí ako regulátor jadrovej transkripcie alfa receptora 

aktivovaného proliferovaným peroxizómom (α-PPAR), čo spôsobuje zvýšenie syntézy 

enzýmu lipoproteínovej lipázy (LPL), ktorý je zodpovedný za katabolizmus VDLD a 

chylomikrónov (molekuly zložené predovšetkým z TG). Uvoľnené voľné mastné kyseliny 

(FFA) sú hlavným palivom pre každé tkanivo okrem neurónov a červených krviniek. FFA 

nevyužité na vnútorné spaľovanie, hlavne priečne pruhovaným svalstvom, sa ukladajú v 

tukovom tkanive a pečeni vo forme TG (lipogenéza). Sú metabolizované izoenzýmom 2C9 

cytochrómu P450 (CYP2C9) a vylučujú sa obličkami (bližšie v kapitole 4.2). 

Niacín: inhibuje syntézu a esterifikáciu mastných kyselín znížením produkcie TG a 

tiež stimuláciou LPL, čím zvyšuje štiepenie TG z chylomikrónov a VLDL takým 

spôsobom, že modifikuje endogénny a exogénny metabolizmus lipidov (nedostupný na 

Slovensku). 

Omega-3 mastné kyseliny: znižujú TG v sére znížením syntézy VLDL 

prostredníctvom rôznych mechanizmov, vrátane zmien v pomere n-6/n-3 mastných 

kyselín, zvýšenia β-oxidácie, zníženia lipogenézy v pečeni a formou zvýšenia degradácie 

intracelulárneho apolipoproteínu B. 

3. Ostatné lieky, bežne nedostupné: epanova, pemafibrát, evinakumab, volanesorsen, AKSEA 

Apo CIII (apolipoproteín C III), alipogén a.i.. 
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Odporučenia: 

 

- statínová  terapia je odporučená ako liek prvej voľby u pacientov s vysokým KV rizikom a 

TG >2,3 mmol/L (odporučenie I B) 

 

- vysoko rizikoví alebo veľmi vysoko rizikoví pacienti s TG medzi 1,5-5,6 mmol/L aj napriek 

terapii statínom, u nich je odporučené pridanie n-3 PUFA (2x2g/deň) k statínovej terapii 

(odporučenie IIa B) 

 

- v primárnej prevencii u pacientov s dosiahnutými cieľovými LDL-C avšak s TG >2,3 mmol/L, 

môže byť zvážené pridanie fibrátu v kombinácii so statínom (odporučenie IIb B) 

 

- u vysoko rizikových pacientov s dosiahnutým LDL-C s TG >2,3 mmol/L, môže byť zvážené 

pridanie fibrátu v kombinácii so statínom (odporučenie IIb C) 
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2.5 Zmeny terapeutických stratégií v odporučeniach EAS/ESC 2019 

 

Pri zmene terapeutických cieľov LDL-C u veľmi vysoko rizikových a vysoko rizikových 

pacientov, nové odporučenia ESC/EAS zdôraznili dôležitosť kombinovanej liečby, najskôr statin 

spolu s ezetimibom a potom inhibítorom PCSK9, aby sa dosiahli tieto cieľové hladiny.  

U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom AKS sa má zvážiť pridanie inhibítora 

PCSK9 včasne po AKS (ak je to možné aj počas hospitalizácie /idealizovaný priebeh). U týchto 

pacientov, ak sa cieľové hladiny LDL -C nedosiahnu po 4 - 6 týždňoch napriek maximálne 

tolerovanej terapii statínmi a ezetimibom, odporúča sa pridanie inhibítor PCSK9. 

Zatiaľ čo liečba statínmi zostáva prvou voľbou pre zvládanie vysokých triglyceridov (TG> 

2,3 mmol/l), nové usmernenia zohľadnili dôkazy zo štúdie REDUCE-IT (Bhatt et al., 2019) a 

odporúčajú n-3 PUFA (obzvlášť 2-ikoapentyl-etyl - 2 g denne) u vysokorizikových pacientov s 

trvalo zvýšeným TG (medzi 1,5 až 5,6 mmol/l) napriek liečbe statínmi.  

U vysokorizikových pacientov s dosiahnutým cieľovým LDL-C, avšak s TG> 2,3 mmol/l 

možno v kombinácii so statínmi zvážiť fenofibrát. 

 

2.6 Problémy dosahovanie cieľových hladín 

 

Hlavným problémom pri liečbe pacientov s dyslipidémiou s optimálnou hladinou 

lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL-C) (dosiahnutých bežne pomocou statínovej terapie) je 

pretrvávajúce zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod, ktoré označujeme ako reziduálne riziko. 

Napriek zníženiu LDL-C a korekcii aterogénnej dyslipidémie u tejto skupiny pacientov sa 

častokrát progresia cievnych zmien nezastabilizuje, resp. nepozorujeme regresiu, ktorú popísali 

niektoré štúdie, avšak pozorujeme postupnú progresiu aterosklerotických zmien až v ich 

záverečnej forme a to v podobe rupúty plátu. Mnohé štúdie preukázali, že okrem kritickej úlohy 

LDL-C v progresii aterosklerózy zohráva dôležitú úlohu viac lipidových a nelipidových faktorov. 

Napriek vedeckým dôkazom o prínosoch statínovej terapie, účinnosť preukázaná v 

klinických štúdiách nemusí nutne znamenať podobnú účinnosť u bežnej populácie. Klinické štúdie 

môžu vyberať zdravších resp. viac odhodlaných jedincov, ktorí majú väčšiu pravdepodobnosť, že 

budú dodržiavať liečbu statínom, ktorá je známa ako dobrovoľnícka alebo samopriemyselná 

selekcia pri prihlásení sa do štúdie. Aj v klinických štúdiách sú miery adherencie suboptimálne, s 

mierou 5 rokov prerušenia liečby 33 % a 18 % v štúdiách primárnej a sekundárnej prevencie. 
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Vo väčšine pozorovacích štúdií bola dlhodobá terapia a jej dodržiavanie statínmi nízka s 

približne 50 % adherenciou po 6 mesiacoch a 25 % dodržiavaním po 1 roku. V projekte hodnotenia 

národného cholesterolového programu (NCEP) s využitím novej E-technológie (NEP-TUNE) II 

dosiahlo 67 % účastníkov cieľové hodnoty LDL-C. Veľká časť americkej populácie však zostáva 

na úrovni vyššej ako odporúčané cieľové úrovne LDL-C. 

Prekážky pri dodržiavaní statínov sú komplexné a viacúrovňové, ktoré sa vyskytujú v rámci 

poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušným lekárom resp. v komplexnom systéme 

zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti. To, či pacienti spĺňajú národné ciele v oblasti lipidov, 

môžu čiastočne závisieť od toho, či lekári dodržiavajú národné smernice. Nové odporučenia 

EAS/ESC sprísňujú cieľové hladiny LDL cholesterolu (resp. Apo-B, non-HDL cholesterolu), čo 

si vyžaduje patričnú titráciu hypolipemickej terapie, ako aj využitie kombinovanej terapie niekedy 

aj v podobe pridania PCSK9 inhibítorov. Cieľové hladiny sa signifikantne zmenili pre jednotlivé 

rizikové skupiny na základe kardiovaskulárneho rizika. Dosiahnutie hladín 1,4mmol/L LDL-

cholesterolu, prípadne hladín 1,0 u extrémneho rizika sa často zdá byť zložité a pri zvážení 

dostupných liečebných postupov, adherencie pacientov, vedľajších účinkov, resp. ekonomických 

faktorov v podobe preplácania/doplatkov na liekoch je veľká časť pacientov mimo ich 

doporučeného rozmedzia a tak pretrváva u nich aj naďalej zvýšené KV riziko. 

2.6.1 Myopatie počas statínovej terapie 

 

Svalové ťažkosti predstavujú najčastejšie nežiaduce účinky u pacientov liečených statínmi. 

Akonáhle sa pacient sťažuje na novoobjavené svalové symptómy počas liečby statínmi, môže 

vzniknúť podozrenie na statínovú myopatiu. Tieto ťažkosti sa však vyskytujú aj/hlavne v 

populácii, ktorá má často muskuloskeletálnu bolesť a dysfunkciu aj bez liečby statínmi – preto je 

dôkladné vyhodnotenie takýchto nežiaducich účinkov nevyhnutné na zabezpečenie správnej a 

najefektívnejšej liečby postihnutých pacientov, ktorí sú zvyčajne s vysokým alebo veľmi vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom. 

Spektrum možných SAM (statin-associated muscle symptom) zahŕňa niekoľko odlišných 

entít, ktoré sa zvyčajne môžu prekrývať v klinickom obraze. Doposiaľ však nemáme žiadne 

dôkazy o tom, že určitá konštelácia svalových symptómov je kontinuum, ktoré začína benígnou 

myalgiou a prechádza do závažnejšej myopatie (závažná myozitída alebo dokonca fatálna 

rabdomyolýza). Existuje teda potreba štandardnej definície, aby sa minimalizovala nesprávna 

interpretácia etiológie. 
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Je známe, že v randomizovaných kontrolovaných štúdiách je výskyt nežiaducich účinkov 

(vrátane sťažností na bolesť svalov) podobný v statínových a placebových skupinách. V bežnej 

klinickej praxi sa však toto číslo zdá byť vyššie. Bolo by možné poskytnúť niekoľko vysvetlení 

(napr. pacienti s anamnézou SAM alebo pacienti náchylnejší na statínovú myopatiu zvyčajne 

neboli zahrnutí do týchto veľkých RCT). Okrem toho SAM pokrýva širší rozsah klinických 

prejavov, zvyčajne s normálnymi alebo minimálne zvýšenými hladinami CK, s prevalenciou 7 – 

29 % v registroch a observačných štúdiách. 

CK je jediný biomarker používaný pri definícii a najmä retrospektívne analýzy priniesli 

mätúce výsledky. V niektorých štúdiách a registroch nebolo povinné stanoviť hodnoty CK pred 

zavedením liečby statínmi. Okrem toho je ťažké získať údaje o podmienkach odberu krvi (napr. 

ťažké cvičenie 48 hodín pred odberom vzoriek krvi a iné vplyvy). Takmer vo všetkých štúdiách 

myopatií vyvolaných statínmi sa na určenie prítomnosti myozitídy a rabdomyolýzy použili 

násobky hornej hranice normálu lokálneho laboratória. Hoci testy CK sú primerane 

štandardizované, medzi laboratóriami existuje veľká variabilita v referenčných intervaloch pre 

CK.  

Už mnoho rokov je známe, že zdraví muži majú vyššiu aktivitu CK ako ženy, zatiaľ čo 

Afroameričania majú vyššiu aktivitu CK ako kaukazskí a ázijskí jedinci. Brewster a kol. preukázali 

variabilitu medzi týmito subpopuláciami, ktorá bola niekedy až 10-násobná.  

Hmota kostrového svalstva je tiež determinantom referenčných hodnôt CK a väčšina 

klinických laboratórií uvádza referenčné intervaly špecifické pre pohlavie, ale nerozdeľuje tieto 

rozsahy podľa etnickej príslušnosti alebo cvičebných návykov. Takáto prax zakryje prítomnosť 

miernej myozitídy najmä u belošskej a ázijskej populácii. Bolo zistené aj pri absencii zvýšenej CK 

v sére niekoľko prípadov SAM dokumentovaných svalovými biopsiami a klinickou anamnézou, 

dokázaný aj napr. návratom k normálnej svalovej funkcii po vysadení statínov. 

Všeobecné odporúčania sú uvedené v nasledujúcej podkapitole. 

 

2.6.2 Monitorovanie lipidov a enzýmov u pacientov s hypolipemickou 
terapiou 

 

Odporučenia na sledovanie toxicity a nežiaducich účinkov hypolipemík nemajú pevný 

základ v klinických štúdiách, sú skôr konsenzom a odporučením na sledovanie napr. enzýmov ako 

je ALT a CK. 

Zmeny po iniciácii hypolipemickej terapii sa dajú stanoviť po 6-8 týždňoch, v prípade 

modifikácie životného štýlu to trvá dlhšie. Štandardné okno sledovania je 6-12 mesiacov. 
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Odporúča sa minimálne stanoviť LDL-C, ale preferenčne je to celý lipidový profil vrátane 

HDL-C a TG. Non-HDL-C alebo ApoB by mal byť stanovený ako sekundárny terapeutický cieľ.  

Pri iniciácii hypolipemickej terapii je odporučené stanovenie základu ALT a CK na 

identifikovanie pacientov, ktorí sú kontraindikovaný. Dôraz sa kladie aj na pacientov s vysokým 

rizikom myopatie, ako sú starší pacienti, pacienti s myopatiami. U približne 2% pacientov je 

možné pozorovať trnzientnú eleváciu ALT s normalizáciou počas terapie.  

Stanovenie ALT je odporučené pred iniciáciou statínovej terapie; následné rutinné 

sledovanie ALT nie je nutné, avšak je doporučené a to hlavne keď je vyššie riziko u pacienta. Pri 

podávaní fibrátov je sledovanie ALT odporučené. U pacientov u ktorých je ALT zvýšené 3 

násobne, dif. Dg. NAFLD, užívania alkoholu a.i. je doporučené. Keď hladina ALT zostane 

zvýšená, prerušenie hypolipemickej terapie je doporučené, ale môže byť reiniciované v prípade 

bližšieho monitorovania.  

Stanovenie CK nemá prediktívnu hodnotu, nakoľko zvýšenie CK môže byť etiologicky 

veľmi bohaté napr. rozličné formy poškodenia svalov, cvičenie, dehydratácia a.i.; avšak je 

doporučené okamžité testovanie CK u pacientov, ktorí udávajú svalovú bolesť a slabosť a to 

hlavne u starých a terapia musí byť prerušená ak CK je zvýšená nad 10 násobok referenčných 

hodnôt.  

Pravidelné sledovanie HbA1c je doporučené u pacientov s vysoko dávkovaným 

statínom, nakoľko je zvýšené riziko vzniku DM a to hlavne u starších, obéznych a so známkami 

inzulínovej rezistenice.  

 

Sumár doporučení (prevzaté od EAS/ESC): 

Sledovanie lipidov: 

 Pred začatím hypolipemickej terapie sa odporúča realizovať aspoň 2 stanovenia v intervale 

1-12 týždňov, okrem prípadov AKS resp. kde je potrebné rýchle nasadenie hypolipemickej 

terapie. 

 Pacient by mal byť opätovne testovaný po 8 (+/- 4) týždňoch od začatia hypolipemickej 

terapie 

 Po úprave dávky  po 8 (+/- 4) týždňoch až kým je dosiahnutý terapeutický cieľ 

 Po dosiahnutí cieľových hodnôt majú byť hladiny lipidov testované ročne (okrem prípadov 

keď je problém s adherenciou a iné prípady) 

Monitorovanie hepatálnych a svalových enzýmov 

 Hepatálny enzým - ALT  má byť testovaný pred zahájením terapie, raz po 8-12 týždňoch 

od zahájenia, prípadne zvýšenia dávky lieku 
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 Rutinné testovanie počas terapie nie je nutné okrem prípadov podozrenia hepatopatie, 

prípadne pri liečbe fibrátmi 

 Keď je ALT zvýšené do 3x násobku hodnôt horného limitu, pokračujeme v terapii 

a sledujeme opätovne po 4-6 týždňoch 

 Keď je ALT zvýšené nad 3x násobku hodnôt je potrebné zastaviť hypolipemickú terapiu, 

prípadne znížiť a skontrolovať o 4-6 týždňov, opatrné reiniciácia po normalizácii je nutná; 

keď hladiny pretrvajú treba pátrať po iných príčinách 

 Hladiny CK sa majú stanoviť pred zahájením hypolipemickej terapie, v prípade keď 

sú hladiny nad 4x horného limitu, terapiu nezahajujeme a opätovne kontrolujeme. 

V prípade začatia hypolipemickej terapie, rutinné moitorovanie nie je potrebné. 

U pacientov s rizikom myopatie (napr. starí pacienti, pacienti s interferujúcou 

terapiou a.i.) by sa malo myslieť na vznik myopatie, prípadne keď je výskyt myopatie, 

je potrebné vyšetrenie CK 

 Keď hladiny CK porastú pri hypolipemickej terapii, dôležité je si prehodnotiť 

hypolipemickú terapiu a keď hladiny CK sú vyššie prípade rovné 4 x násobku 

horných hodnôt: 

o  keď viac ako 10x CK, prestať terapiu, skontrolovať renálne funkcie 

a monitorovať CK každé 2 týždne, 

o  keď je CK menej ako 10x bez symptómov, pokračujeme hypolipemickú 

terapiu ale sledujeme každé 2-6 týždňov 

o  keď je CK menej ako 10x so symptómami zastavujeme statínovú terapiu 

a čakáme na normalizáciu pred začatím nízkodávkového statínu 

o  dôležité je zváženie elevácie CK z iných dôvodov, prípade zvážiť inú 

kombináciu/alternatívne lieky 

 V prípade nárastu CK pri terapii o <4 násobku horných hodnôt: 

o  keď nie sú prítomné svalové symptómy, pokračujeme v terapii, keď sú 

prítomné svalové symptómy, sledujeme CK pravidelne,  

o keď symptómy pretrvávajú, pozastavíme statínovú terapiu a vyšetríme CK po 

6 týždňoch,  

o zvážime zahájenie s iným alebo tým istým statínom, prípadne nízkodávkový 

statín, resp. statín každý druhý deň, raz/ dva krát za týždeň, resp. 

v kombinovanej terapii 
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2.7 Špecifické skupiny pacientov 

2.7.1 Starší pacienti 

Vekové zloženie populácie sa postupne presúva smerom k staršej generácii. Starší pacienti 

sú definovaný ako veková kategória na 65 rokov. Okrem zvýšeného výskytu KV ochorení 

v populácii týchto pacientov a zvýšenej mortality na KV ochorenia (až 80% pacientov, ktorí umrú 

na KV sú nad 65 rokov). V tejto skupine je typická taktiež polymorbidita. 

Kompliance ako aj preskripcia statínov klesá v s narastajúcim vekom. Avšak štúdie 

preukázali benefit aj u pacientov nad 75 rokov a to relatívnu redukciu o 21% hlavných 

kardiovaskulárnych príhod. Benefit bol nezávislý od veku, avšak dôkazy chýbali u populácii 

starších pacientov, u ktorých nebolo známe okluzívne vaskulárne ochorenie. Avšak pri titrácii 

dávok treba byť opatrný a začať s nízkymi dávkami s postupnou uptitráciou a to hlavne 

u pacientov so závažným renálnym postihnutím, resp. pri riziku liekovej interakcie  

V súčasnosti platí odporučenie terapie statínom u starých pacientov s ASCVD podobným 

spôsobom ako u mladších pacientov (odporučenie I A).  

Statínová terapia je taktiež odporučená v primárnej prevencii u pacientov vo veku pod 75 

rokov (odporučenie I A).  

U pacientov, ktorí sú nad 75 rokov sa môže statínová terapia zvážiť v primárnej prevencii, 

keď je prítomné vysoké a veľmi vysoké riziko (odporučenie IIb B). 

 

2.7.2 Diabetes a metabolický syndróm 

Prevalencia pacientov s DM a metabolickým syndrómom má výrazný trend rastu. 

Hypertenzia, dyslipidémia, abdominálna obezita a nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD) 

bežne koexistujú s DM 2. typu a ďalej zhoršujú KV riziko. 

Samotný DM iniciuje významné zmeny plazmatických lipidov a to hlavne nárast veľkých 

VLDL, ktoré následne generujú malé aterogénne LDL častice, malé na TG bohaté HDL častice; 

pozorujú sa aj zvýšené hladiny ApoC-III, ktoré znižujú rýchlosť klírensu častíc bohatých na TG, 

ako aj remnantov. Tie spolu s malými aterogénnymi LDL časticami iniciujú aterogénny profil 

u pacientov. Dobrým markerom častíc bohatých na TG (ktoré sa zdajú byť dôležité 

v patomechanizme aterosklerózy) je Non-HDL-C, resp. ApoB, nakoľko samotné LDL-C môže 

byť normálne, avšak množstvo častíc zvýšené (častice VLDL, chylomikróny, remnanty majú stále 

jednu molekulu ApoB).  
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Cieľové hodnoty sú non-HDL-C <2.6 mmol/L a ApoB <80 mg/dL u pacientov s vysokým 

rizikom; a non-HDL-C <2.2 mmol/L a ApoB <65 mg/dL u pacientov s veľmi vysokým rizikom. 

