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metabolicky´ syndrom

NOVÁ IMAGE 
ANTIHYPERTENZIV

Vysoký krevní tlak je nedílnou sou-
částí metabolického syndromu. Na poli
antihypertenziv došlo v posledních le-
tech k poměrně zásadnímu pokroku,
který spočívá v úspěšném zavedení inhi-
bitorů ACE a posléze i sartanů do běž-
ných terapeutických schémat. 

Z léčby byly téměř eliminovány α-blo-
kátory, které zůstávají obvykle až léčivy
do trojkombinací. V případě potřeby vy-
užití kombinací byl opuštěn dříve tolik
doporučovaný šestiúhelník, který na-
hradil pouze čtyřúhelník (obrázek 1).

Obrázek 1. Doporučované kombinace antihypertenziv

Jsme však svědky změn nejen ve smyslu upřednostňovaní té či oné
skupiny na základě výsledků řady mortalitních studií. Zůstaneme-li např.

u systému RAS, pak jsme v nedávné
době zaznamenali registraci selektivního
přímého inhibitoru reninu, aliskirenu,
který je schválen pro léčbu esenciální hy-
pertenze; těžit můžeme rovněž z velkého
portfolia registrovaných sartanů i inhi-
bitorů ACE, které se bude pravděpo-
dobně i nadále rozrůstat (např. prato-
sartan). Dále se tyto látky testují v kom-
binaci s oxidem dusnatým jako tzv. NO-
sartany či NO-ACE-inhibitory. Podobně
jsou vyvíjeny kombinované blokátory
receptorů AT1 a endotelinových recep-
torů typu A (anta-gonisté AT1/ETA). 

Velký pokrok – ne-li přímo skok – za-
znamenala léčba arteriální plicní hyper-
tenze. Objeveny byly látky tvořící skupi-
nu antagonistů endotelinových recep-
torů, tedy blokující silný vazokonstrikční
účinek endotelinu. Jako první do klinic-
kého povědomí vstoupil bosentan

(z ostatních zmiňme sitaxsentan, ambrisentan či tezosentan).
Velké naděje byly vkládány do skupiny látek označovaných jako

inhibitory vazopeptidáz (inhibitory VEP). Tyto látky blokují jednak neutrální
endopeptidázu, která je zodpovědná za degradaci natriuretických peptidů
(ANP, BNP, CNP), a jednak působí blokádu angiotenzinkonvertázy (obrázek
2). Z této skupiny látek je stále diskutován omapatrilát (účinnost je
popisována i v případě městnavého srdečního selhání), který však byl rovněž
vedle své klinické účinnosti dáván do souvislosti s vyšším rizikem
angioedému. Nejnověji je zmiňován ilepatril, jenž je v současné době ve II./III.
fázi klinického testování a na trh by měl být uveden přibližně za dva roky.

Obrázek 2. Schematické znázornění působení inhibitorů vazopeptidáz

Logicky se rovněž nabízí možnost samotného ovlivnění metabolismu
natriuretických peptidů. Vyvinuty byly již inhibitory neutrálních endo-
peptidáz (např. kandoxatril), avšak antihypertenzní účinek nebyl příliš po-
vzbudivý. Smíšené výsledky jsou rovněž s anaritidem (fragment ANP) či
nesiritidem (rekombinantní BNP), jejichž využití bylo spíše směřováno na
pacienty se srdečním selháním.

Zajímavým místem zásahu se zdá být dále urotenzin II, cyklický neu-
ropeptid s vazokonstrikčním potenciálem. Toho času je testován jeho inhi-
bitor palosuran, ale i řada dalších.

Úměrně narůstajícímu stupni poznání se farmakologie pomalu ubírá
i k ovlivnění tzv. druhých poslů; hledá tedy vhodné místo ovlivnění na
subcelulární úrovni. Takovým místem u nemocných s hypertenzí je např.
RHO kináza, jež přímo kontroluje tonus stěny cévní (klinicky testován je např.
fasudil).

Nová image léčiv užívaných
při metabolickém syndromu

MUDr. Jiří Slíva
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

V léčbě metabolického syndromu se terapeuticky
uplatňuje hned několik lékových skupin. 

