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Souhrn:

Cílem práce bylo zjistit účinnost antiagregační léčby u starých a polymorbidních
pacientů. Zajímalo nás, zda vybrané laboratorní parametry, komorbidity a současně
užívaná léčba mohou mít vliv na účinnost antiagregačního efektu malých dávek
kyseliny acetylsalicylové.
Ve vyšetřených souborech jsme prokázali vysoké hodnoty 11-dehydrotromboxanu B2
v moči, které svědčily o neúčinné antiagregační léčbě. V našem souboru její
prevalence dosahovala 46 %. Při porovnání souborů aspirin senzitivních a
rezistentních pacientů byly zjištěny statisticky významné rozdíly v hodnotách C
reaktivního proteinu, údajích o kouření, překonané ischemické cévní mozkové příhodě
a fibrilaci síní. Pacienti s účinnou antiagregační léčbou byli častěji léčeni statiny,
nitráty a betablokátory.
Vyšetřením sérových koncentrací salicylátů jsme zjistili, že na vysoké prevalenci
neúčinné antiagregační léčby se významně podílela non-compliance pacientů.
Práce upozornila, které klinické a laboratorní faktory i léčiva mohou ovlivňovat
antiagregační léčbu kyselinou acetylosalicylovou a na které se je nutno zaměřit
v dalších potřebných studiích.
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Summary:
The aim of our study was to determine the efficacy of antiplatelet therapy in elderly
and polymorbid patients. We were interested to know whether selected laboratory
parameters, co-existing conditions, and concomitant therapy may affect the antiplatelet
effect of low-dose acetylsalicylic acid.
In our study groups, we demonstrated high urinary levels of 11-dehydrothromboxane
B2 suggesting ineffective antiplatelet therapy. In our series, its prevalence was in
excess of 46%. A comparison of groups of aspirin-sensitive and aspirin-resistant
patients revealed statistically significant differences in CRP levels, smoking status,
previous stroke, and atrial fibrillation. Patients with effective antiplatelet therapy were
more often treated with statins, nitrates, and beta-blockers.
Determination of the serum levels of salicylates showed a major role in the high
prevalence of ineffective antiplatelet therapy was played by patient non-compliance.
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1. Úvod

Vaskulární příhoda je souhrnné označení pro koronární a cévní mozkové příhody.
Bezprostřední příčinou většiny vaskulárních příhod je trombóza. Prevence tvorby
trombu s blokádou shlukování krevních destiček je smyslem antiagregační léčby. I
přes vývoj nových skupin léčiv je kyselina acetylsalicylová nejčastěji používaným
antiagregačním léčivem v sekundární a stále častěji i v primární prevenci
kardiovaskulárních onemocnění (1-5). Podle výsledků meta-analýzy Antithrombotic
Trialists´ Collaboration, publikované v roce 2002, jež ve 287 studiích hodnotí 135 000
pacientů, léčba kyselinou acetylsalicylovou sníží výskyt kardiovaskulární a
cerebrovaskulární příhody o 1/4, nefatálního infarktu myokardu o

l/3 a

kardiovaskulární mortalitu o l/6 (6). Je prokázán příznivý vliv léčby kyselinou
acetylsalicylovou u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, ischemickou
chorobou dolních končetin, s ischemickou cévní mozkovou příhodou, hypertenzí a
diabetem. S rozšířením antiagregační léčby se objevily důkazy, že u značné části
pacientů se preventivní účinek aspirinu neprojevuje vůbec nebo alespoň podstatně
méně (7-12) Naší prací jsme chtěli prozkoumat účinnost antiagregační léčby na
skupině starých a polymorbidních nemocných, užívajících současně více léčiv.
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Antithrombotic Trialists' Collaboration
C. N. Baigent, R. Collins, R. Peto a P. Sleight z Univerzity v Oxfordu

1.1.Význam krevních destiček
Závažný význam krevních destiček v kaskádě hemostázy je obecně známý. Z toho
vyplývá i jejich podíl na patologických trombózách při rupturách aterosklerotických
plátů v arteriálním řečišti. Při běžných fyziologických podmínkách se trombocyty volně
pohybují v cévním systému, bez interakce s ostatními krevními elementy a cévní stěnou.
Normální endotel je trombocytorezistentní plocha, což zabraňuje přilnutí (adhezi)
destiček k jejímu povrchu. Při porušení cévní stěny však dochází k poškození cévního
endotelu,

například

rupturou

aterosklerotického

plátu.

Dochází

k obnažení

subendotelových struktur a k adhezi trombocytů na tyto struktury. Při adhezi dochází ke
změně tvaru destiček a vzniku tzv. pseudopodií. Následně dochází k aktivaci a agregaci
trombocytů, což představuje primární fázi trombózy. Agregace je vzájemné shlukování a
slepování destiček. Při menších poraněních dochází jen k reverzibilní agregaci, kdy po
krátkodobém shlukování se vzájemné spojení opět ruší. V případě rozsáhlejšího
poškození nebo podráždění začne tzv. uvolňovací fáze agregace, provázená
trombocytární sekrecí, kterou následuje již ireverzibilní agregace. Sekrece nebo aktivace
vede k uvolnění zásobních granul z trombocytů a k současné syntéze dalších látek, jako
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jsou prostaglandiny, tromboxany a jejich prekurzory endoperoxidy. Při tomto procesu
dochází důsledkem působení adenosindifosfátu (ADP) k vazbě fibrinogenu na
trombocytární receptory a k vytvoření mikroprostředí pro aktivaci okolních destiček.
Účelem farmakologické léčby je blokáda vzniku agregace a tím i trombu při
patologickém porušení cévní stěny (13).

Dynamika intracelulárních dějů v destičkách
Většina buněčných reakcí v destičkách je regulovaná cyklickým adenosinmonofosfátem
(cAMP) a vápníkem (Ca2+). Agregace, změna tvaru a sekrece se inicializuje zvýšením
intracelulární koncentrace Ca2+. Naopak zvýšení koncentrace cAMP tyto děje blokuje.
Z nenasycených mastných kyselin je ve fosfolipidových membránách destiček nejvíce
zastoupená kyselina arachidonová. Při stimulaci destiček ADP, trombinem, kolagenem a
jinými chemickými vlivy dochází k aktivaci enzymů fosfatidylinozitolu a fosfolipázy A2.
Tyto enzymy uvolní z fosfolipidových elementů buněčných membrán trombocytů
kyselinu fosfatidovou a kyselinu arachidonovou.

Kyselina arachidonová
Kyselina

arachidonová

uvolněná

z membránových

fosfolipidů

je

substrátem

lipooxygenázových a cyklooxygenázových enzymů. Cestou lipooxygenázy se tvoří
leukotrieny. Cyklooxygenáza vytváří nestabilní endoperoxidy prostaglandinu PGG2 a
PGH2 , které jsou substrátem pro tvorbu prostacyklinu, prostaglandinů (PGE2, PGD2,
PGF2) a tromboxanu. PGH2 je prekurzorem tromboxanu A2 (TxA2).

Tromboxan A2
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Tromboxan A2 vyvolává vasokonstrikci a stimuluje agregaci destiček. Blokáda tvorby
TxA2 je základním mechanizmem antitrombotického účinku kyseliny acetylsalicylové
(14). Hlavní účinek TxA2 je ve druhé fázi trombocytární agregace, při které jsou
uvolněny destičkové mediátory jako serotonin, ADP a destičkové faktory. Tyto látky, jak
jsme se již zmínili, potencují adhezi, agregaci destiček a mají autokatalytické vlastnosti.
Tromboxan A2 je současně i mediátor ischemie a má také i lokální působení. TxA2 je
velmi nestabilní, biologický poločas má přibližně 30 s a je relativně rychle hydrolyzován
na 11-dehydrotromboxan B2, který je již stabilním metabolitem a je vylučován
z organismu renální cestou.

Endotelový cyklooxygenázový systém
Kromě trombocytů hraje velice důležitou úlohu v buňkách cévního endotelu také
cyklooxygenázový systém. Zde se částečně podílí na syntéze tromboxanu, ale hlavně na
syntéze prostacyklinů (PGI2). Prostacykliny mají především vasodilatační efekt, což je
opačný než mají tromboxany. Inhibice syntézy tromboxanu s aspirinem v cévním
endotelu je výraznější než prostacyklinu. Endoteliální buňky s buněčným jádrem jsou na
rozdíl od trombocytů schopny s odstupem 3-6 hodin obnovit tvorbu cyklooxygenázy.

1.2. Antiagregační léčba
Podstatou antiagregační léčby je zabránění intraarteriální agregaci trombocytů.
V současné době jsou v antiagregační léčbě dostupná následující léčiva:
- kyselina acetylsalicylová
- tiklopidin
- klopidogrel
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- antagonisté destičkových receptorů glykoproteinu IIb / IIIa
- dipyridamol
- indobufen
- sulfinpyrazon

V běžné praxi nejrozšířenější je

kyselina acetylsalicylová. Z thienopyridinových

preparátů clopidogrel je limitován nežádoucími účinky a není vhodný pro léčbu starých
nemocných, ticlopidin limituje cenová dostupnost. Antagonisté destičkových receptorů
glykoproteinu IIb / IIIa nesplnily s nimi spojené očekávání v chronické léčbě a v běžné
praxi v podstatě nejsou používány. Dipyridamol je v kombinační terapii užíván
v sekundární prevenci CMP, ale při jeho použití nelze vyloučit zhoršení myokardiální
ischemie. Indobufen a sulfinpyrazon značně zaostávají v účinnosti za ostatními
preparáty.

1.3. Kyselina acetylsalicylová
Kyselina acetylsalicylová - ASA, aspirin, acidum acetylsalicylicum, 2-acetyloxybenzoová kyselina - je syntetický derivát kyseliny salicylové (2-hydroxybenzoová
kyselina).

Plný chemický název: 2-acetyloxy-benzoová kyselina
Molekulová hmotnost: 180,l5
Strukturální vzorec kyseliny acetylsalicylové:
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Chemický vzorec: C9H8O4
C6H4(OCOCH3)COOH
Je to bílá, krystalická látka rozpustná ve vodě.

Krátké dějiny antiagreagční léčby kyselinou acetylsalicylovou
Postup její výroby poprvé popisuje Dr. Felix Hoffman dne 10. října 1897. Účinná látka
byla patentovaná začátkem 20. století, od r. l906 se již mezinárodně registruje pod
názvem aspirin. Název je složenina několika prvků: a = acetyl, spir = spirea salicifolia
(latinský název tavolníku vrbolistého) a in = koncovka pro lék. Dlouhá léta se užíval jako
lék na tišení bolesti s protizánětlivým účinkem.
V roce l945 Singer popisoval u pacientů po tonsilektomiích krvácivé komplikace.
Připisoval je kyselině acetylsalicylové, kterou pacienti dostávali na utlumení bolestí. V
polovině 50. let 20. století se objevila další sdělení naznačující, že kyselina
acetylsalicylová může ovlivnit hemostatické pochody. Weiss a Aledort v r. l967 objasnili
její inhibiční působení na destičkové funkce. O´Brien na základě svých pozorování již od
roku l968 doporučuje užívání ASA jako antitrombotického léku. John R. Vane v roce
1971 objevil mechanizmus blokády tvorby prostaglandinů kyselinou acetylsalicylovou.
Za svůj objev získal v roce l982 Nobelovou cenu.
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V roce 1974 byly zveřejněny výsledky první placebem kontrolované studie, kde aspirin
se podával v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Roth a Majerus v roce l975
prokázali mechanizmus ireverzibilní blokády cyklooxygenázy. V r. l978 Roth a Siok
objevili, že acetyl skupina kyseliny acetylsalicylové se váže s kovalentní vazbou k
hydoxyl skupině serinu nacházející se na N-terminálu cyklooxygenázy. Dne 9. října 1985
americký úřad Food and Drug Administration (FDA) uveřejnil sdělení, že každodenní
užívání kyseliny acetylsalicylové sníží možnost recidivy koronární příhody u nemocných
s ischemickou chorobou srdeční o 1/5 a u pacientů s nestabilní angínou pectoris o více
než polovinu. Dne 25. ledna 1988 ohlásila kontrolní komise Physician´s Health Study
(Zdravotní studie lékařů) přerušení studie kyselinou acetylsalicylovou u 22 000 lékařů. V
léčené skupině, užívající 325 mg aspirinu denně, byl výskyt koronární příhody přibližně
o 40 % nižší než ve skupině léčené placebem. Proto považovala komise další
pokračování ve studii za neetické. Od té doby se kyselina acetylsalicylová stala nejčastěji
užívaným lékem na světě a její produkce převyšuje 50 000 tun ročně.