U pacientov s veľmi vysokým rizikom a rekurentnými KV príhodami je odporučené non-HDL-C 

<1,8 mmol/L a ApoB <55 mg/dL. 

Terapeutické stratégie sú založené na statínovej terapii, resp. kombinácii statín+ ezetimib, 

statín + ezetimib + PCSK9 inhibítor, modifikácii životného štýlu, redukcii hmotnosti, ktoré 

predstavuje v mnohých prípadoch najúčinnejší postup na kontrolu hladín TG a HDL. Terapia 

vysokých hladín TG a nízkych HDL-C je ešte stále diskutabilná téma (fibráty, omega-3 PUFA 

a.i.) 

Odporučenia  sú nasledovné: 

- U pacientov s DM. 2. typu s veľmi vysokým rizikom (napr. pacienti s ASCVD a/alebo 

orgánovým poškodením) je odporučená redukcia LDL-C  o ≥ 50% a dosiahnutie LDL-C 

menej ako 1,4 mmol/L (odporučenie I A)  

- U pacientov s DM. 2. typu s  vysokým rizikom je odporučená redukcia LDL-C  o ≥ 50% 

a dosiahnutie LDL-C menej ako 1,8 mmol/L (odporučenie I A)  

- Statíny sú odporučené aj u pacientov s DM 1. typu s vysokým a veľmi vysokým rizikom 

(odporučenie I A) 

- Odporúča sa intenzifikácia statínovej terapie, keď nie sú dosiahnuté cieľové hodnoty, keď 

aj napriek intenzifikácii nie sú dosiahnuté hodnoty, odporúča sa pridanie ezetimibu 

(odporučenie IIa B) 

- Statíny sa môžu zvážiť u pacientov s DM 1.a 2. typu s vekom pod 30 rokov, keď je 

prítomný dôkaz poškodenia koncového orgánu a/alebo je LDL-C > 2,5 mmol/L (keď 

tehotenstvo nie je plánované (odporučenie IIb C) 

- Statíny nie sú odporučené, keď sa zvažuje tehotenstvo u premenopauzálnych žien, resp. 

nie je využívaná adekvátna antikoncepcia (odporučenie III C) 

 

2.7.3 Pacienti po AKS a podstupujúci PCI 

Pri výskyte AKS majú hladiny LDL-C tendenciu poklesu. Cieľom je zahájenie 

hypolipemickej terapie čim skôr a to nezávisle od hladín LDL-C, nakoľko pacienti sú vo veľmi 

vysokom riziku (odporučenie I A). Cieľom je zahájenie 1-4 deň od AKS. Včasná iniciácia je 

dôležitá, nakoľko znižuje riziko rekurentného AKS, stabilizuje aterosklerotický plát a taktiež 

stabilizuje zápalovú odpoveď plátu a pozitívne ovplyvňuje zápalovú aktivitu ischemickej oblasti 

myokardu. 
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Po iniciácii sa odporúča po 4-6 týždňoch skontrolovanie poklesu hladín LDL-C 

a dosiahnutie viac ako 50% poklesu hladín a LDL-C pod 1,4mmol/L (odporučenie IIa C). Keď 

hladiny LDL-C nie sú dosiahnuté za 4-6 týždňov, pridanie ezetimibu v prvom kroku (odporučenie 

I B), resp. PCSK9 inhibítora v II. kroku je odporučené (odporučenie I B).  

U tých pacientoch, u ktorých je statín intolerovaný, ezetimib by mal byť zvážený 

(odporučenie IIa C). U pacientov, ktorý sú po AKS v hospitalizačnej fáze, už užívajú maximálne 

tolerovanú dávku statínu a ezetimib a napriek tomu nedosahujú cieľové hodnoty LDL-C, je možná 

včasná iniciácia PCSK9 inhibítora, preferenčne už počas hospitalizácie (odporučenie IIa C). 

Na základe post hoc analýzy štúdie SECURE-PCI sa odporúča predliečenie alebo 

naloadovanie vysoko dávkovým statínom u pacientov podstupujúcich PCI pre AKS, alebo 

elektívnu PCI (trieda odporučení IIa B). 

 

2.7.4 Srdcové zlyhávanie 

Zníženie cholesterolu statínmi znižuje výskyt SZ u pacientov s CCS (chronic coronary 

syndromes), resp. AKS v anamnéze bez predchádzajúceho SZ. Rozsiahla metaanalýza RCT 

(randomized clinical trials) primárnej a sekundárnej prevencie so statínmi preukázali mierne (10 

%) zníženie prvých nefatálnych hospitalizácií SZ pri liečbe statínmi bez účinku na úmrtie zo SZ v 

rámci obmedzeného RCT obdobia. Avšak neexistuje dôkaz, že statíny môžu zabrániť SZ 

neischemického pôvodu. 

Existujú dôkazy, že podávanie statínov pri SZ pri HKMP (hypetrofickej kardiomyopatii) 

vedie k zníženiu straty kardiomyocytov v procese apoptózy, zníženie oxidačného stresu, zápalu a 

tiež vedie k úprave neurohormonálnej nerovnováhy. Skutočnosť, že tieto lieky nemajú žiadne 

vedľajšie účinky, však nebola potvrdená vo všetkých štúdiách. Statíny zabraňujú produkcii 

konkrétnych prospešných a ochranných faktorov, ako je CoQ10, pričom inhibujú produkciu 

špecifických proteínov zapojených do patologických mechanizmov. Nedávno sa objavila 

hypotéza, že napriek hláseným pozitívnym účinkom, vysoké dávky statínov u pacientov s 

dlhodobým srdcovým zlyhaním vedú k progresii srdcového zlyhania inhibíciou syntézy CoQ10 a 

zosilnením hypertrofie. Možno teda konštatovať, že výhodnosť užívania statínov závisí od 

faktorov, ako je ejekčná frakcia, a existencie iných štandardných indikácií statínovej terapie, 

akými sú aterosklerotické ochorenia alebo vysoký LDL-C. 

V rámci CHSZ existujú 2 veľké klinické štúdie a 24 meta-analýz, ktoré nepreukázali benefit 

statínovej terapie na KV mortalitu a prítomnosť CMP. Bola zistená len redukcia hospitalizácii 
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a malá redukcia v MI. Toto zistenie preukazuje, že rutinné podávanie statínov mimo indikácie ako 

je aterosklerotická choroba srdca nie je pri HF indikovaná. Úloha PCSK9 inhibítorov ešte nebola 

popísaná, v rámci omega-4 PUFA bol zistený malý benefit u pacientov s CHSZ a 9% redukcia 

mortality popisovanej v štúdii GISSI-HF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Syntéza cholesterolu a efekt statínov na blokáciu jeho syntézy a vzťah s tvorbou 

CoQ10. Statíny, čiže inhibítory HMG-CoA reduktázy inhibujú tvorbu mevalonátu a následne 

ďalších produktov kaskády a až tvorbu cholesterolu; zároveň však inhibujú tvorbu ubiquinónu 

(CoQ10), ktorý je dôležitý v energetickom metabolizme a inhibícia jeho tvorby je asociovaná 

s mnohými nežiaducímy účinkami statínov ako je myopatia, vplyv na SZ a.i. (zdroj: 

https://dtb.bmj.com/content/53/5/54) 

 

- na základe toho nie je iniciácia hypolipemickej terapie u pacientov so SZ bez ďalších indikácii 

ako je napr aterosklerotické ochorenie, AKS a.i. (odporučenie III a) 

- taktiež iniciácia hypolipemickej terapii u pacientov s aortálnou stenózou bez koronárnej choroby 

srdca na zníženie progresie stenózy nie je doporučené (odporučenie III a) 
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2.7.5 Chronické obličkové ochorenia 

Chronické ochorenia obličiek, či už podmienené štrukturálnou, alebo funkčnou 

abnormalitou je časté ochorenie vyskytujúce sa u diabetikov v štádiu chronických komplikácií, 

u zle alebo neliečených hypertonikov, prípadne je všeobecne známe, že so zvyšujúcim vekom 

klesá postupne funkcia obličiek. Chronické obličkové ochorenie (CKD) je charakterizované ako 

štrukturálna, alebo funkčná zmena trvajúca viac ako 3 mesiace. Delíme ich na základe príčiny, 

glomerulárnej flitrácie (GF), ako aj na základe albuminúrie. 

 

 

 
 

Obr. 4 Rozdelenie štádií CKD na základe GF a na základe almubinúrie – Klasifikácia 

KDIGO (prevzaté z DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2014.Feb.12464) 

 

 

U pacientov s CKD je zvýšené riziko aterosklerotického postihnutia a zvýšená morbidita 

a mortalita na KV ochorenia – sú prítomné vaskulárne komplikácie, ale aj štrukturálne zmeny 

srdca.  

Pacienti s CKG štádia 3 sú pokladaný ako vysokorizikoví z hľadiska KV rizika a pacienti 

s CKD 4-5 sú vo veľmi vysokom riziku  -  a u nich nie je potreba stanovenia rizika na základe 

SCORE systému. 

Zmeny lipoproteínov pri CKD sú nasledovné: je zistená elevácia TG, pokles HDL-C a posun 

LDL-C smerom k malým aterogénnym časticiam, ako aj zvýšené hladiny Lp(a), nakoľko sa 

predpokladá, že metabolizmus Lp(a) je spätý s funkciou obličiek. 



 39 

Štúdie preukázali, že podávanie statínov najefektívnejšie znižuje KV riziko u miernych až 

stredne ťažkých štádií CKD, zatiaľ čo u vyšších štádií je efekt menší, resp. je potrebná 

intenzívnejšia hypolipemická terapia na rovnaké relatívne zníženie KV rizika (štúdie 4D, SHARP, 

AURORA).  

Pri vyšších štádiách CKD nesmieme zabudnúť na znížené vylučovanie liekov obličkami a na 

ich zvýšené sérové koncentrácie (lieky vylučované obličkami). 

 

U nedialyzovaných pacientov s CKD 3-5 je odporučené podávanie statínu, resp. statín + 

ezetimib, nakoľko títo pacienti sú pokladaný za vysoko, resp. veľmi vysoko rizikových 

(odporučenie I A).  

U pacientov, ktorí už v čase iniciácie dialýzy sú nastavení na statín, resp. statín + ezetimib, 

pokračovanie tejto terapie by malo byť zvážené a to hlavne u pacientov ASCVD (odporučenie IIa 

C).  

U pacientov s potrebou dialýzy, avšak bez ASCVD, podávanie/iniciácia statínovej terapie 

nie je doporučená (odporučenie III A). 
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3. STATÍNY V LIEČBE DYSLIPIDÉMIÍ 

3.1 Všeobecná charakteristika statínov 

 

Statíny sú kompetitívnymi inhibítormi HMG-CoA reduktázy. HMG-CoA (3-hydroxy-3-

metylglutaryl-koenzým A) reduktáza je enzým katalyzujúci hlavný krok syntézy cholesterolu 

konvertovaním HMG-CoA na kyselinu mevalónovú. Jeho inhibícia je obmedzená na syntézu 

intrahepatálneho cholesterolu, čo vedie k zvýšeniu počtu LDL receptorov na hepatocytoch, 

zvýšenému príjmu LDL v pečeni a tým k zníženiu krvného cholesterolu v obehu. Ďalším účinkom 

statínov je inhibícia proliferácie buniek hladkého svalstva v cievnej stene, zlepšenie funkcie 

endotelových buniek, stabilizácia aterosklerotického plátu, antiagregácia a protizápalový účinok. 

Statíny znižujú hladinu LDL a zvyšujú hladiny HDL cholesterolu a hladiny triglyceridov. Hlavnou 

indikáciou liečby statínom je liečba hypercholesterolémie a dosiahnutie cieľov LDL cholesterolu 

u rizikových pacientov. Používajú sa pri familiárnej hypercholesterolémii typu IIa. Liečba 

statínom môže dosiahnuť až 40% zníženie LDL-cholesterolu. Zistilo sa, že statíny sú účinné pri 

liečbe ochorení KVS v počiatočných aj neskorých štádiách ochorení v rámci sekundárnej 

prevencie kardiovaskulárnych príhod, ale môžu byť tiež účinné z hľadiska primárnej prevencie. 

V súčasnosti sa indikácia statínov pri liečbe ochorení KVS rozšírila o mnohé ďalšie 

diagnózy. Indikuje sa pri ateroskleróze v akejkoľvek forme a mieste, dyslipidémii, vysokých 

hladinách LDL cholesterolu, artériovej hypertenzii s veľmi vysokým rizikom, diabetes mellitus 2. 

typu, ale aj pri liečbe chronického srdcového zlyhania. 

 

3.2 Druhy statínov 

 

Statíny sú rozdelené podľa ich indikačného využitia.  

Rozlišujeme statíny:  

- I. generácie (lovastatín),  

- II. generácie (simvastatín, pravastatín) 

- II. generácie (atorvastatín, fluvastatín, rosuvastatín) (Kapur a Musunuru, 2008). 

 

Prvý inhibítor HMG-CoA reduktázy bol mevastatín, bol izolovaný z huby Penicillium 

citrinum. Iné statíny, ako napríklad simvastatín, lovastatín a pravastatín, sú tiež deriváty tejto 

formy, zatiaľ čo atorvastatín, cerivastatín, fluvastatín, pitavastatín a rosuvastatín sú už plne 

syntetické látky. 
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Štruktúra statínu pozostáva z troch zložiek. Prvá časť je analógom k substrátovému 

cieľovému enzýmu HMG-CoA, ktorý kompetitívne inhibuje a vytvára väzbové miesto pre substrát 

enzýmu; ďalšou zložkou je hydrofóbna kompletná kruhová štruktúra, ktorá je kovalentne viazaná 

na analóg substrátu a zúčastňuje sa väzby statínu na väzbové miesto enzýmu. Posledná zložka 

definuje rozpustnosť a farmakokinetické vlastnosti lieku (Gaw a Packard, 2000). Atorvastatín, 

fluvastatín, lovastatín a simvastatín sú relatívne lipofilné zlúčeniny, zatiaľ čo rosuvastatín a 

pravastatín sú viac hydrofilné v dôsledku polárnych hydroxylových skupín a sulfónamidu. 

Statíny sú preto rozdelené podľa rozpustnosti na lipofilné (fluvastatín, simvastatín, 

lovastatín, atorvastatín) a hydrofilné (rosuvastatín a pravastatín). Toto rozlíšenie je dôležité pre 

bezpečnosť terapie, pretože lipofilnosť a hydrofilnosť majú možnú súvislosť s tvorbou nežiaducich 

účinkov statínov, napríklad myotoxicitou. Lipofilné statíny sú považované za toxickejšie, pretože 

ľahšie prenikajú do svalovej bunky, tým ľahšie sa difundujú cez cytoplazmatickú membránu 

buniek a môžu priamo zvýšiť riziko vedľajších účinkov vo forme myopatie alebo rabdomyolýzy. 

 

3.3 Syntéza cholesterolu, mechanizmus účinku a indikácia statínov 

 

Každá bunka má schopnosť biosyntézy cholesterolu. Najaktívnejšou formou je cholesterol 

v bunkách pečene, čreva, kôry nadobličiek a vaječníkov. Syntéza prebieha v cytosóle a časť v 

endoplazmatickom retikule. Všetky atómy uhlíka cholesterolu sú odvodené od acetyl-CoA. Proces 

syntézy cholesterolu vyžaduje energiu vo forme ATP a NADPH. 

Kľúčovým enzýmom syntézy cholesterolu je HMG-CoA reduktáza. V procese regulácie 

syntézy cholesterolu sa aplikuje alosterická regulácia a kovalentná. Alosterická HMG-CoA je 

regulovaná spätnou väzbou na základe vysokých hladín cholesterolu (pri regulácii hladín 

cholesterolu bez ohľadu na pôvod, či je endogénna, syntetická cesta alebo exogénna) a 

mevalonového laktónu. Tento typ kontroly sa tiež používa farmakologicky na liečbu 

hypercholesterolémie inhibítormi reduktázy HMG-CoA. 

 Hormóny, ktoré zvyšujú aktivitu inhibítorov HMG-CoA reduktázy sú tyroxín a inzulín, 

glukagón, zatiaľ čo glukokortikoidy znižujú aktivitu. 

Lipoproteíny zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii celkovej koncentrácie cholesterolu 

transportovaním cholesterolu medzi jednotlivé bunky v tele krvou. Primárny lipoproteín  prenáša 

cholesterol smerom k tkanivám častíc LDL lipoproteínu. Pre tento lipoproteín má každá bunka v 

tele receptor, ktorý umožňuje intracelulárny prístup. Interakcia s LDL receptorom vedie k 

internalizácii do bunky, kde dochádza k degradácii proteínu a k uvoľňovaniu cholesterolu. 
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Zvýšené koncentrácie cholesterolu, ktoré vznikajú pri uvoľňovaní účinných častíc z LDL a 

vyvolávajú inhibičnú spätnú väzbu na aktivitu HMG-CoA reduktázy. Prispieva k aktivácii enzýmu 

acyl-CoA cholesterol acyltransferázy (ACAT) esterifikáciou cholesterolu (estery cholesterolu sú 

hlavnou formou cholesterolu v bunke). Zvýšené hladiny cholesterolu majú za následok zníženie 

expresie LDL receptorov na bunkovom povrchu. Toto zníženie môže byť problematické, ak sa 

zvýši príjem cholesterolu v krvi, ktorý je v krvi vo forme častíc LDL, čo vedie k zníženiu LDL 

receptorov a potom LDL nie je schopný vstúpiť do buniek. Táto nerovnováha vedie k akumulácii 

LDL v krvi a k ich vstupu do cievnej steny cez endotel, najmä ak je endotel poškodený, napr. pri 

hypertenzii alebo pri fajčení. Tento jav má za následok progresívny vývoj aterosklerózy. Existujú 

tiež vrodené defekty LDL receptorov, ktoré môžu viesť k defektom regulácie metabolizmu 

cholesterolu a prispievajú k vzniku skorého prejavu ochorenia KVS v dôsledku progresie 

aterosklerotických zmien. 

Statíny, inhibítory 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktázy vykazujú 

inhibičný účinok na blokovanie HMG-CoA reduktázy, enzýmu, ktorý katalyzuje podstatný krok 

de novo syntézy cholesterolu. Všetky statíny sú kompetitívnymi inhibítormi inhibítora HMG-CoA 

reduktázy. Rosuvastatín má najsilnejšie väzbové interakcie s HMG-CoA reduktázou zo všetkých 

statínov. 

Použitie statínov (simvastatín, pravastatín, lovastatín, fluvastatín, atorvastatín a 

rosuvastatín) sa stalo preferovanou metódou liečby zvýšených LDL-C u detí a dospievajúcich, 

ktorí spĺňajú kritériá farmakoterapie. Ich použitie je všeobecne bezpečné a dobre znášané. Je však 

dôležité si uvedomiť, že cholesterol je stavebnou zložkou bunky, prekurzorom steroidných 

hormónov, metabolitmi vitamínu D a je dôležitým faktorom myelinácie neurónov a rastu mozgu. 

Môžu vykazovať vedľajšie účinky na rast, pubertálny vývoj a funkciu endokrinného systému, je 

preto dôležité obmedziť ich použitie u detí. Okrem toho sa pozorovali hypovitaminózy u vitamínov 

rozpustných v tukoch, pretože sú transportované lipoproteínmi. 

Statíny sú indikované najmä u pacientov s izolovanou hypercholesterolémiou, 

hyperlipoproteinémiou vo fenotype IIa vrátane heterozygotnej familiárnej hypercholesterolémie. 

Sú indikované pri liečbe hyperlipidémie typu IIb, vrátane pacientov s rodinnou kombinovanou 

hyperlipidémiou. V súčasnosti je hlavnou indikáciou prítomnosť aterosklerózy v akejkoľvek 

forme a lokalizácii, dyslipidémia, vysoký LDL cholesterol, hypertenzia s veľmi vysokým rizikom. 
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3.4 Mechanizmus pozitívnych pleiotropných účinkov statínu 

 

Statíny majú významný vplyv na ochorenia KVS nielen znížením aktivity HMG-CoA 

reduktázy a ich účinok je všeobecne opísaný ako pleiotropný. 

