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Zoznam skratiek 

ABR – acidobázická rovnováha 

ACR – pomer albumín/kreatinín (albumin/creatinin ratio) 

AD – Alzheimerova demencia 

ADA – Americká diabetologická asociácia (American Diabetes Association) 

AKS – akútny koronárny syndróm 

Apo B – apolipoproteín B 

AMP – adenozínmonofosfát  

ASKVO – aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie  

BMI – Body mass index 

CABG – aortokoronárny by-pass (coronary artery bypass graft) 

CETP – cholesteryl ester transfer proteín  

CGM – kontinuálny glukózový monitoring (Continuous glucose monitoring) 

CKD  chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease) 

CMP – cievna mozgová príhoda 

CPAP – kontinuálny pozitívny pretlak (continous positive airway pressure) 

CSII – inzulínová pumpa (continuous subcutaneous insulin injection) 

CT –  počítačová tomografia  (computed tomography) 

CVO – cerebrovaskulárne ochorenia 

DCCT – Diabetes Control and Complications Trial 

DLP – dyslipoproteinémie 

DM – diabetes mellitus  

DM2 – diabetes mellitus 2.typu 

DPP- 4 inhibítory  – inhibítory dipeptidylpeptidázy  4 

EAS – Európska spoločnosť pre aterosklerózu (European Atherosclerosis Society) 

EASD – Európska spoločnosť pre štúdium diabetu (European Association for the Study of 

Diabetes) 

ESC – Európska kardiologická spoločnosť (European Society of Cardiology) 

eGFR – odhadovaná glomerulárna filtrácia (estimated glomerular filtration rate) 

FH – familiárna hypercholesterolémia  

FIASp  –  rýchlejšie účinkujúci  inzulín aspart 

FPG – glykémia nalačno (fasting plasma glucose) 

GIP  – gastrický inhibičný peptid 



 
 

GLP-1 – glukagónu podobný peptid 1 (glucagon like peptide 1) 

GLP-1RA  –  agonisty GLP-1 receptorov 

GOF – aktivačná mutácia (gain of function) 

HbA1c – glykovaný hemoglobín 

h-TAG  – hypertriacylglycerolémia 

HMG-CoA – β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA 

IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

IIR – intenzifikovaný inzulínový režim 

IM – infarkt myokardu  

IR – inzulínová rezistencia 

KIR –  konvenčný inzulínový režim 

KV – kardiovaskulárny  

KVO – kardiovaskulárne ochorenia 

LADA – latentný autoimunitný diabetes dospelých (Latent Autoimmune Diabetes  of Adults) 

LDL-C – cholesterol s nízkou denzitou (low-density lipoprotein cholesterol) 

LOF –  inaktivačná mutácia (loss of function) 

Lys – Lyzín   

NPH – Neutral Protamin Hagedorn  

Non-HDL – non-HDL cholesterol 

OAD – orálne antidiabetiká 

ORIGIN – Outcomes Reduction With an Initial Glargine Intervention 

PCI – perkutánna koronárna intervencia  

PCSK9  – proproteín konvertáza subtilizín kexín- 9 

PCSK9i – inhibitory proproteín konvertáza subtilizín kexín- 9 

PPAR-γ – peroxizómovým proliferátorom aktivované receptory gama  

PPG – posprandiálna glykémia (postprandial glucose) 

Pro – Prolín 

SCORE – Systematic Coronary Risk Estimation  

SGLT2  – inhibítory sodíkovo-glukózového transportéra 2 

SU – sulfonylurea 

T-C – celkový cholesterol 

TIA – tranzitórny ischemický atak  

TK – krvný tlak 

Zn – Zinok 



 
 

  



 
 

1. ÚVOD 

Publikácia  „Novinky v diabetológii a lipidológii“  je zameraná na mimoriadne aktuálne 

témy v diabetológii a lipidológii, ktorých spracovanie reflektuje stav problematiky vo svetle 

odporúčaní odborných spoločností z roku 2019.   

V diabetológii ide predovšetkým o problematiku intenzifikácie antidiabetickej liečby 

s využitím moderných liekových skupín – zosilňovačov inkretínového  účinku a inhibítorov 

sodíkovo-glukózového transportéra (gliflozínov). Máloktorý medicínsky odbor v posledných 

dvoch dekádach  zažil taký vývoj  nových farmakologických možností ako diabetológia. Kým 

v celej druhej polovici minulého storočia bola farmakoterapia DM2 obmedzená len na použitie 

biguanidov, derivátov sulfonylurey a inzulínu, posledné  roky prinesli úplne nové skupiny 

perorálnych antidiabetík aj s kardio- a nefroprotektívnymi účinkami. 

V lipidológii ide o nové odporúčania Európskej aterosklerotickej spoločnosti (EAS) 

s novými liečebnými cieľmi pre sérové lipidy a lipoproteíny aj s využitím biologickej liečby. 

Učebný text je určený predovšetkým študentom lekárskych fakúlt v doktorskom štúdiu 

a doktorandom ako aj lekárom pripravujúcim sa na špecializačnú skúšku z odboru vnútorné 

lekárstvo, endokrinológia, diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, a tiež kardiológia 

a angiológia. 

Verím, že čitateľ v tejto publikácii nájde informácie, ktoré mu pomôžu v štúdiu a premietnu 

sa aj do  jeho dennej klinickej praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 2020                                                                         MUDr. Miriam Kozárová, PhD. 
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2. NOVINKY V DIABETOLÓGII 

V súčasnosti sme svedkami dramatického nárastu incidencie a prevalencie diabetes mellitus 2. 

typu (DM2), ktorý nazývame neinfekčnou pandémiou 3.tisícročia. Súvisí to so stárnutím 

a urbanizáciou populácie, ako aj so zvyšujúcou sa prevalenciou nadváhy a obezity. 

V Slovenskej republike bolo v roku 2019 zaevidovaných viac ako 350 000 diabetikov, z toho 

takmer 200 000 starších ako 60 rokov. Diabetici majú jednoznačne skrátenú očakávanú dĺžku 

života, pričom najčastejšou príčinou úmrtnosti sú kardiovaskulárne (KVO) a cerebrovaskulárne 

ochorenia, a to napriek tomu, že máme dostupnú liečbu statínmi, antihypertenzívami, 

antiagreganciami, t.j. liekmi, ktoré modulujú kardiovaskulárne riziko. Priemerná očakávaná 

doba dožitia u 60-ročného muža s DM2 bez anamnézy kardiovaskulárneho ochorenia je 

o 6 rokov kratšia ako u rovnako starého muža bez diabetu (Obrázok 1). Pokiaľ má  pacient 

s DM2 zároveň známe kardiovaskulárne ochorenie, jeho očakávané dožitie sa skracuje 

o 12 rokov, čo je dôsledok približne 58% vzostupu rizika úmrtia z kardiovaskulárnych príčin 

(Obrázok 2). Prítomnosť DM2 naviac zvyšuje 2 až 5-násobne  riziko rozvoja chronického 

srdcového zlyhania a u pacientov so srdcovým zlyhaním zvyšuje o 60–80 % pravdepodobnosť 

úmrtia z kardiovaskulárnych (KV) príčin. Ďalšou významnou komorbiditou je u pacientov 

s DM2 chronické obličkové ochorenie. Renálna insuficiencia se rozvine až u 40 % pacientov 

s DM2 a rovnako ako  prítomnosť KV komplikácií, je chronické ochorenie obličiek tiež silným 

prediktorom mortality. Pokles odhadovanej miery glomerulárnej filtrácie a vysoký pomer 

albumínu ku kreatinínu (ACR) sú nezávislými prediktormi KV mortality. V súvislosti s 

požiadavkami regulačných autorít sú pred uvedením nových antidiabetík zásadné výsledky 

prospektívnych randomizovaných štúdií zameraných práve na ich KV bezpečnosť.  Ako prvé 

boli publikované štúdie s inhibítormi dipeptidylpeptidázy  (DPP-4 inhibítormi), a hoci boli ich 

výsledky neutrálne, poskytli dôležitý dôkaz kardiovaskulárnej neutrality, resp. bezpečnosti 

DPP-4 inhibítorov.  Ďalšie štúdie s modernými antidiabetikami z triedy inhibítorov sodíkovo-

glukózového transportéra 2 (SGLT-2 inhibítorov)  a agonistov receptorov pre GLP-1 (GLP-

1RA) však úplne prekvapivo dokázali nielen kardiovaskulárnu neutralitu, 

ale  kardioprotektivitu. S narastajúcim počtom kardiovaskulárne zameraných štúdií, tak 

pribúdajú informácie, ktoré musíme brať do úvahy pri voľbe antidiabetickej liečby 

pre konkrétneho pacienta (t.j. pri individualizácii antidiabetickej liečby). Je to dôležité najmä 

v situácii, kedy sa môžeme rozhodovať medzi liečbou, ktorá je kardiovaskulárne neutrálna 

a liečbou, ktorá dokázateľne znižuje KV riziko.   
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Obrázok 1. Skrátenie očakávanej dĺžky života u diabetikov  

 

 

Obrázok 2. Kardiovaskulárne ochorenia ako najčastejšia príčina úmrtia u osôb s DM2 
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2.1. Inzulínové senzitizéry 

Na komplexnej patogenéze diabetu 2. typu sa podieľa množstvo orgánov:  

• pankreas poklesom sekrécie inzulínu a zvýšením sekrécie glukagónu 

• gastrointestinálny trakt dysreguláciou inkretínov, t.j. hormónov z tenkého čreva, ktoré 

stimulujú glukózou-indukovanú sekréciu inzulínu a prispievajú tiež zmeny mikrobiómu  

• tukové tkanivo dysreguláciou/ zvýšením lipolýzy 

• obličky  zvýšenou reabsorpciou glukózy 

• kostrové svaly poklesom vychytávania glukózy 

• pečeň zvýšením glukoneogenézy 

• mozog dysfunkciou neurotransmiterov 

Kombinácia týchto 8 principiálnych patofyziologických faktorov sa v literatúre označuje aj ako 

zlovestný oktet (Obrázok 3).  

 

Obrázok 3. Zlovestný oktet – osem principiálnych patomechanizmov DM2 

Zásadná je pritom inzulínová rezistencia (IR), t.j. necitlivosť periférnych tkanív na inzulín. 

Pri dlhodobom pôsobení inzulínovej rezistencie môže dôjsť po fáze hyperinzulinémie k útlmu 

syntézy aj sekrécie inzulínu s následnou hyperglykémiou. Inzulínová rezistencia často 

predchádza samotnú diagnózu diabetu aj o niekoľko rokov (Obrázok 4). Preto jej včasné 



12 
 

ovplyvnenie môže mať význam nielen pre vývoj a kompenzáciu diabetu, ale tiež pre rozvoj 

dalších prejavov IR (vrátane diabetickej dyslipidémie, artériovej hypertenzie, prokoagulačného 

stavu, zvýšeného rizika niektorých malignít, syndrómu polycystických vaječníkov). Inzulínovú 

rezistenciu ovplyvňujú inzulínové senzitizéry. 

 

 

Obrázok 4. Inzulínová rezistencia je nezriedka zafixovaná už niekoľko rokov pred diagnózou DM2 

2.1.1. Metformín  

Za najznámejší inzulínový senzitizér považujeme stále metformín, ktorý  je liekom prvej 

voľby u všetkých diabetikov 2.typu pokiaľ nemajú k tejto liečbe kontraindikáciu, prípadne 

intoleranciu (najmä gastrointestinálnu). Metformín patrí do skupiny biguanidov. Mechanizmus 

jeho účinku stále nie je presne známy, predpokladá sa, že je aktivátorom AMP-kinázy. 