Mechanizmus účinku kyseliny acetylsalicylové
Kyselina

acetylsalicylová

ireverzibilně

blokuje

cyklooxygenázu-1

(COX-1).

Mechanizmem blokády cyklooxygenázy je průnik kyseliny acetylsalicylové do „kanálu“
vedoucího k aktivnímu jádru enzymu. Zde se acetylový radikál pevně váže (acetyluje
serin 529). Následně aktivní centrum se stává již nedostupným pro metabolizmus
kyseliny arachidonové. Ta již nemůže být přeměněna na prostaglandinové endoperoxidy
PGG2 a prostaglandin H2 (PGH2), ze kterých by jinak pod vlivem tromboxansyntetázy
vznikl tromboxan A2 (14).
Blokáda cyklooxygenázy a tím i inhibice agregace trombocytů přetrvává přes celé období
životnosti destiček, tj. 7 ± 2 dny. Za den se obnoví 10 % destiček. Primární hemostáza se
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vrátí k normálu při přítomnosti 50 % destiček. To nastane přibližně za 5-6 dnů po
poslední dávce aspirinu. Uvádí se však, že k normální funkci hemostázy postačí 20 %
destiček s nepoškozenou funkcí cyklooxygenázy (15, 16).

Obraz č. 1: Metabolismus kyseliny arachidonové

Farmakokinetika kyseliny acetylsalicylové
Kyselina acetylsalicylová se po perorálním podání rychle a úplně resorbuje. Absorbuje se
v žaludku a horní části tenkého střeva. Antiagregační účinek ASA se projeví již 5 minut
po aplikaci. Doba nástupu účinku závisí primárně na hydrolýze ASA. Maximální
plasmatickou koncentraci dosáhne během 15-20 minut a destičkovou inhibici za 40-60
minut. Plasmatická koncentrace však rychle klesá. Vylučování z organizmu při dávkách
30-400 mg je lineární, při vyšších dávkách je nelineární.
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Tabulka č.1: Farmakokinetické ukazatele kyseliny ASA

Farmakokinetický ukazatel

Hodnota

absorpční konstanta

6,63

poločas absorpce

0,l16

metabolická eliminační konstanta

1,55

poločas eliminace

0,45

Nežádoucí účinky
Nejdůležitější a nejobávanější komplikací aspirinové léčby jsou účinky hemoragické.
Jejich výskyt závisí na velikosti dávky, trvání léčby a přítomnosti některých
přidružených abnormalit jako vředové choroby gastroduodena a hemostatické
abnormality.
Nízké dávky krátkodobě, tj. dávky pod 325 mg / den, jsou dobře tolerovány a riziko
krvácivých komplikací je malé. Při trvalém užívání je však nutno vážit i rizika možných
krvácivých komplikací. U nemocných s erozí nebo vředovou chorobou v anamnéze se
doporučuje současné podávání inhibitorů protonové pumpy (omeprazol) v prevenci
krvácení z gastroenterologické oblasti. Při současném užívání kyseliny acetylsalicylové
s dalšími léčivy může však dojít k lékovým interakcím. Ty mohou vést ke změně účinku
řady léčiv, jako například ACE inhibitorů. Dostupné metaanalýzy naznačují, že při
určitých patologických stavech, jako např. při dysfunkci levé komory, mohou změny
dosahovat i klinické významnosti.
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Klinická účinnost
Účinek a prospěch léčby pomocí ASA závisí na riziku kardiovaskulární příhody.
Nemocný s nízkým rizikem (bez rizikového faktoru pro kardiovaskulární onemocnění)
má z aspirinové léčby minimální prospěch. Pacienti s vysokým rizikem (nestabilní AP,
infarkt myokardu) mají z terapie prospěch významný. U každého pacienta je nutno
individuálně zvážit potenciální benefit a rizika léčby.

Primární prevence
Aspirin byl v primární prevenci testován ve více studiích. Výsledky prokazují snížení
koronárních příhod, ale současně dochází k nárůstu hemoragických komplikací včetně
krvácivých CMP.

Sekundární prevence
Výsledky meta-analýz The Antithrombotic Trialists´ Collaboration jsme již zmínili. Také
z nich však vyplývá, že protektivní účinek s délkou terapie nabývá na významnosti.

Dávkování
Nepřímá srovnání zatím nedala jasnou odpověď, jestli vyšší užívané dávky poskytují
účinnější prevenci než nižší. S denní dávkou 500 až 1 500 mg bylo vypracováno celkem
30 studií zahrnujících 18 471 lidí, a snížení kardiovaskulárních příhod představovalo
21,4 %. S denní dávkou 160-325 mg bylo provedeno12 studií celkem u 23 670 pacientů
a snížení zaznamenalo 28,3 %. S denní dávkou 75 mg byly vypracovány 4 studie u 5 012
pacientů se snížením 29,7 %. U většiny rizikových pacientů i nižší denní dávky jako 75
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až 100 mg se zdají být dostatečně účinné. Vyšší dávky od 160 do 325 mg se doporučují
jen při zahájení terapie.

Erytrocyty a destičkové funkce
Bylo zjištěno, že při 325 mg denní dávky kyseliny acetylsalicylové se antiagregační
účinek u více než 30 % léčených neprojevuje, nebo je její podávání provázeno
paradoxním zvýšením agregability. Již před 100 lety Duke poukazoval, že funkce
destiček může být ovlivněna i erytrocyty. U mechanizmu vlivu erytrocytů na funkci
destiček teoreticky může hrát roli fyzikální interakce, dále vliv adenosindifosfátu a
stimulovaná produkce TxA2. Nízké dávky aspirinu inhibují TxA2 produkci, ale souvislost
mezi TxA2 a funkcí destiček je nelineární. To naznačuje i možnost více alternativních
cest. V případě nízkých dávek aspirinu i samotné erytrocyty mohou aktivovat
trombocyty. Někteří autoři zdůrazňují v akutním stadiu kardiovaskulárních onemocnění
důležitost aplikace vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové, které neutralizují i tuto
erytrocytární stimulaci trombocytů.

19

1.4. Aspirinová rezistence
Definice aspirinové rezistence je problematická a heterogenní. Zatím je i její klinická a
laboratorní definice nejednotná. Z klinického pohledu o aspirinové rezistenci mluvíme,
když zavedená antiagregační terapie nezabrání opakování trombotické příhody. O
laboratorní definici se zmíníme níže u diagnostických metod. Sekundární aspirinová
rezistence se objevuje v průběhu léčby, kdy s délkou terapie vymizí nebo se sníží
antiagregační efekt kyseliny acetylosalicylové (17-20).

Problematika účinnosti terapie
Přesto, že terapie pomocí kyseliny acetylsalicylové snižuje trombotické komplikace
přibližně o 25 %, dochází u 10-20 % léčených k další vaskulární trombotické příhodě (710). Posledních 18 let se této problematice věnuje intenzivní pozornost (17-20). Od
původně preferovaných vysokých dávek se ustoupilo pro častější výskyt nežádoucích
účinků a krvácivých komplikací. Začalo se doporučovat užívání nižších dávek kyseliny
acetylsalicylové a postupně se objevila snaha verifikovat účinnost léčby. V roce 1990
byly zveřejněny výsledky u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, u kterých při
nedostatečně účinné antiagregační léčbě ve 46 procentech došlo k další koronární
příhodě. V další práci Helgason a jeho spolupracovníci při svých pozorováních zjistili, že
v průběhu léčby aspirinem dochází ke snížení účinnosti antiagregační terapie a úspěšná
léčba vyžaduje zvýšení aplikovaných denních dávek až na 1 300 mg/den (9). Další práce
zjistily u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin po revaskularizačním
výkonu, že při 100 mg denní dávce kyseliny acetylsalicylové dostatečná blokáda
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agregace destiček byla dosažena jen u 40 % nemocných (21). Odborná veřejnost začínala
mluvit o problematice aspirinové rezistence. Grotemeyer byl první, kdo použil tento
termín. V roce l993 publikoval studii zkoumající účinnost antiagregační léčby u
nemocných po cévních mozkových příhodách (12). Ve sledovaném souboru zjistil
přetrvávající agregabilitu u l/3 nemocných i přesto, že zařazení pacienti užívali denně
3x500 mg kyseliny acetylsalicylové. V průběhu 2 let sledování došlo ve skupině
s neúčinnou léčbou ve 40 % k další kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhodě nebo
náhlé smrti. Patrono a jeho spolupracovníci odhadují ve svých pracích výskyt aspirinové
rezistence na 10 - 15 % (8).

