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z klinicke´ praxe

U některých nemocných se objevuje
dyspepsie nebo bolest v epigastriu, které
nemají žádný organický podklad na sliz-
nici žaludku nebo duodena. Mechanis-
mus toxického působení NSA na sliznici
žaludku a duodena je multifaktoriální, ale
vedoucí příčinou je  inhibice tvorby sliz-
ničních prostagnandinů. Ty jsou produ-
kovány dvěma izoenzymy cyklooxyge-
názy (COX). V posledních letech bylo
potvrzeno, že COX-1 je konstitutivní
enzym a produkty této metabolické
cesty jsou odpovědné za udržení inte-
grity a obranyschopnosti sliznice gastro-
duodena před působením žaludeční
šťávy a pepsinu. Naproti tomu COX-2 je
indukovatelná izoforma enzymu   regulo-
vána zánětlivými cytokiny. Produkty této
metabolické cesty se částečně účastní na
udržení fyziologických vlast ností žalu-
deční sliznice, avšak jejich hlavní uplat-
nění je při vzniku bolesti a rozvoji zánětu. Neselekt   ivní NSA blokují oba
izoenzymy cyklooxygenázy. Přerušení tvorby prostaglandinů (E1, E2, F2  a  pro-
stacyklinu) vede k vychýlení rovnováhy ve sliznici gastroduodena a k převaze
agresivních nox. Výsledkem je vznik peptického vředu. Většina vředů
indukovaných NSA probíhá asymptomaticky, proto není včas zahájena vhod-
ná terapie a vředy jsou obvykle mnohočetné a objemné.  

VÝSKYT
VÝSKYT GASTROPATIÍ
Č etnost vředů indukovaných NSA     a jejich komplikací, není u nás  přesně

známa. Toxický úč inek NSA   na trávicí ústrojí je v povědomí naší lékařské ve-
řejnosti spíše podhodnocen. Provedené epidemiologické studie v západní Evro-
pě a v USA potvrdily, že léčba komplikací dlouhodobé terapie neselektivními
NSA je spojena s obrovskými finančními náklady. Ve Velké Británii je v důsledku
komplikací terapie NSA během jednoho roku 12 000 pacientů hospitalizováno,
z toho více než polo    vina pro krvácení do trávicí trubice. Bohužel asi 10 % z nich
v důsledku závaž-ných komplikací zemře. 

PRŮBĚH GASTROPATIÍ
Velké množství vředů indukovaných NSA  probíhá asymptomaticky – bez

bolestí i bez dyspeptického syndromu. V těchto případech nepřítomnost
symptomů  nevede k přerušení podávání NSA, a následná komplikace, obvykle
masivní krvácení nebo vzácněji perforace vředu do volné dutiny břišní, je prvním
a jediným projevem NSA gastropatie. Jak dokazují i naše zkušenosti, jsou tyto
komplikace zatíženy vysokým rizikem úmrti   . Proto je nutné u všech nemocných,
u nichž je léčba NSA  nově    za hajována, podrobně zhodnotit anamnézu a zvolit
nejméně toxické příp    ravky, kte   ré je vhodné podávat v co nejnižší ještě účinné
dávce a pouze p  o  nezbytně  nutnou dobu.   Mezi nejméně toxické NSA    patří
ibuprofen a diklofenak, naopak nej  větší gastrotoxicita je spojena s podáváním
azaproprazonu, tolmetinu, ketoprofenu a piroxikamu.

RIZIKOVÉ SKUPINY PACIENTŮ PRO GASTROPATII
V poslední době byly určeny rizikové skupiny nemocných, u kterých je

léčba neselektivními klasickými NSA       zatížena častými komplikacemi. Mezi
nejrizikovější patří nemocní s anamnézou peptického vředu, perforace, pe-
netrace či stenózy trávicí trubice, nebo s masivním krvácením. Přítomnost pozi-
tivní anamnézy zvyšuje riziko komplikací při nově zavedené terapii NSA dva-
cetinásobně. Dalšími rizikovými faktory jsou vyšší věk, užívání několika NSA sou -
časně, souběžná terapie kortikosteroidy nebo antikoagulancii, přítomnost
význam-ného kardio-vaskulárního onemocnění. Vyššímu riziku komplikací jsou
vysta-veni i nemocní s revmatoidní artritidou. Přídatným faktorem je pravidelná
kon-zumace alkoholu. Riziko krvácení se též významně zvyšuje u nemoc ných
léčených současně kyselinou acetylsalicylovou. 