Metformín upravuje glykémiu bez ovplyvnenia sekrécie inzulínu, a teda nevyvoláva 

hypoglykémie.  Za hlavný účinok sa považuje zvýšenie inzulínovej senzitivity v pečeni, 

inhibíciou nočnej glukoneogenézy, čím sa vysvetľuje jeho dominantný vplyv na glykémiu 

nalačno. Predpokladá sa aj mierne zvýšenie inzulínovej senzitivity v periférnych tkanivách 

prostredníctvom mierneho zvýšenia vychytávania glukózy v kostrovom svalstve a v tukovom 

tkanive. Popisuje sa tiež znížené vstrebávanie glukózy v čreve, čo je potrebné zohľadniť pri 

event. vyšetrení pozitrónovou emisnou tomografiou (PET/CT). Metformín je potrebné vysadiť 

pred týmto vyšetrením rádiofarmakom  18F, ktorý je naviazaný na jednoduchý cukor – glukózu, 

vysadiť. Popísaný je tiež mierny antilipolytický účinok, ktorý vedie k poklesu hladín voľných 
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mastných kyselín. V posledných rokoch sa diskutuje aj o možnom inkretínovom efekte – t.j. 

zvyšovaní hladiny endogénneho glukagónu podobného peptidu 1 (GLP–1) prostredníctvom 

čiastočnej inhibície enzýmu DPP– 4 alebo priamou stimuláciou sekrécie GLP–1.  Reálna 

klinická prax ukazuje, že pri preskripcii klasického metformínu sa ešte stále volí nižšie 

dávkovanie, pričom sa väčšinou nedosahuje ani denná definovaná dávka, ktorá je 2 000 mg 

a už vôbec nie maximálna denná dávka, t.j. 3 000 mg. U väčšiny pacientov sa pritom vyššími 

dávkami metformínu dá zaistiť lepšia metabolická kompenzácia, a to bez zhoršenia tolerancie 

účinnej látky. Veľmi dôležité sú pritom tzv. paraglykemické účinky metformínu, 

predovšetkým z hľadiska prevencie kardiovaskulárneho rizika  (pozitívny vplyv 

na endoteliálnu dysfunkciu, mierne zníženie hladín  celkového cholesterolu, LDL 

cholesterolu a triacylglycerov). Výhodou je tiež mierny anorektický účinok, keďže viac ako 80 

% diabetikov 2. typu je obéznych.  Podávaním metformínu je možné dosiahnuť indukciu 

ovulácie u žien s polycystickými vaječníkmi, a to znížením inzulínovej rezistencie vyjadrenej 

vo vaječníkoch. Veľké  rezervy sú v podávaní metformínu vo včasných fázach diabetes mellitus 

2. typu, ale najmä v jeho adekvátnom dávkovaní a v dosahovaní maximálnej dennej 

dávky. Postupná titrácia dávky metformínu (napr. týždeň len večerná dávka, potom pridanie 

rannej a obednej dávky metformínu), užívanie lieku počas jedla, ako aj zapitie lieku 

dostatkom vody napomáhajú lepšej tolerancii metformínu).   

Pri intolerancii klasického metformínu môžeme zvoliť metformín s postupným uvoľňovaním, 

metformín XR (extended release), ktorý má nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich 

účinkov. Riziko laktátovej  acidózy, ktoré sa popisuje pri liečbe metformínom, je pri správnej 

indikácii a rešpektovaní kontraindikácií v reálnej praxi minimálne. Metformín je 

kontraindikovaný pri poškodení funkcie obličiek  definovanom klírensom kreatinínu (eGF) do 

45 ml/min, pri metformíne s predĺženým uvoľňovaním je rozšírená možnosť jeho používania 

až do hodnoty eGF 30 ml/min/1,73 m² v redukovanej maximálnej dávke do 1000mg.  Dôležité 

je rešpektovať odporúčanie vysadiť metformín aspoň 48 hod. pred vyšetrením jódovou 

kontrastnou látkou. Metformín je veľmi často súčasťou kombinovaných preparátov, čo je 

potrebné vždy zohľadniť (kombinácia s inhibítormi dipeptidylpeptidázy-4 alebo inhibítormi 

sodíkovo-glukózového transportéra 2). Pri dlhodobom užívaní metformínu je vhodné otestovať 

hladinu vitamínu B12, ktorá býva znížená a môže byť príčinou neurologických ťažkostí.  

Metformín sa považuje za antidiabetikum s dôkazom makrovaskulárneho prínosu, primárnej 

prevencie infarktu myokardu a redukcie úmrtia z akejkoľvek príčiny, ak sa podáva vo včasnom 

štádiu DM2. 
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2.1.2. Tiazolidíndióny (glitazóny) 

Pioglitazón patrí medzi lieky, ktoré primárne znižujú inzulínovú rezistenciu. Patrí do skupiny 

tzv. inzulínových senzitizérov, ktoré pôsobia prostredníctvom jadrových receptorov PPAR-γ 

(peroxisome proliferator-activated receptor gamma). Pioglitazón väzbou na PPAR-γ receptory 

aktivuje mnoho génov, ktoré majú priaznivý vplyv na metabolizmus glukózy (oxidáciu 

a transport glukózy, syntézu glykogénu), lipidov (dochádza k poklesu plazmatických hladín 

voľných mastných kyselín, zníženiu lipotoxicity) aj činnosť mitochondrií. Hypoglykemický 

účinok pioglitazónu súvisí so znížením inzulínovej rezistencie v pečeni, svaloch aj tukovom 

tkanive. Dochádza k poklesu glykémie nalačno (potlačením pečeňovej glukoneogenézy), 

postprandiálne (zvýšené vychytávanie glukózy vo svaloch) a znižuje sa hladina voľných 

mastných kyselín (t.j. klesá lipotoxicita) (Obrázok 5). Ovplyvnením lipotoxicity aj priamym 

znížením inzulínovej rezistencie v beta-bunkách pankreasu dochádza k zlepšeniu ich funkcie 

a zachovaniu sekrécie inzulínu.  

Niektoré prospešné účinky pioglitazónu sú pravdepodobne sprostredkované čiastočnou 

aktiváciou PPAR-α receptorov,  a to najmä jeho priaznivý vplyv na parametre lipidového 

spektra, ktorými ovplyňuje jednotlivé komponenty diabetickej dyslipidémie. Tento efekt 

pioglitazónu je porovnateľný s účinkom fibrátov. Pioglitazón vedie k vzostupu 

HDL-cholesterolu (HDL-C), poklesu LDL-cholesterolu a k priaznivejšiemu spektru LDL 

častíc (k zníženiu malých denzných LDL a zvýšeniu počtu veľkých menej aterogénnych častíc).  

V porovnaní s ním rosiglitazón, t.j. druhý tiazolidíndión, zvyšoval hladinu voľných mastných 

kyselín a triglyceridov a zvyšoval aj koncentráciu LDL-cholesterolu. Agonisty PPAR-γ 

receptorov stimulujú rast zrelých adipocytov (t.j. síce vedú k zvýšeniu hmotnosti, ale dochádza 

k redistribúcii tukového tkániva smerom od viscerálneho k subkutánnemu tuku), mierne 

znižujú krvný tlak a zlepšujú endotelovú funkciu. Pri liečbe pioglitazónom sa tiež priaznivo 

ovplyvňuje vývoj a priebeh nealkoholickej steatózy pečene. Pioglitazón znižuje albuminúriu, 

chráni podocyty renálnych glomerulov a tiež bunky hypoxického myokardu pred reperfúznym 

poškodením. Pri liečbe pioglitazónom sa glykovaný hemoglobín (HbA1c) znižuje zvyčajne 

o 0,8–1,1 % (DCCT) v závislosti na vstupnom HbA1c a dávke pioglitazónu. Medzi najčastějšie 

nežiaduce účinky pioglitazónu patrí zvýšenie telesnej hmotnosti, opuchy, mierna anémia a 

poruchy zraku. Vzácne dochádza k zvýšeniu hladín hepatálnych transamináz. Diskutuje sa aj 

o riziku rakoviny močového mechúra a tiež o osteoporotických fraktúrach. Medzi 

najzávažnejšie nežiaduce účinky patria kostné fraktúry a retencia tekutín s rizikom srdcového 

zlyhania. V tejto súvislosti bola zásadná Nissenova metaanalýza klinických štúdií 
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s rosiglitazónom (2007), ktorá poukázala na KV rizikovosť rosiglitazónu, a tak sa rosiglitazón 

v Európskej únii nedoporučuje podávať pacientom s DM2. Pioglitazón je stále dostupný na 

trhu, stále však musíme zvážiť riziká a benefity  tejto liečby.  Zásadný je pritom vzostup telesnej 

hmotnosti, ktorý sa dá minimalizovať používaním nižších dávok pioglitazónu (do 30 mg/deň), 

kombináciou s metformínom, SGLT2- inhibítormi (gliflozínmi), či s agonistami GLP-1 

receptorov (GLP1RA).  Nárast telesnej hmotnosti sa pripisuje redistribúcii tukového tkaniva, 

a tiež retencii tekutín, ktorá je spôsobená periférnou vazodilatáciou a zadržiavaním sodíka. 

Pioglitazón nemá negatívny vplyv na systolickú funkciu ľavej komory a diastolickú dysfunkciu 

ľavej komory môže dokonca zlepšiť. Stále však musíme mať na mysli riziko  dekompenzácie 

a klinickej manifestácie srdcového zlyhania. Riziko opuchového stavu sa zvyšuje pri súčasnej 

liečbe inzulínom a derivátmi sulfonylurey a naopak toto riziko je znížené pri súčasnom 

podávaní GLP-1RA a gliflozínov. Opuchy môžeme ovplyvniť aj podávaním diuretík 

pôsobiacich v distálnom tubule nefrónu (spironolaktón, amilorid).  

 

Obrázok 5. Mechanizmus účinku tiazolidíndiónov 
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2.2. Zosilňovače inkretínového  účinku 

2.2.1. Inkretínový efekt 

Glukagónu podobný peptid 1 (glucagon-like peptide 1, GLP-1) a glukózo-dependentný 

inzulínotropný polypeptid (glucose dependent insulinotropic polypeptide, resp. gastrický 

inhibičný peptid, gastric inhibitory peptide, GIP) patria medzi inkretínové hormóny, t.j. 

bielkoviny, ktoré sú produkované sliznicou tenkého čreva (K a L bunkami) ako odpoveď na jej 

kontakt s potravou. Inkretíny následne vedú k zvýšeniu sekrécie inzulínu a zníženiu sekrécie 

glukagónu v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu, čo je zásadné pre udržanie normálnej 

glukózovej homeostázy. Vplyv inkretínov na sekréciu inzulínu je označovaný ako inkretínový 

efekt, t.j. ide o rozdiel v inzulinémii po perorálnom a po intravenóznom podaní glukózy 

(Obrázok 6). Predpokladá sa, že inkretínový efekt je zodpovedný za najmenej 50% celkovej 

sekrécie inzulínu po požití potravy.  

 

Obrázok 6. Inkretínový efekt – inzulinémia je po podaní perorálnej glukózy vyššia ako po podaní intravenóznej 

glukózy v dôsledku vyplavenia inkretínov (GLP-1, GIP)  

Sekrécia GLP-1 je u pacientov s DM2 znížená. Hladiny GIP sú u diabetikov 2. typu normálne 

alebo zvýšené a jeho podávanie nevedie k poklesu glykémie a k zlepšeniu kompenzácie diabetu. 

Predpokladá sa, že v prípade GIP je pri DM2 prítomná necitlivosť na jeho účinky, a to 

pravdepodobne v dôsledku zníženia expresie jeho receptorov alebo na postreceptorovej úrovni. 

Cirkulujúce inkretíny sú degradované enzýmom dipeptidylpetidázou 4 (DPP-4), ktorý sa 

vyskytuje  v solubilnej forme aj viazaný na lymfocyty (CD-26). Biologicky aktívny GLP-1 je 
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podobne ako GIP do 1–2 minút degradovaný DPP-4 na GLP-1 (9-36), ktorý už nemá vplyv na  

inzulínovú sekréciu. Do systémovej cirkulácie prenikne len asi 10–15 % z celkového GLP-1. 

Zvyšok je degradovaný  už v črevnej mikrocirkulácii alebo v pečeni. Fyziologické účinky GLP-

1 sú prehľadne znázornené na Obrázku 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7.  Fyziologické účinky GLP-1 

Najviac GLP-1 sa produkuje v enteroendokrinných L-bunkách tenkého čreva (najmä distálneho 

ilea). GLP-1 pôsobí cez špecifický receptor, tzv. GLP-1R. Tento receptor je exprimovaný v 

Langerhansových ostrovčekoch pankreasu, v mozgu, srdci, obličkách a gastrointestinálnom 

trakte vrátane parietálnych buniek žalúdka. Vysoká expresia GLP-1R je prítomná  aj v bunkách 

myokardu a v bunkách cievnej steny, čím sa vysvetľujú kardioprotektívne účinky liekov 

zosilňujúcich inkretínový efekt. 