Jejich dnes známí zástupci však možná budou
v nepříliš vzdálené budoucnosti nahrazeni jinými,

novějšími látkami s doposud nevyužívaným
mechanismem účinku. Mnoho nového 

nám v poslední době poskytují farmaceutické
společnosti produkující antidiabetika. 

Velkou měrou se na této skutečnosti podílí
především širší možnost ovlivnění inkretinového

systému gliptiny či inkretinomimetiky. 
O těchto, ale i o jiných látkách bylo pojednáno 

již v minulém čísle tohoto časopisu.

Angiotenzinogen Kininogen Natriuretické peptidy

Renin Kininogenázy

Angiotenzin I Bradykinin

Angiotenzin II Neaktivní matabolity Neaktivní matabolity

Inhibitory ACE Inhibitory NEP

ACE NEP

Inhibitory vazopeptidázy
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Při tomto výčtu však nelze nevzpomenout rovněž snahu o vyvinutí účinné
vakcíny proti hypertenzi, která byla historicky směrována na nejrůznější cílové
molekuly (renin, angiotenzin I aj.). Nejnověji je žhavě diskutována vakcína proti
angiotenzinu II.

Do budoucna lze jistě očekávat i další blokátory vápníkových kanálů či
blokátory β-adrenergních receptorů. V následujících letech se však zcela
nepochybně budeme setkávat i s dalšími novými kombinacemi, ať již anti-
hypertenziv samotných, nebo antihypertenziv s nejrůznějšími hypolipidemiky.

NOVÁ IMAGE ANTIOBEZITIK

V léčbě obezity máme dnes na výběr mezi sympatomimeticky pů-sobícím
fenterminem či sibutraminem, antagonistou kanabinoidních receptorů
rimonabantem a inhibitorem lipáz orlistatem (v pokročilém vývoji je též
cetilistat, který by měl mít lepší bezpečnostní profil). Vývoj antiobezitik se však
dnes ve skutečnosti ubírá mnohdy zcela jinými směry, o nichž bude pojednáno
v následujícím textu.

Stimulace lipolýzy
Adrenergní β3-receptory jsou nedílnou součástí sympatického nervového

systému a nacházejí se především v tukové tkáni. Je známo, že jejich stimulací
lze dosáhnout zvýšené lipolýzy. Tyto receptory jsou přítomny nejen v běžné
tukové tkáni, ale i v hnědé tukové tkáni, která hraje nejdůležitější roli záhy po
narození, kdy do jisté míry zasahuje do termoregulace organismu. Lidské
adipocyty však navíc obsahují i α2-receptory, spřažené s inhibičními G-proteiny,
které naopak lipolýzu tlumí, a to cestou snížení intracelulární koncentrace
cyklického AMP. 

Vzhledem ke značné komplikovanosti a praktické ubikviternosti adre-
nergních receptorů je velmi složité najít vhodnou molekulu pro klinickou praxi.
Prozatím většina pokusů ztroskotává na velkém množství nežádoucích účinků,
a je proto snaha o vývoj molekuly naprosto specifické pouze pro tukovou tkáň.
Přesto se však o β3-agonistech uvažuje nejen v souvislosti s léčbou obezity, ale
též s léčbou diabetu 2. typu nebo častého nucení na močení.

Poslední výzkumy nově poukazují na zajímavý vztah tukové tkáně
k natriuretickým peptidům ANP (atrial natriuretic peptide) či BNP (brain natri-
uretic peptide). Tyto působky, na rozdíl od látek ovlivňujících adrenergní recep-
tory, nepůsobí prostřednictvím změny cAMP ani změnou aktivity proteinkinázy
A (PKA), nýbrž aktivují receptory v plazmalemách adipocytů, tzv. NPR-A
(natriuretic peptide receptor A), jejichž aktivace vede ke stimulaci hormon-
senzitivní lipázy. Vliv natriuretických peptidů na probíhající lipolýzu je též možné
prokázat podáním těchto látek nitrožilně – dojde ke zvýšení koncentrace
neesterifikovaných mastných kyselin a glycerolu.

