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Do koxibů byly vkládány velké 

naděje, ovšem po zveřejnění výsled-

ků klinických studií APPROVE, VIGOR 

či CLASS, ukazujících na vyšší výskyt 

infarktu myokardu a cévních mozko-

vých příhod při léčbě rofekoxibem, 

byly nejenom koxiby, ale prakticky 

veškerá NSA podrobena detailnější-

mu rozboru jejich bezpečnosti. 

Současným závěrem je konsta-

tování, že při dlouhodobém užívání 

prakticky všechna NSA poněkud zvy-

šují kardiovaskulární riziko – jedno-

značně však je třeba zdůraznit převa-

žující přínos jejich užití nad potenci-

álním rizikem. Velmi důležité výsledky 

charakterizované praktickou absencí 

rozdílu v kardiovaskulární bezpeč-

nosti mezi etorikoxibem (specifi cký 

COX-2 inhibitor) a diklofenakem (ne-

selektivní NSA) u pacientů s revma-

toidní artritidou či osteoartrózou (n = 

23 504) přinesla v loňském roce pub-

likovaná rozsáhlá studie MEDAL.1

Nyní jsou v České republice re-

gistrovány tři koxiby – celekoxib, eto-

rikoxib a parekoxib. Právě celekoxib, 

nejenom že je v běžné praxi nejdéle 

užívaným koxibem, má i svojí selek-

tivitou nejblíže k selektivním COX-2 

inhibitorům. I přesto je však jeho 

specifi cita pro COX-2 natolik vysoká, 

že nepůsobí negativně na žaludeční 

sliznici. Poměr jeho inhibičních kon-

centrací (IC
50

) pro COX-2 vs COX-1 

odpovídá přibližně hodnotě 0,003.2 

V porovnání s ostatními koxiby je 

celekoxib přibližně 10–15x méně se-

lektivní s ohledem na poměr COX-2/

COX-13, což pravděpodobně může 

být vysvětlením pro jeho výrazně 

vyšší kardiovaskulární bezpečnost 

v porovnání s dříve užívaným valde-

koxibem či rofekoxibem. 

Aktuálně je celekoxib (Celebrex) 

v České republice schválen k sympto-

matické léčbě osteoartrózy, revmato-

idní artritidy či ankylozující spondy-

litidy. Jeho terapeutický potenciál je 

však bohatě studován, a to mnohdy 

i v dosud neschválených indikacích. 

V populaci je velmi častá bolest 

zad, která se řadí na jedno z předních 

míst v příčinách návštěvy praktického 

lékaře. Z konzervativní farmakoterapie 

se zde jednoznačně nejčastěji uplat-

ňují NSA. Jelikož bolest však může mít 

i neuropatickou složku, je pak zcela 

namístě využití koanalgetik. K těm 

nejmodernějším dnes nepochybně 

patří antikonvulzivum pregabalin. 

Právě účinnost kombinace pregabali-

nu a celekoxibu byla předmětem 4tý-

denní randomizované komparativní 

studie s osobami trpícími lumbosa-

krální bolestí. Celekoxib i pregabalin 

podané v monoterapii sice vedly 

k úlevě od symptomů, ovšem jejich 

kombinace byla provázena mnohem 

větším terapeutickým účinkem, kdy 

intenzita bolesti se v průměru vý-

znamně snížila o 12,4 % u celekoxibu, 

o 10,4 % u pregabalinu a o 38,2 % 

u kombinace. Využitím kombinace 

bylo navíc možné snížit dávky obou 

látek – zatímco v monoterapii byla 

průměrná dávka celekoxibu 4,12 ± 

0,93 mg/kg/den a pregabalinu 2,12 ± 

0,69 mg/kg/den, při jejich kombinaci 

se jednalo o 3,75 ± 0,86 a 1,78 ± 0,64 

mg/kg/den. Léčba přitom byla ne-

mocnými velmi dobře snášena.4

Velmi povzbudivé výsledky se tý-

kají i syndromu chronické pelvické bo-

lesti (CPPS) s chronickou prostatitidou. 

Zde celekoxib v denní dávce 200 mg 

podávaný po dobu šesti týdnů výraz-

ně snižoval index symptomů (NIH-

CPSI) z původní hodnoty 23,91 ± 5,27

na 15,88 ± 2,51, což bylo výrazně 

více (p < 0,015), než-li v placebovém 

rameni studie (pokles z 24,25 ± 5,09 

na 19,50 ± 2,50). Statisticky význam-

né rozdíly ve prospěch celekoxibu 

byly zaznamenány i při hodnocení 

bolesti (p < 0,006) či kvality života 

(p < 0,032).5

Nejsou to však pouze stavy spo-

jené s bolestí, kde je celekoxib studo-

ván. Celekoxib např. omezil závažnost 

prekancerotických změn na žaludeční 

sliznici, jestliže byl aplikován po eradi-

kační léčbě H. pylori.6 V jiné studii u 40 

osob s mírnou kognitivní dysfunkcí 

vedlo užívání celekoxibu v denní dáv-

ce 200 či 400 mg ve srovnání s pla-

cebem k výraznému zlepšení exeku-

tivních funkcí (p=0,03) a ke zlepšení 

sémantické paměti (p=0,02). Na sou-

časně prováděných PET skenech bylo 

přitom možné pozorovat bilaterální 

nárůst metabolické aktivity v prefron-

tálním kortexu (Brodmannovy arey 

9 a 10).7

Zajímavých výsledků nejenom 

s celekoxibem, ale i dalšími koxiby 

bylo za poslední dva roky publiková-

no spousta, mj. i v oblasti onkologie, 

zejména pak u nádorů s předpoklá-

danou zánětlivou složkou.8-11 Závě-

rem je však třeba zdůraznit rozhod-

ně potřebu dalších studií pro jejich 

jednoznačnou verifi kaci.
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Zatímco cyklooxygenáza 1 

(COX-1) byla poměrně dlouho 

označována jako konstitutiv-

ní (dnes je známo, že exprese 

tohoto enzymu se může zvy-

šovat u pooperační či např. 

neuropatické bolesti) a její 

inhibice je spojena s řadou 

nežádoucích účinků (zejména 

zažívací potíže), COX-2 je for-

mou inducibilní a její inhibice 

je spojena především s tlume-

ním projevů zánětu včetně 

bolesti. V evoluci lékové skupi-

ny nesteroidních antifl ogistik 

(NSA) sehrála tudíž velmi vý-

znamnou úlohu snaha o vyvi-

nutí takové látky, která bude 

co možná nejúčinněji tlumit 

aktivitu COX-2 (COX-1

 byla, jak známo, dávána 

pouze do souvislosti s tvor-

bou fyziologicky tvořených 

prostaglandinů). Postupně 

tak do klinického užívání 

vstoupily látky selektivně blo-

kující COX-2 (nimesulid či me-

loxikam) a tzv. koxiby, nebo-li 

specifi cké inhibitory COX-2. 
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