V pankrease vedie GLP-1 po naviazaní na receptor GLP-1R k zvýšeniu glukózo-

dependentnej inzulínovej sekrécie. K stimulácii sekrécie inzulínu teda nedochádza pokiaľ 

sú  hladiny glukózy normálne alebo znížené. Podávanie GLP-1 viedlo v experimentálnych 

štúdiach  k zvýšeniu proliferácie β-buniek a zvýšeniu obsahu inzulínu v Langerhansových 

ostrovčekoch pankreasu. 

Dôležitým účinkom GLP-1 je tiež zníženie sekrécie hyperglykemizujúco pôsobiaceho  

glukagónu, ktorého hladiny sú u diabetikov 2. typu zvýšené. Tento proces prebieha 
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prostredníctvom stimulácie GLP-1 receptorov na α-bunkách Langerhansových ostrovčekov  

pankreasu. 

Okrem týchto účinkov vedie GLP-1 tiež k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka, k zníženiu  

sekrécie pankreatických tráviacich enzýmov a zníženiu príjmu potravy. Tieto účinky sú 

spôsobené predovšetkým priamou interakciou GLP-1 so zakončeniami nervus vagus v tenkom 

čreve. V menšej miere môže ísť aj o priame centrálne pôsobenie GLP-1 v centrálnom nervovom 

systéme (potlačenie pocitu hladu). Podiel priameho centrálneho pôsobenia GLP-1 je však neistý 

s ohľadom na krátky biologický polčas  GLP-1 v cirkulácii. 

2.2.2. Terapeutické prístupy využívajúce inkretínový efekt  

Terapeutické prístupy liekov, ktoré zosilňujú inkretínový efekt  (tzv. zosilňovačov 

inkretínového účinku, incretin effect enhancers) spočíva buď vo zvýšení endogénnych hladín 

GLP-1 inhibíciou dideptidylpeptidázy-4 (DPP-4), t.j. inhibítormi dipeptidyl-petidázy 4 

(DPP4-inhibítormi, gliptínmi, ktoré inhibujú ubikvitárny enzým rozkladajúci GLP-1, t.j. DPP-

4) alebo v podávaní tzv. agonistov GLP-1 receptora (GLP-1RA), t.j. liekov, ktoré stimulujú 

GLP-1 receptor (Obrázok 8). 

 

 Obrázok 8. Mechanizmus účinku DPP-4 a modulácia inkretínového efektu 

DPP-4 inhibítory (gliptíny) 

Farmakologická inhibícia DPP-4 je možná pomocou inhibítorov dipeptidylpeptidázy 

nazývaných  gliptíny  (DPP-4 inhibítory). Dosiahnuté hladiny endogénneho GLP-1 sú pri 

použití tohto prístupu porovnateľné alebo mierne vyššie ako za normálnych okolností.  Ide 
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o preparáty sitagliptín, vildagliptín, linagliptín, saxagliptín.  Gliptíny majú oproti iným 

antidiabetikám dve výhody: minimum nežiaducich účinkov, vrátane toho, že nevedú 

k hypoglykémii, a tiež majú neutrálny vplyv na telesnú hmotnosť, ktorú inak väčšina iných 

antidiabetík zvyšuje. Koncentrácia glykovaného hemoglobínu pri liečbe gliptínmi  klesá o 0,5–

1 % (DCCT), efekt na krvný tlak a lipidogram možno označit za neutrálny až mierne pozitívny. 

Zásadnou otázkou pri DPP-4 inhibítoroch je pretrvávajúca obava zo zvýšeného rizika akútnej 

pankreatitídy, ktoré bolo potvrdené, a rizika karcinómu pankreasu, ktoré nebolo potvrdené. 

Gliptíny preto nepodávame pacientom s prekonanou pankreatitídou a posudzujeme 

individuálne vhodnosť ich podávania pacientom s prítomnými rizikovými faktormi pre jej 

vznik. Neutrálny KV efekt je popísaný pri sitagliptíne, no zvýšené riziko srdcového zlyhávania 

pri saxagliptíne a čiastočne aj alogliptíne. 

GLP-1R agonisty  

Druhým, a z hľadiska ovplyvnenia kompenzácie diabetu účinnejším prístupom ako zosilniť 

inkretínový efekt, je podávanie tzv. agonistov GLP-1R, t.j. liečiv,  ktoré sa viažu na receptor 

pre GLP-1 (GLP-1RA) a zároveň sú odolné voči účinku enzýmu DPP-4.  

Existujú dve základné skupiny týchto látok:  

1. liečivá založené na exendíne 4 (molekule pôvodne objavenej v slinách jašterice 

kôronatca gila s menšou štrukturálnou podobnosťou s endogénnym GLP-1) - exenatid  

2. liečivá štruktúrou podobnejšou endogénnemu GLP-1, ich hlavným predstaviteľom je 

liraglutid.  

Agonisty GLP-1 receptorov (GLP-1RA)  majú výraznejší vplyv na kompenzáciu diabetu ako 

DPP-4 inhibítory (pokles koncentrácie glykovaného hemoglobínu v rozmedzí 0,8–1,5 %, 

DCCT).  Liečba DPP-4 inhibítormi a rovnako ani liečba GLP-1RA v monoterapii nevedie 

k hypoglykémii. Limitáciou  použitia GLP-1RA je injekčná aplikácia a väčšia miera 

nežiaducich účinkov (predovšetkým gastrointestinálnych) v porovnaní s gliptínmi.  

Mechanizmus účinku GLP-1RA je mediovaný väzbou GLP1 analógu na GLP1 receptor. Touto 

väzbou dochádza k zvýšeniu sekrécie inzulínu a zníženiu sekrécie glukagónu. Vďaka 

spomalenému vyprázdňovaniu žalúdka a centrálnemu anorektickému pôsobeniu vedie ich 

podávanie k poklesu hmotnosti. Rovnako sa znižuje krvný tlak a pozitívny je aj vplyv na 

parametre lipidového spektra.  Na trhu sú dostupné GLP-1RA  s kratším biologickým 

polčasom a prevládajúcim vplyvom na zníženie postprandiálnej glykémie (lixisenatid, 

exenatid 2× denne) a GLP-1RA s dlhším biologickým polčasom a väčším vplyvom na 
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zníženie glykémie nalačno (liraglutid, dulaglitid, semaglutid, exenatid  LAR 1× týždenne s.c.). 

Vo vývoji je aj semaglutid v špeciálne upravenej kapsule, ktorá umožní perspektívne jeho 

perorálne podávanie.  

V bežnej klinickej praxi sa modulátory inkretínového efektu pridávajú do liečby ako preparáty 

druhej či tretej voľby s metformínom, prípadne iným perorálnym antidiabetikom alebo 

bazálnym inzulínom.  Účinok GLP-1, GLP-1RA a DPP-4 inhibítorov je prehľadne zhrnutý 

v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Účinok GLP-1, GLP-1RA a DPP-4 inhibítorov 

Účinok 
GLP-1 

(glukagónu podobný 
peptid - 1) 

Agonisty GLP-1 
receptorov 

(inkretínové mimetiká, 
analógy GLP - 1) 

Inhibítory DPP - 4 
 (gliptíny) 

koncentrácia GLP – 1   farmakologická (> 5 x) 

blízka fyziologickej 
hodnote  

(približne 2-3 krát 
vyššia) 

vplyv na masu β buniek 
(štúdie na zvieratách) 

zvýšenie masy β buniek výrazný áno 

stimulácia sekrécie 
inzulínu za prítomnosti 
glukózy 

áno áno áno 

supresia sekrécie 
glukagónu 

áno áno áno 

spomalenie 
vyprázdňovania žalúdka 

áno áno áno/nie 

zníženie chuti do jedla  áno áno nie 

zníženie hmotnosti áno áno nie 

spôsob aplikácie intravenózne subkutánne perorálne 

Dávkovanie kontinuálne exenatid 2x denne s. c. 
sitagliptín 1x denne 

p. o. 

    liraglutid 1x denne s. c. 
vildagliptín 2x 

denne p. o. 

    

exenatid QW s 
predĺženým 

uvoľňovaním 1x 
týždenne s. c. 

saxagliptín 1x denne 
p. o. 

    lixisenatid 1xdenne s. c. 
linagliptín 1x denne 

p. o.   

      
alogliptín 1x denne 

p. o. 

dôležité nežiaduce 
účinky 

nauzea nauzea 0 

    

výskyt hypoglykémie   
porovnateľné s 

placebom 
porovnateľné s 

placebom 
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2.2.3. Extrapankreatické účinky GLP-1 

Behaviorálne a neuroprotektívne účinky GLP-1 GLP-1 receptor je exprimovaný vo viacerých 

oblastiach centrálneho nervového systému (CNS). Predpokladá sa, že GLP-1 má v CNS 

podobne ako v pankrease proliferatívne, neogénne a antiapoptotické účinky na neuróny. GLP-

1RA by podľa experimentálnych výsledkov mohli mať priaznivý vplyv pri 

neurodegeneratívnych ochoreniach typu vaskulárnej demencie, Alzheimerovej choroby, 

demencie v dôsledku prekonaných cievnych mozgových príhod a pri Parkinsonovej chorobe. 

Klinická dáta však zatiaľ nemáme. 

Kardiovaskulárne účinky GLP-1 GLP-1 je exprimovaný v kardiomyocytoch a štúdie 

s exogénnym podávaním GLP-1 myšiam potvrdzujú pozitívne inotropné a chronotropné 

účinky. Dlhodobé podávanie GLP-1 alebo jeho agonistov v diabetických experimentálnych 

modeloch viedlo k poklesu krvného tlaku. U ľudí po podaní GLP1 bolo pozorované zlepšenie 

prežívania myokardiálnych buniek počas ischémie, a tiež zlepšenie funkcie ľavej komory 

u pacientov so  srdcovým zlyhávaním.  

2.2.4. Perspektívy využitia GLP-1  

Doterajšie poznatky naznačujú, že podávanie liečiv modulujúcich inkretínový efekt môže 

významne napomôcť nielen k zlepšeniu  dlhodobej kompenzácie diabetu, ale tiež potenciálne 

viesť k zníženiu kardiovaskulárnych komplikácií a ochrane centrálneho nervového 

systému pred rozvojom neurodegeneratívnych ochorení (demencií). Agonisty GLP-1 

receptorov naviac významne znižujú telesnú hmotnosť, a sú preto predmetom záujmu 

obezitológov, a to aj u pacientov bez diabetu. Komplexné pozitívne účinky agonistov GLP-1 

(zníženie krvného tlaku, zlepšenie lipidového profilu, zníženie subklinického zápalu) otvárajú 

tiež možnosť ich podávania v štádiu prediabetu ako prevenciu rozvoja manifestného diabetu.  

Farmakoterapia založená na inkretínovom princípe veľmi významne rozširuje možnosti liečby 

DM2 a mnohých pridružených komplikácií. GLP-1RA sa postupne prepracovali do popredných 

pozícií algoritmov liečby DM2 (pri liraglutide a semaglutide dôkaz morbiditno-mortalitného 

kardiovaskulárneho a nefroprotektívneho prínosu). Bezpečnostné upozornenie pri GLP-1RA sa 

týka sa rizika tyreoidálnych tumorov C-buniek  a rizika akútnej pankreatitídy. V prípade 

podozrenia na pankreatitídu sa má liečba vysadiť, a ak sa pankreatitída potvrdí, nemá sa znovu 

používať.  DPP-4 inhibítory (gliptíny) sú spoľahlivými liekmi s minimom nežiaducich účinkov, 

ale bez pridanej hodnoty nefro- či kardioprotektivity. V prípade saxagliptínu  nie je podľa podľa 

aktuálnych doporučení vhodné jeho podávanie u pacientov so srdcovým zlyhaním. DPP-4 
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inhibítory vieme  použiť aj u starších pacientov so zhoršenými obličkovými a pečeňovými 

funkciami (napr. linagliptín). 
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2.3. Inhibítory sodíkovo-glukózového transportéra 

2.3.1. Gliflozíny 

Gliflozíny sú selektívne inhibítory transportéra pre sodík a glukózu 2 (sodium-glucose co-

transporter 2, SGLT2), ktoré blokujú  reabsorbciu  glukózy v obličkách  a navodzujú  

glykozúriu. Nazývame ich aj SGLT-2 inhibítory  (canagliflozín, dapagliflozín, empagliflozín). 