Diagnostické metody
Laboratorní diagnostika aspirinové rezistence se zakládá na laboratorních vyšetřeních,
jejichž podkladem jsou funkční testy anebo detekce jednotlivých biochemických
ukazatelů. Zatím neexistuje standardní metoda na diagnostiku aspirinové rezistence (20).
Aspirinová rezistence na základě použité diagnostické laboratorní metody se vyskytuje u
5 - 60% nemocných. Jednotlivé metody však vzájemně nekorelují a mají odlišnou
specifitu a senzitivitu (19).
Mezi klinické testy patří vyšetření doby krvácivosti. Informuje nejen o krevním srážení,
ale také o reaktivitě kapilár na poranění. Nejznámější metoda je Dukeova, kterou se
určuje délka doby krvácení po 4 mm hlubokém vpichu do ušního lalůčku. Normální
hodnoty činí 2 - 4 min.
Mezi metody vyšetřující agregabilitu destiček in vitro patří metody agregometrické a test
PFA. Agregometrických metod je několik. Mají určitá specifika i omezení.
- Optické metody: jsou klasickou metodou, jsou náročné na čas, výsledky mohou být
ovlivněny koncentrací trombocytů či typem použitého agonisty (ADP, kolagen, kyselina
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arachidonová). Výsledky různých laboratoří jsou obtížně srovnatelné, metoda není
standardizovaná (18, 19).
- Turbidimetrické metody: jejich podstatou je, že vzorky citrátové plazmy bohaté na
destičky se smíchají v kyvetě agregometru při 1 000 ot. /min. při teplotě 37˚C. Změny
transmise vzorků, ke kterým dochází vlivem tvorby agregátu, se kontinuálně zaregistrují
připojeným zapisovačem.
- Luminiscenční metody: umožní současně sledovat agregaci i uvolňovací rekce a
monitorování sekrece adenosintrifosfátu.
- Impedanční metody: střídavý signál s frekvencí 15 kHz a amplitudou přibližně 100mV
se přivádí na dvě platinové elektrody, které jsou v definované vzdálenosti ponořené do
testovacích vzorků. Změna v impedanci, která vzniká důsledkem nárůstu agregátu na
platinových elektrodách, je po zesílení a vhodné transformaci registrovaná zapisovačem.
- Reoagregometrická metoda: v předcházejících agregometrických metodách dochází
k nefyziologickému směšování vyšetřených vzorků. Zavedení simulace laminárního
proudění přiblíží stavy in vivo a in vitro.
Obecným omezením agregometrických metod je použití plazmy bohaté na trombocyty
nebo jiného transparentního média. Důsledkem nutné přípravy vzorků je zkreslení a
vyšetřovaný materiál tak není reprezentativním vzorkem trombocytové populace. Část
těžších a větších trombocytů může při centrifugaci sedimentovat spolu s erytrocyty.
Navíc reakce trombocytů v prostředí in vivo a vitro je odlišná a může být zkreslená.
Současně i leukocyty, které jsou schopny produkovat prostacykliny, jsou odstraněny
(18).
Vyšetření agregability destiček pomocí Platelet Function Analyseru (PFA-100) je již
rychlá a široce dostupná metoda. Podstatou vyšetření je, že přes malý otvor, který je
krytý kolagenem a adrenalinem nebo adenosindifosfátem, je krev ze zásobníku nasávána.
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Agregací destiček se vytvoří zátka, která otvor uzavírá. Měří se čas, potřebný k uzavření
otvoru. Výsledky tohoto testu však v klinických studiích nekorelovaly s výsledky
agregometrie.
Mnohými autory je za nejpřesnější detekci aspirinem potlačené agregability destiček
považovaná detekce koncentrací TxA2 nebo jejího stálého metabolitu
11-dehydrotromboxanu B2 (11-dTxB2) v moči. Přímé stanovení TxA2 v séru je velice
náročné vzhledem k jeho krátkému poločasu. Použitá metoda vyšetření 11-dTx B2 je
nejvíce specifická. Detetekce močového 11-dehydrotromboxanu B2 je široce uznaná
metoda a byla již ověřená v několika klinických studiich (22-28). Nedávno se zjistilo, že
výsledky pacientů s hodnotami TxB2 v nejvyšších kvartilách korelovaly s horší
prognózou pacientů. Ze všech používaných laboratorních metod vykazuje metoda
vyšetření TxB2 nejvyšší procento pacientů s neúčinnou antiagregační léčbou. Nutno
však upozornit, že část močového tromboxanu může pocházet z netrombocytárních
zdrojů (27).
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2. Hypotézy a cíle práce
Nevýhodou dosavadních studií v problematice tzv. aspirinové resistence je skutečnost,
že neberou do úvahy některé klinické a laboratorní faktory, které mohou ovlivnit
výsledný efekt aspirinu. Z nich doposud není jasno, jaká je účinnost antiagregační léčby
u starých a polymorbidních pacientů.
Testovali jsme proto hypotézu, že prevalence neúčinné antiagregační léčby je vyšší u
starých jedinců a účinnost této léčby negativně ovlivňuje polymorbidita, chronický zánět,
metabolické změny a negativně i pozitivně mohou antiagregační efekt ovlivňovat
současně podávané léky.
Cílem naší práce bylo zjistit ve skupině starých a polymorbidních pacientů a dále ve
skupině nemocných cukrovkou II. typu a skupině nemocných arteriální hypertenzí:
a.) jaká je účinnost antiagregační léčby kyselinou acetylsalicylovou
b.) zda a do jaké míry se vybrané klinické a laboratorní ukazatele i skupiny léčiv liší u
pacientů s účinnou a neúčinnou antiagregační léčbou
c.) do jaké míry se na neúčinné antiagregační léčbě podílí non-compliance pacientů

24

3. Materiál a Metodika

Schéma studie
U zařazených pacientů byla odebrána podrobná anamnéza. Následně byli pacienti
objektivně vyšetřeni. Zaznamenali jsme sledované údaje a provedli EKG a
echokardiografické vyšetření. Další den pacienti odevzdali 2 vzorky ranní moče a
současně byly provedeny odběry krevních vzorků pro laboratorní vyšetření sledovaných
parametrů.

Zařazovací kritéria
Do studie byli zařazeni spolupracující pacienti starší než 60 let, kteří v sekundární
prevenci kardiovaskulárních onemocnění užívali 100 mg kyseliny acetylsalicylové
minimálně po dobu ½ roku před zařazením do studie. Všichni předem ústně potvrdili, že
všechny předepsané léky pravidelně užívají. Podmínkou zařazení bylo, aby se pacient
léčil pro více než 4 onemocnění.

Vylučovací kritéria
Do studia nebyli zařazeni pacienti s akutní kardiovaskulární příhodou, k níž došlo před
méně než půl rokem, s poruchou renálních funkcí, jaterní cirhozou, maligním
onemocněním, respirační insuficiencí, tromboembolickou chorobou, akutním zánětlivým
onemocněním,

nemocní s kombinovanou

antiagregační

nebo antiagregační

a

antikoagulační terapií, pacienti s patologickými hodnotami trombocytů, erytrocytů

a

plasmatickým kreatininem mimo referenční rozmezí.
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Sledované ukazatele

Klinické parametry
U každého pacienta jsme zaznamenali anamnestický nebo současný výskyt některého ze
sledovaných onemocnění: ischemické choroby srdeční, arteriální hypertenze, cukrovky,
ischemické choroby dolních končetin, fibrilace síní, ischemické cévní mozkové příhody,
srdečního selhání, implantace intrakoronárního stentu a kardiostimulátoru. Dále jsme
zaznamenali tělesnou hmotnost, výšku, kouření a aktuální systolický a diastolický krevní
tlak.

Laboratorní parametry
Z laboratorních parametrů jsme sledovali leukocyty, hemoglobin, trombocyty, glykémii,
cholesterol, kreatinin, C-reaktivní protein (CRP), kyselinu močovou, močový kreatinin a
11-dehydrotromboxan B2.
Vyšetření
U každého pacienta jsme provedli EKG záznam k dokumentování a hodnocení srdeční
činnosti a eventuálně přítomnosti fibrilace síní. Také bylo provedeno echokardiografické
vyšetření.

Analýza farmakoterapie
Při rozboru farmakoterapie jsme sledovali 12 druhů nejčastěji užívaných lékových
skupin: nesteroidní antirevmatika, inhibitory 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A
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(HMG-CoA) reduktázy (statiny), antagonisty kalciových kanálů, betablokátory, ACE
inhibitory, blokátory receptoru typu-1 angiotenzinu II (AT1 blokátory), amiodaron,
digoxin, inhibitory protonové pumpy, alfa blokátory, diuretika a nitráty.

Použité laboratorní metody
Rutinní laboratorní parametry jako glykemie, cholesterol, kreatinin a kyselina močová
byly stanoveny metodou absorpční spektrofotometrie, zatímco C-reaktivní protein
metodou imuno-turbidimetrickou (Roche Diagnostic, Francie).

Vyšetření 11-dehydrotromboxanu B2
Koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 byla stanovena ve vzorku ranní moče metodou
ELISA pomocí firemních setů (11-dehydrotromboxane B2) podle návodu výrobce.
Metodika je založená na kompetitivní vazbě mezi antigenem (11-dTxB2) a protilátkou
(specifickým králičím antisérem 11-dTxB2-acetylcholinesterázou), konjugáty jsou
následně značeny indikátorem. Produkt této enzymatické reakce se stanovuje
spektrofotometricky, kde měřená intenzita zbarvení je přímo úměrná množství
přítomného 11-dTxB2. V naší studii jsme použili 11-dehydrotromboxane B2 EIA kit od
firmy Cayman. Metoda má intra a interassay menší než 10 %. Koncentrace v průběhu
dne mohou ukázat variabilitu 20 %, mezi dvěma dny 30 % (27).
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Vyšetření kyseliny salicylové
Koncentrace kyseliny salicylové jsme stanovili kapalinovým chromatografem (HPLC)
s fluorescenčním detektorem. Chromatografickou separaci jsme provedli analytickou
kolonou LiChrosher 60 RP-select 125x4 mm 5 µm, Merck. Do 1 ml vzorku plazmy jsme
přidali 2 ml H3PO4 pufru (roztok byl připraven přidáním 1 ml 85 % H3PO4 do 500 ml
MiliQ-vody). Takto upravený vzorek jsme extrahovali pomocí SPE kolonky OASISHLB od firmy Waters. Zředění bylo provedeno 1 ml metanolu do HPLC vialek. Takto
připravený vzorek jsme měřili. Výsledky se počítaly z kalibrační křivky (provedli jsme
5 bodovou kalibraci, kde y= 1,4807 x2 + 13 089 x). Směrodatná odchylka se pohybovala
od 0,1 do 2,2 %. Doba analýzy trvala 4,5 minut. Retenční čas pro kyselinu salicylovou
byl 3,7 minut (28).

Přístrojové vyšetření
Funkce levé komory srdeční a velikost levé síně byla zjišťována echokardiograficky. Za
patologickou jsme pokládali velikost levé síně nad 42 mm. Za dysfunkci levé komory
jsme pokládali ejekční frakci 0,40 a menší. Diagnóza fibrilace síní byla stanovena na
základě EKG vyšetření.

Rutinní laboratorní vyšetření
Referenční meze sledovaných laboratorních parametrů: leukocyty 4-10 109/l, hemoglobin
130 - 170 g/l u mužů, 3,8 - 4,8 g/l u žen, trombocyty 150 – 300 109/l, glukóza 3,7 - 5,6
mmol/l, cholesterol 4,2 - 6,9 mmol/l, kreatinin 55-125 µmol/l u mužů, 45-115 µmol/l u
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žen, CRP 0,0-5 mg/l, kyselina močová 180-560 µmol/l u mužů, 150-505 µmol/l u žen,
močový kreatinin 8,8 - 17,6 mmol/l u mužů, 7,0-15,8 u žen.

11-dehydrotromboxan B2
Získané hodnoty ll-dehydrotromboxanuB2 byly přepočteny na koncentraci močového
kreatininu. Za patologickou jsme pokládali hodnotu nad 600 PURR jednotek (28), t.j.
hodnotu 11-dehydrotromboxanu B2 vyšší než 67,9 ng/mmol kreatininu.

Statistické metody
Statistické metody použité v této práci zahrnovaly jak kvalitativní, tak i kvantitativní
parametry. Používali jsme parametrické i neparametrické testy v případě, že rozdělení
hodnot neodpovídalo Gaussovu rozložení (resp. mediány).
Výsledky byly prezentovány jako průměrné hodnoty ± směrodatné odchylky u
kvantitativních veličin a jako procento u kvalitativních znaků. Pro veličiny, které nemají
Gaussovo rozložení (např. CRP, 11-dTxB2), byla provedena logaritmická transformace.
Výsledky budeme považovat za signifikantní na hladině významnosti p < 0.05.
Ke statistickému zhodnocení jsme v našich studiích využili následující statistické testy:
Jednovýběrový t-test pro hypotézu, že průměr dané veličiny se nelišil od normy.
Dvouvýběrový t-test jsme použili v případě, kdy jsme předpokládali normální rozložení
veličiny a sloužil k porovnání průměru u dvou skupin.
Ke statistickému zhodnocení více skupin byla použita analýza rozptylu (ANOVA test)
s následným mnohonásobným porovnáním. Odhalil nám, zdali průměry ve sledovaných
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skupinách byly rozdílné, nebo zdali pozorované rozdíly mohly vzniknout jako důsledek
náhodného kolísání.
Korelační koeficient byl použit pro zkoumání závislosti mezi veličinami. Pro modelování
této závislosti jsme použili lineární regresi.
Logistická regresní analýza popsala model závislosti dichotomické veličiny na
rizikových faktorech.
Kontingenční tabulky jsme použili ke zjištění závislosti jedné kvalitativní veličiny na
druhé. Fisherův přesný test byl zvolen pro tabulky s malými očekávanými četnostmi. Pro
větší soubor četností byl použit chi-kvadrát test v kontingenčních tabulkách (29).
Statistická analýza všech dat zjištěných ve studii byla provedena pomocí statistického
softwaru BMDP PC 90 a Microsoft Excel.
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4. Studie č. 1: Účinnost antiagregační léčby u starých
polymorbidních pacientů
Úvod
Cílem naší práce bylo zjistit účinnost antiagregační terapie u starých pacientů, kteří jsou
však většinou polymorbidní a také současně užívají několik druhů léků. Zajímalo nás
také, jak polymorbidita a polymedikace mohou ovlivnit výsledný antiagregační efekt
aspirinu a zda vybrané klinické a laboratorní ukazatele i skupiny léků se u rezistentní a
senzitivní skupiny pacientů liší.