Poznáme rôzne pozitívne pleiotropné účinky statínov, medzi ktoré patrí: 

 

1. Regulácia prozápalových cytokínov 

Kardiovaskulárne ochorenie súvisí so zvýšenou hladinou prozápalových cytokínov, ktoré sú 

produkované aktivovanými makrofágmi, endotelovými bunkami a monocytmi. Zápalové 

cytokíny, ako sú tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-a) a interleukín 6 (IL-6), majú negatívny 

účinok na kardiomyocyty a indukujú ich apoptózu. V niekoľkých štúdiách sa ukázalo, že C-

reaktívny proteín (CRP) má priamu úlohu vo vývoji aterotrombózy a je tiež špecifickým 

markerom. Protizápalový účinok statínov bol popísaný v štúdii JUPITER, v ktorej sa zistilo 

významné zníženie hladiny hs-CRP po podaní statínov. V ďalšej štúdii sa pozoroval pokles hladín 

CRP u pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí užívali statíny. 

 

 

2. Prevencia recidivujúcej ischémie 

Anti-ischemickým účinkom statínov je stabilizácia aterosklerotického plátu inhibovaním 

migrácie a adhézie zápalových makrofágov a zabránením ruptúry plátu. V štúdiách o pravastatíne 

sa ukázalo, že statíny sú schopné inhibovať metabolizmus cholesterolových makrofágov in vitro, 

ale tiež in vivo. Inhibícia biosyntézy cholesterolu znižuje aktiváciu makrofágov, tvorbu penových 

buniek a preto znižuje riziko trombózy. Anti-ischemický účinok statínov je tiež založený na 

zlepšení endotelovej funkcie. Viaceré klinické štúdie preukázali antitrombotický účinok statínov 

nezávisle od zníženia hladiny lipidov. Tento účinok je sprostredkovaný blokádou expresie a 

aktiváciou tkanivového faktora. Faktor tkaniva je glykoproteín, ktorý aktivuje faktor X na faktor 

Xa. Ďalší mechanizmus je založený na inhibícii aktivácie faktora V a XIII. Liečba simvastatínom 

v dávke 40 mg/deň má za následok významné zníženie trombínu a faktora Va a indukuje 

inaktiváciu faktora Va sprostredkovanú proteínom C. Ďalším dôležitým antitrombotickým 

účinkom je inhibícia funkcie aktivácie krvných doštičiek a eNOS sprostredkovaná zvýšením oxidu 

dusnatého (NO), zníženie syntézy cholesterolu tromboxánom A2. Statíny tiež ovplyvňujú 

hemostázu prostredníctvom ich účinku na fibrinolýzu. Cievny endotel je ďalším hlavným cieľom 

účinku. Trombomodulín je transmembránový glykoproteín, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri 
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udržiavaní normálnej funkcie endotelových buniek. Zistilo sa, že statíny interferujú s produkciou 

a aktivitou trombomodulínu a endotelových buniek s účinkom na koaguláciu krvi. 

 

3. Liečba endoteliálnej dysfunkcie 

Endotel je multifunkčná časť steny cievy a podieľa sa na mnohých procesoch v organizme, 

ako sú zápalové reakcie, zrážanie krvi a regulácia cievneho tonusu a výskyt aterosklerózy. 

Endoteliálna dysfunkcia je charakterizovaná poruchou vazodilatácie a vazokonstrikcie. Poškodená 

rovnováha medzi vazodilatačným NO a vazokonstrikčným endotelínom-1 (ET-1) zohráva dôležitú 

úlohu v neischemických formách srdcového zlyhania. Znížená biologická dostupnosť NO 

prispieva k zhoršeniu infarktu myokardu ľavej komory. Oxid dusnatý tvorí prevažne dva izoméry 

NO syntázy: endotelová syntáza oxidu dusnatého (eNOS) a indukčná syntáza oxidu dusnatého 

(iNOS). Izoforma eNOS je spojená s cytoplazmovou membránou a je zapojená do vazodilatácie a 

ochrany endotelu. Statíny indukujú expresiu eNOS v endotelových bunkách, aby sa zabezpečila 

ochrana endotelu. Zistilo sa, že proteínová kináza Akt je kľúčovým regulátorom rastu a prežitia 

buniek, metabolizmu glukózy buniek a regulácie eNOS. Pri liečbe simvastatínom sa zistila 

významná indukcia proteínkinázy Akt, ktorá viedla k zvýšeniu produkcie NO. 

Oxid dusnatý má množstvo ochranných funkcií (inhibícia agregácie krvných doštičiek, 

inhibícia zápalu a proliferácie buniek hladkého svalstva), t.j. indukcia Akt pomocou statínov, ktoré 

znižujú kardiovaskulárne príhody u pacientov užívajúcich tieto lieky. Zvýšená produkcia voľných 

kyslíkových radikálov a zvýšený oxidačný stres spôsobujú endoteliálnu dysfunkciu. Statíny majú 

antioxidačné účinky, znížený NADPH má pozitívny vplyv na migráciu mononukleárnych buniek 

do steny cievy. In vitro experimenty ukázali, že statíny môžu modulovať zápal prostredníctvom 

inhibície (ICAM-1). 

 

4. Antiarytmický účinok statínov 

Statíny majú schopnosť podporovať neoangiogenézu pri ischémii myokardu a pomáhajú 

predchádzať riziku náhlej smrti. Antiarytmické účinky statínov môžu výrazne znížiť riziko 

fibrilácie predsiení u pacientov s ischemickou chorobou srdca. Fibrilácia predsiení je bežná 

arytmia a výrazne zvyšuje morbiditu a mortalitu. Prevencia predsieňovej fibrilácie môže byť 

jedným zo základných mechanizmov, prečo statíny zlepšujú prognózu u týchto pacientov. 

Mechanizmus účinku statínov na prevenciu arytmií môže zahŕňať zníženie sympatického tonusu. 
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3.5 Možné negatívne pleiotropné účinky statínov 

 

Vo všeobecnosti sú statíny dobre tolerované a závažné nežiaduce účinky sú pomerne 

zriedkavé. Najobávanejším vedľajším účinkom je svalová myopatia a rabdomyolýza, ktorá môže 

mať aj fatálne následky. Incidencia myopatie je nízka (približne jeden prípad 1000 liečených 

pacientov) a závisí od dávky statínu. Môže sa zvýšiť, keď sa statíny podávajú v kombinácii s 

látkami, ktoré majú spoločné metabolické cesty. Patofyziologické mechanizmy indukovanej 

trombocytopénie môžu byť rozdelené do dvoch hlavných kategórií: (1) zníženie tvorby krvných 

doštičiek z dôvodu útlmu kostnej drene a (2) zvýšenie klírensu krvných doštičiek na periférii kvôli 

možným efektorovým mechanizmom. 

V niektorých prípadoch sa zistilo, že pacienti užívajúci nízke dávky rosuvastatínu mali 

významne vyššie riziko vážneho poškodenia obličiek a rabdomyolýzy než pacienti užívajúci iné 

statíny. Statíny môžu mať negatívny vplyv na svalovú, obličkovú a nervovú sústavu a nedávne 

štúdie opísali nepriaznivý vplyv na diastolickú funkciu ľavej komory srdca, a to ako pri 

monoterapii, tak pri kombinovanej terapii s inými liekmi. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky 

statínov patrí myopatia, ktorej prítomnosť v klinickej praxi dosahuje približne 10 % a v niektorých 

prípadoch môže dôjsť k závažnej rabdomyolýze. Menej časté vedľajšie účinky statínov zahŕňajú: 

periférnu neuropatiu, zhoršenú kontraktilitu myokardu a hepatotoxicitu. Tieto rozpoznané 

vedľajšie účinky môžu byť spojené s prenyláciou poškodených proteínov, potenciálnym 

nedostatkom koenzýmu Q10, genetickými zmenami, ochranou antioxidantov, abnormálnou 

glykozyláciou proteínov kvôli nedostatku dolicholu a podľa odborníkov aj pri nedostatku určitých 

selenoproteínov. 

Liečba statínom môže mať negatívny vplyv na hladinu glukózy v krvi. Niektoré práce 

poukázali na zhoršenú glukózovú toleranciu. V randomizovanej štúdii JUPITER  sa zistilo 26 % 

zvýšenie prevalencie diabetes mellitus po podaní rosuvastatínu. V ďalšej štúdii sa zistilo, že 

diabetogénny účinok je závislý od dávky, s 12 % vyšším rizikom pri vysokých dávkach statínov. 

Statíny môžu priamo reagovať s glukózovými receptormi, mitochondriami a sekréciou inzulínu 

beta bunkami a zhoršiť inzulínovú rezistenciu. 

Larry Husten (2005) zistil, že prevalencia nežiaducich účinkov spojených s podávaním 

rosuvastatínu je vyššia ako u iných dostupných statínov na základe analýzy nežiaducich udalostí. 

V období (od 10.01.2003 do 09.30.2004) bola prítomnosť vedľajších účinkov zahŕňajúca 

rabdomyolýzu, proteinúriu/nefropatiu alebo zlyhanie obličiek významne vyššia (p <0,001) u 

pacientov liečených rosuvastatínom ako u pacientov v liečbe simvastatínom, pravastatínom a 
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atorvastatínom. Avšak miera nežiaducich udalostí v tejto štúdii bola stále výrazne nižšia ako v 

prípade cerivastatínu (p = 0,001), ktorý bol následne stiahnutý z trhu. 

Prajapati a kol. sledovali prípady pankreatitídy vyvolanej atorvastatínom. Klinický obraz 

sa následne zlepšil po prerušení liečby liekom. 

McKenney a kol., 2003 implementujú jednu z najväčších štúdií (STELLAR), v ktorej je 

závislosť dávok statínov v porovnaní so zmenami v lipidovom profile a cieľovou hodnotou. 

Výsledky ukazujú, že 10-40 mg rosuvastatínu má významne vyššiu účinnosť ako 10-80 mg 

atorvastatínu, ako je 10-80 mg simvastatínu a pravastatín 10 až 40 mg, ktoré sú dosiahnuté 

cieľovými hodnotami LDL-cholesterolu a non-HDL cholesterolu. Rosuvastatín 10 mg znižuje 

hladinu LDL-cholesterolu o 46 %, čo bolo významne vyššie (p <0,002) ako 37% zníženie 

dosiahnuté s 10 mg atorvastatínu a 28 % až 39 % zníženie dosiahlo 10-40 mg so simvastatínom a 

20 až 30 % zníženie dosiahnuté pravastatínom 10-40 mg. V skupine s podaním 40 mg 

rosuvastatínu sa zistilo zníženie hladín LDL cholesterolu o 55 %, čo je výrazne viac ako v prípade 

atorvastatínu a 48  % zníženie (p <0,002).  

 

3.6  Statíny a medicína založená na dôkazoch 

 

 Je všeobecne známe, že statíny znižujú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu či už v rámci 

primárnej, ako aj sekundárnej prevencie, ešte pred vznikom ischemického inzultu. Vie sa, že 

statíny inhibujú HMG-CoA reduktázu, kľúčový enzým pri sekrécii cholesterolu, ale účinok 

statínov siaha oveľa ďalej a nie všetky priaznivé účinky sa dajú vysvetliť len touto kompetitívnou 

inhibícou. Sú mnohé štúdie popisujúce pozitívne pleiotropné účinky statínov, ktoré vybočujú len 

z inhibičného a modulačného vplyvu statínov na LDL častice a celkovo lipidový profil. 

 Do dnešného dňa existuje veľké kvantum štúdií sledujúcich vplyv statínovej monoterapie 

alebo kombinovanej buď v súvislosti s primárnou alebo sekundárnou prevenciou 

kardiovaskulárnych ochorení. 

 V tejto časti si kladiem za cieľ rozpísať najvýznamnejšie štúdie, ktoré prispeli k postaveniu 

statínov ako účinných liečiv v rôznych štádiách kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií. 

3.6.1 Primárna prevencia 

 

 Dôležitou štúdiou v rámci primárnej prevencie bola štúdia WOSCOPS (West of Scotland 

Coronary Prevention Study). Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či liečba pravastatínom vo vybranej 
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populácii mužov so stredne ťažkou hypercholesterolémiou a bez anamnézy infarktu myokardu 

znižuje incidenciu nefatálneho infarktu myokardu a úmrtia na ICHS. 

 Štúdia WOSCOPS bola randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená. Bolo do 

nej zaradených celkovo 6595 mužov medzi 45 a 64 rokmi, s hladinou LDL cholesterolu nalačno 

viac ako 4,0 a zároveň menej ako 6,0 mmol/l a súčasne bez anamnestického záznamu o IM. 

Pacientom bola náhodne určená liečba pravastatínom (40 mg každý večer) alebo placebom po 

dobu 5 rokov. Primárnym endpointom štúdie bol prvý výskyt nefatálneho IM alebo úmrtia na 

ICHS príčiny. Zistilo sa, že podávanie pravastatínu, ale nie placeba, viedlo k zníženiu hladín 

celkového cholesterolu, LDL-C a TG a k zvýšeniu hladín HDL-C. Taktiež sa potvrdil pozitívny 

efekt zníženia celkového ako aj LDL cholesterolu na celkovú mortalitu (pokles o 22%) a 

koronárnu mortalitu (pokles o 28%) . 

 Táto štúdia ako prvá preukázala, že liečba statínom u pacientov s hypercholesterolémiou bez 

symptomatickej ICHS nielen znižuje LDL-C, ale znižuje aj množstvo fatálnych a nefatálnych 

cerebrovaskulárnych príhod. Dôležitým obmedzením tejto štúdie bolo, že boli zahrnutí iba muži s 

ťažkou hypercholesterolémiou (hladiny LDL cholesterolu > 4 mmol/l) . 

 Ďalšou štúdiou v rámci primárnej prevencie bola štúdia CARDS (The Collaborative 

Atorvastatin Diabetes Study). Diabetes mellitus typu 2 je spojený so signifikantne zvýšeným 

kardiovaskulárnym rizikom. Úloha možnej hypolipidemickej liečby statínmi v rámci primárnej 

prevencie kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s DM bola pred touto štúdiou nedostatočne 

definovaná. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť účinnosť atorvastatínu v dávke10 mg denne v rámci 

primárnej prevencie závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, 

ktorí však nemajú vysoké koncentrácie LDL-cholesterolu. 

 Do tejto štúdie bolo zaradených 2838 pacientov vo veku 40 - 75 rokov v rámci 132 centier 

vo Veľkej Británii a Írsku. Pacienti boli randomizovaní na skupinu s podávaním placeba (n = 1410) 

alebo atorvastatínu 10 mg denne (n = 1428). Primárnym endpointom bol čas do prvého výskytu 

akútnej koronárnej príhody alebo CMP. 

 Zistilo sa, že podávanie 10 mg atorvastatínu signifikantne znížilo (o 27%) celkovú 

mortalitu, potrebu revaskularizačných zákrokov na koronárnych cievach o 31%, výskyt akútneho 

koronárneho syndrómu (zníženie o 36%) a CMP (48%) v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Potvrdilo sa, že podávanie atorvastatínu 10 mg denne, je bezpečnou a účinnou metódou na zníženie 

rizika kardiovaskulárnych príhod, ako aj CMP, u pacientov s DM 2. typu bez vysokej hladiny 

LDL-cholesterolu. 
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 Ďalšou štúdiou bola Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention štúdia 

(AFCAPS/TexCAPS). V tejto štúdii sa sledoval vplyv lovastatínu na vznik akútnych koronárnych 

príhod. Hoci bolo potvrdené, že zníženie cholesterolu znižuje vznik fatálnych a nefatálnych 

koronárnych príhod u pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS), až do zverejnenia tejto 

štúdie nebolo sledované, či pozitívny efekt zníženia LDL cholesterolu je platný aj u jedincov s 

priemernou hladinou sérového cholesterolu a či je platný oproti štúdii WOSCOPS aj pri ženách a 

starších osobách. 

 Do tejto štúdie bolo zaradených celkom 5608 mužov a 997 žien s priemernou sérovou 

koncentráciou celkového cholesterolu a LDL-C a podpriemernými hodnotami HDL-C 

(charakterizované na základe percentilov). Zistilo sa, že po priemernej dobe sledovania 5,2 rokov, 

lovastatín signifikantne znížil (37%) výskyt prvých akútnych závažných koronárnych príhod, 

infarktu myokardu, vzniku/prejavov nestabilnej anginy pectoris a potreby koronárnej 

revaskularizácie. 

 

3.6.2 Sekundárna prevencia 

 

 V rámci sekundárnej prevencie prvé výsledky priniesla Scandinavian Simvastatin Survival 

štúdia (štúdia 4S). Táto štúdia bola navrhnutá tak, aby umožnila hodnotenie účinku zníženia 

hladiny cholesterolu (simvastatínom) na mortalitu a morbiditu pacientov s už prítomnou ICHS. 

Do tejto štúdie bolo zaradených celkovo 4444 pacientov s anginou pectoris alebo infarktom 

myokardu a sérovým cholesterolom v koncentrácii 5,5-8,0 mmol/l. Pacienti boli následne 

randomizovaní do dvoch skupín s podávaním 20-40 mg simvastatínu denne alebo placeba.  

 Pri hodnotení výsledkov sa pozoroval štatisticky významný pokles (42%) koronárnej 

mortality a IM a bol pozorovaný pokles celkovej mortality o 30%. Bolo pozorované aj zníženie 

vzniku CMP o 30 %. 

 Štúdia CARE (Cholesterol And Recurrent Events) sledovala benefit znižovania cholesterolu 

v rámci sekundárnej prevencie aj u pacientov s normálnymi hladinami cholesterolu (Sacks a kol., 

1996). V tejto dvojito zaslepenej štúdii trvajúcej päť rokov sa pacientom podávala dávka 40 mg 

pravastatínu denne alebo placeba. Bolo zahrnutých 4159 pacientov (3583 mužov a 576 žien) s 

prekonaným infarktom myokardu. Cieľová skupina pacientov bola skupina s celkovou hladinou 

cholesterolu v plazme nižšou ako 240 mg /dl (< 6,19 mmol/l) a hladinou LDL-C v rozsahu 115-

174 mg/dl (3 - 4,5 mmol/l). Primárnym cieľom bolo zistenie vplyvu podávania statínu na vznik 



 50 

fatálnych koronárnych príhod alebo nefatálneho infarktu myokardu. V tejto štúdii sa zistilo 

signifikantné zníženie kardiovaskulárneho rizika (o 24%). 

 Ďalšou štúdiou bola LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease). 

V tejto štúdii sa sledoval vplyv pravastatínu v rámci sekundárnej prevencie nestabilnej anginy 

pectoris alebo infarktu myokardu u pacientov s koronárnou chorobou srdca. Z analýzy výsledkov 

tejto štúdie vyplýva signifikantné zníženie sledovaných parametrov v skupine s podávaním 

aktívnej látky, pravastatínu. 

 V rámci sekundárnej prevencie nasledovali ďalšie významné štúdie, ktoré dokumentovali 

vplyv a uplatnenie statínov v rámci sekundárnej prevencie u vysokorizikových pacientov. Jednalo 

sa konkrétne o nasledujúce štúdie HPS, ALL-HAT LLT, ASCOT LLA a štúdiu PROSPER.  

 Štúdia Heart Protection (HPS) sa pokladá za najväčšiu štúdiu zameranú na sledovanie 

vplyvu statínov. Do tejto štúdie bolo zaradených celkovo 20536 pacientov z Veľkej Británie (vo 

veku 40 až 80 rokov) s diagnózou ischemickej choroby srdca, ako aj iní vysoko rizikoví pacienti 

bez dokumentovanej ICHS s diagnózou iných okluzívnych arteriálnych ochorení a DM, ktorí na 

základe vtedy platných kritérií neboli indikovaní na liečbu statínom. Pacienti boli náhodne 

rozdelení na skupinu s podávaním 40 mg simvastatínu denne alebo na skupinu s podávaním 

placeba. 

 Z tejto štúdie vyplynulo, že pridanie simvastatínu má signifikantné uplatnenie v rámci 

zníženia kardiovaskulárnych príhod pre širokú škálu vysoko rizikových pacientov (a diagnóz), bez 

ohľadu na ich počiatočnú koncentráciu cholesterolu. 