U zdravého človek obličky denne prefiltrujú a reabsorbujú asi 180g  glukózy. Približne 90% 

reabsorpcie  prebieha v proximálnom tubule pomocou transportéra pre  sodík a glukózu 2 

(sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2) a zvyšných 10% glukózy sa reabsorbuje  v 

distálnom tubule pomocou transportéra pre  sodík a glukózu 1  (SGLT1) (Obrázok 9). Oba 

transportéry  pracujú na princípe kontransportu  sodíka a glukózy z  primárneho moču do  

tubulárnej bunky, na ktorý sa nadväzuje glukózový transportér 2 (GLUT2) zabezpečujúci 

návrat glukózy do cievneho riečiska. Sodík, ktorý sa  dostal do bunky spoločne s glukózou  je 

aktívne vymieňaný za draslík pomocou Na+/K+ ATPázy. Pokiaľ glykémia stúpne  nad tzv. 

glykemický prah a množstvo glukózy  v primárnom moči (t.j. glomerulárnom filtráte) prekročí  

maximálnu tubulárnu  reabsorbčnú kapacitu, objavuje sa glykozúria.  

 

Obrázok 9.  Princíp spätnej reabsorbcie glukózy v obličkách 



25 
 

Diabetici  majú v rámci adaptačných mechanizmov  na dlhodobú hyperglykémiu vyšší 

glykemický prah, t.j. glykozúria  sa  objavuje pri vyššej glykémii. Rovnako majú  zvýšenú 

expresiu SGLT2 a vyššiu  maximálnu kapacitu pre reabsorpciu glukózy v obličkách. Tehotné 

pacientky (bez diabetu) mávajú nižší   prah pre glukózu a pomerne často sú odosielané kvôli 

pozitivite  glukózy v moči na konzultáciu ohľadom vylúčenia gestačného diabetu.  Dlhodobá 

glykozúria je pomerne  bezpečná, nevie k  chronickej renálnej insuficiencii. Poznáme aj 

geneticky determinované ochorenie  familiárnu renálnu  glykozúriu,  pri ktorej majú pacienti 

trvalú glykozúriu bez hyperglykémie, a toto ochorenie nevedie k chronickej renálnej 

insuficiencii. Gliflozíny selektívne blokujú SGLT2, znižujú  glykemický prah a reabsorbčnú 

kapacitu pre glukózu (Obrázok 10). To vedie ku glykozúrii a poklesu glykémie postprandiálne, 

aj nalačno a ku poklesu glykovaného hemoglobínu. Výhodou tohto  mechanizmu účinku je 

nízke riziko hypoglykémie (porovnateľné s placebom), priaznivý vplyv na telesnú hmotnosť a 

zníženie krvného tlaku, ktoré súvisia s glykozurickým a diuretickým efektom  týchto liečiv.  

 

 

Obrázok 10. Princíp liečby SGLT2 inhibítormi 
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2.3.2. Nežiaduce účinky SGLT2i  

Podávanie gliflozínov je spojené s rizikom polyúrie, elektrolytovej nerovnováhy, 

močovopohlavných infekcií zvlášť u žien (kandidových vulvovaginitíd). Nedoporučuje  sa 

preto u pacientov s vyšším rizikom dehydratácie (napr. opatrnosť aj pri liečbe kľučkovými 

diuretikami), u chorých nad 75 rokov, pri interkurentných ochoreniach, po náhlej cievnej 

mozgovej príhode. Gliflozíny zvyšujú sekréciu glukagónu a bránia reabsorbcii 

hydrogénuhličitanu v obličkách, čím môžu zvýšiť  riziko rozvoja diabetickej ketoacidózy aj 

tzv. nehyperglykemickej (euglykemickej) diabetickej ketoacidózy. Terapia dapagliflozínom 

a canagliflozínom je spojená s vyšším rizikom zlomenín. Liečba canagliflozínom zvyšovala 

riziko nízkych amputácií dolných končatín, pričom za potencionálny patomechanizmus sa 

označuje hemokoncentrácia v prvých týždňoch liečby. Účinnosť  gliflozínov sa znižuje pri 

poklese funkcie obličiek, a preto sa  nezačína pri  GF < 60ml/min. Vzhľadom k 

nefroprotektívnemu účinku tejto liekovej skupiny sa však hranice GF, kedy je možné začať túto 

liečbu posúvajú k nižším hodnotám. Pacienti by mal byť pri liečbe  gliflozínmi upozornení na 

nutnosť dostatočného príjmu tekutín a poučení o mechanizme účinku týchto liekov, t.j. že budú 

intenzívnejšie močiť a v moči bude  permanentne prítomný cukor. 

2.3.3. Kardio- a renoprotektivita SGLT2 inhibítorov 

SGLT2 inhibítory majú jednoznačné dôkazy v renoprotektivite a kardioprotektivite (Obrázok 

11). Empagliflozín bol  v intervenčnej štúdii EMPA-REG OUTCOME  použitý ako súčasť 

kombinovanej terapie  u diabetikov s vysokým  rizikom kardiovaskulárnych komplikácií. Znížil 

KV mortalitu  o 38% a tiež celkovú mortalitu o 32%. Naviac znížil riziko KV komplikácií o 

14% s výnimkou cievnych mozgových  príhod, a tiež riziko  hospitalizácie z dôvodu srdcového 

zlyhania (o 35%), riziko progresie  renálnej  insuficiencie (o 39%) a potrebu dialýzy (o 55%). 

Podobný efekt má aj canagliflozín, ktorý znížil riziko progresie albuminúrie (o 27%) a 

kombinovaného renálneho kompozitného ukazovateľa definovaného poklesom odhadovanej 

glomelurálnej filtrácie, nutnosťou náhrady funkcie obličiek a úmrtia z renálnych príčin (o 40%) 

(CANVAS-R). Napriek tomu, že canagliflozín podobne ako  empagliflozín  znížil riziko 

kombinovaného KV ukazovateľa (o 14%) a riziko srdcového zlyhania (o 33%), nebola liečba 

canagliflozínom sprevádzaná  významným znížením KV mortality a celkovej mortality 

(CANVAS).  Ďalšie štúdie s SGLT2 inhibítormi ešte prebiehajú. 
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Obrázok 11. Paraglykemické účinky SGLT2 inhibítorov 

Gliflozíny sa používajú ako lieky druhej voľby, t.j. ako súčasť kombinovanej terapie, pričom 

môžu vytvoriť kombinácie aj trojkombinácie prakticky so všetkými ostatnými antidiabetikami  

(metformín, glitazóny, gliptíny, agonisty GLP-1 receptorov, deriváty sulfonylurey alebo 

inzulín). Dajú sa použiť aj v monoterapii v prípade kontraindikácie metfomínu. Rešpektovať 

pritom treba indikačné obmedzenia zdravotných poisťovní na použitie jednotlivých preparátov. 

Podľa najnovších doporučení by sme mali  liečiť  vysoko rizikových pacientov s DM2 

GLP-1 RA alebo gliflozínmi, pretože znižujú riziko kardiovaskulárnych príhod alebo 

kardiovaskulárnu mortalitu zároveň s pozitívnym vplyvom na srdcové a renálne 

zlyhanie. Ovplyvnenie srdcového a renálneho zlyhania je  pritom doménou inhibítorov 

SGLT2.  

Základné zásady liečby gliflozínmi sú:  

• Klinický prínos je najvyšší u pacientov s aterosklerotickými komplikáciami alebo bez 

nich, ale najmä so srdcovým zlyhaním so zníženou ejekčnou frakciou ĽK (EF < 45 %) 

nebo chronickým ochorením obličiek (eGF 30–60 ml/min/1,73 m2 alebo albuminúriou 

definovanou  ACR > 30 mg/g, a najmä pri  ACR > 300 mg/g).  

• Gliflozíny sa doporučujú u pacientov s DM2 so srdcovým zlyhaním, najmä u pacientov 

s redukovanou ejekčnou frakciou ĽK, k zníženiu rizika hospitalizácií pre srdcové 

zlyhanie, kardiovaskulárnych príhod a kardiovaskulárnej mortality. Priaznivé 
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ovplyvnenie rizika srdcového zlyhania, ale aj zlyhania obličiek, sú v skupine gliflozínov 

dokázaným spoločným efektom  (tzv. class effect) pre celú túto liekovú skupinu.  

• Pacienti s ulceráciami na dolných končatinách alebo s vysokým rizikom amputácie 

by mali byť liečení gliflozínmi len po dôslednom zvážení rizík a prínosov tejto 

liečby (v klinických štúdiach boli popísané distálne amputácie, ktoré sa objavili skoro 

po nasadení terapie a pravdepodobne súvisia s hemokoncentráciou spôsobenou SGLT2 

inhibítormi) 
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2.4. Inzulínoterapia 

Inzulínoterapia je základným pilierom komplexnej starostlivosti  o pacientov s diabetes mellitus 

1.typu, ktorí sú v dôsledku autoimunitnej inzulitídy doživotne závislí od exogénneho inzulínu. 

V liečbe diabetes  mellitus 2.typu má inzulínoterapia tiež svoje miesto, a to v dôsledku 

progresívnej dysfunkcie  beta buniek pankreasu, ktorá charakterizuje  neskoršie štádia DM2 

a vyústi nezriedka do potreby podávania inzulínu. V súvislosti s  liečbou inzulínom sú v 

súčasnosti  diskutované otázky najvhodnejšieho inzulínového režimu u diabetikov 2.typu, 

kombinácie inzulínu s inými antidiabetikami, kardiovaskulárna a onkologická bezpečnosť 

inzulínu.  Stále prebieha výskum zameraný na  nové inzulínové analógy, ktoré  sa snažia 

napodobniť  fyziologickú sekréciu inzulínu.  Ide aj  o bazálne inzulínové analógy 2. generácie 

– koncentrovaný  glargine 300U a degludec. Perspektívou sú tiež neinjekčné formy inzulínu. 

2.4.1. Indikácie inzulínovej liečby 

Diabetes mellitus 1.typu -  od stanovenia diagnózy  je nevyhnutná kompletná substitúcia 

inzulínu (prandiálna, ktorá pokrýva výstup glykémie po jedle, aj bazálna, ktorá kryje bazálnu 

potrebu inzulínu). Optimálnym spôsobom liečby je potom intenzifikovaný inzulínový režim 

(IIR) formou  bazál-bolus, ktorý najlepšie napodobňuje fyziologickú sekréciu inzulínu. Ak sa 

IIR nepodarí dosiahnuť optimálnu metabolickú kompenzáciu diabetu a pacient máva 

opakované metabolické rozvraty a hypoglykémie, zvažovaná je liečba  inzulínovou pumpou. 

Diabetes mellitus 2.typu  

a) ak zlyhala liečba orálnymi antidiabetikami (OAD) event. agonistami  GLP-1 receptorov, keď 

kombináciou ich maximálnych dávok nevieme docieliť uspokojivú kompenzáciu diabetu 

b) závažné chronické komplikácie diabetu (diabetická noha, symptomatická diabetická 

neuropatia, závažná diabetická nefropatia) 

c) kontraindikácie, nežiaduce účinky, resp. alergia na OAD 

d) pri výraznej hyperglykémii (HbA1c nad 9% DCCT)  na  začiatku ochorenia za účelom 

potlačenia glukotoxicity a obnovenia citlivosti na inzulínom 

e) v perioperačnom období, pri vážnych úrazoch 

f) pri zlyhávaní životne dôležitých orgánov (pečene, obličiek, srdca) 

g) pri akútnych interkurentných ochoreniach, najmä infekčných a zápalových 
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h) v gravidite a počas  dojčenia 

i) pri gestačnom diabetes mellitus– ak nie je kompenzovateľný len diétou. 

j) za niektorých okolností pri iných špecifických typoch DM (liekmi indukovaný, napr. 

kortikosteroidmi, stavy po pankreatitídach, po pankreatektómiach, pri diabetes mellitus 

asociovanom s cystickou fibrózou). 

2.4.2. Inzulínové režimy 

Inzulínové režimy rozdeľujeme na intenzifikované (t.j. 3 a viac denných injekcií inzulínu) 

a konzervatívne  (t.j. jedna alebo 2 injekcie inzulínu denne). Liečba kontinuálnou subkutánnou 

infúziou inzulínu prostredníctvom inzulínovej pumpy sa zaraďuje k najsofistikovanejšej forme  

intenzifikovaného inzulínového režimu.  

Intenzifikovaný inzulínový režim – IIR (úplná náhrada sekrécie inzulínu v režime bazálnej 

dávky a prandiálnych bolusov) –  je typickým inzulínovým režimom u pacientov s DM1. 