4.1. Soubor a charakteristika vyšetřených pacientů
Vyšetřili jsme 508 polymorbidních pacientů, kteří užívali antiagregační léčbu 100 mg
aspirinu denně. Charakteristika zařazených pacientů je uvedena v tab. č. 2, 3, 4, 5, 6.

Tabulka č. 2: Charakteristika souboru starých, polymorbidních pacientů

Klinické ukazatele
Věk / roky
Ženy n (%)
Muži n (%)
BMI kg/m2
Systolický krevní tlak mm Hg
Diastolický krevní tlak mm Hg
Kuřák / -ačka n (%)

Stanovené hodnoty
71,8 ± 11,5
242 (48 %)
266 (52 %)
27,4 ± 4,8
140,7 ± 27,2
81,4 ± 13,1
107 (21 %)
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Tabulka č. 3:
Charakteristika souboru polymorbidních pacientů z hlediska přítomných komorbidit

n
508
365
108
111
70
140
187
344
34
74

Vybrané komorbidity u sledovaného souboru
Ischemická choroba srdeční
Srdeční selhání
Fibrilace síní
Ischemická choroba dolních končetin
Ischemická cévní mozková příhoda
Diabetes mellitus
Hypertenze
Srdeční pacemaker
Intrakoronární stent

%
100
72
21
22
14
28
37
68
37
15

Tabulka č. 4:
Charakteristika souboru z pohledu sledovaných rutinních laboratorních parametrů
Laboratorní parametry
Leukocyty 109/l
Hemoglobin g/l
Trombocyty109/l
Glukóza mmol/l
Cholesterol mmol/l
Kreatinin µmol/l
CRP mg/l
Kyselina močová µmol/l

Celý soubor n = 508
7,9
133,2
244,1
6,3
4,7
103,4
18,3
406,0

±
±
±
±
±
±
±
±

2,3
20,9
80,7
2,1
1,0
44,3
31,9
130,4

Tabulka č. 5: Charakteristika souboru z pohledu echokardiografických parametrů
Sledované parametry
Levá síň mm
Dilatace LS n %
Ejekční frakce %
Dysfunkce LK n%

Celý soubor n = 508
42,1 ± 6,0
138 (27 %)
0,50 ± 0,13
105 (21 %)

Tabulka č. 6: Současně užívaná léčba v souboru polymorbidních pacientů
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Sledovaná terapie
Nesteroidní antirevmatika
Statiny
Antagonisté kalciových blokátorů
Beta blokátory
ACE inhibitor
AT1
Amiodaron
Digoxin
Blokátory protonové pumpy
Alfa blokátory
Diuretika
Nitráty

N
508
29
179
109
285
215
31
21
60
117
38
168
83

%
100
6
35
22
56
42
6
4
12
23
7,5
33
16

AT1 = antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II

4.2. Výsledky:

4.2.1. Účinnost antiagregační léčby u starých polymorbidních nemocných
Z 508 vyšetřených mělo účinnou antiagregační terapii 275 (54 %) nemocných. Průměrná
koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 ve skupině nemocných s účinnou antiagregační
léčbou byla 32,9 ± 16,4 ng/mmol. Neúčinnou antiagregační terapii jsme detekovali u 233
(46 %) nemocných. Tato skupina měla průměrnou hladinu 11-dehydrotromboxan B2 205
± 176,6 ng/mmol (tab. 7).

Tabulka č. 7: Průměrné koncentrace močového 11-dTxB2
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s účinnou antiagregační léčbou

Pacienti
Celkem
Muži
Ženy

s neúčinnou antiagregační léčbou

n

koncentrace
11-dTxB2 (ng/mmol)

N

koncentrace
11-dTxB2 (ng/mmol)

275
145
130

32,9 ± 16,4
34,5 ± 15,1
31,2 ± 17,7

233
121
112

205,0 ± 176,6
221,3 ± 198,0
187,5 ± 149,0

4.2.2. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou
z pohledu klinických parametrů
V klinických parametrech jsme statisticky významný rozdíl shledali jen v kouření. Ve
skupině pacientů s neúčinnou antiagregační léčbou kouřilo 25 % nemocných, ve skupině
s účinnou jen 18 % (p = 0.02). V ostatních klinických parametrech jako věk, pohlaví,
BMI, arteriální krevní tlak jsme rozdíly nenalezli.

Tabulka č. 8: Přehled sledovaných klinických parametrů dle účinnosti ASA léčby

Charakteristika
Věk/roky
Ženy n (%)
Muži n (%)
BMI kg/m2
STK mm Hg
DTK mm Hg
Kouření n (%)

Pacienti s účinnou
antiagregační léčbou
n = 275

Pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou
n = 233

P-hodnota

71,2 ± 11,2
130 (47 %)
145 (53 %)
27,5 ± 4,8
141.4 ± 28,2
81,5 ± 13,4
48 (18 %)

72,5 ± 11,9
112 (48 %)
121 (52 %)
27,3 ± 4,9
139.9 ± 26,0
81,3 ± 12,6
59 (25 %)

ns
ns
ns
ns
ns
ns
0,018

4.2.3. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou
z pohledu laboratorních parametrů
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Mezi oběma skupinami jsme statisticky významné rozdíly nalezli jen v hodnotách
cholesterolu a CRP. U pacientů s neúčinnou terapií byla statisticky významně vyšší
hodnota CRP 20,7 mg/l, ve srovnání s 16,5 mg/l v účinně léčené skupině (p = 0,006). Ve
skupině pacientů s účinnou antiagregační léčbou byla průměrná koncentrace cholesterolu
4,8 ± 0,98 mmol/l, ve skupině s neúčinnou léčbou 4,6 ± 1,12 mmol/l (p = 0,03). Mezi
oběma skupinami jsme nenalezli rozdíl v počtu leukocytů, trombocytů, glykémie,
kreatininu, kyseliny močové.

Tabulka č. 9:
Charakteristika souboru a porovnávané laboratorní parametry v obou skupinách

Charakteristika
Leukocyty 109/l
Hemoglobin 10g/l
Trombocyty109/l
Glukóza mmol/l
Cholesterol mmol/l
Kreatinin µmol/l
C reaktivní protein
Kyselina močová µmol/l

Pacienti s účinnou
antiagregační léčbou n
= 275

Pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou
n = 233

P-hodnota

7,8 ± 2,3
134,1 ± 18,1
241,8 ± 74,0
6,2 ± 2,1
4,8 ± 0,98
104,3 ± 36,3
16,5 ± 35,6
416,0 ± 116,1

8,0 ± 2,4
132,1 ± 24,1
247,2 ± 88,7
6,4 ± 2,0
4,6 ± 1,1
102,3 ± 52,8
20,7 ± 26,2
393,8 ± 147,6

ns
ns
ns
ns
0,033
ns
0,006
ns

4.2.4. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou
z pohledu echokardiografických parametrů
Při analýze výsledků nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinami
nemocných reagujících a nereagujících na léčbu aspirinem v těchto parametrech: ve
velikosti levé síně, v ejekční frakci, v incidenci dilatované levé síně a v zastoupení
pacientů s dysfunkcí levé komory.
Tabulka č. 10: Přehled echokardiografických parametrů dle účinnosti léčby
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Charakteristika
Levá síň mm
Dilatace LS n %
Ejekční frakce %
Dysfunkce LK n%

Pacienti s účinnou
antiagregační léčbou
n = 275

Pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou n
= 233

P-hodnota

41,7 ± 5,7
77 (28 %)
0,50 ± 0,13
63 (23%)

42,8 ± 6,5
61 (26 %)
0,49 ± 0,13
42 (18 %)

ns
ns
ns
ns

4.2.5. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou
z pohledu komorbidity
Při rozboru výsledků bylo zjištěno, že pacienti s vysokou koncentrací
11-dehydrotromboxanem B2 měli častěji v anamnéze cévní mozkovou příhodu. Výskyt
fibrilace síní ve skupině s neúčinnou antiagregační léčbou byl na hranici statistické
významnosti. Ve výskytu ostatních onemocnění jako ischemická choroba srdeční,
ischemická choroba dolních končetin, hypertenze, diabetes mellitus a srdeční selhání
nebyl shledán statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami.

Tabulka č. 11:
Onemocnění vyskytující se v jednotlivých skupinách dle účinnosti terapie

Komorbidity
Ischemická choroba srdeční

Pacienti s účinnou
antiagregační léčbou
n = 275
n
%
210
71

Pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou
n = 233
N
%
155
73

P-hodnota
ns

Srdeční selhání

64

22

44

21

ns

Fibrilace síní

56

19

55

26

0,05

ICHDK

44

15

26

12

ns

Ischemická CMP

75

24

65

32

0,03

Diabetes mellitus

107

35

80

40

ns

Hypertenze

189

69

155

67

ns

15
26

7
13

ns

Srdeční pacemaker
Intrakoronární stent

19
48

6,5
16

ns
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4.2.6. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou z pohledu
současně užívané léčby
Z hlediska farmakoterapie jsme statisticky významný vliv na účinnost antiagregační
terapie zjistili v léčbě statiny, nitráty a digoxinem. V aspirin senzitivní skupině bylo 41 %
nemocných léčeno statiny a 20 % nitráty, kdežto ve skupině ASA rezistentních jen 28 %
statiny a 12 % nitráty. Naopak, v aspirin rezistentní skupině bylo digoxinem léčeno 16 %
nemocných, v aspirin senzitivní skupině 9 %. V dalších sledovaných skupinách léčiv
jsme neshledali statisticky významný rozdíl mezi skupinou nemocných s účinnou a
neúčinnou antiagregační léčbou.

Tabulka č. 12:
Výskyt vybraných sledovaných skupin léčiv ve srovnávaných skupinách nemocných

Skupina léčiv

Pacienti s účinnou
antiagregační léčbou
n = 275
n

Nesteroidní antirevmatika
Statiny

15

%
5.5

Pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou
n = 233

P-hodnota

n

%

14

6

ns

113

41

66

28

0,013

62

23

47

20

ns

Beta blokátory

166

60

119

51

ns

ACE-inhibitory

121

44

94

40

ns

AT1 blokátory

19

7

12

5

ns

Amiodaron

14

5

7

3

ns

Digoxin

24

9

36

16

0,008

Blokátory protonové pumpy

59

22

58

25

ns

Alfa blokátory

22

8

16

7

ns

Diuretika

92

34

76

33

ns

Nitráty

55

20

28

12

0,033

Antagonisté Ca kanálů

4.2.7. Vliv stáří:
Při analýze našeho souboru z pohledu věku se nám nepodařilo prokázat odlišnosti ve
výskytu aspirinové rezistence v jednotlivých věkových kategoriích.
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4.3. Riziko neúčinné antiagregační terapie u starých, polymorbidních pacientů
Pomocí analýzy dat krokovou logistickou regresí jsme se pokusili odhadnout riziko
aspirinové rezistence na základě vybraných faktorů. Do prvního modelu jsme zahrnuli:
věk nad 60 let, pohlaví, hypertenzi, ischemickou cévní mozkovou příhodu a kouření. Na
základě výsledků lze říci, že kouření zvyšuje riziko neúčinnosti antiagregační terapie
aspirinem zhruba 1,8 krát, přítomnost cévní mozkové příhody v anamnéze přibližně
1,6 krát. V případě kombinace obou zmíněných rizikových faktorů je to 2,8 krát vyšší
riziko nedostatečného efektu aspirinu. Do druhého modelu jsme přidali navíc hodnoty
CRP a cholesterolu. Ukázalo se, že každé zvýšení CRP o 1 jednotku zvyšuje aspirinovou
rezistenci l, 3 násobně. Vliv ostatních veličin v modelu nebyl prokázán.