 Dve veľké štúdie a to ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Lipid 

Lowering Arm) a ALLHAT-LLT ( The Large Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment 

o Prevent Heart Attack Trial) sledovali vplyv pacientov u vysoko rizikových hypertonikov. Štúdia 

ASCOT-LLA zistila, že podávanie 10mg/deň atorvastatínu viedla k signifikantnému zníženiu 

relatívneho rizika, zatiaľ čo v štúdii ALLHAT-LLT pri liečbe pravastatínom (20-40mg /deň) nebol 

ani jeden rozdiel signifikantný. 

 Signifikantné zníženie mortality z kardiovaskulárnych príčin (CMP, koronárne príhody) v 

rámci skupiny pacientov nad 70 rokov odhalila Prospective Study of Pravastatin in the Elderly At 

Risk (PROSPER štúdia). 

 Dôležité výsledky priniesla štúdia REVERSAL (The Reversal of Atherosclerosis with 

Aggressive Lipid Lowering). Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vplyv intenzívnejšieho znižovania 

hladiny lipidov (pomocou atorvastatínu 80mg/deň resp. pravastatínu 40mg/deň), ako bolo na 

základe vtedajších odporučení, pri sekundárnej prevencii u pacientov s ischemickou chorobou 
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srdca (ICHS), a to najmä u tých, ktorí sú asociovaní s vysokým rizikom morbidity a mortality. 

Sledovali sa aterosklerotické pláty, ich veľkosť a konzistencia na základe intravenózneho 

ultrazvuku a ich zmeny počas liečby vysokými dávkami statínov. 

 Táto štúdia bola dvojito zaslepená, randomizovaná, vykonaná v 34 centrách. Štúdia 

prebiehala v rokoch 1999 až 2001 a bolo v nich randomizovaných celkovo 654 pacientov vo veku 

35 až 78 rokov so symptomatickou ischemickou chorobou srdca. 

 Zistilo sa, že u pacientov liečených atorvastatínom vo vysokých dávkach (80mg/deň) bola 

po 18 mesiacoch intenzívnej liečby pozorovaná signifikantná redukcia aterosklerotických lézii a 

veľkosti plátu. Zmenšenie veľkosti lézií bolo výraznejšie v skupine pacientov s podávaním 

atorvastatínu ako v skupine s pravastatínom. Tento nález možno vysvetliť výraznejším vplyvom 

atorvastatínu na hladinu LDL aj CRP v porovnaní s pravastatínom. Redukcia mortality bola zistená 

v prípade atorvastatínu už po prvom mesiaci podávania liečby. 

 V štúdii PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy) bolo za 

cieľ porovnať v tej dobe odporúčané podávanie štandardnej dávky pravastatínu (40mg/deň) s 

podávaním vysokých dávok atorvastatínu (80mg/deň) u pacientov s akútnym koronárnym 

syndrómom (AKS) a zistiť ich vplyv na endpoint štúdie a to na mortalitu z akýchkoľvek 

kardiovaskulárnych príčin. Účinok bol zjavný už v skorých fázach po začatí liečby a bol 

konzistentný aj po dvojročnej dobe sledovania. Výsledky tejto štúdie spochybnili vtedajšie pokyny 

a načrtli nové ciele hladín LDL-C u pacientov po AKS. Zistilo sa, že v skupine s podávaním 

atorvastatínu došlo k signifikantnému zníženiu LDL-C (1,60 mmol/l) v porovnaní so skupinou s 

podávaním pravastatínu (2,46 mmol/l). Toto výrazné zníženie bolo spojené v skupine s podávaním 

atorvastatínu so signifikantným znížením kardiovaskulárnej mortality o 16% v porovnaní s vtedy 

štandardnou liečbou pravastatínom (p<0,005). Tento výsledok potvrdil dôležitosť zníženia hladín 

LDL-C pod cieľové hodnoty, čo potvrdila aj štúdia Treating to New Targets (TNT štúdia).  

 Na základe týchto výsledkov predchádzajúcich štúdií sa upriamila pozornosť na schopnosť 

atorvastatínu vo vysokých dávkach znížiť veľkosť aterosklerotického plátu (spôsobiť jeho 

regresiu), regulovať (znížiť) zápalovú reakciu a tak stabilizovať plát a signifikantne znížiť 

kardiovaskulárnu mortalitu. Vplyv atorvastatínu na plát a zápalové parametre ešte viac zdôraznili 

pozitívne pleiotropné účinky statínov, ktoré nesúvisia priamo s reguláciou syntézy cholesterolu a 

ovplyvnením lipidového profilu. 

 JUPITER štúdia (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: an Intervention 

Trial Evaluating Rosuvastatin) bola zameraná na testovanie hypotéz predchádzajúcich štúdií, na 

základe ktorých sa predpokladalo, že  zápal zohráva kľúčovú úlohu v aterogenéze; že zápalový 



 52 

biomarker hsCRP nezávisle predpovedá cievne príhody a zlepšuje globálnu klasifikáciu rizika bez 

ohľadu na hladiny LDL-cholesterolu, že statínová terapia znižuje hsCRP do značnej miery 

nezávisle na znížení LDL-cholesterolu, že u pacientov s diagnózou akútneho koronárneho 

syndrómu, ako aj u stabilných pacientov je benefit statínov spojený so znížením a dosiahnutím 

cieľového hsCRP; a a zistiť/potvrdiť, prečo v prechádzajúcich štúdiách AFCAPS / TexCAPS, 

nebol pozorovaný žiadny klinický prínos statínov u pacientov s hladinami LDL-cholesterolu pod 

150 mg/dl (pod 3,88 mmol/L), ktorí mali zároveň hsCRP pod 2 mg/l oproti pacientom s LDL pod 

150 mg/dl a hsCRP nad 2 mg/l. Čiže štúdia JUPITER mala za cieľ priamo potvrdiť štúdie 

AFCAPS/TexCAPS, že statíny znižujú kardiovaskulárne riziko/ kardiovaskulárne príhody u 

pacientov s normálnymi hladinami LDL, ale zvýšenými hsCRP, ktorí sa vtedy vymykali zo 

všetkých guidelines. 

 V tejto štúdii bolo zaradených 11001 mužov a 6801 žien, ktorí mali hodnoty hsCRP nad 2 

mg/l a hladiny LDL-C  pod 130 mg/dl. Boli randomizovaní na liečbu 20 mg rosuvastatínom, alebo 

placebom. Endpoint štúdie bol výskyt kardiovaskulárnej mortality, potreby revaskularizácie, vznik 

nefatálnej CMP a IM. V aktívnej skupine bol zistený signifikantný pokles primárnych endopintov 

o 44% (p<0,00001); CMP o 48%; IM o 54 %; potreby revaskularizácie o 44 % a celkovej mortality 

o 20 %. Bolo zistené, že u pacientov, ktorí dosiahli hladinu LDL-C pod 1,8 mmol/l  bola 

prítomnosť endpointov signifikantne znížená. 

 Sledovaním podskupín pacientov, ktoré vznikli na základe výsledkov sa zistilo, že u 

pacientov, ktorí dosiahli hladinu LDL-C pod 1,8 mmol/l  sa pozorovalo 55% zníženie rizika 

primárnych endpointov. U pacientov, ktorí dosiahli cieľovú hladinu hsCRP menej ako 2 mg/l došlo 

až k 62% (p<0.0001) redukcii. Súčasné dosiahnutie hladín LDL-C pod 1,8 mmol/l a hsCRP pod 

2mg/l viedlo k až 65% zníženiu rizika. Pacienti, ktorí dosiahli aj LDL nižšie ako 1,8 mmol/l a 

hsCRP menej ako 1,0 mg/l mali najväčší benefit tejto liečby vďaka zníženiu rizika o 79%. 
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4. Iné bežne dostupné hypolipemiká 

4.1 Ezetimib 

 

Ezetimib patrí po statínoch k najčastejšie predpisovaným hypolipemikám. Ezetimib 

účinkuje cez Niemann-Pick C1-like 1 proteín, ktorý sa nachádza na povrchu enterocytov a zohrá 

kľúčovú úlohu pri absorpcii cholesterolu z čriev. Dochádza k zníženiu cholesterolu v portálnom 

riečišti a hepatocyty na to reagujú zvýšenou expresiou LDL receptorov, ktorý v následnosti vedie 

k zníženiu cirkulujúcich hladín LDL-C. Efekt je podobný ako v prípade statínov a PCSK9-

inhibítorov a to efekt cez upreguláciu LDL receptorov na povrchu hepatocytov. Zníženie hladín 

cirkulujúcej LDL však má za následok metódou spätnej väzby vystupňovanie intracelulárnej 

syntézy cholesterolu v hepatocytoch. Pre tento efekt je vhodné podávať ezetimib spolu so 

statínom, pričom sa dosiahne najväčšia účinnosť. Pri súčasnom podávaní so statínmi ezetimib 

znižuje až 3-násobne hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP) a LDL-C s vysokou citlivosťou v 

porovnaní so monoterapiou statínmi. Kombinovaná terapia teda potencuje účinnosť znižujúcu 

LDL-C, pričom sa vyhýba nepriaznivým účinkom vysoko dávkových statínov. Pri monoterapii 

ezetimibom je pokles LDL-C do 10-15%, pri podávaní v kombinácii so statínom je pokles 20% 

nad rámec poklesu pri samotnom podávaní statínu.  

Medzinárodná randomizovaná multicentrická štúdia IMPROVE-IT preukázala, že 

podávanie ezetimibu vysokorizikovým pacientom s maximálne dávkovaným statínom malo ďalšie 

účinky znižujúce LDL-C, čo viedlo k významnému prínosu v rámci zníženia KV rizika. Ešte 

výraznejší bol efekt v prípade podávania v skupine pacientov s DM 2.typu. Podávanie ezetimibu 

spolu so statínom významne znížilo hladiny CRP a inzulínu, zvýšilo hladiny adiponektínu a 

citlivosť na inzulín a znížilo množstvo viscerálneho tuk a krvný tlak u pacientov s 

hypercholesterolémiou, v porovnaní so samotným statínom. 

Nedávna štúdia EWTOPIA 75 sledovala zníženie LDL-C a primárnych a sekundárnych 

endpointov s ezetimibom v monoterapii u pacientov vo veku ≥ 75 rokov so zvýšeným LDL-C. 

Štúdia preukázala signifikantné zníženie primárnych, ako aj sekundárnych endpointov, taktiež 

nutnosti revaskularizácie u pacientov v aktívnom ramene. Vzhľadom na otvorený charakter štúdie, 

jej predčasné ukončenie a problémy s následným sledovaním, pozorovaný rozsah prospechu 

monoterapie s ezetimibom je potrebné interpretovať opatrne.  

V ďalšej štúdii sa preukázalo významné zníženie LDL-C kombináciou statínu a ezetimibu, 

ako aj výskytu závažných aterosklerotických príhod u širokého spektra pacientov s pokročilým 

chronickým ochorením obličiek. V štúdii PRECISE-IVUS sa zistilo, že kombinácia statínu a 
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ezetimibu vykazovala väčšiu regresiu koronárnych plákov u pacientov, ktorí podstúpili perkutánnu 

koronárnu intervenciu v porovnaní so monoterapiou statínmi. 

S prihliadnutím na vyššie uvedené poznatky je racionálne využitie ezetimibu u pacientov 

v kombinácii s maximálnou tolerovanou dávkou statínov na dosiahnutie cieľových hodnôt 

(odporúčanie trieda I EAS/ESC). Monoterapia ezetimibom je vyhradená pre pacientov, ktorí 

netolerujú ostatné hypolipemiká a nedosahujú cieľové hodnoty LDL-C (odporučenie trieda IIA).  

 

4.2 Fibráty & Živice & Kyselina nikotínová 

  

Ďalšou skupinou liečiv sú fibráty. Aj keď sú fibráty - agonisti jadrových PPAR pomerne 

dlho a často používanými hypolipidemikami, presný mechanizmus ich účinku bol objasnený 

relatívne nedávno. Fibráty pôsobia ako agonisti vnútrojadrových receptorov, tzv. PPAR 

(peroxisome proliferator-activated receptor). Ich najdôležitejší účinok je zvýšená aktivácia 

lipoproteínovej lipázy. V dôsledku zvýšenia aktivity tohto enzýmu dochádza k urýchleniu 

katabolizmu VLDL. Znižuje sa syntéza VLDL v pečeni a súčasne sa znižuje aj pečeňová syntéza 

apolipoproteínu B a syntéza mastných kyselín. Ďalej sa zvyšuje katabolizmus mastných kyselín 

zvýšením beta-oxidácie. V dôsledku stimulácie PPAR dochádza k vzostupu syntézy majoritného 

apolipoproteínu HDL, teda apolipoproteínu A. Najvýraznejší efekt fibrátov môžeme očakávať u 

kombinovaných hyperlipoproteinémii s vyšším cholesterolom aj TG a u hypetriglyceridemických 

foriem HLP. Fibráty sú často podávané pacientom s diabetes mellitus a je potrebné uviesť, že práve 

diabetické dyslipoproteinémie sú nimi dobre ovplyvniteľné. Po terapii fibrátmi sa znižuje počet 

tzv. „small dense LDL“, ktoré majú veľký aterogénny potenciál. Fibráty je možné podávať v 

monoterapii, ale podľa posledných výsledkov štúdii aj s ezetimibom. 

Aktuálne na Slovensku dominuje fenofibrát, ostatné fibráty sa nepoužívajú. Pri podávaní 

fenofibrátu je pozorovateľný pokles TG, vzrast koncentrácie HDL-C. Jeho efekt na LDL-C je malý 

v podobe cca 10% redukcie. Dôležité však je, že fenofibrát znižuje hladinu malých aterogénnych 

LDL častíc až o 50%.  

V súčasnosti sa použitie fenofibrátu limituje na zmiešané dyslipidémie a to hlavne 

v kombinácii so statínom. Vhodným liekom sú aj v prípade hypertriglycerolémie s normálnymi 

hladinami LDL-C. Dôležitým faktorom využije je aj DM a mikroangiopatia pre spomenutý dobrý 

efekt v tejto populácii pacientov. 
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Živice - sekvestranty žlčových kyselín: sú nevstrebateľné z tráviaceho traktu. Miestom ich 

pôsobenia je črevo, v ktorom prerušia enterohepatálny cyklus žlčových kyselín. V dôsledku 

zvýšenej potreby cholesterolu na ich novú syntézu sa zvyšuje aktivita a počet LDL receptorov. 

Základná indikácia pre liečbu živicami je izolovaná hypercholesterolémia. Vzhľadom k tomu, že 

sú nevstrebateľné a teda netoxické, sú jedinými hypolipidemikami, ktoré možno bez rizika 

podávať deťom aj ženám vo fertilnom veku. Limitujúcim účinkom pri podávaní živíc je zlá 

tolerancia chorými. Nežiaduce účinky udáva 30-50% chorých. Ide o príznaky najmä zo strany 

tráviaceho ústrojenstva, ktorým dominuje zápcha. Moderným terapeutickým trendom je podávanie 

nižších dávok živíc, či už v monoterapii alebo v kombinovanej terapii. Výskyt nežiaducich 

účinkov je pri tomto dávkovaní oveľa nižší. Pri podávaní živíc je potrebné zvážiť možnosť 

ovplyvnenia vstrebávania niektorých vitamínov (A, D, E, K), ktoré je potrebné najmä v detskom 

veku suplementovať. Ďalej je potrebné myslieť na ovplyvnenie vstrebateľnosti podávanej 

medikácie. Interferencii je možné zabrániť podaním ďalšej medikácie, buď hodinu pred alebo 

najmenej 3 hodín po užití živice. 

V súčasnosti sú živice odporučené spolu so statínom (Trieda IIb) pri nedosiahnutí cieľových 

hladín LDL-C, ako aj v tehotenstve a v období kojenia. Kombinácia malej dávky statínu so 

živicami môže mať taký efekt ako vysoká dávka statínu. 

 

 Kyselina nikotínová má základný mechanizmus účinku zníženie syntézy VLDL v pečeni a 

potom pokles ich sekrécie do obehu. K zníženiu LDL potom môže dochádzať viacerými spôsobmi. 

Najpravdepodobnejší však je, že zníženie sekrécie VLDL ako prekurzora vedie k zníženiu LDL. 

Liečba kyselinou nikotínovou však nevedie len k poklesu koncentrácii lipoproteínov bohatých na 

apolipoproteín B, ako sú VLDL a LDL. Ich ďalším významným efektom je zvýšenie koncentrácie 

HDL. Rovnako mechanizmus vzostupu HDL- cholesterolu nie je vysvetlený, predpokladá sa, že 

je pôvodným, sekundárnym javom doprevádzjúcim znížením VLDL. 

 Kombinovaná liečba kyselinou nikotínovou a statínmi môže viesť v niektorých prípadoch k 

vzniku myopatie. Mimoriadny význam má kyselina nikotínová v tom, že znižuje hladinu 

lipoproteínov, čo má mimoriadny význam. Kyselina nikotínová je prakticky jediným v súčasnej 

dobe užívaným hypolipidemikom, ktoré je schopné ovplyvniť koncentráciu apolipoproteínu B. 

Známi a tradičný „Coronary Drug Project“ dokázal po niekoľkoročnej liečbe niacinom 

signifikantný pokles cholesterolu, ale aj zníženie výskytu ICHS. Chorí zaradení do tejto štúdie boli 

sledovaní dokonca 15 rokov a po skončení štúdie nielenže trval priaznivý trend vo výskyte ICHS, 

ale naviac bol v liečebnej skupine pozorovaný pokles celkovej mortality. Klasickou sa stala 

Brownova štúdia HATS, v ktorej viedla kombinovaná liečba lovastatinom a niacinom nielen k 
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regresii aterosklerózy (dokumentovanej koronarograficky), ale predovšetkým v redukcii výskytu 

kardiovaskulárnych príhod 

Limitácia podávania kyseliny nikotínovej je častý výskyt nežiaducich účinkov, ako 

napríklad flush, vzostup kyseliny močovej, dyspepsie a iné gastrointestinálne prejavy, pre 

nežiadúce účinky a nedostupnosť je jej použitie u nás limitované, aj keď v US je použitie stále 

odôvodnené. 

 

4.3 Omega-3 mastné kyseliny 

 

Klinické štúdie hodnotiace účinok omega-3 mastných kyselín preukázali rozporuplné 

výsledky medzi rôznymi režimami a dávkami. Prvou rozsiahlou klinickou skúškou s použitím 

omega-3 mastných kyselín bola štúdia Japan Eicosapentaenoic Lipid Intervention Study (JELIS). 

Tí, ktorí boli randomizovaní do skupiny omega-3 mastných kyselín, dostávali denne 1 800 mg 

kyseliny eikosapentaenovej (EPA). Skupina s podávaním aktívnej látky preukázala 19% zníženie 

kompozitných KV endpointov, avšak táto štúdia je kritizovaná, nakoľko bola otvorená (open-

labeled). 

Štúdia RCT; The Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention – (ORIGIN); 

Study of Cardiovascular Events in Diabetes (Štúdia ASCEND) a Vitamin D a Omega-3 Trial 

(VITAL Štúdia) podávajúca nízke dávky EPA a kyseliny dokosahexaenovej (DHA), preukázala v 

porovnaní so štúdiou JELIS protichodné výsledky. Všetky tri štúdie zlyhali v preukázaní zníženia 

endpointov. 