Použitý môže byť iniciálne aj pri DM2 je v prípade zlej vstupnej glykemickej kompenzácie, a 

to za účelom potlačenia glukotoxicity (HbA1c > 10 % DCCT a súčasne prítomné osmotické 

prejavy -  polyúria, polydipsia a chudnutie), resp. aj neskôr v liečbe DM2, keď už nie sú ostatné 

inzulínové režimy (často v kombinácii s inými antidiabetikami) dostatočne efektívne.  

Typickým intenzifikovaným inzulínovým režimom používaným hlavne pri DM1 je  režim 

štyroch dávok, ktorý sa skladá z troch injekcií rýchlo účinkujúceho inzulínu pred jedlom 

a strednodobo pôsobiacim inzulínom (tzv. NPH) raz alebo dvakrát denne resp. dlhodobo 

pôsobiacim bazálnym inzulínovým analógom pred spaním.  

Konzervatívny (resp. konvenčný) inzulínový režim – KIR je charakterizovaný aplikáciou 

jednej dávky bazálneho inzulínu alebo dvoch injekcií kombinovaného (premixovaného) 

inzulínu denne. Podľa názvu zmesi vieme aké percento má rýchla a bazálna zložka (napr. 

Humulin M3 – 30% rýchlo pôsobiaceho inzulínu, 70% NPH inzulínu) Pri bifázických 

analógoch je základom prandiálny analóg (tvorí zvyčajne 30 – 50 %) a protaminizovaný 

prandiálny analóg (50 – 70 %). Prípravky, ako bifázický inzulín aspart (Novomix) a Humalog 

Mix 25, resp. 50 v porovnaní s bifázickými prípravkami na báze humánneho inzulínu poskytujú 

z hľadiska kinetiky účinku podobné výhody ako prandiálne analógy (lepší efekt na 

postprandiálnu glykémiu, menšie riziko hypoglykémie, možnosť podania tesne pred jedlom 

alebo po ňom). Navyše kryjú aj bazálnu potrebu inzulínu. KIR  je vhodný najmä pre starších 

pacientov, resp. ako prvý krok pri prechode z OAD na liečbu inzulínom u pacientov s DM2.  
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Je ideálny hlavne k ovplyvneniu  preprandiálnej hyperglykémie, problémom sú najmä zvýšené 

glykémie po jedle (osobitne po raňajkách) a sklon k poklesu glykémie pred obedom. 

Farmakokinetika jednotlivých druhov inzulínov je prehľadne uvedená na Obrázku 12. 

 

 

Obrázok 12. Farmakokinetika jednotlivých druhov inzulínov 

 

 

2.4.3. Prandiálne analógy 

Pre fyziologickú prandiálnu sekréciu inzulínu je charakteristické rýchle uvoľnenie väčšieho 

množstva inzulínu, ktoré sa znižuje krátko po skončení prandiálneho stimulu (t.j. po najedení 

sa). Pokiaľ sa však rýchlo účinkujúci  humánny (regular) inzulín podá subkutánne formou 

bolusu, účinok nastupuje oneskorene za vrcholom glykémie, je sploštený a predĺžený. 

Dôsledkom je nedostatočný efekt na postprandiálnu glykémiu a nadbytok koncentrácie inzulínu 

v následnej preprandiálnej fáze (aj s rizikom hypoglykémie). Ak chceme zmierniť tieto 

nedostatky, treba humánny inzulín regular (Humulin R, Insuman rapid) podať o 20 – 50 minút 

skôr, zredukovať množstvo hlavného jedla a pridať doplnkové jedlo (tzv. medzijedlo – desiata 

alebo olovrant). To však významne zvyšuje nároky na pacienta,  na jeho spoluprácu a často sa 

stáva, že pacient je vedome nútený tento režim porušiť, napr. v dôsledku pracovného zaradenia, 

školy, športovej aktivity a pod. Výhodou prandiálnych analógov v porovnaní s bežnými 

humánnymi inzulínmi je, že lepšie napodobňujú fyziologickú prandiálnu inzulínovú odpoveď 

a pacientovi poskytujú väčšiu flexibilitu. 



32 
 

Analóg aspart 

 

Rozdiel medzi humánnym inzulínom a analógom aspart (Novorapid) je v zámene jednej 

aminokyseliny, a to na v pozícii B28, kde bol prolín nahradený aspartátom. Zásahy na C-

terminálnom konci reťazca B v rozsahu B28-29 sú pritom charakteristické pre všetky dosiaľ 

dostupné prandiálne analógy. Touto zámenou sa docielilo dvojnásobne rýchlejšie vstrebávanie 

inzulínu, dvojnásobne vyšší a ostrejší vrchol a kratšie trvanie účinku než pri humánnom regular 

inzulíne, vďaka čomu sa dosahuje lepší efekt na postprandiálnu glykémiu, nižšie riziko 

hypoglykémií a menšia variabilita účinku. 

Analóg glulizín 

 Inzulín glulizín (Apidra) je tiež prandiálnym inzulínovým analógom, ktorý vznikol 

zámenou aminokyselín na dvoch miestach, a to na pozícii B29, kde sa lyzín zamenil za kyselinu 

glutámovú, a na pozícii B3, kde sa asparagín zamenil za lyzín. Glulizín je s ohľadom na svoj 

farmakodynamický profil vhodný pre  obéznych pacientov. Praktickou výhodou prandiálnych 

analógov pre pacienta je možnosť podať si prandiálny analóg tesne pred jedlom bez potreby 

doplnkového jedla (desiata, olovrant, druhá večera). 

Analóg lispro 

 Inzulín lispro vznikol zmenou poradia aminokyselín v polohách B28 a B29 (namiesto 

pôvodného prolínu lyzín) – odtiaľ aj názov lispro (Humalog). Inzulín lispro bol pre klinickú 

prax v USA i v Európe schválený v roku 1996 a má v porovnaní s regulárnym inzulínom 

rýchlejší nástup účinku, mohutnejší a ostrejší vrchol a kratšie trvanie účinku. Prandiálne 

analógy sú preferované aj pre použitie v inzulínovej pumpe. 

Rýchlejšie účinkujúci  inzulín aspart  a lispro 

V roku 2020 prišli na slovenský trh ultrakrátke inzulínové analógy - rýchlejšie 

účinkujúci inzulín aspart (Faster Insuline Aspart, FIAsp) a lispro (Lispro-aabc, Lyumjev). Tieto 

inzulíny majú ešte rýchlejší nástup účinku ako inzulín aspart resp. lispro, čiže majú ešte väčší 

potenciál korigovať včasné postprandiálne hyperglykémie. Kontrola postprandiálnych 

glykémií je pritom dôležitou súčasťou  glykemickej kontroly, keďže postprandiálne  

hyperglykémie predstavujú nezávislý rizikový faktor  kardiovaskulárnych príhod, resp. sú 

markerom/prediktorom ich zvýšeného rizika. Tieto ultra-krátkopôsobiace moderné inzulíny 

majú veľký význam pre pacientov, u ktorých  pretrvávajú postprandiálne hyperglykémie 
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napriek liečbe iným prandiálnym inzulínovým analógom (glulizín, aspart, lispro). Majú nielen  

rýchly nástup účinku, ale aj  krátke trvanie, t.j.  sú vhodné aj pre pacientov so sklonom k 

hypoglykémiam kedykoľvek počas dňa. Môžu sa  použiť aj u pacientov, ktorí konzumujú jedná 

s vyšším glykemickým indexom. Výhodou je aj flexibilné načasovanie dávky. Odporúčané je  

podanie najskôr 2 minúty pred začiatkom jedla  a maximálne do 20 minút po začiatku jedla. Sú 

teda vhodné aj pre pacientov s nepravidelným príjmom potravy a s nutnosťou podávania  

inzulínu až po jedle (keď nevieme odhadnúť koľko pacient zje).  Tieto inzulíny sa môžu 

podávať aj počas gravidity a laktácie. Sú tiež výhodnou voľbou pri liečbe inzulínovou pumpou 

s perspektívou  využitia v systémoch využívajúcich tzv. uzavretú slučku (closed loop system). 

 

Tabuľka č. 2  Rozdelenie prandiálnych inzulínov 

Typ inzulínu 
Začiatok 
účinku 

Vrchol 
účinku 

Doznievanie 
účinku 

Grafická 
časová 
predstava 
účinku Poznámka 

Klasické inzulíny           

– inzulín regular 
(Actrapid, Humulin-R, 
Insuman rapid)  0,5 – 1 h 2 – 3 h 5 – 8 h 

 

účinok nastupuje 
oneskorene, je plochší 

a predĺžený 

Prandiálne analógy           

– aspart (Novorapid) 5 – 15 min. 
0,5 – 
1,5 h 4 – 5 h 

  

farmakokinetika  
a farmakodynamika 
lepšie napodobňujú 
fyziologický účinok 

– glulizín (Apidra) 5 – 15 min. 
0,5 – 
1,5 h 4 – 5 h 

– lispro (Humalog) 5 – 15 min. 
0,5 – 
1,5 h 4 – 5 h 
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2.4.4. Bazálne inzulíny 

 

Bazálna sekrécia inzulínu je trvalá a rovnomerná, ale takýto účinok neposkytujú klasické 

inzulíny, ako sú NPH (Neutral protamin Hagedorn) inzulíny a Zn-kryštalizované inzulíny. Pri  

používaní inzulínu NPH (predĺženie účinku sa dosiahlo protaminizáciou humánneho inzulínu) 

je charakteristická hyperglykémia nalačno, pričom pri zvyšovaní večernej dávky sa objavuje 

riziko hypoglykémie nadránom. Pri Zn-kryštalizovaných inzulínoch je síce trvanie účinku 

dlhšie než pri NPH inzulínoch, ale typické sú vnútrodenné variácie glykémie, a preto sa v 

klinickej praxi využívajú len minimálne. Bazálne inzulínové analógy boli vyvinuté tak, aby sa 

zabezpečila rovnomernosť vstrebávania inzulínu, a to tým, že sa spomalí vstrebávanie inzulínu 

z podkožia. 

Analóg detemir 

 Rovnomernosť účinku inzulínu detemir sa dosiahla acyláciou lyzínu v polohe B29 

molekuly inzulínu kyselinou myristovou. Po podaní do podkožia vytvára depo, z ktorého sa 

detemir uvoľňuje a následne sa naväzuje na sérový albumín. Väzba na albumín prispieva 

k vyrovnanejšiemu, tzv. bezvrcholovému účinku. Prednosťou detemiru  je okrem predĺženého 

účinku aj menší prírastok hmotnosti počas liečby a nízke riziko hypoglykémie. U obéznych 

pacientov s vysokým BMI podľa niektorých autorov môže dôjsť dokonca k poklesu telesnej 

hmotnosti.  

Analóg glargín 

 V roku 2000 bol schválený bazálny analóg inzulínu – glargín (Lantus), ktorý poskytuje 

rovnomerný, bezvrcholový a predĺžený  účinok– v závislosti od dávky až 24 hodín trvajúci 

účinok.  Docielilo sa to dvoma úpravami molekuly – náhradou asparagínu glycínom v pozícii 

A21 A reťazca inzulínu a pridaním 2 molekúl arginínu do pozície B31 a B32 B reťazca inzulínu. 

Táto zmena znamenala posun izoelektrického bodu z pH 5,4 k pH 6,7, čo spôsobuje nižšiu 

rozpustnosť pri fyziologickom pH a vznik mikroprecipitátov. Mikroprecipitáty následne 

disociujú na hexaméry, diméry a monoméry, ktoré prechádzajú kapilárami.   

 Biosimilárny inzulín glargíne je v preparáte Abasaglar a Semglee.  Biosimilárne 

inzulíny sú veľké, biotechnologicky vyrobené biomolekuly. Hlavný rozdiel je ale v tom, že 

biosimilárne liečivo je originálnej biologickej látke štruktúrne podobné, nie však presne 

rovnaké. Biosimilárne liečivá sa môžu začať vyrábať, ak originálu padla patentová ochrana. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomolekula
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Tabuľka 3. Rozdelenie bazálnych inzulínov 

 

2.4.5. Bazálne inzulínové analógy druhej generácie 

Dlhodobou výzvou v diabetológii bolo vytvoriť bazálny inzulín s úplne plochým, 

„bezvrcholovým“ profilom (t.j. bez vrcholov a údolí, „without peaks and valleys“). Doterajšie 

dlhodobo pôsobiace inzulínové analógy toto kritérium spĺňajú len čiastočne – u oboch (glargín 

100 U/ml aj detemir) je prítomný určitý „vrchol pôsobenia“, ktorý môže viesť ku vzniku 

hypoglykémií najmä v nočných hodinách a u niektorých pacientov nemusí byť dosiahnutý plný 

účinok počas  24 h.  