Tabulka č. 13:
Statistický odhad rizika aspirinové rezistence při kouření, ischemické cévní mozkové
příhodě v anamnéze a zvýšení C reaktivního proteinu
Jednoduchá
analýza
P-hodnota
0,018

Koeficient

OR

95%CI

P-hodnota

0,576

1,78

1,15-2,76

0,010

CMP

0,030

0,459

1,58

1,05-2,38

0,028

CRP

0,006

0,283

1,33

1,04-1,70

0,023

Veličina
Kouření

Mnohočetná analýza

Neúčinná antiagregační léčba se vyskytovala u kuřáků v 55 %, u nekuřáků v 42 %
(p = 0,018). Statisticky významný rozdíl při porovnávání obou skupin jsme nezjistili z
hlediska věku, pohlaví, BMI, krevního tlaku, počtu leukocytů, trombocytů, hodnot
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hemoglobinu, glykémie, kreatininu, plasmatické koncentrace kyseliny močové, velikosti
levé síně a ejekční frakce levé komory.
Vzhledem k tomu, že jsme si byli vědomi odlišných hemorologických poměrů
v přítomnosti fibrilace síní, provedli jsme analýzu souboru s vyloučením pacientů s
fibrilací síní. Výsledky však nebyly odlišné od prezentovaných.

4.4. Diskuse
V našem souboru polymorbidních pacientů užívajících 100 mg aspirinu denně měla
téměř polovina nemocných vysoké hodnoty močového 11- dTxB2, což svědčilo o
neúčinné antiagregační léčbě. Při porovnání souboru pacientů s účinnou a neúčinnou
antiagregační léčbou jsme zjistili, že statisticky významným faktorem pro neúčinnou
léčbu bylo kouření, hodnoty CRP, cholesterolu, z komorbidit fibrilace síní a ischemická
CMP v anamnéze. Z hlediska farmakoterapie mohou mít vliv na účinnost léčby statiny,
nitráty a digoxin.
Literární údaje uvádějí, že výskyt ASA rezistence závisí především na denní dávce
aspirinu a na délce jeho podávání (30, 31). U nemocných léčených vyššími dávkami
kyseliny acetylsalicylové (nad 300 mg/d) se aspirinová rezistence vyskytuje méně často,
než při užívání menších dávek, jako 50-100mg denně (32). Několik studií prokázalo
nárůst aspirinové rezistence s délkou terapie (33). Kromě nízkých dávek aspirinu a
dlouhodobé terapie se u našich nemocných mohla na vysokých hodnotách močového
tromboxanu podílet celá řada dalších faktorů, jako jsou vysoký věk pacientů a
polymorbidita. V souboru byl také značně zastoupen podíl pacientů s implantáty
v cévním řečišti-intrakoronárními stenty a elektrodami kardiostimulátorů. Koronární
stentování se dnes pokládá za silný zánětlivý podnět s lokální i celkovou zánětlivou
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odpovědí (34). Je to však vysoce individuální a do velké míry se podílí na vývoji
restenózy. Přesto, že se dnes převážně používají drug - eluting stenty, je zde stále
potenciální riziko pro pozdní trombózu stentu (35). V našem souboru bylo nositelem
intrakoronárního stentu 15 % pacientů. Hodnoty močového tromboxanu mohla
významně ovlivnit i kompliance pacientů. Odhaduje se, že kolem 10 % pacientů aspirin
ve skutečnosti neužívá (36, 37).
Ze sledovaných faktorů porovnávaných v obou skupinách jsme statisticky významný
rozdíl zjistili u kouření a hodnot CRP jako ukazatele zánětu. V obou případech jde o
známý fakt, že kouření a zánět zvyšují agregabilitu krevních destiček a jsou častěji
popisovány u aspirinové rezistence (38, 39). Tomu odpovídaly i naše nálezy.
Zvýšený výskyt ASA rezistence je uváděn u hypercholesterolemie (40). Udává se, že
trombocyty u pacientů se zvýšenými koncentracemi LDL jsou citlivější na agregační
faktory než trombocyty u normocholesterolemických osob (41).
Přesto, že rozdíly mezi průměrnými hodnotami cholesterolu v obou skupinách našeho
souboru byly malé, statisticky významně vyšších hodnot dosahovaly ve skupině
s účinnou antiagregační léčbou.
Vysvětlením by mohl být komplexní efekt léčby statiny (42), které ve skupině aspirin
senzitivních jedinců užívalo 41 % našich pacientů. U ostatních sledovaných parametrů
nebyly zjištěny rozdíly mezi oběma skupinami, zejména ve vztahu k hodnotám krevního
tlaku, funkci levé komory, glykémie a kyseliny močové.
V porovnávaných skupinách komorbidit byl statisticky významný rozdíl zjištěn u
pacientů s fibrilací síní a u pacientů s překonanou ischemickou CMP v anamnéze.
Skupina pacientů s fibrilací síní představuje zvláštní skupinu (43, 44). Ani po vyčlenění
této skupiny ze souboru se statistická významnost ostatních sledovaných ukazatelů
nezměnila. Pro vznik trombózy zejména v oblasti levé síně je zde indikována
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antikoagulační léčba. Imunohistochemické vyšetření síňových trombů ukázalo, že i když
jsou převážně tvořeny fibrinem a amorfním materiálem, spoluúčast trombocytů může být
značná (45) a připisuje se jim důležitá role zejména při zvětšování trombu (46, 47). To
může způsobit vysoké koncentrace močového 11-dTxB2. Přestože se u nemocných
s fibrilací síní zjišťují laboratorní známky aktivace trombocytů, pokládají je někteří
autoři za klinicky nevýznamné (48). Jiným možným vysvětlením je vliv léčby
digoxinem, který mechanizmem zvyšování intracelulárního kalcia vede k aktivaci
trombocytů (49).
Druhým onemocněním se statisticky významným zvýšením močového tromboxanu je
v našem souboru ischemická CMP. Až 56 % pacientů po ischemické CMP (od 3 do 9
měsíců) má zvýšené hodnoty močového tromboxanu i v chronickém stádiu (50). V jiném
pozorování v sekundární prevenci po CMP se po roce léčby stalo rezistentními 4,1 %
pacientů (31).
Z hlediska farmakoterapie jsme statisticky významný rozdíl mezi porovnávanými
skupinami dle účinnosti antiagregační léčby zjistili u digoxinu, statinů a nitrátů.
Působení statinů je komplexní. Laboratorní a klinické práce popisují jejich protizánětlivé
účinky a příznivé působení na trombocyty (51, 54). V naší skupině senzitivních pacientů
užívalo statiny 41 % jedinců.
Nitráty užívalo 16 % pacientů našeho souboru a častěji byly podávány u aspirin
senzitivní skupiny. Antiagregační účinek nitrátů se vysvětluje zvýšením syntézy
cyklického guanosin monofosfátu cGMP (55, 57). Antiagregační účinek nitrátů byl také
zaznamenán v jiném pozorování, i když u menšího počtu pacientů (58).
U pacientů současně léčených nesteroidními antirevmatiky jsme neprokázali jejich
negativní vliv a nenalezli rozdíl mezi oběma skupinami, ale soubor těchto pacientů byl
malý. Názory na tuto problematiku zatím nejsou jednotné (59-62).
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Za potencionální limitace naší studie považujeme tři hlavní faktory. Za prvé nevíme,
kolik pacientů aspirin neužívalo, compliance pacientů nebyla potvrzena měřením
salicylátů v krvi nebo v moči. Za druhé nelze vyloučit extratrombocytární syntézu
tromboxanu (např. monocyty/makrofágy apod.), důsledkem které vyšetření močového
tromboxanu nemusí být specifické pro protidestičkový antiagregační účinek kyseliny
acetylsalicylové. Za třetí šlo o jednorázové a neopakované vyšetření, které nemusí
dostatečně přesně odrážet aktivaci trombocytů v delším časovém úseku.
Na závěr můžeme konstatovat, že antiagregační léčba aspirinem byla neúčinná téměř u
poloviny polymorbidních pacientů. Výsledky studie poukázaly na faktory, které mohou
pozitivně nebo negativně ovlivňovat výsledný antiagregační účinek aspirinu, a které je
nutné dále zkoumat. K potvrzení našich výsledků jsou potřebné další studie. Zkoumání
širších souvislostí u polymorbidních pacientů je nutností.
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5. Studie č. 2: Účinnost antiagregační léčby u nemocných s
diabetem II. typu
Úvod
Pacienti s cukrovkou II. typu mají 2-4 x zvýšené riziko mortality na kardiovaskulární
onemocnění (63, 64). Kromě faktorů specifických pro cukrovku, jako jsou hyperglykemie,
inzulinová rezistence, prozánětlivé a protrombotické stavy, se u těchto nemocných
vyskytují další kardiovaskulární rizikové faktory, jako jsou arteriální hypertenze,
dyslipidemie a obezita. Zejména ve vyšším věku jsou časté další komorbidity a
v souvislosti s tím i polymedikace, což jsou faktory, které mohou mít vliv na výsledný
antiagregační efekt aspirinu (18, 65-68).

5.1. Charakteristika souboru nemocných s DM II. typu
Do studie jsme zařadili 101 pacientů s diabetem II. typu a 101 nemocných bez diabetu.
Charakteristika vyšetřeného souboru je uvedená v tabulce č. 14. Diabetických pacientů
bylo 39 nemocných léčeno jen dietou, 33 nemocných dietou a perorálními antidiabetiky,
25 nemocných dietou a inzulinem a 4 pacienti kombinací diety, perorálních antidiabetik a
inzulinu.
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Tabulka č. 14:
Charakteristika zařazených pacientů celého souboru a pacientů s DM a bez DM
Celý soubor
(n = 202)

DM
(n = 101)

Bez DM
(n = 101)

P-hodnota

Věk/roky

71,1 ± 11

71,3 ± 11

70,9 ± 11

ns

Ženy n (%)

100 (49,5)

50 (49,5)

50 (49,5)

ns

Muži n (%)

102 (48,6)

51 (50,5)

51 (50,5)

ns

BMI kg/m2

27,5 ± 4,9

27,6 ± 5,1

27,4 ± 4,7

ns

STK mm Hg

144,4 ± 29,1

146,8 ± 29,1

141,9 ± 28,8

ns

DTK mm Hg

83,0 ± 14,2

84,0 ±13,6

81,9 ±14,7

ns

Kouření n (%)

44 (22,4)

20 (19,8)

24 (23,8)

ns

Charakteristika

STK = systolický krevní tlak, DTK = diastolický krevní tlak

5.2. Výsledky
5.2.1. Účinnost antiagregační léčby ve skupině nemocných s DM II. typu
Ve skupině 101 pacientů s cukrovkou jsme zjistili zvýšené hodnoty močového TxB2 u 47
pacientů (46,5 %), v kontrolní skupině ze 101 pacientů mělo zvýšené hodnoty jen 31
(30,7 %) pacientů. Tento rozdíl byl statisticky významný (p = 0,021) (tab. č. 15).
Průměrné koncentrace močového TxB2 u pacientů z obou skupin byly prakticky stejné a
byly v průměru 5 x vyšší než u senzitivních pacientů.
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Tabulka č. 15:
Detekované koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 a počty pacientů dle účinnosti
antiagregační léčby
Sledovaný soubor (n = 202)
Parametry
11-dTxB2 (ng/mmol)

DM (n = 101)

Bez DM (n = 101)

103,67 ± 127,6

73,7 ± 84,1

reakce na ASA

neúčinná

účinná

n

47

54

31

70

%

46,5

53,5

30,7

69,3

38,1 ± 17,8

168,5 ± 98,4

31,7 ± 15,1

11-dTxB2 (ng/mmol)

179,1 ± 155,4

neúčinná

účinná

5.2.2. Sledované laboratorní parametry ve skupině diabetiků
Ze sledovaných laboratorních ukazatelů byly statisticky významné rozdíly nalezeny jenom
u glykemie, CRP a cholesterolu. V souboru pacientů s cukrovkou byly koncentrace
glykémie a CRP vyšší, zatímco koncentrace cholesterolu byla nižší. V ostatních
sledovaných ukazatelích nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (tab. č. 16).
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Tabulka č. 16:
Sledované laboratorní parametry v celém souboru, u pacientů s cukrovkou a v kontrolní
skupině.

