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Výsledky předchozích laborator-

ních studií naznačovaly, že by některá 

léčiva ze skupiny inhibitorů ACE mohla 

chránit před rozvojem demence, resp. 

zpomalovat její progresi, a to nejen 

svým vlivem na krevní tlak, ale i dal-

šími mechanismy. Autoři uvedeného 

článku vyhodnotili observační data ze 

studie Cardiovascular Health Study. Do 

analýzy bylo zařazeno 1 054 pa cientů 

(průměrný věk 75 let) s hypertenzí, lé-

čených různými antihypertenzivy. Pa-

cienti byli sledováni po dobu 6 let. 

Analýza dat ukázala, že pokud 

byl ochranný účinek všech inhibitorů 

ACE posuzován souhrnně, nelišil se je-

jich vliv od ostatních antihypertenziv. 

Pokud ale byl hodnocen samostatně 

účinek centrálně působících inhi-

bitorů ACE (tj. těch, které procházejí 

hematoencefalickou bariérou), uká-

zalo se, že tato léčiva snižují riziko 

demence: za 1 rok léčby zpomalova-

lo užívání centrálně působících ACE 

inhibitorů pokles kognitivní funkce 

(hodnocené pomocí skóre 3MSE - 

Modifi ed Mini-Mental State Exami-

nation) o 65 % (p = 0,01). U inhibitorů 

ACE, které nepůsobí centrálně, se při 

hodnocení dat tento ochranný efekt 

neprojevil, spíše se podle autorů zdá, 

že léčiva tohoto typu chrání před roz-

vojem demence poněkud méně než 

ostatní hodnocená antihypertenziva.

Mezi centrálně působící inhibi-

tory ACE patří captopril, fosinopril, 

lisinopril, perindopril, ramipril a tran-

dolapril. Ochranný účinek (zpomalení 

progrese demence) centrálně půso-

bících inhibitorů ACE nelze vysvětlit 

podle autorů jen antihypertenzním 

efektem těchto léčiv, ale působením 

na mozkový intrinsický renin-angio-

tenzinový systém (RAS), který hraje vý-

znamnou roli v mechanismech paměti 

a kognice. Stimulace renin-angiotenzi-

nového systému vede také k aktivaci 

prozánětlivých cytokinů, jež mají roli 

v rozvoji degenerativních procesů, kte-

ré vedou k demenci. I tímto mechanis-

mem – snížením produkce prozánět-

livých cytokinů v CNS následkem pů-

sobení na mozkový RAS – lze vysvětlit 

ochranný účinek centrálně působících 

inhibitorů ACE. Výsledky studie nelze 

vztahovat na sartany (blokátory angi-

otenzinových receptorů AT
1
), protože 

počet zařazených pacientů léčených 

těmito léčivy byl pro statistické hodno-

cení příliš nízký. Podle autorů je zapo-

třebí výsledky této observační studie 

potvrdit v randomizovaných studiích. 

K významu této studie pro praxi uvá-

dějí autoři, že pokud jsou u starších hy-

pertoniků indikována antihypertenziva 

ze skupiny inhibitorů ACE (ta ostatně 

v současnosti patří k léčivům první vol-

by), pak je vhodné dát přednost cent-

rálně působícím léčivům.
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Hypertenze je rizikovým fak-

torem vzniku demence. V kli-

nických studiích je zkoumán 

vliv antihypertenziv na pre-

venci rozvoje tohoto postiže-

ní. Nově vyhodnocené výsled-

ky Cardiovascular Health Stu-

dy ukázaly, že v tomto směru 

hrají významnou ochrannou 

roli některá antihypertenziva 

ze skupiny inhibitorů angio-

tenzin konvertujícího enzymu 

(ACE). Výsledky studie byly 

publikovány v časopise 

Archives of Internal Medicine.
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