Nedávna štúdia  REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-

Intervention Trial)  preukázala, že vysoké dávky (4 g/deň) EPA, icosapent etylu, boli spojené so 

znížením KV rizika. Štúdia REDUCE-IT zahrnula celkovo 8 179 účastníkov s vysokým rizikom 

KV, z ktorých 71% malo preukázané CVD a 29% tvorilo kohortu primárnej prevencie; 58% malo 

DM 2.typu. Základné hladiny LDL-C boli dobre kontrolované so statínmi aj keď hladiny TG boli 

mierne zvýšené. V prípade podávania aktívnej terapie bolo zistene 25% zníženie endpointov. Je 

zaujímavé, že prínos bol konzistentný bez ohľadu na počiatočné hladiny TG alebo LDL-C a bez 

ohľadu na použitie statínu. Dosiahnutie cieľového TG 150 mg/dl navyše neovplyvnilo účinnosť 

EPA. Nedávno oznámená analýza údajov REDUCE-IT naznačuje, že prínos nemusí byť 

sprostredkovaný znížením hladín TG, ale skôr zvýšenými hladinami EPA po podaní omega-3 

mastných kyselín. 
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Výsledky týchto štúdií spochybňujú, prečo režimy iba s EPA mali pozitívne výsledky, ale 

režimy s EPA+DHA nie. Skúška STRENGTH (A Long-Term Outcomes Study to Assess STatin 

Residual Risk Reduction With EpaNova in HiGh Cardiovascular Risk PatienTs With 

Hypertriglyceridemia) bola naplánovaná ako randomizované dvojito zaslepené placebom-

kontrolovaná štúdia na testovanie dennej terapie 4 g kyseliny omega-3 karboxylovej (EPANOVA, 

75% koncentrácia EPA a DHA) ako doplnku k statínu u vysokorizikových pacientov s vysokými 

hladinami TG a nízkymi hladinami HDL-C. Očakávalo, že táto štúdia poskytne prehľad o 2 

dôležitých otázkach: nízka vs. vysoká dávka a kombinácia EPA vs. EPA+DHA. Štúdia bola 

bohužiaľ ukončená v januári 2020 z dôvodu zbytočnosti. 

Výsledky môžu naznačovať, že výhody KV sú sprostredkované EPA, ale nie DHA. 

Experimentálne štúdie ukázali, že EPA nezvyšuje LDL-C, znižuje hsCRP, zvyšuje funkciu 

endotelu, inhibuje oxidácia častíc ApoB a má účinky na stabilitu membrány a organizáciu 

cholesterolu, vrátane tvorby kryštálov, na rozdiel od DHA. 

Štúdia EVAPORATE hodnotila účinky EPA na progresiu plaku počas 9–18 mesiacov v 

porovnaní s placebom pomocou sériovej počítačovej tomografickej angiografie u pacientov so 

statínovou terapiou so zvýšenými hladinami TG. Liečba EPA 4 g jedenkrát denne významne 

znížila množstvo plakov. 
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5. PCSK9 inhibítory v liečbe dyslipidémií 

5.1 PCSK9 a jeho inhibícia 
 

Inhibícia proprotein konvertín subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9) predstavuje nový 

terapeutický cieľ pri manažmente dyslipidémií, ktorá na základe dostupných odporučení je 

primárne aplikovaná v prípade nedosiahnutia cieľových hodnôt LDL-C statínom a ezetimibom, 

avšak nedávne odporučenia spomínajú aj perspektívne využitie v post-AKS terapii vo včasnej 

fáze. 

PCSK9 je sekrečný proteín, ktorý je primárne produkovaný hepatocytmi, no bolo 

preukázané, že mnoho ďalších typov buniek či typov tkanív exprimujú gén pre PCSK9. Po 

počiatočnej sekrécii PCSK9 cirkuluje v krvnom riečisku a viaže sa predominantne na LDL 

receptor na povrchu hepatocytov prostredníctvom opakujúcej sa katalytickej domény A podobnej 

rastovému faktoru (EGF-A), ktorý je zodpovedný za recirkuláciu LDL receptorov na bunkový 

povrch. Vylučovaná forma PCSK9 cirkuluje v krvi a môže sa deaktivovať štiepením z proproteín-

konvertázy. Sekrécia prodomény a katalyticky neaktívneho PCSK9 na molekulárnej úrovni 

podporuje pravidelnú degradáciu LDL-R, z čoho vyplýva, že PCSK9 funguje skôr ako 

chaperónový proteín, než aktívny katalytický enzým. Pečeňová expresia PCSK9 a LDL-R je úzko 

regulovaná proteínmi viažucimi regulačný prvok sterolu 2 (SREBP-2 - angl. Sterol regulatory 

element-binding protein 2) a intracelulárnymi hladinami cholesterolu. Hypolipidemická liečba 

statínmi, ezetimibom a živicami viažucimi žlčové kyseliny spôsobujú indukciu SREBP-2, a teda 

spolu indukujú PCSK9 aj LDL-R. Mierne zvýšenie aktivity PCSK9 pozorované pri liečbe statínmi 

nevylučuje ich terapeutickú účinnosť.  

Jeden LDL receptor má schopnosť transportovať 3000 - 6000 molekúl LDL častíc z 

extracelulárnej tekutiny. Avšak po väzbe PCSK9 na doménu EGF-A nastane zablokovanie 

normálnej recirkulácie LDL receptorov na bunkový povrch a zvyšuje sa lyzozómová degradácia 

LDL receptorov. Existuje niekoľko prirodzene sa vyskytujúcich variácií v aktivitách 

PCSK9. Najviac klinicky významné sú genetické mutácie, pri ktorých dochádza k strate (LoF) či 

získaniu (GoF) funkcie PCSK9. Niekoľko mendeliánskych randomizovaných ako aj observačných 

štúdií asociovalo funkčnú (GoF) mutáciu PCSK9 s autozomálne dominantnou dedičnou 

hypercholesterolémiou a skorým nástupom kardiovaskulárnych príhod. Naopak, neprítomnosť 

(LoF) funkčných mutácií bola spojená s poklesom LDL cholesterolu až o 25% a významným 

poklesom kardiovaskulárneho rizika. 
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Obr. 5. Mechanizmus účinku PCSK9 a jej inhibície: proteíny viažuce častice regulujúce 

steroly - sterol regulatory element-binding proteins (SREBP) sú hlavnými transkripčnými 

faktormi regulujúcimi biosyntézu cholesterolu, mastných kyselín a triglyceridov. Kontrolujú 

expresiu génov ovplyvňujúcich lipogenézu a vychytávanie lipidov. Výsledkom ich expresie je 

syntéza proproteín konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) a receptorov viažucich LDL- -

častice. PCSK9 sa viažu na receptor pre LDL častice (LDL-R), ktorý vychytáva LDL-partikuly, 

endocytózou sa komplex uzatvára do klatrínového obalu, ktorý sa v endozóme lyzozomálne 

degraduje. PCSK9 má za úlohu viazať LDL receptor, ktorý sa z endozómu nedokáže recyklovať, 

znižuje sa tak množstvo LDL-receptorov na povrchu hepatocytov. Inhibítory PCSK9 bránia 

vzniku komplexu LDL-receptora s PCSK9, po uvoľnení LDL- -častice v endozóme sa tak LDL-

receptor dokáže z endozómu uvoľniť a „vrátiť sa“ na povrch hepatocytu. Tým sa zvyšuje počet 

LDL-receptorov, ktoré sú schopné vychytávať viac LDL-častíc z krvi  

Prevzaté z Reiner, 2015. 

 

PCSK9 je okrem hepatocytov exprimovaný aj v čreve, centrálnom nervovom systéme a 

mezenchymálnych bunkách obličiek. In vitro štúdie na ľudskom črevnom epiteli ukázali, že 

rekombinantný PCSK9 zvyšuje absorpciu cholesterolu v ľudských črevných epiteliálnych 

bunkách (bunková línia Caco-2/15) prostredníctvom regulácie zvýšenej expresie proteínov 
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NPC1L1 a zhluku diferenciácie 36 (CD36) (podieľajúcich sa na absorpcii cholesterolu v črevných 

bunkách) spolu so zvýšenou expresiou transportérov cholesterolu  a zníženou syntézou 

cholesterolu (znížením aktivity HMG-CoA reduktázy). Ukázalo sa, že PCSK9 má úlohu v 

metabolizme TG a ich akumulácii vo viscerálnom tukovom tkanive, ako aj podporuje sekréciu 

chylomikrónov a pomáha regulovať rovnováhu cholesterolu v enterocytoch.  

Niektoré štúdie hodnotili súvislosť medzi PCSK9 a zvýšenou citlivosťou na vírusovú 

infekciu hepatitídou C (HCV). Labonté et al demonštrovali zníženú expresiu CD81 (CD81 je 

koreceptorom pre vírusovú hepatitídu typu C) prostredníctvom PCSK9, čo vedie k ochrane pred 

HCV. Preto môžu inhibítory PCSK9 (Alirocumab) zvyšovať expresiu CD81, čo vedie k väčšej 

infekčnosti. Avšak štúdie in vitro a in vivo na myšiach preukázali, že PCSK9 neznížil expresiu 

CD81 a nemal žiadny vplyv na infekčnosť HCV. Z tohto dôvodu zostáva literatúra nepresvedčivá 

o tomto potenciálnom účinku inhibície PCSK9. Mbikay et al demonštrovali, že inhibícia PCSK9  

v myšacích pankreatických ostrovčekových β bunkách viedla k hypoinzulinémii, hyperglykémii a 

intolerancii glukózy. Navyše ostrovčekové bunky vykazovali známky malformácie, apoptózy a 

zápalu. Súčasné klinické údaje nepreukázali, že ide o komplikáciu inhibície PCSK9. 

 

5.2  PCSK9 inhibítory a medicína založená na dôkazoch 

 

Veľké množstvo predklinických a klinických štúdií malo za cieľ sledovať význam, ako aj 

spôsoby inhibície aktivity PCSK9, čo v neposlednom rade podporilo vývoj nových inhibítorov 

PCSK9. Poznáme tri najvýznamnejšie klinické štúdie sledujúce možnosti pasívnej imunizácie na 

inhibíciu aktivity PCSK9 v manažmente dyslipidémií. 

 

5.2.1 Štúdia FOURIER 

 

FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects 

With Elevated Risk) bola prvá dokončená anti-PCSK9 multicentrická štúdia s liečivom 

evolocumab, ktorá je plne humánna protilátka viažuca sa na PCSK9.  

Táto štúdia bola prvou „príhodovou“ štúdiou, ktorá preukázala, že evolokumab, na pozadí 

intenzívnej statínovej liečby u pacientov so stabilným ASCVD, významne redukuje sérový LDL-

C a následne aj KV morbiditu a mortalitu. Následné analýzy preukázali, že klinické prínosy 

inhibície PCSK9 boli výraznejšie u rizikových chorých pacientov (pacienti s PAO, rekurentným 
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IM a ochorením viacerých ciev). 

Táto štúdia zahŕňala 27 564 pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (Sabatine et 

al., 2017). Pacientom bola aplikovaná dávka 140 mg liečiva evolocumab každé 2 týždne, resp. 

dávka 420 mg každé 4 týždne alebo neúčinné placebo.  

Trvanie štúdie FOURIER však bolo krátke (medián 26 mesiacov). Toto krátke trvanie 

priebehu štúdie prináša aj určité limitácie, nakoľko už na základe statínových štúdii sa vie, že efekt 

liečby narastá nie len s hodnotou zníženia LDL-C, ale aj časovým trvaním tohto prospešného 

zníženia, čo ovplyvňuje morbiditu ako aj mortalitu rovnako signifikantne ako samotne percento 

poklesu.  Po vyhodnotení výsledkov bolo evidentne, že efekt liečby narastal s dĺžkou trvania 

liečby. V prvom roku liečby bol prínos menší a zvyšoval sa v nasledujúcich rokoch liečby. 

Výsledky ukázali, že liečba evolocumabom znížila vstupnú hodnotu LDL cholesterolu 

v priemere až o 59 %. Relatívne riziko v porovnaní s placebo skupinou sa znížilo o 15 %. Taktiež 

sa znížilo riziko infarktu myokardu o 27 % a riziko cievnej mozgovej príhody o 21%. Z celého 

súboru pacientov len 0,3 % vykazovalo tvorbu viažucich protilátok proti evolocumabu, avšak nie 

neutralizujúcich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pokles LDL cholesterolu v jednotlivých týždňoch podávania evolocumabu vs. 

placeba k štandardizovanej statínovej terapii (Prevzaté  Sabatine MS et al. 2017) 
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5.2.2 Štúdia SPIRE 

 

Druhá klinická štúdia, ktorá priniesla výsledky podporujúce inhibítory PCSK9, bola štúdia 

SPIRE (Studies of PCSK9 Inhibition and Reduction of Vascular Events) (Ridker et al., 2016; 

Ridker et al., 2017). Účinnou látkou v tejto štúdii bol bococizumab, humanizovaná anti-PCSK9 

protilátka. Bococizumab je jedinečná monoklonálna protilátka (humanizovaná), ktorá využíva pH 

citlivú väzbu na PCSK9 a bola vyvinutá pre dlhší polčas v sére a trvanie účinku na redukciu LDL-

C. 

Štúdia obsahovala 2 podštúdie, SPIRE 1, ktorá zahrňovala 16 817 pacientov, a SPIRE 2, 

ktorá zahrňovala 10 621 pacientov. Kritériá v oboch podštúdiách boli odlišné. SPIRE 1 zahŕňala 

pacientov s LDL cholesterolom > 70 ale pod 100 mg/dl, zatiaľ čo SPIRE 2 zahŕňala len pacientov 

≥ 100 mg/dl. Bococizumab sa podával v dávke 150 mg dvakrát týždenne alebo sa podávalo 

placebo. Štúdia odhalila zníženie LDL cholesterolu až o 56 % v porovnaní s východiskovou 

hodnotou a o 64 % v porovnaní so skupinou s placebom efektom. V podštúdii SPIRE 2 sa 

pozorovalo významné zníženie relatívneho rizika až o 21 %, no u niektorých jedincov nebola 

dosiahnutá požadovaná hodnota LDL cholesterolu v dôsledku tvorby neutralizačných protilátok. 

Navyše boli pozorované aj nežiadúce účinky bococizumabu. Z toho dôvodu dňa 1. novembra, 

2016 Spoločnosť Pfizer Inc. oznámila o ukončení globálneho programu klinického vývoja pre 

bococizumab. Súhrn klinických informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii pre bococizumab, 

spolu s vyvíjajúcou sa liečbou látok znižujúcich hladinu lipidov naznačuje, že bococizumab 

neposkytuje prínos pacientom a lekárom, dôvod uvedený nižšie (Pfizer Inc., November 01, 2016). 

Hoci sa bococizumab nedostal do klinickej praxe, spolu s predchádzajúcimi štúdiami podstatne 

podporil významnosť inhibítorov PCSK9 a potvrdil výsledky štúdie FOURIER. 

 

5.2.3 Štúdia ODYSSEY OUTCOMES 

 

Ďalšia významná štúdia bola ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular 

Outcomes After an ACS During Treatment With Alirocumab), ktorá sa realizovala v porovnaní 

s bococizumabom s plne humánnou protilátku nazývanou alirocumab. Výsledky štúdie 

ODYSSEY poskytli dôležité údaje pre inhibítory PCSK9 a zároveň potvrdili efekt, účinnosť a 

bezpečnosť tejto skupiny hypolipemických látok. V prípade ODYSSEY sa jednalo o 

medzinárodnú multicentrickú dvojito zaslepenú štúdiu. Táto štúdia zahrňovala 18 924 

dobrovoľníkov, ktorí prekonali akútny koronárny syndróm za posledných 12 mesiacov a súčasne 
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nedosiahli hladiny LDL cholesterolu < 70 mg/dl. Táto štúdia sa odlišovala od štúdie FOURIER 

tým, že zahŕňala účastníkov s nedávno prekonaným AKS a to v posledných 1-12 mesiacoch 

(medián 2,6 mesiaca od AKS), čiže pacientov skôr po príchode ako v prípade štúdie FOURIER. 

Primárnym cieľom štúdie bolo porovnať účinok alirokumabu a placeba na výskyt KV príhod 

(zložený cieľový ukazovateľ a to úmrtie na koronárnu chorobu srdca (KCHS), nefatálny IM, 

fatálnu a nefatálnu ischemickú CMP, nestabilnú AP vyžadujúcu hospitalizáciu) u 

randomizovaných účastníkov štúdie. Sekundárnym cieľom bolo vyhodnotiť vplyv alirokumabu na 

sekundárne cieľové ukazovatele (akákoľvek ischemická príhoda srdca, akákoľvek KV príhoda, 

všetky príčiny mortality - nefatálny IM, nefatálna ischemická CMP, úmrtie na ICHS, KV úmrtie, 

všetky úmrtia) a vyhodnotiť vplyv alirokumabu na lipidové parametre. 

Celkovo randomizáciu podstúpilo 18 924 pacientov na 1315 miestach v 57 krajinách, z 

ktorých 9462 bolo zaradených do skupiny s alirokumabom a 9462 do skupiny s placebom. Hladiny 

lipidov sa štandardne merali po minimálne 2 týždňoch stabilnej liečby atorvastatínom v dávke 40 

až 80 mg jedenkrát denne, rosuvastatínom 20 až 40 mg jedenkrát denne alebo maximálnou 

tolerovanou dávkou jedného z týchto statínov (vrátane pacientov bez statínovej liečby v prípade 

dokumentovaných neprijateľných vedľajších účinkov – intolerancia statínov). Pacienti, ktorí 

splnili kritériá vstupu do štúdie, boli náhodne randomizovaní v pomere 1:1 na liečbu 

alirokumabom v dávke 75 mg alebo placebom. 

Cieľové hladiny LDL cholesterolu boli medzi 25 - 50 mg/dl, ale neboli nižšie ako 15 

mg/dl. U 8 % dobrovoľníkov bola liečba alirocumabom prerušená v dôsledku nízkych hladín LDL 

cholesterolu. Zníženie relatívneho rizika v štúdii ODYSSEY bolo 15 % z primárnej východiskovej 

hodnoty, teda porovnateľné ako v štúdii FOURIER, znížil výskyt úmrtia na ICHS, nefatálny 

infarkt myokardu, fatálna/ nefatálna cievna mozgová príhoda, nestabilná angína pectoris 

vyžadujúca hospitalizáciu. Koncentrácia LDL cholesterolu sa po 4 týždňoch znížila až o 62 % a 

po 4 rokoch bol pozorovaný pokles o 44,7 %. 
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5.3 Úskalia PCSK9 inhibítorov 

 

Napriek veľkému pokroku v liečbe dyslipidémii, vďaka inhibítorom PCSK9, prípadne 

v kombinácií so statínovým preparátom, pretrváva aj naďalej niekoľko nevýhod tejto sekvenčnej 

terapie. Dobrým príkladom je krátky polčas  rozpadu protilátok in vivo, ktorý môže obmedziť 

dlhodobú adherenciu na terapiu (avšak stále je vyšší ako v prípade statínov): podľa štúdií môže 

byť počet pacientov, ktorí prerušili alebo ukončili terapeutickú schému anti- PCSK9, až 8,5 %.  

Tento počet však môže byť vyšší, pretože väčšina štúdií sa uskutočnila počas klinických 

experimentov, čo môže znamenať, že adherencia na terapiu môže byť nižšia v dlhodobom 

sledovaní. 

V neposlednom rade, vysoké finančné náklady tejto terapie môžu limitovať plné využitie 

klinických benefitov týchto liečiv. Podľa poslednej klasifikácie a cien stojí jedna dávka 

Repatha/Evolocumab 140mg 420,96Eur pri á2x mesačnej schéme. V prípade Praluent/Alirocumab 

150mg je cena 427,04Eur (Zdroj ADC). 

Používanie tejto skupiny liečiv aj napriek údajom v odporúčaniach je značne obmedzené 

v dôsledku vysokých mesačných a ročných nákladov na túto terapiu, nakoľko typický režim 

aplikácie protilátok PCSK9  je dvakrát mesačne. Známe sú aj lacnejšie alternatívy manažmentu 

pacientov s dyslipidémiou, ako sú napríklad nové účinné lieky inclisiran, kyselina bempedoová, 

resp. aktívna vakcinácia vyvolávajúca tvorbu endogénnych protilátok, ktoré by mohli nahradiť 

metódy pasívnej imunizácie, nielen z hľadiska prijateľnejších nákladov ale aj pre nižšiu frekvencii 

aplikácie. 
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6. Budúce trendy v liečbe dyslipidémií   
 

 

Kvôli veľkej diskrepancii medzi dostupnými terapeutickými postupmi, využívaním 

terapeutických postupov /compliance/ a aj vzhľadom k zisteniam v recentných štúdiách, pretrváva 

aj naďalej potreba skúmať nové možnosti a postupy ovplyvnenia dyslipidémií a celkovo KV 

rizika.  