Parametry

Celý soubor
(n = 202)

DM
(n = 101)

Bez DM
(n = 101)

Phodnota

Sedimentace mm/h

16,6 ± 15,2

17,1 ± 14,4

16,1 ± 16,0

ns

Leukocyty 109/l

7,7 ± 2,2

7,9 ± 2,0

7,4 ± 2,3

ns

Hemoglobin g/l

136 ± 17,0

136,6 ± 16,9

134,8 ± 17,1

ns

Trombocyty 109/l

248,4 ± 83,7

247,8 ± 72,9

249,0 ± 93,5

ns

Glukóza mmol/l

6,8 ± 2,6

7,8 ± 3,1

5,8 ± 1,3

0,001

Kreatinin mol/l

92,6 ± 19,9

92,4 ± 21,2

92,7 ± 18,6

ns

CRP mg/l

4,8 ± 2,7

5,4 ± 2,6

4,12 ± 2,7

0,009

Cholesterol mmol/l

4,8 ± 1,1

4,7 ± 0,98

5,0 ± 1,1

0,043

387,5 ± 106,8

380,8 ± 102,5

392,9±110,6

ns

Kyselina močová mol/l

5.2.3. Sledované komorbidity
Ve skupině diabetiků a v kontrolní skupině nebyl nalezen statisticky významný rozdíl ve
sledovaných komorbiditách (tab. č. 17). Komorbidity v obou porovnávaných souborech
byly zastoupeny stejně.
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Tabulka č.17: Monitorované komorbidity ve skupinách nediabetiků a diabetiků

Komorbidity

Celý soubor
(n = 202)

DM
(n = 101)

bez DM
(n = 101)

p

n

%

n

%

n

%

Arteriální hypertenze

143

70,8

73

72,3

70

69,3

ns

ICHS

142

70,3

71

70,3

71

70,3

ns

Srdeční selhání

33

16,3

17

16,8

16

15,8

ns

Dysfunkce LK

45

25,3

23

22,8

22

21,8

ns

Intrakoronární stent

28

14,3

14

13,9

14

13,9

ns

Ischemická CMP

52

25,7

26

25,7

26

25,7

ns

ICHDK

27

13,4

16

15,8

11

10,9

ns

Fibrilace síní

47

23,3

27

26,7

20

19,8

ns

Pacemaker

12

6,2

3

3,0

9

9,0

ns

ICHS- ischemická choroba srdeční, ICHDK-ischemická choroba dolních končetin,
LK- levá srdeční komora

5.2.4. Sledovaná farmakoterapie
Z hlediska farmakoterapie rozdíly mezi lékovými skupinami u diabetiků a kontrolní
skupinou nedosahovaly statistické významnosti. Statisticky významný rozdíl byl shledán
jen v AT1 blokátorech, které ve skupině diabetiků byly častěji užívané než u nediabetiků:
13,9 % versus 4,5 % (p = 0,01).
Skupina aspirin sensitivních diabetických pacientů byla častěji léčená statiny (60,4 %
versus 39,6 %, p 0,18), AT1 blokátory (71,4 % a 28,6 %, p = 0,14) a nitráty (72,2 % a
27,8 %, (p = 0,08). Ve skupině aspirin rezistentních byla častější léčba omeprazolem (p
0,15) a digoxinem (p = 0,28), ale počty takto léčených pacientů byly malé.
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5.3. Diskuse

Prokázali jsme statisticky méně účinnou antiagregační léčbu u nemocných s DM II. Nižší
protektivní účinek aspirinu u diabetiků v porovnání s nediabetiky byl zaznamenán již
v několika klinických studiích (73-78). Experimentální práce prokázaly u diabetiků
zvýšenou senzitivitu trombocytů na agregační stimuly (79-81). Aspirinová rezistence u
nemocných cukrovkou se popisuje v širokém rozmezí od 18,7 % do 50 % (82-84). U
pacientů s cukrovkou II. typu byla zjištěna u 21,5 % pacientů a dalších 16,9 % bylo semiresponzivních, tj. účinnou léčbu mělo jenom 61,6% pacientů (80). V našem pozorování
byly zvýšené hodnoty 11-dTxB2 zjištěny téměř u poloviny pacientů s cukrovkou a rozdíl
v porovnání s kontrolní skupinou byl statisticky významný. Část močového11-dTxB2
může pocházet z netrombocytárních zdrojů (monocyty/makrofágy). Zbytek je přičítán
metabolickému poškození v rámci cukrovky (83, 84), i když přesný mechanizmus
aspirinové rezistence u cukrovky není plně objasněn (83-85). Jiným vysvětlujícím
mechanizmem je snížená biologická dostupnost aspirinu u cukrovky. U pacientů
s cukrovkou 2. typu byla zaznamenána rychlejší dekompozice aspirinu v porovnání
s nediabetiky (85).
Ze sledovaných laboratorních parametrů byly statisticky významné hodnoty glykémie a
CRP, které byly zvýšeny ve skupině diabetiků. Hyperglykémie snižuje antiagregační
účinek aspirinu (86). Biologie cukrovky je daleko komplexnější a zde se uplatní několik
faktorů: kromě jiných hypertenze, dyslipidemie, mikroalbuminurie, zánět a abnormální
trombolýza (87). V procesu aterogeneze se zánětu přikládá velmi důležitá úloha.
Kardiovaskulární riziko je u cukrovky výrazně zvýšené a zánětu je zde připisován
predominantní mechanizmus (88,89). CRP jako ukazatel zánětu má i prognostický
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význam z hlediska komplikací aterosklerózy. Dalším nepříznivým nálezem je skutečnost,
že 25 % vysoce rizikových pacientů nadále kouří. Kouření je dalším rizikovým faktorem,
který proces aterosklerózy negativně ovlivňuje (90). Oproti tomu jsme nezjistili žádné
rozdíly ve vztahu k věku, pohlaví, BMI, krevnímu tlaku, hodnotám cholesterolu, jak již
byly popisovány v některých studiích (67, 31).
Také z pohledu sledovaných komorbidit jsme mezi oběma skupinami nenalezli statisticky
významný rozdíl.
Z hlediska užívané farmakoterapie jsme nezjistili její statisticky významný vliv na
účinnost aspirinové léčby u nemocných s DM II. typu.
Z literatury je známá snížená účinnost aspirinu při současném užívání nesteroidních
antirevmatik, zejména ibuprofenu (61). O vlivu inhibitorů protonové pumpy na absorpci
aktivní kyseliny salicylové jsou údaje nejednotné (91, 92). V našem souboru byl příznivý i
když statisticky nevýznamný vliv naznačen při použití statinů, AT1 blokátorů, nitrátů a
negativní u omeprazolu a digitalisu.

Závěr:
Neúčinná antiagregační léčba u diabetiků je častější než u nediabetiků, její prevalence
v našem souboru je vysoká. Účinnost léčby nebyla ovlivněna výskytem komorbidit ani
farmakoterapií, ze sledovaných parametrů se významně uplatňovaly jen hodnoty glykémie
a CRP.
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6. Studie č. 3: Účinnost antiagreagční léčby u starších
pacientů s arteriální hypertenzí
Úvod
Arteriální hypertenze je dalším onemocněním, u kterého se doporučuje antiagregační
léčba. Nad 60 let se vyskytuje u více než 60 % populace. Vysoký krevní tlak je důležitým
rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Současně je známo, že samotná
arteriální hypertenze ovlivňuje funkci destiček (93, 94). Významná část nemocných
s arteriální hypertenzí užívá v prevenci kardiovaskulárních příhod nízké dávky aspirinu
(95). Ukazuje se však, že u části hypertenzních nemocných je léčba aspirinem neúčinná
(10). Zajímalo nás, jaká je účinnost antiagregační terapie u starých nemocných
s arteriální hypertenzí.

6.1. Výsledky
6.1.1. Účinnost antiagregační léčby u nemocných s arteriální hypertenzí
Průměrné hodnoty močového tromboxanu ve skupině hypertoniků a normotoniků se
statisticky významně nelišily (tab. č. 18). U pacientů s arteriální hypertenzí byly častěji
zjištěny vysoké koncentrace 11-dTxB2, svědčící o neúčinné antiagregační terapii
(42,4 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (37,2 %), ale tento rozdíl nebyl statisticky
významný (p = 0,4). Podrobně viz. v tab. č. 18.
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Tabulka č. 18: Hodnoty TxB2 v moči ve sledovaných souborech se zaměřením na
arteriální hypertenzi (průměr ± SD)
Sledovaný soubor n = 262

11-dTxB2
ng/mmol
reakce na ASA
léčbu
%
11-dTxB2
ng/mmol

Hypertenzní skupina
n = 184

Kontrolní skupina
n = 78

85,8 ± 90,1

107,0 ± 147,6

neúčinná

účinná

neúčinná

účinná

n=78
42,4

n=106
57,6

N=29
37,2

n=49
62,8

157,1 ± 99,6

33,3 ± 17,5

227,2 ± 189,2

35,9 ± 13,2

ASA = kyselina acetylsalicylová, 11-dTxB2= 11- dehydrotromboxane B2

6.1.2. Analýza laboratorních a klinických ukazatelů v souboru pacientů s arteriální
hypertenzí
Při porovnání laboratorních a klinických ukazatelů mezi sledovaným souborem
hypertoniků a kontrolní skupinou jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly
v hodnotách krevního tlaku, počtu leukocytů, glykémie, kreatininu a hraniční rozdíly v
BMI. V ostatních laboratorních a klinických ukazatelích a komorbiditách jsme mezi
oběma skupinami sledovaných souborů nenalezli signifikantní rozdíl (tab. č.19 a 20).
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Tabulka č. 19: Charakteristika sledovaného souboru
Celý soubor
n=262

HT
n=184

bez HT
n=78

P-hodnota

71 ± 11

71 ± 11

70 ± 11

ns

Muži n (%)

125 (47,7)

82 (44,6)

43 (55,1)

ns

Ženy n (%)

137 (52,3)

102 (55,4)

35 (44,9)

ns

BMI kg/m2

27,6 ± 4,6

28,1 ± 4,7

26,5 ± 4,1

0,050

STK mmHg

142,1 ± 27,3

147,2 ± 29,2

130,2 ± 17,2

0,001

DTK mmHg

81,5 ± 13,1

83,4 ± 13,9

76,8 ± 9,8

0,001

Vysoký TK n (%)

133 (50,8)

104 (56,5)

29 (37,2)

0,004

6,3 ± 2,3

6,5 ± 2,4

6,0 ± 2,1

0,002

15,8 ± 14,1

16,4 ± 14,8

14,3 ± 12,1

ns

Leukocyty 109/l

7,2 ± 1,8

7,4 ± 1,8

6,8 ± 1,7

0,008

Hemoglobin g/l

134,9 ± 16,8

135,5 ± 15,5

133,6 ± 19,5

ns

Trombocyty 109/l

236,4 ± 79,2

240,2 ± 79,2

227,3 ± 78,8

ns

Kreatinin umol/l

88,3 ± 18

90,3 ± 17,9

83,4 ± 17,3

0,004

CRP mg/l

6,1 ± 10,1

6,2 ± 10,7

5,8 ± 9,0

ns

Cholesterol mmol/l

4,8 ± 1,0

4,9 ± 1,0

4,6 ± 1,0

ns

368,9 ± 106,3

379,6 ± 105,7

346,6 ± 105,6

ns

57 (22)

35 (19)

22 (28)

ns

Charakteristiky
Věk/roky

Glukóza mmol/l
Sedimentace mm/l

Kyselina močová µmol/l
Kouření n (%)

STK = systolický krevní tlak, DTK = diastolický krevní tlak, Vysoký TK = vyšší TK při vyšetření
(>140/90 mmHg), CRP=C reaktivní protein.