FARMAKOTERAPEUTICKÁ
OPATŘENÍ U GASTROPATIÍ
U nemocných s vysokým rizikem

komplikací přicházejí při nutnosti podávat
NSA   v současné době v úvahu dvě mož-
nosti. První představují nutná preventivní
opatření, která spočívají v  antisekreční te-
rapii inhibitory protonové pumpy v dávce
20 mg u omeprazolu či 40 mg a u no-
vějšího derivátu inhibitorů protonové pum-
py pantoprazolu, a to  po celou dobu léčby
neselektivními NSA    . Obě tyto zmíněné
účinné látky jsou metabolizovány v játrech
prostřed-nictvím enzymatického systému
cyto-chromu P-450. I přes tuto skutečnost
však u pantoprazolu, na rozdíl od ome-
prazolu, nebyly popsány žádné klinicky
významné interakce s léčivy – karba-
mazepinem, digoxinem, glibenklamidem,
metoprololem, nifedipinem, teofyliny,
naproxenem, piroxikamem, diazepamem

a kofeinem. Pantoprazol na rozdíl od omeprazolu nevykazuje tzv. „omepra-
zolovou rezistenci“ (pozn. odborné redakce: omeprazolová rezistence je defi-
nována jako neovlivnění žaludečního pH nad hodnotu 4,0 po 50 % celkového
sledovaného času měření, které je obvykle uváděno jako interval 24 hodin).
Pravděpodobnou příčinou omeprazolové rezistence je defekt mutace pro
cystein 813 a 822.), která předurčuje omeprazol k možnému selhání léčby u ge-
neticky predisponovaných jedinců. Účinek pantoprazolu na pH žaludku je
z tohoto hlediska lépe predikovatelný. 

PANTOPRAZOL
Z hlediska farmakokinetiky pantoprazol oproti omeprazolu a lantoprazolu

vykazuje nejvyšší maximální plazmatickou koncentraci cmax 7,2 (±2,3) mmol/l,
největší plochu pod křivkou AUC 12,0 (±3,5) mmol.h/l. V kombinaci s rychlou
absorpcí a konzistentní biologickou dostupností nad 77 %, která je dosažitelná
již po první dávce, činí tyto charakteristiky z pantoprazolu velmi nadějně účinný
lék z dobře známé skupiny PPI. Účinek pantoprazolu na pH žaludku je z tohoto
hlediska lépe predikovatelný.

KOXIBY – SELEKTIVNÍ INHIBITORY CYKLOOXYGENÁZY
Druhou možností je podávat u rizikových nemocných selektivní inhibitory

cyklooxygenázy 2 koxiby. U pacientů v nejvyšším riziku vzniku NSA gastropatie,
což jsou nemocní s anamnézou masivního krvácení z peptického vředu, se
doporučuje kombinovat inhibitory protonové pumpy s koxiby. U pacientů, kteří
budou užívat dlouhodobě kyselinu acetylsalicylovou a mají pozitivitu
helikobakterové infekce, je vhodné provést eradikaci infekce před zahájením
léčby. Nutno zdůraznit, že preventivní podávání blokátorů H2 je u nemocných
s riziky gastro-intestinálních komplikací, u kterých se zahajuje terapie stan-
dardními NSA  nevhodné. Velké prospektivní studie prokázaly, že blokátory H2
snižují četnost dyspeptických obtíží, popřípadě i bolestivého syndromu, ovšem
výskyt NSA   gastropatie ani komplikace z ní vyplývající významně neovlivňují.
Byla prokázána jejich účinnost v prevenci pouze duodenálního vředu. Z těchto
důvodů  v současné době jednoznačně preferujeme preventivní podávání
inhibitorů protonové pumpy. 

ZÁVĚR – VLASTNÍ ZKUŠENOSTI 
Naše retrospektivní studie ukázala, že NSA   mají významné místo v indukci

masivního nevariceálního krvácení do trávicí trubice, patrně mnohem větší, než
je v povědomí naší lékařské veřejnosti. U 60 % ne m ocných s masivním krvá-
cením do horní části trávicí trubice v anam néze předcházelo užívání neste-
roidních antirevmatik nebo kyseliny acetylsalicylové. I při využití všech dostup-
ných metod je mortalita na kr  vácení z vředu velmi vysoká a v našem souboru
dosahovala téměř 12 %. Příčinou vysoké mortality nemocných s krvácením je
dekompenzace chronických chorob. Literatura u autora

Inhibitory protonové pumpy u gastropatií
vyvolaných nesteroidními antirevmatiky

Prof. MUDr. Milan Lukáš CSc1, 
Mgr. Lucie Kotlářová2

1Gastroenterologické centrum IV. interní
kliniky VFN a 1. LF UK, Praha,

Gastroenterologické oddělení ISCARE IVF as,
Ústav klinické biochemie a laboratorní

diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha; 
2Edukafarm Praha

A  ž 80 % nemocných s indukovaným vředem nemá
žádný bolestivý ani dyspeptický syndrom. 