Tieto lieky by mali byť účinnejšie súčasná dostupná terapia, mali by byť bezpečné, ľahšie 

aplikovateľné a v neposlednom rade ekonomicky dostupné. Existuje niekoľko hypolipemických 

liekov, ktoré sú v II a III. štádiách klinických testov. Hlavnými cieľmi týchto liekov sú LDL-C, 

triglyceridy a LP (A). 

 

6.1 Inclisiran 

 

Od roku 2003, keď sa zistilo, že genetická varianta génu pre PCSK9 (zvýšenie funkcie) vedie 

k zdedeným vysokým hladinám cholesterolu, klinicky manifestovanej ako familiárna 

hypercholesterolémia, prešiel koncept inhibície PCSK9 dlhou cestou. 

Koncept inhibície PCSK9 sa preukázala byť prospešná aj vďaka štúdiám FOURIER 

a ODYSSEY OUTCOMES, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich kapitolách. Aj vďaka 

týmto výsledkom boli preskúmané aj iné stratégie inhibície PCSK9, metódy mimo pasívnej 

imunizácie podávaním monoklonálnych protilátok.  

Intracelulárna inhibícia PCSK9 malými interferujúcimi RNA (siRNA) je v súčasnosti v 

zameraní klinického výskumu. Tento spôsob inhibície PCSK9 je špeciálne prispôsobený 

intracelulárnej inhibícii PCSK9 v hepatocytoch. Toto prispôsobenie je založené na špecifickom 

N-acetylgalaktozamíne, ktorá modifikuje dvojvláknovú molekulu inclisiranu, čo zaručuje 

vychytávanie v pečeni prostredníctvom asialoglykoproteínových receptorov exprimovaných len 

na pečeňových bunkách. Po absorpcii sa incisiran naviaže na RNA-indukovaný tlmivý komplex v 

cytoplazme hepatocytov, ktorý interferuje s produkciou PCSK9 – zabraňuje translácii. 

Ako prvý popísal a zvážil podávanie siRNA pri ovplyvnení hladín lipidov Frank-

Kamenetsky et al. (2008), ktorí zhrnuli siRNA v lipidoidných nanočasticiach (LNP), aby sa 

zlepšila hepatálna špecificita. Tento spôsob podania bol schopný znížiť transkripciu génu PCSK9 

o 60–70% u myší, ak sa podával v dávke 5 mg/kg, zatiaľ čo podávanie tej istej zlúčeniny potkanom 

v dávke 1–5 mg/kg kg bolo schopné znížiť transkripciu PCSK9 mRNA o 50–60% a súčasne 



 66 

podporiť o 50–60% zníženie hladín celkového cholesterolu v plazme. Tieto účinky pretrvávali tri 

týždne a boli pozorované aj v prípade súbežného podávania inhibítorov HMG-CoA reduktázy. 

Fitzgerald et al. (2014) boli prví, ktorí podali si RNA u ľudí (ALN-PCS). V tejto 

randomizovanej, jednorazovo zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy I bolo 32 

zdravých dospelých so sérovým LDL-C> 116 mg/dl (3,00 mmol/l) randomizovaných v pomere 3: 

1 k podaniu jednej dávky EV ALN-PCS. (rozsah dávok: 0,015–0,400 mg/kg) alebo placeba počas 

1 hodiny. Konkrétne bolo hodnotených 6 dávok: 0,015 (3 pacienti), 0,045 (3 pacienti), 0,090 (3 

pacienti), 0,150 (3 pacienti), 0,250 (6 pacientov) a 0,400 mg/kg (6 pacientov). Zmena 

plazmatických hladín PCSK9 bola 69,2% resp. 60,7% s dávkou 0,250 a 0,400 mg/kg, čo 

korešpondovalo s poklesom 28,8 vs. 40,1 LDL-C. 

Inclirans sa podáva vo forme subkutánnej injekcie v pomerných priaznivých schémach (0-

90-180 dní), čo má nespornú výhodu v porovnaní s inhibíciou PSCK9 produkovaného 

monoklonálnymi protilátkami (subkutánne injekcie každých 14 dní alebo v niektorých prípadoch 

ako možnosť jedna injekcia za mesiac).  

Účinnosť a bezpečnosť koncepcie siRNA bola dokázaná štúdiami ORION 1-18 (1, 2, 6, 7, 

9, 10, 11 ukončené) a sú plánované štúdie VICTORION.  

Podávanie inclisiranu pacientom s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení (s 

aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením - ASCVD alebo s anamnézou ASCVD alebo 

ekvivalentného rizika) so zvýšenými hladinami LDL-C bolo sledované v štúdii ORION-1. 501 

pacientov s aktívnou terapiou s hypolipemikami bolo randomizovaných na podanie jednej dávky 

placeba, alebo 200, 300 alebo 500 mg inclisiranu alebo dvoch dávok placeba alebo inclisiranu 

v dávke 100, 200 alebo 300 mg (1. a 90. deň). Pri tejto štúdii sa zistilo maximálne zníženie LDL-

C o 41,9% (500 mg jedna dávka) alebo o 52,6% (300 mg dvojdávka) po 180 dňoch. V dávke 

300/500 mg bol inclisiran schopný docieliť štatisticky významné zníženie non-HDL-C, 

triglyceridov, apolipo proteínu B a lipoproteínu (a). Pri ročnom sledovaní bolo maximálne zníženie 

LDL-C 38,7%, respektíve 46,4%, pričom dvojdávkový režim 300 mg poskytoval najsilnejšie 

zníženie LDL-C. 

Štúdie ORION-10 a ORION-11 boli štúdie fázy III s cieľom vyhodnotiť percentuálnu zmenu 

LDL-C pri 540-dňovom sledovaní u pacientov s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením 

(ORION-10, počet pacientov: 1561) a pacientov s aterosklerotickým kardiovaskulárnym 

ochorením alebo ekvivalentom rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ORION-

11, počet pacientov: 1617). Inclisiran 284 mg alebo placebo sa podávalo subkutánne v deň 1, deň 

90 a potom každých 6 mesiacov až do konca sledovania. 
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Štúdia ORION 11 randomizovala 1 617 chorých starších ako 18 rokov s hodnotou LDL 

cholesterolu vyššou ako 70 mg / dl (1,82 mmol / l) do skupiny s aktívnou terapiou s podávaním 

inclisiranu a do skupiny s podávaním placeba (liečba statíny aj ezetimibom bola povolená a 

odporúčaná). Chorí dostali celkom štyri injekcie študijného lieku, a to na začiatku štúdie, potom 

po 90 dňoch, 270 dňoch a 450 dňoch. Liečba inclisiranem viedla k zníženiu koncentrácie LDL 

cholesterolu o viac ako 50%, konkrétne o 54%. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky s 

výnimkou lokálnej reakcia, ktorá sa vyskytla vo 4,2%. Výskyt primárneho kardiovaskulárneho 

cieľového ukazovateľa (KV smrť, infarkt myokardu alebo zástava srdca) bol nižší v skupine 

inclisiranu než v skupine placeba - 63 (7,8%) vs. 83 (10,3%) chorých. Najväčší rozdiel bol 

zaznamenaný v prípade fatálneho infarktu myokardu či fatálne cievnej mozgovej príhody - ich 

výskyt bol v skupine s inclisiranom oproti skupine s placebom menej ako polovičný, konkrétne u 

12 (1,5%) vs. u 30 (3,7%) chorých. Výskyt samotného infarktu myokardu (fatálneho i nefatálneho) 

bol taktiež polovičný (1,2% vs. 2,7%), podobne aj výskyt cievnej mozgovej príhody (0,2% vs. 

1,0%). Autori v tejto štúdii zdôrazňujú predovšetkým pohodlie liečby pre pacienta s jednou 

injekciou za pol roka, čo je samozrejme oveľa príjemnejšie ako podávanie statínu raz denne alebo 

inhibítora PCSK9 raz za 14 dní. Zdôraznený bol aj efekt na zníženie hodnôt LDL cholesterolu 

porovnateľný s účinkom liečby vysokou dávkou statínu alebo s podávaním inhibítora PCSK9. 

Druhá klinická štúdia fázy III s názvom ORION 10 bola prezentovaná na kongrese American 

Heart Association (AHA) v novembri 2019. Štúdia demonštrovala 58% zníženie hodnoty LDL 

cholesterolu počas 18-mesačnej liečby. Zaradení boli chorí s potvrdenou ischemickou chorobou 

srdca a užívajúci statíny. Štúdia ORION 10 zaradila 1 561 chorých a randomizovala ich na 

podávanie 300 mg inclisiranu alebo placeba subkutánne v deň 1, 30 a následne každých šesť 

mesiacov. Celkom 90% chorých bolo liečených statíny, 79% dostávalo vysokú dávku statínov, 9% 

užívalo ezetimib. Priemerná vstupná hodnota LDL cholesterolu bola 105 mg / dl (2,73 mmol / l). 

Na konci štúdie (deň 510) bol v skupine liečenej inclisiranem zaznamenaný pokles hodnôt LDL 

cholesterolu o 58% (p <0,0001). 

Štúdia ORION-4 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03705234) bola navrhnutá tak, aby 

vyhodnotila vplyv inclisiranu na MACE u plánovaných 15 000 jedincov s už existujúcim 

aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením, randomizovaných do skupín s podávaním 

inclisiranu 300 mg každých 180 dní alebo placeba. Táto štúdia bude kľúčová v programe ORION 

z dôvodu jednoznačného zaradenia inclisiranu do klinickej praxe.  

Štúdia ORION-4 bude zahŕňať pacientov starších ako 55 rokov s najmenej jedným z 

nasledujúcich kritérií: predchádzajúci infarkt myokardu, ischemická cievna mozgová príhoda 

alebo ochorenie periférnych artérií. Nebude zahrnutý žiadny pacient s nedávnym (<4 týždne pred 
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zaradením) akútnym koronárnym syndrómom alebo cievnou mozgovou príhodou alebo 

plánovanou koronárnou revaskularizáciou, známym chronickým ochorením pečene, 

dialýzou/transplantáciou a predchádzajúcim vystavením pôsobeniu inclisiranu/ inhibítorom 

PCSK9. ORION-4 v súčasnosti zaraďuje pacientov a výsledky budú zverejnené do decembra 2024 

alebo skôr v závislosti od splnenia koncových bodov. 

Statínová intolerancia alebo kontraindikácie podávania statínov sú v súčasnej dobe najlepšou 

indikáciou pre aplikáciu tohto lieku. Inclisiran nevykazoval žiadne závažné nežiaduce účinky v 

porovnaní so statínovou terapiou, ako bolo preukázané v dokončených klinických štúdiách. Okrem 

toho sú zaujímavé poznatky o úlohe inclisiranu pri poškodení pečene a obličiek. Stabilné hladiny 

a nepozorovaný nárast hepatálnych enzýmov predpokladá bezpečnosť u pacientov s poškodenou 

funkciou pečene, podobný efekt sa sledoval aj u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. 

Výsledky štúdií ORION-1 a ORION-7 potvrdili 50% zníženie LDL-C u pacientov s ťažkým 

poškodením funkcie obličiek (hladina klírensu kreatinínu: 15–29 ml/min). 

Dňa 11. decembra 2020 spoločnosť Novartis oznámila, že Európska komisia (EK) schválila 

liek Leqvio® (inclisiran) na liečbu dospelých s hypercholesterolémiou alebo zmiešanou 

dyslipidémiou. Toto schválenie je založené na výsledkoch robustného programu klinického vývoja 

ORION. Podanie na FDA bolo minulého roku zamietnuté pre prípadnú kontrolu výrobného 

závodu a  schválenie FDA je očakávané po novom podaní žiadosti. 

 

6.2 Kyselina bempedová 

 

Mnoho pacientov nedosahuje optimálne hladiny LDL-C iba samotnými statínmi; iní nie sú 

schopní tolerovať terapiu statínmi či už vo vyšších dávkach, alebo celkovo. Na ďalšie zníženie 

rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia sú často potrebné ďalšie možnosti liečby 

nestatínovými liekmi, vrátane ezetimibu, inhibítorov proproteín konvertázy subtilisín/kexín typu 

9 a sekvestrantov žlčových kyselín. Ezetimib a sekvestranty žlčových kyselín sú historicky 

najčastejšie používanými alternatívnymi perorálnymi látkami, pričom inhibítory PCSK9 vyžadujú 

injekčné podanie. Prístup k inhibítorom PCSK9 je však často náročný z dôvodu ceny 

a požiadaviek zdravotného poistenia a špecifikujú vyššie hladiny cieľových LDL-C prípadne 

ďalšie kritériá na predpis týchto liekov. 

Kyselina bempedoová predstavuje nový perorálny inhibítor adenozíntrifosfátovej (ATP)-

citrátovej lyázy (ACL). Kyselina bempedoová podávaná v dávke 180 mg jedenkrát denne je 

schválená v USA (FDA) a Európskej únii (EMA) ako adjuvans k maximálne tolerovanej terapii 
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statínmi na zníženie LDL-C u pacientov s ASCVD a u pacientov s heterozygotnou familiárnou 

hypercholesterolémiou (HeFH). Kyselina bempedoová je navyše v Európskej únii schválená na 

liečbu pacientov, ktorí nie sú schopní tolerovať terapiu statínom (intolerancia) alebo u ktorých je 

statín kontraindikovaný. Kyselina bempedoová je k dispozícii aj ako kombinovaný liek s fixnou 

dávkou, ktorý pozostáva zo 180 mg kyseliny bempedoovej a 10 mg ezetimibu. 

Kyselina bempedoová je proliečivo, ktoré vyžaduje premenu na aktívnu formu, bempedoyl 

CoA, enzýmom acyl-CoA syntáza-1 (ACSVL1) s veľmi dlhým reťazcom (Pinkosky et al., 2016). 

Enzým ACSVL1 je exprimovaný hlavne v pečeni a obličkách, ale nie v kostrovom svale alebo 

iných tkanivách; preto je aktivita kyseliny bempedoovej obmedzená takmer výlučne na pečeň. 

Naopak, aktivita statínov vo svaloch potenciálne prispieva k svalovým symptómom /myopatii 

spojeným so statínmi, ktoré sa vyskytujú u niektorých pacientov, čo má za následok zlé 

dodržiavanie liečby a/alebo obmedzenie použitia na dávky s nízkou alebo strednou intenzitou. 

Acetyl-CoA je rozhodujúci pre tvorbu energie; acetyláciu proteínov a histónu; a syntézu 

mastných kyselín, steroidných hormónov a cholesterolu. ACL je cytosolický enzým, ktorý štiepi 

citrát odvodený od mitochondrií na oxaloacetát a acetyl-CoA. Účinky bempedoyl-CoA na 

znižovanie lipidov sú sprostredkované prostredníctvom inhibície ACL v pečeni, čím sa znižuje 

aktivita lipidovej biosyntetickej dráhy acetyl-CoA. ACL v tejto dráhe pôsobí dva kroky pred 3-

hydroxy-3-metylglutaryl (HMG) -CoA reduktázou). Inhibíciou syntézy cholesterolu v pečeni, 

bempedoyl-CoA indukuje upreguláciu receptora LDL na povrchu hepatocytov a stimuluje 

vychytávanie častíc LDL v pečeni, čo zase prispieva k zníženiu LDL v krvi. 

Dôležité je, že bempedoyl-CoA sa nenachádza v plazme jedincov liečených kyselinou 

bempedoovou a pravdepodobne neunikne z hepatocytov, čo naznačuje, že jeho aktivita je 

obmedzená na pečeň. Pretože bempedoyl-CoA má jedinečný mechanizmus účinku v porovnaní s 

inými terapiami znižujúcimi lipidy, ponúka príležitosť na doplnkové/aditívne znižovanie LDL-C 

so súčasným podávaním statínu, ezetimibu (blokovanie črevnej absorpcie cholesterolu) a/alebo 

inhibítora PCSK9 (zabraňuje degradácii LDL receptora). 

V štúdiách CLEAR Harmony (NCT02666664) a CLEAR Wisdom (NCT02991118) boli 

pacienti s ASCVD alebo HeFH, ktorí mali vysoké KV riziko a ktorí užívali maximálne tolerovanú 

dávku statínu. Pacienti boli randomizovaní na aktívne rameno s podávaním kyseliny bempedoovej 

alebo neaktívne rameno s placebom (ASCVD a/alebo HeFH len na statínoch). ASCVD bola 

definovaná ako dokumentovaná koronárna choroba srdca (akútny IM, tichý IM, nestabilná angína, 

koronárna revaskularizácia alebo klinicky významná koronárna choroba srdca diagnostikovaná 

invazívnym alebo neinvazívnym testovaním) alebo ekvivalenty rizika koronárnej choroby srdca 

(cerebrovaskulárna ateroskleróza a choroba periférnych artérií). V štúdiách CLEAR Harmony a 
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CLEAR Wisdom malo DM 28,6% a 30,3% pacientov a 80% pacientov v oboch štúdiách malo 

hypertenziu; približne 50% pacientov dostávalo statín s vysokou intenzitou. V dvoch ďalších 

štúdiách fázy 3 (CLEAR Serenity [NCT02988115] a CLEAR Tranquility [NCT03001076]) boli 

pacienti, ktorí mali v anamnéze neschopnosť užívať statíny vo vyššej ako najnižšej schválenej 

dennej dávke, randomizovaní na príjem kyseliny bempedoovej alebo placeba (statín netolerančný 

pool). Pacienti zaradení do týchto štúdií boli liečení v rámci primárnej, ako aj sekundárnej 

prevencie kardiovaskulárnych ochorení. V klinickom skúšaní CLEAR Tranquility boli pacienti v 

oboch liečebných ramenách na ezetimibe a neboli schopní užívať viac ako najnižšiu dávku statínu. 

Pacienti v štúdii CLEAR Serenity neboli schopní užívať najmenej dva statíny, jeden v nízkych 

dávkach, z dôvodu predchádzajúceho nežiaduceho účinku (AE), ktorý sa začal alebo zvýšil počas 

liečby statínmi a ustúpil alebo sa zlepšil po prerušení liečby statínmi. Výsledkom bolo, že žiadny 

pacient v týchto dvoch štúdiách nedostával liečbu statínmi strednej alebo vysokej intenzity.  

Napriek rôznym zaradeným populáciám pacientov bola kyselina bempedoová konzistentne 

spojená s významným poklesom LDL-C v 12. týždni sledovania v porovnaní s takmer žiadnou 

zmenou v ramene s placebom (p <0,001 vo všetkých štúdiách). V dvoch štúdiách s kyselinou 

bempedoovou pridanou k stabilnej maximálne tolerovanej terapii znižujúcej lipidy (ASCVD 

a/alebo HeFH so statínovou terapiou) bola placebom korigovaná zmena LDL-C oproti 

východiskovej hodnote v 12. týždni pokles o 17,4% na 18,1%. Pacienti s HeFH tvorili v týchto 

štúdiách iba menšinu pacientov. V ranej analýze mali pacienti s HeFH väčšiu placebom 

korigovanú zmenu LDL-C o –22,3% (n = 112) v porovnaní s –18,3% u týchto pacientov bez 

diagnózy HeFH (n = 2897). V dvoch štúdiách vykonaných u pacientov, ktorí užívali nízku dávku 

alebo žiadny statín (skupina statínov intolerantných), bola placebom korigovaná zmena LDL-C 

oproti východiskovému stavu v 12. týždni znížením o 21,4% na 28,5%. Tieto zlepšenia LDL-C 

pretrvávali počas 24 až 52 týždňov sledovania. Podobné vzorce boli pozorované pri zmenách v 

iných parametroch lipidov, vrátane lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou, celkového 

cholesterolu a apolipoproteínu B.  

Tieto údaje súhrnne preukazujú, že kyselina bempedoová je účinnou liečebnou možnosťou 

na zníženie aterosklerotického LDL-C buď v kombinácii s maximálne tolerovanou terapiou 

znižujúcou lipidy u pacientov s ASCVD a/alebo HeFH, alebo ako monoterapia u pacientov, ktorí 

nie sú schopní užívať liečbu statínmi .  