Bazálne inzulínové analógy druhej generácie prinášajú svojimi vlastnosťami ešte väčšie 

zníženie rizika vzniku hypoglykémií, rovnomernejšie vstrebávanie, a tým zlepšenú 

predpovedateľnosť účinku. Nazývame ich tiež ultradlhodobo pôsobiacimi inzulínovými 

analógmi. Ovplyvnenie týchto parametrov vedie k zníženiu glykemickej variability ako 

podstatného  faktora glykemickej kompenzácie a rozvoja diabetických komplikácií. Tieto nové 

Typ inzulínu 
Začiatok 
účinku Vrchol účinku 

Doznie
vanie 
účinku 

Grafická 
časová 
predstava 
účinku Poznámka 

Klasické inzulíny  

– inzulín NPH 
(Insulatard, 
Humulin-N, 
Insuman basal) 

2 – 4 h 4 – 10 h 
10 – 
16 h 

 

chýba rovnomernosť 
účinku, prejavuje 
minimá a maximá 

– Zn-
kryštalizovaný 
inzulín s 
predĺženým 
účinkom 
(Ultratard, 
Humulin-U)  

4 – 6 h 
ťažko 

odhadnuteľný 
(10 – 16 h) 

18 – 
24 h 

  

vysoká variabilita 
absorpcie a účinku 

Bazálne inzulínové analógy 

– inzulín detemir 
(Levemir) 

0,8 – 2,0 
h 

bezvrcholový 

16 – 
24 

(podľa 
dávky) 

  

vyrovnaný 
bezvrcholový účinok, 
nízka variabilita 
absorpcie a účinku 

– inzulín glargín 
(Lantus) 

1,0– 2,0 h bezvrcholový 

16 – 
24 

(podľa 
dávky) 
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inzulínové preparáty menia paradigmu o nežiaducich efektoch inzulínovej liečby, ako sú 

hypoglykémie a priberanie na hmotnosti. 

Glargín 300 U/ml 

Prípravok koncentrovaného inzulínu glargín patrí do druhej generácie bazálnych 

inzulínových analógov, ktoré majú predĺžený účinok, vyrovnaný lepší profil, menšiu 

variabilitu, menšie riziko hypoglykémií, hlavne v noci, menší prírastok na hmotnosti oproti 

glargínu 100 U/ml. Má tretinový objem, o polovicu menší povrch. Bol vyvinutý tak, aby mal 

malú rozpustnosť pri neutrálnom pH. Pomalšie a predĺženejšie vstrebávanie z podkožného depa 

po subkutánnej injekcii inzulínu glargín 300 U/ml (Toujeo) vedie k plochšiemu profilu  

v porovnaní s inzulínom glargín 100 U/ml. Koncentrovaný glargín obsahuje 300 jednotiek 

inzulínu glargín v 1 ml roztoku. Po podaní glargín 300 U/ml dochádza k vytvoreniu 

kompaktného podkožného depa s menším povrchom (zníženie povrchu o polovicu) v porovnaní 

s inzulínom glargín 100 U/ml. Z depa inzulínu sa glargín uvoľňuje pomalšie, čo vedie k 

vyrovnanejšiemu a predĺženejšiemu účinku v porovnaní s inzulínom glargíne 100/ml. Pokiaľ 

bol glargín použitý v terapeutických koncentráciách, neprekračoval fetoplacentárnu bariéru a 

jeho použitie v gravidite by malo byť bezpečné. Môže sa podávať raz denne, pričom v prípade 

potreby si môže podať koncentrovaný glargín 300U/ml do 3 hodín pred alebo po  čase, kedy si 

ho pacient zvyčajne podáva. 

Degludec 

 V molekule inzulínu degludec bola odstránená koncová aminokyselina v pozícii B30 a 

na arginín v pozícii B29 bol naviazaný zvyšok kyseliny glutámovej (tzv. „spacer“, nutný pre 

tvorbu dimérov) spoločne so 16-uhlíkatou mastnou kyselinou. Po injekčnej subkutánnej 

aplikácii sa dihexaméry rýchlo navzájom spoja – dôjde ku vzniku obrovskej molekuly -  

multihexaméru. V tomto podkožnom depe potom dochádza veľmi pomaly  molekula- postupne 

rozpadá na diméry a monoméry, ktoré sú neskôr absorbované do cirkulácie. Výsledkom 

oneskorenej absorpcie je polčas účinku 24 h, doba trvania účinku cca 42 h. Dokonca ešte po 96 

h od aplikácie je inzulín degludec detekovateľný v cirkulácii. Po dosiahnutí rovnovážneho 

stavu, ktorý sa dostaví po 2-3 dňoch, dosahuje degludec (Tresiba) veľmi plochý a stabilný 

farmakokinetický profil. 

 V klinických štúdiách boli skúšané rôzne režimy podávania degludecu. V zásade môže 

byť podávaný každý deň v rovnakom čase, druhou možnosťou je dodržať 40 h medzi 

aplikáciami (t.j. prvý deň ráno, druhý deň večer, štvrtý deň opäť ráno, piaty deň večer), treťou 
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možnosťou je aplikovať inzulín pravidelne 3-krát do týždňa, ale to viedlo v klinických štúdiách 

k vzostupu preprandiálnej glykémie v dňoch bez predchádzajúcej večernej aplikácie. Z tohto 

dôvodu nie je aplikácia 3-krát do týždňa doporučená. 

 

2.5. Kombinované preparáty 

Kombinácia bazálneho inzulínu s GLP1RA je terapeuticky efektívna a obľúbená. Fixná 

kombinácia antidiabetickej terapie je racionálnou voľbou s ohľadom na mechanizmus účinku. 

Ide predovšetkým o  protektívny vplyv na beta bunky, ktorý by mohol spomaliť progresiu DM2. 

Túto skutočnosť reflektujú najnovšie doporučenia ADA a EASD a ako rovnocennú alternatívu 

klasickej inzulínovej intenzifikácie uvádzajú kombináciu bazálneho inzulínu s GLP1RA. 

Logickým vyústením bol vývoj fixnej kombinácie GLP1 analógu s bazálnym inzulínom.  

Prvou  fixnou kombináciou bazálneho inzulínu degludec a GLP1 analógu liraglutidu je preparát  

Xultophy, ktorý je k dispozícii v predplnených perách a aplikuje se podkožne 1× denne, bez 

závislosti na príjem potravy. Fixná kombinácia Xultophy (IDeg-Lira) obsahuje inzulín 

degludec v koncentrácii 100 j/ml a liraglutid v koncentráci 3,6 mg/ml. Jedna podaná dávkovacia 

jednotka obsahuje 1 j inzulínu degludec a 0,036 ml liraglutidu. Maximálna možná dávka je 50 

jednotiek degludecu a 1,8 ml liraglutidu.  

Dalším fixným preparátom je LixiLan. Ide o kombináciu bazálneho inzulínu glargin a GLP1 

analógu lixisenatidu. Obchodný názov lieku je  Suliqua. Liek sa má podávať 1x denne v 

priebehu 1 hodiny pred akýmkoľvek jedlom (každý deň pred tým istým jedlom). Liek sa podáva  

subkutánne do podkožia brucha, deltoidného svalu alebo stehna. Miesto podávania injekcie 

treba pri každej injekcii striedať, aby sa znížilo riziko lipodystrofie. Suliqua je k dispozícii v 

dvoch perách poskytujúcich odlišné možnosti dávkovania, je to pero Suliqua (10-40) a pero 

Suliqua (30-60). Rozdiel v silách obidvoch pier spočíva v rozsahu dávok, pričom maximálna 

dávka sa odvíja od množstva lixisenatidu. 
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2.6. Nové odporúčania ESC/EASD 2019  

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) v spolupráci s Európskou 

spoločnosťou pre štúdium diabetu (EASD) z roku 2019  výrazne inovujú  predchádzajúce  

odporúčania z roku 2013, a to nielen z pohľadu farmakoterapie diabetu ale aj pridružených 

komorbidít. Voľba antidiabetika v druhej línii po metformíne zaznamenala viacero zmien. 

Vo svetle výsledkov klinických štúdií je zásadné zistiť, či má pacient kardiovaskulárne 

postihnutie, chronickú obličkovú chorobu alebo srdcové zlyhávanie.  

1. Ak má pacient prítomné KV ochorenie, vtedy jednoznačne preferujeme antidiabetiká 

s dokázaným KV benefitom, a to zo skupiny SGLT2 inhibítorov a agonistov GLP-1R. 

Liraglutid v štúdii LEADER znížil riziko kardiovaskulárneho úmrtia o 22%. Štúdia EMPA-

REG OUTCOME zistila KV benefit, a tiež priaznivý vplyv empagliflozínu na srdcové 

zlyhávanie u pacientov s už preexistujúcim KV ochorením. Empagliflozín znížil riziko KV 

úmrtia o 38%, a to nezávisle na renálnych funkciách.  V štúdiach CANVAS a CANVAS-R 

s kanaglilozínom sa dokázal kardiovaskulárny benefit kanagliflozínu u pacientov s vysokým 

KV rizikom. O niečo silnejší KV benefit je pri empagliflozíne ako kanagliflozíne, keďže 

dokázal signifikantné zníženie KV aj celkovej mortality. Čo sa týka GLP-1RA KV benefitu,  

ide v poradí: liraglutid – semaglutid - exenatid LAR (t.j. exenatid s predĺženým 

uvoľňovaním). 

2. V prípade, že má pacient renálne postihnutie, tiež sú preferované SGLT2 inhibítory 

a GLP1RA. Dôležitá  je pravidelná kontrola renálnych funkcií. V prípade, že má pacient 

s DM2 chronické ochorenie obličiek s/bez KV ochorenia, tak sú favorizované inhibítory 

SGLT2. Ak sú kontraindikované, príp. ak je znížená eGF (eGF <1ml/s), odporúčané sú 

GLP1RA. Nefroprotektívny účinok je popísaný u všetkých dostupných SGLT2 inhibítorov, 

ktoré na rozdiel od GLP1RA okrem zníženia albuminúrie, znížili a j riziko zdvojnásobenia 

kreatinínu v sére, potrebu dialýzy a oddialili zhoršovanie funkcií obličiek. V štúdii 

CREDENCE kanagliflozín znížil riziko primárneho renálneho výsledku (zdojnásobenie 

hladiny kreatinínu, terminálne zlyhanie obličiek, úmrtie z renálnych alebo KV príčin) o 30% 

voči placebu  u pacientov s DM2 a diabetickou nefropatiou v štádiu KDIGO 2-3b. 

3. V prípade, že má pacient srdcové zlyhanie, tak sú preferované SGLT2 inhibítory. 

Empagliflozín v štúdii EMPA-REG OUTCOME redukoval riziko hospitalizácie pre srdcové 

zlyhanie o 35%, kanagliflozín v CANVAS programe o 33% a dapagliflozín v štúdii 

DECLARE-TIMI58 o 27%. Pri potrebe intenzifikácie liečby u pacientov so srdcovým 
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zlyhávaním, ktorí neužívajú GLP-1RA, môžeme pridať DPP4 inhibítory (s výnimkou 

saxagliptínu, ktorý je u pacientov so srdcovým zlyhaním kontraindikovaný). Pacientom so 

srdcovým zlyhaním tiež nepodávame tiazolidíndióny. 

4. Ak pacient nemá KV ochorenie a potrebovali by sme docieliť aj redukciu hmotnosti, 

máme voliť lieky, ktoré majú takýto potenciál. Ide hlavne o inhibítory SGLT2 a GLP1-RA. 

Obe tieto skupiny farmák redukujú viscerálne aj subkutánne tkanivo. Poradie GLP-1 RA  

v rámci ich efektu na telesnú hmotnosť je : semaglutid-liraglutid-dulaglitud-exenatid-

lixisenatid. DPP4 inhibítory sú v tomto smere  neutrálne, liečba tiazolidíndiónmi  a derivátmi 

sulfonylurey vedie k nárastu telesnej hmotnosti. Zvážiť je možné aj bariatrickú liečbu 

u pacientov s DM2 a obezitou 3.stupňa, t.j. BMI nad 40kg/m2, prípadne u obéznych 2.stupňa 

s BMI 35-39,9 kg/m2, u ktorých boli všetky konzervatívne možnosti farmakoterapie vyčerpané. 