6.1.3. Analýza účinnosti aspirinové léčby z pohledu věku
Průměrný věk hypertoniků s neúčinnou antiagregační léčbou byl vyšší než u pacientů
s účinnou léčbou 77,4 r. versus 69,0 r. Také průměrný věk všech pacientů s neúčinnou
léčbou byl statisticky významně vyšší než u pacientů s efektivní antiagregační léčbou,
73,3 r. versus 69,2 r. při p= 0,004.
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6.1.4. Analýza vlivu klinických faktorů a komorbidit na účinnost antiagregační léčby
u skupiny hypertoniků
Vliv dalších klinických faktorů a komorbidit na účinnost aspirinové léčby u skupiny
hypertoniků jsme nezjistili.

Tabulka č. 20: Komorbidity ve skupině hypertoniků a v kontrolní skupině
Komorbidity

Celý soubor
n = 262

HT
n = 184

Bez HT
n = 78

P-hodnota

Diabetes mellitus

88 (34)

63 (34)

25 (31)

ns

ICHS n (%)

178 (68)

129 (70)

49 (63)

ns

CMP n (%)

68 (26)

50 (27)

18 (23)

ns

ICHDK n (%)

34 (13)

21 (11)

13 (17)

ns

Fibrilace síní n (%)

50 (19)

35 (19)

15 (19)

ns

Srdeční selhání n (%)

43 (16)

32 (17)

11 (14)

ns

ICHS = ischemická choroba srdeční, CMP = ischemická cévní mozková příhoda v anamnéze,
ICHDK = ischemická choroba dolních končetin.

6.1.5. Analýza souboru hypertoniků z pohledu vlivu farmakoterapie na účinnost
antiagregační léčby

Z hlediska farmakoterapie skupina hypertenzních nemocných s účinnou antiagregační
terapií byla častěji léčena statiny a betablokátory, zatímco skupina s neúčinnou
aspirinovou léčbou ACE inhibitory. Další statisticky významné rozdíly v současně
užívané léčbě mezi skupinou s účinnou a neúčinnou terapií jsme nezjistili (tab. č. 21).
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Tabulka č. 21: Přehled současně užívaných léčiv dle účinnosti ASA léčby
Skupiny sledovaných
léčiv

Celý soubor
n=184

Betablokátory n (%)

123

ACE inhibitory n (%)

skupina s účinnou
léčbou n=106

skupina s neúčinnou
léčbou n=78

P- hodnota

76 (61,8)

47 (38,2)

0.04

106

52 (49.1)

54 (50.9)

0.01

Diuretika

72

41

31

ns

Ca antagonisty

60

33

27

ns

AT1 blokátory

20

14

6

ns

Alfa blokátory

17

9

8

ns

Statiny n (%)

78

52 (66.7)

26 (33.3)

0.02

Digoxin n (%)

23

9 (39.1)

14 (60.9)

0.06

Inhibitory protonové
pumpy

12

6

6

ns

Nesteroidní
antirevmatika

10

5

5

ns

ACE inhibitory= inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu, AT1 = blokátory receptoru typu-1
angiotenzinu II, Statiny = inibitory 3-hydroxy-3-methylglutaryl ko-enzymu A (HMG-CoA) reduktázy.

6.2. Diskuse
Ve sledovaném souboru nemocných s arteriální hypertenzí mělo 42,4 % pacientů vysoké
hodnoty 11- dTxB2, které svědčily o neúčinné antiagregační léčbě.
Údajů o účinnosti antiagregační léčby aspirinem u klinických souborů nemocných s
arteriální hypertenzí je v literatuře velmi málo a jejich výsledky jsou nejednotné, více
méně rozporuplné. Macchi a spol. publikovali své pozorování při sledování účinnosti
antiagregační léčby na relativně malém souboru pacientů. Všichni pacienti s neúčinnou
antiagregační léčbou měli arteriální hypertenzi. Při srovnání se skupinou s účinnou
antiagregační léčbou byl tento rozdíl statisticky významný (96). Oproti tomu Fehér a spol.
(97) zjistili významně častější výskyt hypertenze u aspirin senzitivní skupiny. Nálezy
vysvětlovali příznivým účinkem antihypertenzní léčby, zejména betablokátory a ACE
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inhibitory. Statisticky nevýznamný, ale častější výskyt hypertenze ve skupině aspirin
rezistentních pacientů podobně jako my zjistili Lee a spol. (30).
V našem souboru nemocných s arteriální hypertenzí byly ze sledovaných laboratorních
ukazatelů zaznamenány statisticky významně vyšší hodnoty leukocytů, glykémie,
kreatininu a BMI v porovnání s kontrolní skupinou. Hodnoty leukocytů a kreatininu se
pohybovaly ještě v mezích laboratorních norem.
Vztahem mezi počtem leukocytů a výší krevního tlaku se zabývá celá řada prací, které
přinášejí stále více důkazů o možné souvislosti mezi počtem leukocytů a incidencí
hypertenze (98-101). Naše nálezy tuto hypotézu podporují také. Vysvětluje se to úlohou
leukocytů při chronickém zánětu, který poškozuje funkci endotelu, ovlivňuje produkci
oxidu dusnatého a prostacyklinu a následně negativně ovlivňuje vasodilatační,
antitrombotické a antiaterogenní vlastnosti cévního endotelu. Podle jiné teorie je to
způsobeno zvýšenou adherencí leukocytů k cévnímu endotelu, což vede ke kapilární
leukocytóze a následnému zvýšení cévní rezistence. Zda a do jaké míry ovlivní vyšší
počet leukocytů rheologické abnormality zjištěné u hypertenze však zůstává neobjasněno
(102).
Zvýšené koncentrace sérového kreatininu u hypertoniků mohou být způsobeny více
faktory. Kromě hypertenze je to zejména cukrovka (více než 30 % v obou souborech) a
mohla se uplatňovat i současně podávaná léčba, zejména ACE inhibitory (více než 50 %
léčených v obou souborech). Vzhledem k tomu, že se oba soubory nelišily z hlediska
věku, zastoupení komorbidit (včetně cukrovky) i léčbou ACE inhibitory, předpokládáme,
že zvýšení kreatininu má souvislost se samotnou arteriální hypertenzí. V současnosti se
“high-normal” sérová koncentrace kreatininu u pacientů s arteriální hypertenzí považuje
za prediktora kardiovaskulárního rizika (103).
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Hypertenze se často sdružuje s obezitou a porušenou glukózovou tolerancí resp.
cukrovkou, a proto zvýšená hmotnost a glykémie v souboru našich hypertoniků není
překvapujícím nálezem. Spolu s dalšími faktory mohou vést k protrombotickému stavu u
hypertenze (104, 105).
Každý hypertonik užívá několik léčiv současně. Z toho vyplývá nejen možnost lékových
interakcí kyseliny acetylsalicylové s antihypertenzivy, ale i možný přímý vliv těchto léčiv
na funkci destiček (106).
Nejčastěji se diskutuje o možném vlivu nesteroidních antirevmatik. Současné podávání
nesteroidních antirevmatik např. ibuprofenu, může interferovat s inhibicí COX-1 systému
s kompetitivní inhibicí na vazebním místu cyklooxygenázového kanálu (61). U našich
pacientů jsme neprokázali vliv NSA na účinnost antiagregační terapie, počet pacientů
užívajících NSA však byl malý.
V našem souboru pacienti s efektivní aspirinovou léčbou častěji užívali statiny a
betablokátory. Působení statinů je zřejmě komplexní (52, 53). Zásahem do lipidového
metabolismu kromě toho, že přímo ovlivňují funkci destiček, současně snižují srážlivost
krve, a pravděpodobně snižují sekreci tkáňového faktoru (107). Předpokládá se, že tyto
mechanizmy by mohly částečně příznivě ovlivnit účinnost antiagregační léčby (71).
Na vliv betablokátorů již tak jednoznačný názor není. Některé klinické a experimentální
práce poukazují na jejich příznivé antiagregační působení (96, 108, 109). Existují však
práce, které jejich antiagregační účinky nepotvrzují (110, 111), nebo je obecně považují za
málo významné (112).
Překvapujícím nálezem byla častější léčba ACE inhibitory u nemocných s neúčinnou
antiagregační terapií. Názory na možný vliv ACE inhibitorů na účinnost aspirinové léčby
není jednotný. Předcházející práce popisují neutrální vliv enalaprilu, quinalaprilu (113-
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116), antiagregační působení prokazují u kaptoprilu, fosinoprilu (115, 117, 118), a
proagregační účinek u enalaprilu (115).

Závěr studie:
1, pacienti s arteriální hypertenzí měli nevýznamně častější výskyt neúčinné antiagregační
léčby
2, zjištěné statisticky významné rozdíly ve sledovaných klinických a laboratorních
paremetrech (BMI, hodnoty krevního tlaku, glykémie, leukocytů a kreatininu) jsou pro
arteriální hypertenzi charakteristické.
3, z hlediska farmakoterapie pacienti s efektivní antiagregační léčbou byli častěji léčeni
statiny a betablokátory, ve skupině s neúčinnou léčbou ACE inhibitory.
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7. Studie č.4. Non-compliance a chronická antiagregační
léčba aspirinem
Úvod
Compliance nemocných se s narůstajícím věkem a počtem léčiv snižuje. Její
rozpoznávání je obtížné. Údaje v literatuře o non-complianci aspirinu se pohybují
v širokém rozmezí od extrémně nízkých (0,4 %) (119, 120), až po neobvykle vysoké
(42 %) (121), podle složení souboru pacientů a použité metodiky. Nás zajímala
compliance v našem souboru starých polymorbidních pacientů.