Zvýšený vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hsCRP) je dôležitým prognostickým markerom 

budúcich koronárnych príhod. Pridanie kyseliny bempedoovej bolo spojené so konzistentným 

štatisticky významným poklesom hsCRP v porovnaní s placebom vo všetkých štyroch pivotných 

štúdiách fázy 3. Toto zníženie naznačuje možnosť, že kyselina bempedoová má protizápalové 
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účinky; hodnotenie klinického významu akýchkoľvek protizápalových účinkov však potrebuje 

ďalšie potvrdenia v budúcich klinických štúdiách. 

Ezetimibe sa používa ako prídavná terapia k statínom alebo ako alternatíva pre pacientov, 

ktorí nie sú schopní užívať statíny. Za týmto účelom ďalšia štúdia fázy 3, ktorá zahŕňala pacientov 

s vysokým rizikom CVD v dôsledku prítomnosti ASCVD, viacerých rizikových faktorov CVD 

alebo HeFH, skúmala účinnosť a bezpečnosť kombinácie fixnej dávky kyseliny bempedoovej a 

ezetimibu. Štúdia zahŕňala štyri liečebné ramená: kombináciu fixnej dávky kyseliny bempedoovej 

a ezetimibu, samotnú kyselinu bempedoovú, samotný ezetimib a placebo. Celkovo 46,5% 

pacientov v tejto štúdii malo diabetes a 85,4% malo hypertenziu. Kombinácia fixnej dávky 

kyseliny bempedoovej a ezetimibu znížila LDL-C o 36,2% v 12. týždni v porovnaní s poklesom o 

23,2% pri samotnom ezetimibe, 17,2% pri samotnej kyseline bempedoovej a o 1,8% pri placebe. 

Ezetimib použitý samostatne v tejto štúdii mal len malý účinok na hsCRP (pokles o 8,2%) po 12 

týždňoch v porovnaní s 31,9% poklesom hsCRP pri samotnej kyseline bempedoovej. Pri 

kombinácii fixnej dávky kyseliny bempedoovej a ezetimibu sa po 12 týždňoch pozoroval 35,1% 

pokles hsCRP; u pacientov v ramene s placebom došlo k 21,6% zvýšeniu hsCRP. Kombinácia 

fixnej dávky kyseliny bempedoovej a ezetimibu umožňuje podstatné zníženie LDL-C u pacientov, 

ktorí užívajú maximálne tolerovanú liečbu statínmi. 

Najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa objavujú pri liečbe, bez ohľadu na príčinnú 

súvislosť, hlásenými v štyroch klinických štúdiách fázy 3 s kyselinou bempedoovou, boli 

nazofaryngitída, infekcia močových ciest a artralgia, ktoré sa všetky vyskytujú s menšou 

frekvenciou u pacientov užívajúcich kyselinu bempedoovú ako u pacientov užívajúcich placebo. 

Tento bezpečnostný profil bol konzistentný, keď bola kyselina bempedoová podávaná samotná 

alebo v kombinácii s maximálne tolerovaným statínom alebo inou liečbou znižujúcou lipidy (napr. 

Ezetimibom). Využitie kyseliny bempedoovej bude pravdepodobne najvýznamnejšie u pacientov 

so statínovou intoleranciou, prípadne u pacientov, u ktorých nevieme docieliť cieľové hodnoty 

LDL-C. 
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6.3 Volanesorsen 

 

Volanesorsen je antisense oligonukleotidový inhibítor mRNA apolipoproteínu C-III (Apo 

C-III), ktorý je schválený v Európe na liečbu syndrómu familiárnej chylomikronémie (FCS). Tento 

liek nebol schválený FDA na použitie v Spojených štátoch.  

FCS je zriedkavá metabolická porucha zahŕňajúca zhoršenú funkciu lipoproteínovej lipázy 

(LPL) v dôsledku mutácií v LPL, Apo C-II, Apo A-V, lipase maturation factor 1 a 

glycosylfosfatidylinositol-ukotveného HDL viažuceho proteínu 1 (235,236). Volanesorsen sa 

viaže na mRNA APO C-III, čím vedie k jej zvýšenej degradácii a tým inhibuje hepatálnu syntézu 

Apo C-III proteínu, čo vedie k zníženiu hladín apo C-III v plazme. 

Apo C-III má rad dôležitých účinkov na metabolizmus TG preplnených lipoproteínov. Apo 

C-III je inhibítor LPL a preto zníženie hladiny Apo C-III zvýšia aktivitu LPL. U pacientov s FCS 

tento efekt nie je signifikantný, pretože pacienti s touto poruchou majú poruchy v zložkách 

komplexu LPL, ktoré majú za následok neschopnosť zvýšiť aktivitu LPL. Štúdie preukázali, že 

Apo C-III stimuluje hepatálnu produkciu a sekréciu VLDL. Tento účinok tiež pravdepodobne 

nebude mať primárny význam u pacientov s FCS, pretože veľmi vysoké hladiny TG sú primárne 

vďaka chýlomkrónom a nie VLDL. Či Apo C-III reguluje sekréciu chylomikrónov  v čreve nie je 

známe. Apo C-III inhibuje väzbu TG bohatých lipoproteínov na hepatálne LDL receptory 

a s LDL-R spojeným proteínom 1, ktorý znižuje klírens TG bohatých lipoproteínových častíc. 

Zníženie Apo C-III urýchľuje klírens TG bohatých lipoproteínov, čo pravdepodobne predstavuje 

mechanizmus, cez ktorý je schopný volanesorsen znížiť hladiny TG u pacientov s FCS. 

Nedávna, dvojito zaslepená, randomizovaná 52-týždňová štúdia hodnotila schopnosť 

volanesorsenu (300 mg subkutánne raz týždenne) vs. placeba znížiť hladiny TG u 66 pacientov s 

FCS. Primárnym endpointom bola percentuálna zmena hladín TG nalačno v 3. mesiaci. Ako sa 

očakávalo, v prípade aktívneho rameno bolo zaznamenané výrazné zníženie hladín Apo C-III 

(84% zníženie) a malý nárast (6%) v skupine s placebom. Pacienti liečený volanesorsenom mali 

77% pokles TG v 3. mesiaci, zatiaľ čo pacienti, ktorí dostávali placebo, mali 18% zvýšenie hladín 

TG. Znížené hladiny TG u pacientov liečených volanesorsenom pretrvávali 52 týždňov. Taktiež 

sa výrazne znížilo riziko pankreatitídy. Okrem toho pacienti, ktorí dostávali volanesorsen, mali 

znížené hladiny TG v chylomikrónoch o TG o 83%, apolipoproteín B-48 o 76%, non-HDL-C o 

46% a VLDL-C o 58%, zvýšené hladiny HDL-C o 46%, apolipoproteín A1 o 14%, LDL-C o 136% 

(poznámka LDL-C sa zvýšil z 28 na 61 mg / dl) a zvýšenie celkového apolipoproteín B o 20%. 

Zatiaľ čo štúdia APPROACH nebola dostatočne silná na preskúmanie účinku volanesorsu 

na pankreatitídu, počas štúdie traja pacienti v skupine s placebom mali štyri epizódy akútnej 
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pankreatitídy, zatiaľ čo len jeden pacient v aktívnom ramene mal jednu epizódu. U pacientov s 

anamnézou recidivujúcich pankreatitíd (≥ 2 udalosti počas 5 rokoch pred zaradením do štúdie, n 

= 11), bolo pozorované zníženie záchvatov pankreatitídy v aktívnom v porovnaní s placebom 

(žiadny zo 7 pacientov v aktívnej skupine nemal atak pankreatitídy, zatiaľ čo 3 zo 4 pacientov v 

skupine s placebom mali počas 52-týždňového obdobia). 

Štúdia COMPASS randomizovala 113 pacientov s hladinou TG ≥ 500 mg/DL (priemer TG 

1,261 ± 955 mg / dl) na získanie buď aktívnu terapiu volanesorsenom 300 mg alebo placebom 

subkutánne raz týždenne počas 26 týždňov. Výsledky štúdie naznačili signigikantné až 71,8% 

zníženie hladín TG v aktívnom ramene po 3 mesiacoch podávania v porovnaní so vstupnými 

hodnotami oproti 0,8% redukcii u pacientov liečených placebom (p <0,0001). Epizódy 

pankreatitídy boli signifikantne znížené 0 v aktívnej skupine vs. 5 atakov u 3 pacientov v placebo 

skupine (p = 0,036). 

Ďalšia randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s podávaním  

volanesorsenu 300 mg týždenne alebo placeba sa uskutočnilo u 15 dospelých pacientov s diabetom 

2. typu (HbA1c> 7,5%) a hypertriglyceridémiou (TG> 200 a <500 mg / dl) (242) . Liečba 

s podávaním  volanesorsenu signifikantne znížila plazmatické hladiny apo C-III (-88%, p = 0,02) 

a TG (-69%, p = 0,02) a zvýšila HDL-C (42%, p = 0,03) bez zmeny hladín LDL-C v porovnaní s 

placebom. Tieto zmeny boli sprevádzané 57% zlepšením citlivosti na inzulín (p <0,001) a 

znížením HbA1c (-0,44%, p = 0,025). 

Vplyv volanesorsenu na CVD nebolo stanovené. Epidemiologické štúdie však preukázali, 

že zvýšené hladiny Apo C-III sú spojené so zvýšeným rizikom KV príhod a kalcifikačnými léziami 

koronárnych artérií. Taktiež mendeliánske štúdie potvrdili u zriedkavých mutácii so stratou 

funkcie Apo C-III významné zníženie hladín TG, ako aj KV rizika. Liečba je bežne dobre 

tolerovaná, prípadne môže byť spojená so znížením počtu krvných doštičiek u pacientov s FCS, 

čo môže viesť k trombocytopénii. 
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6.4 Hypolipemiká, ktoré ešte nie sú dostupné na našom trhu 

6.4.1 Angiopoietin-Like 3 (ANGPTL3) 

  

 Nedávne genetické štúdie odhalili po géne pre PCSK9 ďalší gén, ktorého výsledný produkt 

môže zohrávať dôležitú úlohu v metabolizme lipidov. Strata funkcie (loss of function) mutácia 

génu angiopoetin-like 3 je asociovaná s poklesom plazmatických hladín TG, LDL-C a zvýšenými 

hladinami HDL-C. Predpokladalo sa, že inhibícia génu (silenting), alebo výsledného produktu 

môže mať významný vplyv na KV ochorenia. 

 Xu et al. (2018) uskutočnili RNA-sprostredkované silenting ANGPTL3 génu u piatich myší 

a v humánnych hepatálnych bunkách. Autori overili výsledky vymazaním génu ANGPTL3 

pomocou systému editácie genómu CRISPR / CAS9 a dospeli k záveru, že práve znížená sekrécia 

a zvýšená absorpcia lipoproteínov obsahujúcich ApoB môže prispieť k nízkym LDL-C 

pozorovaným u myší a ľudí s genetickým deficitom ANGPTL3.  

Evinacumab, monoklonálna anti-ANGPTL3  protilátka a anti-sense oligonukleotid (ASO), 

zohráva kľúčovú úlohu v inhibícii ANGPTL3 .  

Samotný ANGPTL3  bol objavený v roku 1999 Conklinsom et al (1999) ako silný modulátor 

metabolizmu lipoproteínu. Jedinci s porušenou funkciou génu pre ANGPTL3  mali až 34% pokles 

výskytu kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí. Hlavným účinkom ANGPTL3  po jeho sekrécii 

je, že cieli na tuhé tkanivo a svaly u ktorých aktivizuje lipolýzu, zvýšenie uvoľňovania glycerolu 

a voľných mastných kyselín z adipocytov a inhibuje, čím sa zvýšia koncentrácie lipoproteínov 

bohatých na TG.  

Je možných niekoľko ciest inhibície ANGPTL3. Prvá koncepcia s monoklonálnou 

protilátkou Evinacumab preukázala sľubný účinok na metabolizmus lipidov u myší. Štúdie in vivo 

vykazovali redukciu TG, celkového cholesterolu, LDL-C a zvýšenie HDL-C po subkutánnej 

injekcii evinacumabu. Rovnaký účinok bol pozorovaný s antisense oligo-nukleotidom (ASO). 

Gaudet et al. (2017) preukázal podobné účinky na pacientov s vysokým KV rizikom (pacienti s 

HoFH), u ktorých podanie evinacumabu docielilo takmer 50% zníženie LDL-C. Existujú náznaky, 

že ANGPLT3 antagonisty znižujú LDL-C LDL-R independentným spôsobom, čo môže aspoň 

čiastočne vysvetliť silný účinok u pacientov s HoFH. Okrem účinkov ANGPTL3 na metaboizmus 

lipidov, analýza jeho špecifickej štruktúry proteínov predpokladá ďalšie možné účinky, ako je 

protizápalový a anti-angiogénny efekt, ako aj zvýšenie cholesterolového effluxu makrofágov, čo 

môže zohrať dôležitú úlohu v manažmente aterosklerózy.  
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Štúdia ELIPSE zistila na randomizovanej vzorke 65 pacientov s HoFH, že v priebehu 24 

týždňa mali pacienti v skupine s evinacumabom relatívnu redukciu z východiskovej hodnoty v 

hladine LDL cholesterolu 47,1%, v porovnaní so zvýšením 1,9% v skupine s placebom. Nežiaduce 

účinky boli podobné v dvoch skupinách. 

Na základe výsledkov štúdie ELIPSE, ktorá je štúdia fázy III klinického skúšania, bol 

evinacumab nedávno schválený v USA ako doplnok k iným LDL-C liečebným terapiám na liečbu 

dospelých a pediatrických pacientov vo veku 12 rokov a starších s HoFH, a v súčasnosti dostal 

pozitívne stanovisko v EÚ.   

 

6.4.2 Pemafibrát 

 

Agonisti PPARα receptoru, fibráty, patria naďalej k farmakologickým možnostiam 

ovplyvnenia dyslipidémií charakterizovaných akumuláciou aterogénnych na TG bohatých částic. 

Zásadnou inováciou v ovplyvnení lipidového metabolizmu prostredníctvom regulácie funkcie 

peroxismal proliferator-activated receptorov (PPAR) sú selektívne modulátory PPAR (SPPARM). 

Cieľom týchto látok je zvýšenie ich účinnosti a potlačenie nežiadúcich účinkom  agonizácie 

ostatných subtypov PPAR (γ/δ). Taktiež SPPARM by mali mať lepšiu tkanivovú špecificitu. 

Pemafibrát predstavuje nový selektívny inhibítor PPAR, ktorý má prospešnú úlohu u 

pacientov s dyslipidémiou s elevovanými hladinami TG. Jeho hlavným efektom je zníženie TG a 

podľa nedávno publikovaných štúdií vykazuje lepšie výsledky ako liečba fenofibrátom. Hlavnou 

potenciálnou výhodou tohto lieku je nižší výskyt nežiadúcich účinkov ako u fibrátov. Okrem toho 

pemafibrát má lepšiu farmakodynamiku ako iné fibráty a to hlavne u pacientov s renálnymi 

ochoreniami (vylučuje sa pečeňou) a vyznačuje sa lepším bezpečnostným profilom v kombinácii 

so statínmi. Predpokladá sa, že pemafibrát  má aj pozitívne pleiotropné účinky, ako sú 

protizápalové účinky, priaznivo ovplyvňoval steatohepatitídu v animálnych modeloch 

a nespôsobuje zvýšenie hepatálnych enzýmov ani sérového kreatinínu (56). Štúdia Ishibashi et al., 

2018 porovnávala pemafibrát 100ug 2x denne a fenofibrát 100mg 1x denne. Zistilo sa, že 

pemafibrát znižujem TG o -69,9% vs. fenofibrát -59,2%; pemafibrát signifikantne znížil ALT, 

GMT, s minimálnym nárastom homocysteínu a kreatinínu oproti fenofibrátu. 

6.4.3 Pelacarsen 

 

Mnohé štúdie naznačujú, že častica Lp(a), ktorej hladiny sú geneticky pomienené a je 

zložená z apolipoproteínu (a) a apolipoproteínu B-100, má proaterogénne, protrombotické, 

prozápalové a prooxidačné vlastnosti. Vysoké hladiny Lp(a) sú asociované s výskytom KV 
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ochorení vo väčšine, avšak nie vo všetkých populačných a epidemiologických štúdiách 

a u pacientov s ASCVD. Mendelovské randomizačné analýzy podporujú lineárny vzťah medzi 

koncentráciou Lp(a) a výskytom koronárnej choroby srdca vo všeobecnej populácii. Taktiež platí 

na základe odporučení ESC/EAS (avšak nie na základe amerických guidlines), že koncentrácie 

Lp(a) sú potenciálnym cieľom terapie, ak sú koncentrácie ≥50 mg/dl.  

Hoci observačné štúdie s aferézou naznačujú možný prínos zníženia Lp(a) na výskyt KV 

príhod, žiadne doterajšie randomizované štúdie nenaznačujú, že lieky, ktoré znižujú Lp(a), znižujú 

aj KV riziko prostredníctvom tohto mechanizmu. Niacín znižuje Lp(a) o 15% až 25%, ale 

neznižuje úmrtnosť alebo ischemické KV príhody, anacetrapib znižuje Lp(a) o 25% s iba miernym 

KV benefitom, ktorý sa pravdepodobne vysvetľuje inými účinkami na lipidovom profile. 

Inhibítory PCSK9 znižujú koncentrácie Lp(a) približne o 25 % a znižujú KV príhody, avšak 

doteraz nebolo jasné, či je tento pokles sprostredokvaný aj moduláciou koncentrácií Lp(a). Pri 

analýze výsledkov ODYSSEY (ODYSSEY Outcomes: Hodnotenie kardiovaskulárnych 

výsledkov po akútnom koronárnom syndróme počas liečby alirokumabom) však bolo zistené, že 

zníženie Lp(a) alirokumabom je nezávislým prispievateľom k zníženiu MACE, čo naznačuje, že 

Lp(a) by mal byť nezávislým cieľom terapie po AKS. 

Pelacarsen je antisense oligonukleotid cielený na hepatocity a to konkrétne na mRNA génu 

pre LP(a). Pelacarsen dostal viaceré pomenovania, napr. ako sú tie, ktoré sa používajú v nedávnej 

fáze 1 a 2 RCTS a v nadchádzajúcej fázou 3: ISIS 681257, IONIS Apo (a) -LRx, AKCEA-Apo 

(a) -LRx a TQJ230. 

Vo fáze 2 RCTS, týždenné alebo mesačné subkutánne podávanie pelacarsenu v závislosti od 

dávky znižovalo LP (a) až o 35-80% [34]. Pelacarsen tiež znížil oxidované fosfolipidy o 30-90% 

a LDL-cholesterol o -20% u pacientov, ktorí už mali nasadené hypolipemiká. Bohužiaľ pre 

nefrológov, väčšina pacientov s CKD bola vylúčená z RCT: s GFR <60 ml / min (GFR kategórie 

G3-G5) a s kreat. > 100 mg / g.  

Zistilo sa, že pelacarsen je bezpečný, bez  zvýšenej nefrotoxicity a dobre tolerovaný. 

Nežiaduci účinok však bol takmer 2 násobný výskyt infekcií močových ciest. Tento nepriaznivý 

účinok by sa mal potvrdiť vo väčších štúdiách. Ak sa to potvrdí, sú predpoklady ohľadne expresie 

LP(a) v bunkách obličiek a v moči prítomný LP(a) nemusí pochádzať z krvného obehu.  

Fáza 3 klinickej štúdie RCT [LP(a) Horizon, NCT04023552] s primárnymi endpointmi 

(kardiovaskulárna smrť, nefatálny infarkt myokardu alebo mŕtvica a urgentná koronárna re-

vaskularizácia vyžadujúca hospitalizáciu) u pacientov s LP (a) ≥70 alebo ≥90 mg / dl začala v roku 

2020 a prebieha až do roku 2024  
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7. Aktívna imunizácia – stimulácia endogénnej tvorby 
protilátok účinných v manažmente dyslipidémií, 
experimentálne postupy 

 

7.1 Všeobecný popis aktívnej imunizácie a druhy vakcín 
 

V posledných desaťročiach bola aktívna imunizácia doménou infekčnej medicíny ako nástroj 

na elimináciu šírenia infekčných ochorení, či  na zamedzenie šírenia vírusov, ktoré predisponujú 

k vzniku malígnych ochorení. V posledných rokoch sa uskutočnil významný posun v oblasti 

vakcinácie a aktívnej imunizácie. Nedávne klinické a predklinické štúdie zamerané na cieľové 

ochorenia, ako napríklad Alzheimerova choroba, niekoľko typov malígnych ochorení, 

hypertenzia, ako aj diabetes mellitus, naznačili možnosti, ako modifikovať progresiu ochorenia 

a to vakcináciou.  