Po bariatrickom chirurgickom výkone väčšinou dochádza k zníženiu glykémií a následne 

k redukcii počtu podávaných antidiabetík a  ich dávok. 

5. Hypoglykémia zostáva zásadným problémom v diabetológii. Je nevyhnutné preferovať 

antidiabetiká s nízkym rizikom hypoglykémie, t.j. SGLT2 inhibítory, GLP-1RA ale aj DPP4 

inhibítory a tiazolidíndióny (glitazóny). Novinkou v liečbe hypoglykémie je práškový 

glukagón, ktorý sa podáva do nosovej dierky (Baqsimi 3mg) a je teda praktickejšou voľbou ako 

Glucagen HypoKit, ktorý sa podáva injekčne. 

6. Prvá injekčná liečba. Novinkou v rámci týchto odporúčaní je preferované použitie GLP-

1RA pred inzulínom ako prvej injekčnej liečby. Ako iniciálny inzulínový režim sa preferuje 

bazálny inzulín. Štúdie ORIGIN a DEVOTE dokázali KV bezpečnosť bazálnych inzulínových 

analógov glarginu a degludecu, Ak má pacient v liečbe SU derivát, je vhodné ho vysadiť alebo 

znížiť jeho dávku na 50% predtým ako začneme liečbu bazálnym inzulínom. Ak začíname 

liečbu pandiálnym alebo premixovaným inzulínom, tiež je vhodné SU preparát vysadiť. 

Kombinácia tiazolidíndiónov s inzulínom nie je doporučená. Podobne nie je vhodná 

kombinácia GLP-1RA s DPP4 inhibítorom. 

7. Kombinovaná antidiabetická liečba už v čase stanovenia diagnózy diabetu. Podľa 

aktualizácie odporúčaní z r. 2019 by sa u niektorých pacientov už v čase diagnózy diabetu mala 

zvažovať kombinovaná antidiabetická liečba (štúdia VERIFY- metformín+ DPP-4 inhibítor 

vildagliptín). Liečba GLP-1RA by mala byť zvažovaná ako druhá línia už po metformíne nielen 

u pacientov s prítomným KV ochorením, ale aj u pacientov s vysokým rizikom ich rozvoja 

(štúdia REWIND). Vo vysokom riziku sú pritom pacienti starší ako 55r., alebo s viac ako 50% 
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stenózou koronárnej, karotickej tepny alebo artérií na dolných končatinách, s hypertrofiou ľavej 

komory, eGF <60ml/min alebo albuminúriou.  

Inhibítory SGLT2 sú teda  odporúčané u pacientov so srdcovým zlyhaním, najmä systolickým 

(t.j. srdcové zlyhanie s redukovanou ejekčnou frakciou ĽK s cieľom redukovať hospitalizácie 

pre srdcové zlyhanie, zabezpečiť prevenciu chronickej obličkovej choroby a ochrániť pred 

kardiovaskulárnou mortalitou. Podobne ako u pacientov s aterosklerotickými 

komplikáciami, aj u pacientov so srdcovým zlyhaním a /alebo chronickou obličkovou 

chorobou sa má zvážiť pridanie SGLT2 alebo GLP-1RA aj v prípade, že je len uspokojivá 

hodnota HbA1c.   

Podľa doporučení ESC/EASD 2019 sa u pacientov už s prítomným KV ochorením alebo 

vysokým/veľmi vysokým KV rizikom odporúča ako prvá farmakologická voľba nie metformín, 

ale SGLT2 inhibítor alebo GLP-1RA.  Tieto odporúčania sú do istej miery prelomové, lebo za 

striktného použitia princípov medicíny založenej na dôkazoch (evidence-based medicine) 

narušujú u pacientov s DM2 vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku konzervatívnu 

sekvenciu antidiabetickej liečby metformínom a do prvej línie  dáva moderné 

antidiabetiká s dokázaným kardiovaskulárnym benefitom. V tomto uhle pohľadu sa 

rozchádzajú názory diabetológov a kardiológov. Hlavným protiargumentem (nielen 

diabetológov) je skutočnosť, že všetky štúdie s novými antidiabetikami u pacientov s DM2 

prebiehali u pacientov, ktorí boli predliečení metformínom, a teda nie je jasné, či by sa dosiahol 

rovnaký výsledok aj bez metformínu.  

 

Literatúra 

1.Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, et al., ESC Scientific Document Group, 2019 

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with 

the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European 

Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD), European 

Heart Journal, Volume 41, Issue 2, 7 January 2020, Pages 255–323  

2. Schroner Z., Uličiansky V. Porovnanie najnovších odporúčaní pre manažment hyperglykémie pri 

diabetes mellitus 2.typu Diab Obez 2020; 20(39):7-11. 

  



42 
 

2.7. Praktické návody na úpravu antidiabetickej liečby počas hospitalizácie 

Diabetes mellitus  má predpokladanú prevalenciu v populácii okolo 10%, ale na lôžkových 

oddeleniach nemocníc (v závislosti na type oddelenia) je to 25% hospitalizovaných pacientov. 

Liečba diabetika je pritom v mnohých ohľadoch oveľa náročnejšia a je potrebné jej venovať 

väčšiu pozornosť.  

Počas hospitalizácie riešime predovšetkým úpravu už nasadenej antidiabetickej liečby, 

prípadne nasadzujeme novú antidiabetickú liečbu. Zásadné je pritom analyzovať príčiny 

dekompenzácie diabetu. Môže ísť o priamy vplyv ochorenia, ktoré viedlo k prijatiu diabetika 

do nemocnice (najmä zápalové ochorenia – pneumónie, uroinfekcie, sepsa), dekompenzácia 

základného ochorenia (napr. akútne zhoršenie chronického srdcového zlyhania, akútny 

koronárny syndróm), ale tiež odlišné diétne a režimové zvyklosti v nemocnici, predovšetkým 

nepravidelný príjem potravy a znížená fyzická aktivita.   

Úpravu liečby diabetu  majú v rukách lekári aj bez diabetologickej špecializácie, resp. lekári 

v pohotovostnej službe. Cieľom liečby diabetu počas hospitalizácie je vyhnúť sa  výraznejším 

výkyvom glykémie , t.j. vyvarovať sa hyperglykémiam nad 20 mmol/l ako aj hypoglykémiam 

Podľa aktuálnych odporúčaní Americkej diabetologickej asociácie z roku 2019 sú ciele 

glykemickej kompenzácie počas hospitalizácie voľnejšie – preprandiálna glykémia u kriticky 

aj nekriticky chorých pacientov by mala byť 7,8–10,0 mmol/l, resp. u vybraných 

spolupracujúcich pacientov 6,1–7,8 mmol/l. Kompenzácia diabetu pred samotnou  

hospitalizáciou je pritom zásadná, a to nielen kvôli manažmentu liečby počas hospitalizácie, 

ale aj pre odporúčanie ďalšej liečby po prepustení, aby sme minimalizovali riziko 

rehospitalizácií.   

O stave dlhodobej kompenzácie diabetu hovorí hodnota glykovaného hemoglobínu (HbA1c). 

Stačí pritom aj posledný výsledok z ambulantnej kontroly. Ak však nie je dostupný, je vhodné 

realizovať vyšetrenie HbA1c počas hospitalizácie.  

Základné zásady liečby diabetu počas hospitalizácie: 

� Liečbu perorálnymi antidiabetikami (OAD) , kombináciu OAD s inzulínom  (pokiaľ nie sú 

OAD kontraindikované) ponechávame u dobre kompenzovaných pacientov v nezmenenom 

stave, resp. len upravujeme dávky inzulínu. Pacientov, ktorí sú nedostatočne metabolicky 

kompenzovaní prevádzame na intenzifikovaný inzulínový režim a podávanie OAD je potrebné 

zvážiť. V prípade, že je pacient bez perorálneho príjmu je podávanie OAD nevhodné.  
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 � Metformín je kontraindikovaný v prípade rizika zhoršenia renálnych funkcií, či 

hemodynamiky pre možný rozvoj laktátovej acidózy. Ide typicky o prípady 

dekompenzovaného srdcového zlyhania, respiračnú insuficienciu, dehydratáciu, sepsu, 

RTG/CT vyšetrenie s použitím jódovej kontrastnej  látky či chirurgické výkony.  

� Pioglitazón by mal byť vysadený pri opuchových stavoch, zvlášť pri srdcovom zlyhaní.  

� Deriváty sulfonylurey by sa počas hospitalizácie nemali podávať, pokiaľ je vyššie riziko 

rozvoja hypoglykémie – napr. pri hladovaní, nepravidelnom stravovaní a zvlášť pri súčasnom 

podávání s inzulínom.  

� Gliptíny (DPP-4 inhibítory) sú bezpečné OAD, ktoré sa počas hospitalizácie ponechávajú. 

Vysadzujú sa však okamžite, ak má pacient akútnu pankreatitídu alebo chronickú 

pankreatopatiu. Vtedy je ich podávanie kontraindikované.  V prípade renálnej insuficiencie je 

nevyhnutné znižovať dávku  gliptínov (sitagliptínu, saxagliptínu, vildagliptínu aj alogliptínu) 

okrem linagliptínu, ktorý sa nevylučuje obličkami.   

� GLP-1RA môžu potencovať nauzeu, a preto nie sú v akútnych stavoch doporučované  

� Gliflozíny (SGLT-2 inhibítory) sú v  akútnych stavoch kontraindikované, aj pre riziko 

euglykemickej  diabetickej ketoacidózy.  

� Liečba inzulínom počas  hospitalizácie -  ako základný spôsob liečby je odporúčaný 

intenzifikovaný inzulínový režim systémom bazál-bolus. Pre prandiálne podanie počas 

hospitalizácie často stačí rýchlo pôsobiaci humánny inzulín (Insuman rapid, Humulin R). U 

pacientov, ktorí pravdepodobne budú potrebovať  liečbu prandiálnym inzulínom aj po 

prepustení, prináša rýchly inzulínový analóg menšie riziko hypoglykémie a vyššiu flexibilitu 

(lispro, glulizín, aspart). Ako bazálny inzulín je vhodné preferovať dlhodobo pôsobiaci 

inzulínový analóg. V prípade akútnych hyperglykemických stavov a u kriticky chorých  

preferujeme podávanie inzulínu kontinuálne intravenózne lineárnym dávkovačom (perfúzor).  

Iniciácia liečby inzulínom: Celková denná dávka inzulínu je v rozmedzí od 0,4 j/kg (štíhli 

pacienti) do 0,6 j/kg (obézni pacienti). Za predpokladu pravidelnej stravy  podávame 40–60 % 

celkovej dennej dávky v podobe bazálneho inzulínu a zvyšok rozdelený do troch rovnakých 

dávok krátkodobého inzulínu pred jedlami (napr. krátkodobý inzulin 5 j 3× denne pred jedlom, 

bazálny inzulín 18 j večer). Volíme nižšie dávky a zvyšujeme ich postupnou titráciou. Tradične  

sa bazálny inzulínový analóg po vzore NPH inzulínu podáva o 22 hodine. Jeho podanie je však 

vzhľadom k dlhodobému účinku možné aj súčasne s prandiálnym inzulínom pred večerou, 
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event. u niektorých pacientov aj s prandiálnym inzulínom pred raňajkami. Zvyčajné dávky sú 

potom 0,1–0,2 j/kg s postupnou titráciou dávky podľa dosiahnutej cieľovej rannej glykémie 

nalačno.  

Rozpis dávok inzulínu by mal byť optimálne urobený počas rannej vizity. Podľa priebežných 

glykémií sa potom dávky systematicky upravujú. Úpravy inzulínoterapie by nemali byť 

premrštené. Je veľmi nevhodné používať ordináciu  „inzulín podľa glykémie“, 

predovšetkým u absolútne inzulínodependentných pacientov (DM1, pankreatogénny 

diabetes). Jednotlivé dávky inzulínu neupravujeme o viac ako o 1-3 j. Dávka bazálneho 

inzulínu sa titruje takmer výhradne podľa rannej glykémie nalačno, ktorá naznačuje, či bola 

predchádzajúca dávka primeraná. Opäť ju upravujeme  v opakovaných krokoch o nie viac ako 

2-4j/deň.   