Ovlivnění CNS
Leptinoví agonisté
V posledních letech je na tukovou tkáň nahlíženo nejen jako na energetický

rezervoár, ale též jako na endokrinní orgán produkující řadu bioaktivních
peptidů s místním, ale i vzdáleným místem svého účinku (tzv. adipokinů). Mezi
tyto látky bývají řazeny leptin, adiponektin, resistin, acylacistimulující protein
(ASP), inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (PAI 1), TNF-α, interleukin 6 či angio-
tenzinogen. Tyto působky jsou zapojeny v řadě specifických procesů sledujících
udržení homeostázy, a proto nás nepřekvapí, že jejich pozměněná tvorba může
stát v pozadí patofyziologie obezity, inzulinové rezistence či dyslipidemie. 

Množství leptinu, často též označovaného jako hormon sytosti (řec.
„leptos“ – štíhlý, tenký), v krevním oběhu, přímo koreluje se sníženou chutí
k jídlu a tím i snižší tělesnou hmotností. Četnými studiemi byly postupně
identifikovány leptinové receptory (mj. lokalizovány v nucleus
arcuatus hypothalamu), tzv. ObR receptory. Touto vazbou indukovaná
aktivační kaskáda intracelulárních pochodů má za následek downregulaci
exprese endokanabinoidů (což svědčí o úloze a významu podávání
kanabinoidních antagonistů). Existují velmi prav-děpodobně i další
mechanismy, nicméně prozatím zůstávají stále ne zcela objasněny. Je rovněž
známo, že leptin působí remodelaci neuronálních synapsí, že působí inhibici
neuronů obsahujících neuropeptid Y, a naopak zvyšuje aktivitu neuronů
exprimujících α-MSH (hormon stimulující melanocyty). Uká-zalo se rovněž, že
nedostatek leptinových receptorů na příslušných neuronech vede k výrazné
obezitě.

V souvislosti s leptinem byly popsány i leptinu podobné účinky vyvolané
ciliárním neurotropickým faktorem (CNTF), jenž byl popsán nejprve jako
trofický faktor motorických neuronů v ciliárním gangliu a hřbetní míše. Během
jeho testování jakožto nadějného léčiva u amyotrofické laterální sklerózy
však byl popsán jeho negativní vliv na tělesnou hmotnost. Podobně tomu
bylo i u druhé generace CNTF, látky zvané axokin, jejíž podávání je limitováno
tvorbou protilátek. 

Agonisté melanokortinových receptorů
Melatoninergní systém jako možný farmakologický cíl v léčbě obezity budí

v posledních letech stále více zájmu. Je to dáno zejména tím, že např. mutace
vedoucí ke změnám melatoninových (MC) receptorů či změny POMC
(proopiomelanokortinu) byly popsány ve spojitosti se středními až těžkými
formami obezity u zvířat i u lidí. Dále se ukázalo, že podobně i snížená aktivita
MC receptorů v CNS (např. podáváním specifického antagonisty SHU9119
potkanům) vede k poměrně výraznému zvýšení příjmu potravy spojenému se
zvýšením tělesné hmotnosti. I přes tato zjištění se u obézních pacientů defi-
cience v melanotoninových receptorech vyskytuje velice zřídka, a proto se
předpokládá odlišnost v následujících kaskádách druhých poslů, které mohou
výrazně modifikovat ostatní kooperující systémy. Naopak stimulace MC re-
ceptorů (zejména MC 3 a MC 4) podáním α-MSH (melanocyty stimulující hor-
mon), promotérů POMC –či specifických agonistů MC 4 vede k poklesu tělesné
hmotnosti.

Oktreotid
Octreotid je syntetický analog somatostatinu, schopný: 1. inhibovat s-kre-ci

gastrinu a serotoninu; 2. modulovat gastrointestinální motilitu; 3. inhibovat se-
kreci růstového hormonu, inzulinu a gluka-gonu; 4. působit jako neurotrans-
miter. Dosud nejslibnějších výsledků s oktreotidem bylo dosaženo u hypo-
thalamického typu obezity.