Historicky prvé vakcíny (prvá generácia) boli zložené zo živých, či fixovaných celých 

patogénov (morbilli, mumps, varicella a iné.). Tieto vakcíny obsahovali oslabené patogény, ktoré 

navodili dlhodobú imunitnú reakciu, no u jedincov s oslabenou imunitou mohla vakcinácia 

vyvolať dané ochorenie, resp. jej príznaky. Poznáme aj inaktivované vakcíny, ktoré sú stabilnejšie, 

no ich nevýhodou je nutnosť posilňovacej tzv. booster dávky na dosiahnutie požadovanej 

imunity. Druhá generácia očkovacích látok použila purifikované bielkoviny získané z 

patogénneho organizmu (ako je napríklad vakcína proti hepatitíde B) a neskôr tretia generácia 

pozostávala z DNA plazmidov alebo čistej DNA (napríklad vakcína proti vírusu chrípky či herpes; 

no väčšina týchto vakcín je stále v štádiu vývoja). Najnovšie generácie sa však zameriavajú na 

krátke sekvencie aminokyselín – epitopy. Experimentálne štúdie tiež ukázali možnosť 

prezentovania antigénov HIV, besnoty alebo osýpok na oslabených baktériách imunitnému 

systému. 

Imunitný systém pozostáva z 2 veľkých komponentov empiricky rozdelených podľa 

mechanizmov imunitnej reakcie na vrodený (nešpecifický) systém a získaný (adaptívny) systém. 

Obidve zložky navzájom interagujú a spolupracujú, avšak odlišne zabezpečujú obranyschopnosť 

organizmu proti patogénom. Vrodený systém (zahŕňajúci komplement, lyzozýmy, kolektíny, 

interferóny a iné) je prvou líniou obrany organizmu, nezávisí od predchádzajúceho stretnutia s 

antigénom a je bez imunologickej pamäte. Vrodený imunitný systém zaznamenáva cudzie 

antigény a pomocné látky, adjuvanty, prostredníctvom receptorov na rozpoznávanie antigénov, 

napríklad Toll- like receptory (TLR), lektínu podobný C-typ receptor, receptory snímajúce vírusy 
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ako cytoplazmatické RIG-I podobné receptory a mnoho ďalších. Tieto receptory snímajú rôzne 

látky - molekulárne vzorce spojené s patogénom (PAMPs), ako sú napríklad peptidoglykány, 

lipopolysacharidy (endotoxín), dvojvláknová DNA (vírusy a mnoho ďalších) ktoré sú špecifické 

pre určitý patogén. Sú umiestnené na membráne rôznych buniek, ako sú dendritické bunky, ale aj 

na ďalších bunkách vrodeného imunitného systému. 

Po úspešnom rozpoznaní PAMPs sa spustí aktivácia komplementu, fagocytózy a uvoľňovania 

cytokínov. Počas infekcie sú prvou odpoveďou granulocytárne bunky ako neutrofily, eozinofily a 

bazofily. Vrodený imunitný systém môže patogén eradikovať; môže však tiež aktivovať adaptívny 

imunitný systém pozostávajúci z B-lymfocytov (bunky produkujúce protilátky) a T-lymfocytov. 

B-lymfocyty (sú produkované v kostnej dreni a neskôr po styku s antigénom prebieha ich 

maturácia v sekundárnych lymfatických orgánoch ako sú lymfatické uzliny) dokážu rozpoznať 

antigén bez buniek prezentujúcich antigén v ich natívnej forme a následne ho môžu prezentovať 

T-pomocným lymfocytom. Väčšinou sú tieto antigény veľké polymérne molekuly. Tieto T-

nezávislé antigény môžu aktivovať B-lymfocyty priamo, avšak ich aktivácia bez pomocných T-

lymfocytov indukuje slabšiu imunitnú odpoveď a imunologickú pamäť. Hlavným cieľom 

imunizácie je adekvátna imunitná reakcia a dlhodobá imunologická pamäť. Na receptore B-

lymfocytov sa nachádza Fab oblasť, ktorá po naviazaní príslušného antigénu spolu s cytokínmi, 

ktoré sú produkované pomocnými T-lymfocytmi, spúšťa hypermutáciu a maturáciu B-lymfocytov 

na plazmatické bunky, ktoré reagujú produkciou špecifických protilátok namierených proti 

rozpoznávanej oblasti antigénu. Klonálnou expanziou sa B-lymfocyty množia a diferencujú na 

plazmatické bunky, prípadne na pamäťové bunky zostávajúce v lymfatických uzlinách. Adaptívny 

imunitný systém pozostáva aj z T-lymfocytov (poznáme dva hlavné typy CD4 a CD8), ktoré 

predstavujú bunkami sprostredkovanú imunitu. Dozrievajú v týmuse a uvoľňujú sa do krvného 

obehu. Bunky CD4 sú nevyhnutné pri aktivácii B-lymfocytov. Bunky Th1 CD4 pomáhajú pri 

imunitnej odpovedi sprostredkovanej bunkami a Th2 vyvolávajú imunitu sprostredkovanú 

protilátkami. CD8 sú dôležité pre imunitnú odpoveď sprostredkovanú bunkami (cell mediated). V 

porovnaní s B-lymfocytmi vyžadujú T-lymfocyty spracovanie a prezentáciu antigénu pomocou 

antigén prezentujúcich buniek APC.  

Spracovanie antigénov (vírusových a nádorových buniek) pomocou APC spočíva v naviazaní 

antigénu s proteínom MHC I triedy na ich povrch. Extracelulárne antigény (baktérie, toxíny, 

patogény) sú naviazané proteínmi MHC II triedy na povrch APC. Pomocou APC aktivovaných T-

lymfocytov neskôr podľa typu CD4 alebo CD8 sa aktivujú B-lymfocyty alebo sa aktivuje bunkami 

sprostredkovaná imunita. 
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Pri vakcinácii je prvým krokom imunizačného procesu rozpoznávanie epitopov na antigénoch. 

Epitopy sú malé oblasti na antigénoch, ktoré sú schopné stimulovať imunitný systém. Prvá obranná 

línia vrodeného imunitného systému viaže alebo opsonizuje patologický agens, ktorý je neskôr 

spracovaný APC a prezentovaný prostredníctvom MHC proteínov na ich povrchu, čím sa aktivuje 

adaptívny imunitný systém. Bunky APC potom aktivujú rôzne obranné reakcie prevažne 

stanovené typom MHC proteínov. Na vyvolanie imunitnej odpovede musia vakcíny obsahovať 

adjuvans, pomocnú látku. V minulosti sa hlavne používali soli hliníka, TLR ligandy, 

nanočasticové formácie, skvalénové oleje a iné. Vakcíny namierené na infekčné ochorenia sú 

zacielené na špecifické, no nie telu vlastné antigény. Naopak, vakcíny vytvorené na neinfekčné 

ochorenia sa zameriavajú na vlastné endogénne proteínové antigény. Príkladom je vakcína na 

liečbu Alzheimerovej choroby, ktorá je namierená proti epitopom peptidu β-amyloidu, alebo aj 

vakcína, ktorá sa využíva na terapiu hypertenzie, ktorej cieľom je vyvolanie adaptívnej imunitnej 

odpovede proti angiotenzínu II. 

 

7.2 Aktívna imunizácia indukujúca protilátky proti PCSK9 

 

Základným cieľom aktívnej imunizácie proti PCSK9 je indukcia dostatočnej endogénnej 

produkcie protilátok proti PCSK9, ktorá by mala neutralizovať interakciu medzi PCSK9 a LDL 

receptormi. Poznáme niekoľko predovšetkým predklinických štúdií, ktoré preukázali, že vakcíny 

PCSK9 disponujú týmito vlastnosti, pričom poznáme rôzne typy týchto vakcín.  

Aktívna imunizácia vyžaduje správnu aktiváciu imunitného systému. Stimulácia tvorby 

protilátok namierených proti antigénu, v našom prípade PCSK9, je limitovaná mechanizmami 

tolerancie B-lymfocytov voči vlastným antigénom tela. Napriek tomu sú tieto mechanizmy často 

neúčinné a protilátková odpoveď je podnecovaná vakcínami, najmä tými, ktoré aktivujú pomocné 

T lymfocyty. Tie stimulujú vysokú produkciu protilátok. V prípade vakcinácie namierenej proti 

autoproteínom je potrebné uskutočniť niekoľko bezpečnostných testov. Podmienkou je, aby 

vakcína neindukovala špecifickú odpoveď T-lymfocytov a mala skríženú reaktivitu protilátok s 

inými endogénnymi proteínmi či antigénmi. Pri vývoji vakcíny je nevyhnutné eliminovať 

peptidové antigény, ktoré by mohli viesť k špecifickej odpovedi T-lymfocytov. Navyše, odpoveď 

T-lymfocytov proti PCSK9 môže byť sprevádzaná infiltráciou lymfocytov do rôznych orgánov 

ako je pečeň a viesť k deštrukcii buniek, ktoré exprimujú PCSK9 na svojom povrchu.  

Prvý pokus vo vývoji vakcíny proti PCSK9 bol opísaný v štúdii Fattori et al., 2012. Táto štúdia 

sa zamerala na 2 imunizačné techniky u laboratórnych myší: DNA a vakcinácia na báze 
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proteínov. V prvej sade experimentov v uvedenej štúdii sa vstrekovali a aplikovali myšiam DNA 

plazmidy PCSK9 s humánnym CMV promóterom v konjugácii s oligonukleotidom CpG, no 

nepozorovala sa tvorba protilátok. V druhom kroku sa použil xenogénny DNA plazmid 

PCSK9. Tento krok bol úspešný a zaznamenali sa vysoké titre protilátok anti-hPCSK9. V treťom 

kroku bola testovaná a porovnávaná vakcína na báze proteínov s predchádzajúcimi typmi vakcín 

DNA. Použil sa purifikovaný humánny PCSK9 spolu s CpG oligonukleotidom, čo viedlo k silnej 

produkcii anti-hPCSK9 protilátok. V oboch prípadoch viedli vysoké titre anti-hPCSK9 protilátok 

k významnému zníženiu LDL cholesterolu až o 40% po dvoch týždňoch, po 42 dňoch pretrvávalo 

zníženie cholesterolu o 28%. 

Významným pokrokom v oblasti vývoja vakcín anti-PCSK9 bol objav epitopových vakcín. Je 

to nový typ vakcín, ktorý namiesto celého proteínu využíva len krátku sekvenciu aminokyselín, 

teda epitopy. Ich výhodou je, že vyvolávajú priamejšiu a silnejšiu imunitnú odpoveď ako vakcíny 

predchádzajúcej generácie. Pri epitopoch sa vyžaduje presná znalosť sekvencie aminokyselín 

v imunogénnom proteíne. Reverzná vakcinačná technika využíva informácie kódujúcej DNA 

(gén) špecifického proteínu, ktorý je následne spracovávaný a prepísaný do cieľového 

proteínu. Tento proteín je potom prezentovaný antigén prezentujúcim bunkám APC, ktoré ho 

postupne spracúvajú. Epitopy T-lymfocytov sú zozbierané a následne prostredníctvom MHC 

molekúl interagujú s receptormi T-lymfocytov.  Epitopy možno identifikovať klonovaním 

domény. Cieľom technológie AFFITOPE v detailnej štúdii vakcíny proti Alzheimerovej chorobe 

bol vývoj epitopov a ich overenie, ktoré nie sú telu vlastné, no sú veľmi podobné originálu. Ich 

cieľom je prekonať humorálnu a bunkovú autoimunitu. Obmedzená dĺžka peptidov bráni aktivácii 

T-lymfocytov a tým aj spusteniu bunkovej autoimunitnej odpovede a poškodeniu tkaniva. 

Jednou z prvých štúdií, ktorej cieľom bolo testovanie peptidových anti-PCSK9 vakcín 

založených na technológii AFFITOPE. Cieľom tejto štúdie bol vývoj vakcíny na báze aktívneho 

peptidu, ktorý by preukázateľne dokázal znížiť hladinu celkového cholesterolu, ako aj LDL 

cholesterolu. Použité boli peptidy (pozostávajúce z 8 až 13 aminokyselín) N-terminálnej oblasti 

PCSK9, ktoré mali odlišnú sekvenciu aminokyselín od natívnej DNA, no boli schopné indukovať 

imunitnú reakciu. Samotné vakcíny pozostávali z PCSK9 konjugovaného s hemocyanínom, tzv. 

keyhole limpet hemocyanin (KLH), ktorý slúžil ako peptidový nosič a tiež z hliníkového adjuvans. 

Proteín KLH je najbežnejšie používaným nosičom a patrí do skupiny proteínov obsahujúcich meď 

v nehémových hemocyanínoch. Po imunizácii potkanov kmeňa Wistar v uvedenej štúdii sa 

pozorovala významná tvorba vysoko afinitných protilátok PCSK9. Koncentrácie celkového 

cholesterolu sa znížili o 30 % z priemernej hodnoty a LDL až o 50%. 
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Preukázalo sa, že humorálna imunitná reakcia a tvorba protilátok PCSK9 pretrvávali až po 

dobu jedného roka so zníženou koncentráciou cholesterolu a to bez indukcie T-lymfocytov 

špecifických pre PCSK9, čo potvrdilo, že vybrané peptidy vakcíny netvoria epitop T-lymfocytov. 

Štúdia sa zamerala na testovanie vyššie uvedenej vakcíny anti-PCSK9 AT04A na humanizovanom 

myšom modeli. Myši ApoE * 3 Leiden.CETP sú dvojito transgénne a sú ideálne na predklinické 

testy, pretože majú podobný plazmatický lipidový profil ako ľudia. V predklinickom testovaní 

alirocumabu na tomto modely sa pozoroval významný pokles rozvoja aterosklerózy a 

plazmatických lipidov. Autori zistili, že vakcína AT04A indukuje tvorbu protilátok anti-PCSK9 

a tým vedie k výraznému zníženiu plazmatickej hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu 

a prispela k zníženiu rozvoja celkového zápalu a aterosklerózy. 

Iné štúdie sa zamerali na vývoj vakcín namierených proti PCSK9 inými metódami. Vytvorili 

vakcinačnú látku, ktorá využívala častice podobné bakteriofágu (QBeta-VLP), ktorý bol vystavený 

na povrchu PCSK9 peptidu spolu s hliníkovým a Freundovo adjuvans. Niekoľko štúdií 

zameraných na vývoj vakcíny pri Alzheimerovej chorobe, hypertenzii a malígnych ochoreniach 

využívalo mechanizmus zobrazenia vlastného antigénu na vírusu podobnej častici. Táto metóda 

sa aj v prípade PCSK9 vakcín preukázala ako schopná indukovať silnú protilátkovú odpoveď proti 

vlastnému antigénu. V týchto štúdiách sa pozorovalo významné zníženie celkového cholesterolu 

až o 55% a iných lipidových parametrov. Pri použití vakcíny QBetal-VLP v klinickom 

experimente pri Alzheimerovej chorobe sa preukázala rovnaká protilátková odpoveď a slabá 

odpoveď T- lymfocytov. 

V ďalšej predklinickej štúdii prebiehalo testovanie anti-PCSK9 na myšiach s deficitom 

apolipoproteínu E. Samotná očkovacia látka pozostávala z krátkych peptidov zložených z 9- 10 

aminokyselín (C-terminálna sekvencia PCSK9 poradie 580 - 589 aminokyselín) konjugovaných s 

KLH ako nosnou bielkovinou. Táto dĺžka peptidov zabránila väzbe na molekuly MHC II triedy a 

aktiváciu špecifickej odpovede T-lymfocytov proti PCSK9. Schéma bola aplikovaná 3-krát v 2-

týždňovom období. Vrchol titra protilátok sa dosiahol po 6 týždňoch a pozorovalo sa významné 

zníženie celkového a LDL cholesterolu. 

Nedávna štúdia, skúmala možnosť transportného systému založenom na nanolipozóme. Ten je 

založený na podobnej metóde ako skupina AFFiRiS. Na prekonanie tolerancie imunitného 

systému sa použil cudzorodý peptid, ktorý bol odlišný od myšacieho či humánneho, aby vyhovoval 

do výskumného modelu a prípadného klinického využitia. Na zvýšenie odpovede CD4+ T- 

lymfocytov bol pridaný epitop tetanického toxínu a spojený s fragmentom PCSK9. Štúdia ukázala, 

že tento prístup vyvolal významne nižšiu odpoveď CD8+ T-lymfocytov produkujúcich IFN γ v 
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porovnaní s pozitívnou kontrolnou skupinou, zatiaľ čo peptid tetanického toxínu podporil odpoveď 

CD4+ T-lymfocytov. Hodnoty protilátok anti-PCSK9 boli najvyššie v 8. týždni a pretrvávali až do 

48. týždňa, avšak s takmer päťkrát nižšími hodnotami. 

V súčasnosti prebieha prvá fáza klinickej štúdie hodnotiaca bezpečnosť, imunogenicitu a LDL 

cholesterol znižujúcu aktivitu 2 PCSK9 cielených vakcín u zdravých jedincov (AFFITOPE 

vakcína AFF012), ClinicalTrials.gov Identifikátor: NCT02508896. V deň písania tohto článku 

neboli dostupné aktualizácie a výsledky podľa označeného plánu. 
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ZÁVER 
 

Ateroskleróza je ochorenie, ktorá spôsobuje klinické prejavy ASCVD. Aterosklerotické 

kardiovaskulárne ochorenia sú multifaktoriálne a sú spôsobené interakciou rôznych faktorov, či 

už modifikovateľných, alebo nemodifikovateľných. 

Dyslipidémia je široko uznávaná ako jeden z najdôležitejších rizikových faktorov v tomto 

procese. Vo väčšine prípadov môže byť dyslipidémia účinne liečená, ak sa použije primeraná 

dávka hypolipemických liekov a dosahujeme cieľové hladiny LDL-C. Pri správnej terapii sme 

schopní docieliť stabilizáciu aterosklerotických plátov a v niektorých prípadoch až ich regresiu. 

Avšak v tomto prípade je dôležitá adherencia pacientov k hypolipemickej terapii, ako aj vôľa 

v rozhľadenosť lekára v agresívnejšej lipidy znižujúcej terapii. 

Statíny, ktoré boli k dispozícii takmer štyri desaťročia, znížili LDL-C a morbiditu ASCVD, 

ako aj úmrtnosť a sú preto kľúčové v prevencii ASCVD, či už v primárnej, tak aj v sekundárnej. 

Avšak aj napriek maximálnej tolerovanej dávke statínov sa dostávame k dileme, čo s cieľovými 

hodnotami, ktoré sú dosť striktné a často ich nevieme docieliť. Kombinovaná terapia 

s ezetimibom, alebo v ďalšom kroku s PCK9-inhibítormi by bola vhodná metóda na docielenie 

týchto hodnôt. Táto terapia má však svoje úskalia, nakoľko kombinovanou terapiou sa môže 

zvyšovať počet nežiadúcich účinkov, ako aj znižovať adherencia a v neposlednom rade sa zvyšuje 

finančná záťaž na zdravotné poisťovne v prípade PCSK9-inhibítorov. 

Riešením by mohli byť nové hypolipemiká, ktoré sú buď efektívnejšie, cenovo dostupnejšie, 

prípadne majú lepšiu farmakokinetiku a farmakodynamiku. Nové terapeutické substancie na 

zníženie nielen LDL-C, ale TG/TRL alebo LP(a) ukázali sľubné výsledky, čo bolo popísané 

v predchádzajúcich kapitolách. Nové terapeutické možnosti pomocou siRNA, ale aj nové metódy 

ovplyvnenia LP(a), TG môžu znamenať významné ovplyvnenie morbidity a mortality na KV 

ochorenia.  

Taktiež predpokladám, že zavedením nových terapeutických postupov a dostupných liekov 

sa presunie manažment pacientov do sféry primárnej prevencie, čo by signifikantne odbremenilo 

náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou a hlavne v neposlednom rade by zlepšilo kvalitu 

života pacientom. 
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