První klinickou manifestací vředu způsobeného
nesteroidními antirevmatiky    (   NSA) může být 

až dramatická příhoda, jako je masivní krvácení 
do  trávicí trubice nebo perforace    peptické léze.
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I když indikace statinů v prevenci i léč-
bě AVN v posledních deseti letech vý-
znamně stoupá, stále ještě nemocní ne-
dosahují ve většině případů doporu-
čovaných cílových hodnot cholesterolu,
jak ukázaly např. studie EUROASPIRE I–III
u nemocných s prokázanou ischemickou
chorobou srdeční. K dosažení cílových hod-
not cholesterolu potřebujeme buď vyso-
ké dávky statinů, nebo kombinovanou
terapii hypolipidemiky, či účinnější léky,
a tím je právě rosuvastatin.

Rosuvastatin se po perorálním po-
dání rychle vstřebává (maximální kon-
centrace dosahuje za 3–5 hodin) a jeho
farmakokinetika není ovlivněna ani do-
bou podání, ani jídlem. Je to hydrofilní
statin a je vysoce selektivně účinný v ja-
terních buňkách. Má vysoký poločas eliminace (19 hodin) a není přednostně
metabolizován přes nejexponovanější cytochrom P-450 a jeho izoenzym 3A4.
Celkem 90 % účinné látky se vylučuje v nezměněné formě, a to 90 % stolicí
a 10 % močí. Všechny tyto vlastnosti svědčí pro vysokou účinnost a bez-
pečnost, tj. pro malé riziko nežádoucích účinků ve smyslu myopatie a nízký
potenciál pro významné lékové interakce.   

Rosuvastatin v dávce 5–40 mg snižuje koncentraci LDL-cholesterolu
o 45–63 % původní hodnoty. Studie STELLAR porovnávala účinnost rosu-
vastatinu s ostatními statiny u nemocných s hypercholesterolemií (obrázek 1).

Rosuvastatin měl podobný účinek na snížení triglyceridů jako atorvastatin, ale
větší účinek na zvýšení HDL-cholesterolu (obrázek 2 a 3). Těchto účinků lze
vhodně využít u smíšené dyslipidemie, typické pro metabolický syndrom
nebo diabetes 2. typu, jak ukázaly studie COMETS, URANUS a CORALL.

Klinická zobrazovací studie METEOR ukázala, že rosuvastatin snižuje
progresi tloušťky intimy-medie (IMT), a studie ASTEROID potvrdila regresi
ateromu v koronárních tepnách, zjišťovanou intravaskulárním ultrazvukem
(IVUS), vlivem rosuvastatinu.

Největším úspěchem rosuvastatinu je nedávno prezentovaná studie
JUPITER, která byla předčasně ukončena (za 1,9 roku) a do níž bylo zařazeno
téměř 18 000 mužů a žen s nízkým LDL-cholesterolem a se zvýšeným
zánětlivým parametrem, který je zároveň markerem pro vyšší riziko AVN
– C-reaktivním proteinem (hs-CRP > 2mg/l). Rosuvastatin v dávce 20 mg ve

srovnání s placebem významně snížil
koncentrace LDL-cholesterolu i CRP a vý-
znamně redukoval kombinovaný pri-
mární sledovaný ukazatel studie: výskyt
nefatálního infarktu myokardu a cévní
mozkové příhody, hospitalizace pro
nestabilní anginu pectoris, revaskula-
rizace a úmrtí z kardiovaskulárních příčin.
Rosuvastatin snížil relativní riziko (RR)
nefatálního IM o 55 %, nefatální cévní
mozkové příhody o 48 %, kombinovaný
ukazatel IM + CMP + kardiovaskulární
úmrtí o 47 %. Absolutní riziko bylo
sníženo ve větvi léčené rosuvastatinem
oproti větvi léčené placebem o 1,2 %.
Tyto vynikající výsledky studie JUPITER
potvrzují vysokou účinnost, snášenlivost
a prospěch rosuvastatinu v prevenci AVN

u osob s relativně nízkým rizikem a vyvolávají řadu zamyšlení nad dalším
postupem v prevenci AVN. 

Řada studií dokazuje, že máme k dispozici vysoce účinný, bezpečný
a dobře tolerovaný statin, který ve světě užívají již miliony jedinců a který jistě
pomůže zlepšit úroveň léčby dyslipidemií a snížit riziko AVN v sekundární
i primární prevenci.

Literatura u autorky

z klinicke´ praxe

Crestor (rosuvastatin)
– statin nové generace

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, 
2. interní klinika LF UK a FN v Plzni

Na český farmakologický trh byl uveden nový
inhibitor HMG-CoA reduktázy, klíčového enzymu
v syntéze cholesterolu v buňkách – rosuvastatin.

Statiny představují dosud nejvýznamnější léky 
ke snížení cholesterolu, resp. LDL- cholesterolu, 

a k regresi aterosklerózy. Z výsledků velkých
prospektivních intervenčních studií je známo, 
že statiny dokáží významně snížit nemocnost 

a úmrtnost na aterosklerotické vaskulární nemoci
(AVN) i celkovou úmrtnost, a to jak v sekundární,

tak i v primární prevenci AVN.
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