7.1. Soubor pacientů a metody
Soubor vyšetřených tvořilo 138 pacientů ambulantně sledovaných na našem oddělení,
kteří dlouhodobě (déle než 6 měsíců) z důvodů sekundární prevence užívali 100 mg
kyseliny acetylsalicylové denně (Anopyrin 100, výrobce Zentiva, Česká republika).
Všichni potvrdili, že udávanou léčbu berou pravidelně. Kontrolní skupinu tvořilo 34
pacientů, kteří kyselinu acetylsalicylovou neužívali. Žádný z nich nebyl vegetarián. Obě
skupiny jsme podrobně klinicky a laboratorně vyšetřili (tab. č. 22).
K ověření, zda užívají kyselinu acetylsalicylovou, byla u všech vyšetřena plasmatická
koncentrace kyseliny salicylové, hlavního metabolitu aspirinu. Krevní vzorky jsme
odebírali v intervalu od 1 do 6 hodin po udávaném užití aspirinu. Vzorky plasmy jsme
zmrazili na-28 °C a zpracovali do 14 dnů po odběru.
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Tabulka č. 22: Charakteristika vyšetřených pacientů
Léčená skupina
n = 138

Kontrolní skupina
n = 34

68,3 ± 10.6

64,6 ± 10.4

Ženy n (%)

56 (40,6)

16 (47)

Muži n (%)

82 (59,4)

18 (53)

Charakteristiky
Věk/roky

24,6 ± 4,2

23,3 ± 4,5

9

7,3 ± 1,9

7,2 ± 1,4

9

Erytrocyty 10 /l

4,6 ± 0,5

5,0 ± 0,5

Hemoglobin g/l

140,7 ± 18,0

144,4 ± 13,6

Trombocyty 109/l

225,6 ± 52,7

212,4 ± 43,8

Glukóza mmol/l

6.3 ± 1,6

5,8 ±1,3

Kreatinin µmol/l

89,3 ± 22,6

85,4 ± 19,1

CRP mg/l

5,8 ± 7,2

4,1 ± 3,0

Cholesterol mmol/l

4,7 ± 0,9

5,0 ± 1,5

BMI kg/m2
Leukocyty 10 /l

Užívání kyseliny acetylsalicylové jsme ověřovali vyšetřením plasmatické koncentrace
kyseliny salicylové, jejího hlavního metabolitu. Z hlediska farmakokinetiky za 4 hodiny
po požití 100 mg „non enteric coated“ dosahuje plasmatická koncentrace kyseliny
salicylové 2,5 g/ml, po 6 hodinách kolem 1g/ml a po 8 hodinách kolem 0,7 g /ml
(122). Pro porovnání: průměrná hodnota kyseliny salicylové v séru u jedinců
neužívajících aspirin byla 9,7 ng/ml (123).

7.2. Výsledky

V kontrolní skupině pacientů neužívajících aspirin se hodnoty kyseliny salicylové
pohybovaly v rozmezí 11,5 – 106 ng/ml, průměr 32,4 ± 22,5 ng/ml. Ve skupině pacientů
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užívajících aspirin v intervalu od 1 do 6 hodin po požití 100 mg aspirinu, celkem u 29
pacientů, se hodnoty salicylátů pohybovaly v rozmezí od 3,5 do 111 ng/ml, tj. stejně jako
v kontrolní skupině. U ostatních pacientů v tomto časovém intervalu hodnoty salicylátů
dosahovaly hodnot 2 - 5 000 ng/ml, průměr 2 529,2 ± 4 518 ng/ml, medián 2 553 ng/ml.
Mohli jsme proto konstatovat, že 29 pacientů bezpečně neužívalo aspirin.
U dalších 4 nemocných sledovaného souboru jsme detekovali koncentraci, která
neodpovídala udávanému časovému použití aspirinu. U těchto pacientů se detekované
koncentrace kyseliny salicylové pohybovali mezi 198 - 531 ng/ml. Proto jsme
předpokládali, že se spíše jedná o nepřesné udání času užití léčiva než o non-complianci.
Výsledky shrnujeme konstatováním, že 29 pacientů (21 %) aspirin neužívalo.

Graf č. 1: Rozložení detekovaných plasmatických koncentrací salicylátů (ng/ml)
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7.3. Diskuse
K ověření užívání aspirinu jsme použili metodiku vyšetření plasmatické koncentrace
kyseliny salicylové, hlavního metabolitu aspirinu. Nevýhodou je, že v

nízkých

koncentracích se kyselina salicylová a salicyláty nacházejí i u jedinců neužívajících
aspirin (124). Do organismu se dostávají hlavně potravou (zejména ovoce a zelenina)
nebo vstřebáváním přes kůži, protože salicyláty jsou součastí různych kosmetických
připravků, šamponů a lokálních léčiv. Zvýšené sérové koncentrace kyseliny salicylové
byly zjištěny u vegetariánů (123). Přes značné interindividuální rozdíly však median
koncentrace kyseliny salicylové u vegetariánů byl přibližně 100x menší než ve skupině
pacientů užívajících 75 mg aspirinu denně. Hodnoty kyseliny salicylové v plazmě u naší
kontrolní skupiny odpovídaly nálezům Blackloka a spol. (123) a byly více než 100x menší
v porovnání s maximálními koncentracemi u pacientů, kteří chronicky užívali 100 mg
aspirinu denně.
Literárních údajů o farmakokinetice malých dávek aspirinu je poskrovnu, ale i tak se
všichni autoři shodují na značných interindividuálních rozdílech v koncentracích kyseliny
salicylové, podobně jako v našem souboru, a to bez ohledu na to, zda šlo o jednoduché
nebo „enteric coated“ formy aspirinu (26, 125, 126).
Non-compliance u antiagregační léčby se v literatuře nejčastěji pohybuje kolem 10 % (36,
37, 128, 129). Non-compliance v našem souboru dosahuje téměř 21 %. Je to menší než
bylo pozorováno v jiných klinických studií (130). Ve studii BRAVO v čistě aspirinové
skupině byla předčasně pacientem ukončena léčba u 22,9 % jedinců a ve skupině aspirin
plus lotrafiban dokonce u 29,3 % jedinců (131). Vysazení léčby přitom má za následek
výrazné zhoršení prognózy u pacientů se středním a vysokým rizikem pro ischemickou
chorobu srdeční (132).

61
Kromě obvyklých příčin non-compliance (119) se v našem souboru mohl uplatňovat
zejména vyšší věk pacientů, polymorbidita a polymedikace. Důležitý je i fakt, že vysazení
aspirinu nevede k bezprostřednímu zhoršení stavu, jako je tomu např. vysazení
furosemidu u kardiaka. Věk nad 65 let a dávka aspirinu (300 mg versus 30 mg) byly
nezávislými rizikovými faktory pro non-adherenci aspirinové léčby (133). Důležitým
faktorem je i dlouhodobost léčby. Většina pacientů v našem souboru užívala kyselinu
acetylsalicylovou déle než 1 rok. S délkou terapie se non-compliance zvyšuje. V souboru
Kulkarni a spol. u nemocných s ICHS do 1 roku spontánně přerušilo léčbu 18 % pacientů
(134). Výsledky epidemiologických studií ukazují, že u chronických onemocnění do 1
roku od začátku léčby ji ukončí 20 - 30 % pacientů (135, 136) a odhaduje se, že v USA a
vyspělých zemích jenom kolem 50 % pacientů dlouhodobě pokračuje v zavedené léčbě.
Na závěr můžeme konstatovat, že značná část našich pacientů neužívala zavedenou léčbu
aspirinem. Výsledek v širších souvislostech není neobvyklý, ale o to více naléhavější. V
diskusi o tzv. aspirinové rezistenci je třeba problematice non-compliance věnovat daleko
více pozornosti.
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Závěry a zhodnocení cílů jednotlivých studií
Cílem první studie bylo zjistit účinnost antiagregační léčby u starých polymorbidních
nemocných a vliv klinických a laboratorních parametrů, polymorbidity a polymedikace na
účinnost léčby.
Téměř u poloviny nemocných nad 60 let byla zjištěna neúčinná antiagregační léčba při
nízkých dávkách aspirinu. U pacientů s neúčinnou antiagregační léčbou byla nalezena
statisticky významná korelace se zvýšenou koncentrací CRP a s kouřením, z komorbidit
s fibrilací síní a ischemickou cévní mozkovou příhodou v anamnéze. Kouření zvyšuje
riziko neúčinné antiagregační terapie 1,8 krát a ischemická cévní mozková příhoda 1,6
krát. Každé zvýšení CRP o 1 jednotku zvyšuje neúčinnost antiagregační terapie l,3
násobně. Pacienti s účinnou antiagregační léčbou byli častěji léčeni statiny a nitráty a
s neúčinnou antiagregační léčbou digoxinem.
Účinnost eventuálně neúčinnost antiagregační léčby nebyla v našem souboru statisticky
významně ovlivněna přítomností ischemické choroby srdeční, ischemické choroby
dolních končetin, arteriální hypertenze, cukrovky a srdečního selhání.

Cílem druhé studie bylo zjistit účinnost antiagregační léčby aspirinem u pacientů
s diabetem II. typu a její ovlivnění polymorbiditou, farmakoterapií a sledovanými
laboratorními parametry. U diabetiků II. typu byla zjištěna zvýšená koncentrace
močového TxB2 u 46,5 % pacientů a u kontrolní skupiny 31,5 % (p = 0,025).
Ze sledovaných laboratorních ukazatelů byly statisticky významné rozdíly nalezeny jenom
u glykémie a C reaktivního proteinu. Zjistili jsme, že diabetici byli častěji léčeni pomocí
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AT1 blokátory. Neprokázali jsme vliv sledovaných laboratorních ukazatelů, komorbidit a
farmakoterapie na účinnost antiagregační léčby u diabetiků.
U diabetiků II. typu je častější výskyt neúčinné antiagregační terapie než u nediabetiků.
Na účinnost léčby aspirinem jsme kromě glykémie a C reaktivního proteinu nezjistili vliv
ostatních sledovaných parametrů.

Cílem třetí práce bylo zjistit účinnost antiagregační léčby aspirinem u pacientů s
arteriální hypertenzí a její možné ovlivnění vybranými klinickými a laboratorními faktory
a současně užívanou farmakoterapií.
Závěrem můžeme shrnout výsledky jednotlivých studií v rámci tří sledovaných okruhů
následovně:
U pacientů s arteriální hypertenzí jsme zjistili statisticky nevýznamně nižší účinnost
aspirinové léčby (42,4 %) než u normotenzních (37,2 %) (p = 0.43). Ve skupině
hypertoniků byly zaznamenány vyšší hodnoty leukocytů, glykémie, kreatininu a BMI.
V ostatních laboratorních a klinických ukazatelích jsme nezjistili signifikantní rozdíly.
Z hlediska farmakoterapie byli hypertonici s účinnou antiagregační terapií častěji léčeni
statiny a beta blokátory, a naopak pacienti s neúčinnou terapií ACE-inhibitory. Prevalence
neúčinné antiagregační léčby u pacientů s arteriální hypertenzí je relativně vysoká, ale
statisticky se významně nelišila od kontrolní skupiny.

Cílem čtvrté studie bylo zjistit rozsah non-compliance u pacientů užívajících kyselinu
acetylosalicylovou a určit její podíl na tzv. aspirinové rezistenci v souboru starých a
polymorbídních pacientů. Zjistili jsme, že až 21 % pacientů neužívalo předepsanou
antiagregační léčbu, což znamená, že non-compliance se výrazně podílí na tzv. aspirinové
resistenci.
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Seznam použitých zkratek:
11-dTxB2
ACE inhibitor
ADP
AP
ASA
AT1 blokátory
BMI
Ca2+

11-dehydro tromboxan B2
inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
adenosindifosfát
angina pectoris
kyselina acetylsalicylová
blokátory receptoru typu-1 angiotenzinu II
body mass index
vápník

cAMP
CMP
COX- 1
DM
DTK
FDA
HMG-CoA reduktáza
HPLC
ICHDK
LK
LS
min.
NSA
OR
ot.
PFA
PGD2
PGE2

cyklický adenosinmonofosfát
cévní mozková příhoda
cyklooxygenáza-1
diabetes mellitus
diastolický krevní tlak
Food and Drug Administration
inhibitory 3 – hydroxy – 3-methylglutaryl coenzym A
reduktáza (statin)
vysoce účinný kapalinový chromatograf
ischemická choroba dolních končetin
levá srdeční komora
levá srdeční síň
minuta
nesteroidní antirevmatika
odds ratio
otáčky
Platelet Function Analyser
prostagladin D2
prostaglandin E2

PGF2
PGG2
PGH2

prostaglandin F2
prostaglandin G2
prostaglandin H2

PGI2
r.
SD
SPE
STK
TxA2
TxB2

prostacyklin
rok
směrodatná odchylka
systolický krevní tlak
Tromboxan A2
tromboxan B2
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