Adiponektin
Adiponektin je hormon produkovaný tukovými buňkami s probíhající β-

oxidací mastných kyselin. Klinickými studiemi přitom bylo zjištěno, že jeho plaz-
matické hladiny jsou nižší u diabetiků 2. typu a u obézních pacientů. Předpo-
kládá se proto, že stimulace jeho tvorby by mohla být účinným nástrojem
v léčbě obezity, inzulinové rezistence, dyslipidemie či aterosklerózy.

Ovlivnění gastrointestinálního traktu
Ghrelinoví antagonisté
Hormon ghrelin, který je syntetizován jak buňkami žaludku, tak i buňkami

střeva, hypofýzy a pravděpodobně i hypothalamu, je schopen stimulovat
sekreci růstového hormonu. Přibližně 20–30 minut před příjmem potravy se
ghrelin uvolňuje z endokrinně aktivních buněk gastrointestinálního traktu,
zejména v oblasti žaludečního fundu. Pokles plazmatické hladiny ghrelinu je
možné pozorovat krátce po příjmu potravy, tedy po zaplnění žaludku. Ghrelin
tak ve své podstatě představuje jakýsi signalizátor potřeby přijmout potravu.

Přípravky, které by byly potenciálními antagonisty ghrelinových recep-
torů, by tak mohly být pro pacienty s obezitou velmi přínosné. Problémem při
syntéze takových substancí však možná bude ta skutečnost, že ačkoliv ghrelin
dosahuje maximálního peaku krátce před požitím jídla, u některých pacientů
přetrvává pocit hladu i po následujícím poklesu ghrelinu v plazmě, což svědčí
o konstitučně dané prodloužené aktivaci ghrelinových receptorů.

NOVÁ IMAGE HYPOLIPIDEMIK

Analogické posuny ve farmakoterapii je možné očekávat i mezi hypo-
lipidemiky. „Šlágrem sou-časnosti“ jsou bezesporu statiny, méně pak i fibráty,
ezetimib či pryskyřice (kolesevelam, cholestyramin, kolestipol či kolextran).
V České republice není v současnosti dostupný niacin (kyselina nikotinová),
který omezuje tvorbu VLDL částic, tedy prekursorů VLDL. S velkým zájmem byl
před nedávnem sledován torcetrapib, látka z nové skupiny tzv. trapibů, která
je schopna inhibovat tzv. CETP (cholesterylester transfer protein), jenž je
nezbytný pro přesun cholesterolu z částic HDL do VLDL a LDL. Jeho užívání bylo
za-mýšleno především do kombinace s atorvastatinem, avšak během
klinického testování se objevily závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky, pro
které byl další výzkum pozastaven. Analogickým mechanismem působí i další
látka této skupiny, anacetrapib.

V pořadí další uvažovanou látkou je mipomersen, který omezuje tvorbu
apolipoproteinu apoB-100, jenž hraje významnou úlohu v transportu
cholesterolu i triacylglycerolů uvnitř krevního řečiště (součást LDL) – v současné
době s ním pro-bíhají studie II. fáze klinického testování. 

Rovněž ve skupině statinů lze očekávat rozšíření počtu zástupců (např.
pitavastatin) nebo jejich fixních kombinací (s niacinem, s fibráty apod.).

Další novinkou je lapaquisat, inhibitor skva-lensyntázy, tedy enzymu
důležitého v syntéze endogenního cholesterolu (přeměna farnesylpyrofosfátu
na skvalen) či implitapid, který působí jako inhibitor MTP (microsomal TG
transfer protein) tvorby VLDL z apoB a triacylglycerolů.

Je třeba zmínit i nový inhibitor lipoproteinové lipázy ibrolipim, speciální
vakcínu namířenou proti CETP (CETi-1), který je nyní ve II. fázi klinického
testování, či inhibitory ACAT (acylkoenzym A cholesterol acyltransferáza), enzy-
mu, který je nezbytný pro tvorbu cholesterylesterů, jež se posléze hromadí pře-
devším v pěnových buňkách – nadějným zástupcem této skupiny je např.
eflucimib. Literatura u autora
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