Korekcia ordinovaných dávok inzulínu Dávku krátkodobého inzulínu je niekedy potrebné 

upraviť tzv. korekčným bolusom. Na odhad korekčného bolusu existuje jednoduché pravidlo, 

že korekčná dávka inzulínu je 1–2 j (podľa citlivosti pacienta) na každé 3 mmol/l, o ktoré 

glykémia presahuje hraničnú koncentráciu 10 mmol/l. Úpravu dávky bazálneho inzulínu 

určujeme takmer výhradne podľa rannej glykémie nalačno. V prípade nízkej glykémie pred 

spaním (< 4,0 mmol/l) je vhodné podať sacharidové jedlo a ponechať pôvodnú dávku bazálneho 

inzulínu. Naopak pri glykémii nad 12 mmol/l je vhodnejšie korigovať menšou dávkou (2 j) 

krátkodobého inzulínu, namiesto zvyšovania dávky bazálneho inzulínu.  

Citlivosť k inzulínu sa odhaduje podľa celkovej dennej dávky inzulínu- do 40 j/deň je vyššia 

citlivosť, nad 40 j/deň je nižšia citlivosť. Pacientov, nastavených počas aktuálnej hospitalizácie 

na liečbu inzulínom, je potrebné dôsledne informovať o pravidlách inzulínovej liečby 

a upozorniť ich na riziko hypoglykémie, ktoré je s ňou spojené. Podobne je potrebné edukovať 

aj príbuzných týchto pacientov.  Citlivosť na inzulín sa môže počas hospitalizácie meniť, a to 

najčastejšie po ústupe zápalu alebo po rekompenzácii základného ochorenia. Spotreba inzulínu 

klesá a je potrebné redukovať dávky inzulínu.  Citlivosť na inzulín sa obnoví aj po potlačení 

glukotoxicity v prípade dekompenzovaného diabetu. Potreba inzulínu klesá aj pri progredujúcej 

renálnej insuficiencii, naopak po zlepšení renálnych funckií  sa dávka inzulínu navyšuje. 

Pacienti s DM1  potrebujú vždy (t.j. aj pri úplnom hladovaní) bazálny inzulín, nakoľko 

hrozí riziko rozvoja ketoacidózy. U pacientov s novodiagnostikovaným DM1 nastáva po 

zavedení inzulínoterapie k tzv.  postiniciačnej remisii (honeymoon period), inzulín však nikdy 

nevysadzujeme, ponechávame aspoň minimálne dávky prandiálnych bolusov. 
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Monitorovanie glykemií - jeho cieľom je zhodnotiť účinnosť liečby a prípadne urobiť jej 

úpravu. Chybou je nedostatočné ale ja nadmerné  vyšetrovanie glykémií. U pacientov na 

intenzifikovanom inzulínovom režime (IIR) sa zvyčajne glykémie testujú 4× denne – ráno, na 

obed a večer pred jedlami a o 22 hodine (tzv. malý glykemický profil). V niektorých 

prípadoch je potrebné častejšie meranie glykémií aj postprandiálne (1–2 hodiny po jedle) 

k zhodnoteniu adekvátnosti dávky prandiálneho inzulínu, resp. aj o 1,00 alebo 3,00 v noci 

k vylúčeniu prítomnosti nočných hypoglykémií (tzv. veľký glykemický profil). U pacientov 

liečených OAD alebo konvenčným inzulínovým režimom (KIR) stačí vyšetrenie glykémie ráno 

nalačno.  

Hodnotenie glykémií – glykémia nalačno ráno nalačno odráža vlastnú sekréciu inzulínu 

a prípadné pôsobenie inzulínovej rezistencie. Pacienti liečení OAD môžu mať najvyššiu 

glykémiu nalačno  a v priebehu dňa dochádza skôr k jej poklesu, čo svedčí pre výraznú 

inzulínovú rezistenciu a akcelerovanú hepatálnu glukoneogenézu v nočných hodinách.  

U pacientov liečených inzulínom odráža ranná glykémia predovšetkým primeranosť 

predchádzajúcej dávky dlhodobo pôsobiaceho inzulínu. Ranná hyperglykémia je zvyčajne 

impulzom k zvýšeniu jeho dávky. Je však možnosť, že ide o reaktívnu hyperglykémiu ako 

dôsledok nočnej  hypoglykémie (tzv. posthypoglykemická hyperglykémia). Glykémie pred 

jedlami (preprandiálne) počas dňa sú ukazovateľom vlastnej bazálnej sekrécie inzulínu alebo 

adekvátnosti dávky dlhodobého inzulínu. Do rôznej miery sú však ovplyvnené tiež príjmom 

sacharidov z predchádzajúceho hlavného jedla alebo medzijedla a doznievaním účinku 

predchádzajúcej aplikácie krátkodobého inzulínu. Postprandiálna glykémia všeobecne odráža 

schopnosť organizmu regulovať glykémiu po jedle. U pacientov na intenzifikovanom 

inzulínovom režime odráža adekvátnosť dávky krátkodobého inzulínu podaného pred jedlom. 

Hodnoty pre- a postprandiálne by mali byť v optimálnom prípade približne rovnaké, čo 

predstavuje spätnú väzbu o správnosti aplikovaného bolusu inzulínu.  
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2.8. Perioperačný manažment diabetikov 

Pacienti s diabetom vyžadujú v porovnaní s nediabetickou populáciou častejšie 

hospitalizácie (aj mimo nastavenia liečby diabetu) a podrobujú sa operačným výkonom (OP), 

ktoré môžu potenciálne narušiť ich glykemickú kontrolu. Metabolické dôsledky chirurgického 

výkonu a hladovania počas predoperačnej prípravy spôsobujú narušenie glykemickej kontroly, 

ktorá následne prispieva k zvýšenej morbidite a mortalite pacientov v tesnej nadväznosti na OP 

výkon, čo sa premieta do predĺženia hospitalizácie. Minimalizácia týchto negatívnych 

dôsledkov stresového katabolizmu je možná len správnou predoperačnou prípravou diabetika, 

vhodným intraoperačným manažmentom a  pooperačnými intervenciami.  

Prevencia hyperglykémie ale aj hypoglykémie redukuje riziko nepriaznivých výsledkov 

chirurgického výkonu. Cieľové glykémie by sa mali perioperačne pohybovať medzi 6-10 

mmol/l. V prípade elektívnych výkonov u diabetikov so zlou metabolickou kompenzáciou je 

vhodné urobiť systémovú úpravu antidiabetickej liečby a operačný výkon odložiť. Naopak, ak 

ide o vitálnu indikáciu, môže celkovú anestézu podstúpiť aj pacient s vyššími glykémiami 

avšak vylúčená musí byť diabetická ketoacidóza. 

 Zásadou pre umiestnenie diabetika do OP programu by malo byť načasovanie OP 

výkonu na včasné ranné hodiny, t.j. nikdy nie ako posledný pacient do operačného programu. 

Diabetes mellitus svojimi chronickými komplikáciami predisponuje  k mnohým 

chirurgickým výkonom (cievne rekonštrukcie, očné, ortopedické výkony, transplantácie, 

cholecystektómie, amputácie). Perioperačná mortalita diabetikov je pritom až 5-násobne vyššia 

ako u nediabetickej populácie. Takmer dve tretiny pooperačných komplikácií sú dôsledkom 

infekcií a infekčné komplikácie sa podieľajú na  takmer 1/4 perioperačných úmrtí diabetikov. 

U diabetikov sa tiež častejšie stretávame s pooperačnou ischémiou myokardu, a to nezávisle na  

tom, či podstupujú kardiochirurgický alebo nekardiochirurgický OP výkon.   

Celková anestézia a chirurgický výkon vedú k mnohým hormonálnym a metabolickým 

zmenám, ktoré vyúsťujú do ťažkého katabolizmu. Operačný stres indukuje  zvýšenú sekréciu 

kontraregulačných hormónov- glukagónu, kortizolu, katecholamínov a rastového hormónu. 

Dôsledkom je zvýšená glykogenolýza a glukoneogenéza v pečeni, ktoré spolu s inzulínovou 

rezistenciou v periférnych tkanivách zodpovedajú za hyperglykémiu nalačno a horšiu 

toleranciu intavenózne podávanej glukózy v pooperačnom  období.  
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Kľúčovým problémom diabetika perioperačne  je neschopnosť zvýšiť sekréciu inzulínu 

ako odpoveď na zvýšenú sekréciu katabolicky pôsobiach hormónov, čo môže viesť až 

k metabolickému rozvratu. Tento kompenzatórny mechanizmus  je u diabetikov 1. typu 

narušený absolútnym deficitom inzulínu, u diabetikov 2. typu je deficit inzulínu relatívny.  

Zhoršená proteosyntéza pozorovaná u diabetikov sa naviac prejaví pomalším hojením 

operačnej rany a sklonom k infekčným komplikáciám, čo podporuje nedostatočná syntéza 

zložiek komplementu, imunoglobulínov a zníženie fagocytárnej schopnosti leukocytov.    

Napriek tomu  odkladanie alebo odmietanie OP výkonu u diabetika z dôvodu  neúnosného 

rizika by bolo postupom non lege artis.  

2.8.1. Predoperačné  opatrenia 

 Opatrenia pred OP výkonom závisia na type diabetu a jeho predošlej liečbe, prítomnosti 

komplikácií, na druhu a náročnosti OP výkonu. Ich cieľom je  zaistiť nekomplikovaný priebeh 

anestézie, minimalizovať riziko hypoglykémií, zabrániť metabolickej dekompenzácii diabetu 

a optimalizovať hojenie rany. 

 Známa je aj skutočnosť, že diagnóza diabetu je nezriedka stanovená pri predoperačnom 

vyšetrení, a treba na to myslieť zvlášť pri niektorých infekciách - palmárne, anorektálne 

abscesy. Všeobecné zásady  pred plánovaným OP výkonom u diabetika prehľadne zobrazuje 

Tabuľka 4.   

Tabuľka 4. Všeobecné zásady  pred plánovaným OP výkonom u diabetika  

Monitoring glykémií pred elektívnym OP výkonom (4x denne) 2-3 dni pred  výkonom. 
Glykémie udržiavať  FPG <7 mmol/l, PPG <10 mmol/l. 

Skríning chronických komplikácií DM (obličkové funkcie, KV systém, autonómna neuropatia-
porušené kardiorespiračné reflexy, atónia močového mechúra, atónia žalúdka), častých 
komorbidít (syndróm obštrukčného spánkového apnoe, Pickwickov syndróm) 

Pacienta zaradiť do OP programu čo najskôr (ranné hodiny) 

Modifikovať antidiabetickú liečbu 

Podávať infúznu liečbu už 2-3 hod. pred OP výkonom, podávať roztoky glukózy adekvátne pokryté  
inzulínom, monitorovať kaliémiu, surogovať  draslík pri jeho deficite 

Diabetici 1.typu potrebujú inzulín,  aj keď neprijímajú per os (aj v stave nalačno potrebujú inzulín k 
udržaniu bazálnej hladiny inzulínu!) 

Diabetikom 1.typu nestačí podávať krátkopôsobiaci inzulín 3x denne, je nutné surogovať aj 
bazálnu potrebu inzulínu (malá dávka stredne dlho pôsobiaceho inzulínu o 22,00 hod. alebo 
opakovaná aplikácia malých dávok krátko pôsobiaceho inzulínu behom noci) 

Cieľom je udržať glykémiu perioperačne v rozmedzí 6-10 mmol/l  

FPG-glykémia nalačno, PPG-postprandiálna glykémia, DM-diabetes mellitus, KV-kardiovaskulárny 
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Predoperačné vyšetrenia zahŕňajú 3 aspekty: 

1. Skríning diabetických komplikácií a komorbidít pred operačným výkonom- renálnych, 

kardiovaskulárnych, neurologických, očných, genitourinárnych, ktorých prítomnosť 

môže komplikovať perioperačný manažment pacienta a zvyšovať  riziko OP výkonu 

(prehľadne v Tabuľke 5). 

2. Posúdenie glykemickej kompenzácie u pacientov, ktorí sa podrobujú elektívnemu OP 

výkonu- najvhodnejším sa zdá vyšetrenie glykovaného hemoglobínu, ktorý odráža 

glykemickú kompenzáciu za predchádzajúce 3 mesiace. Ak má glykovaný hemoglobín 

hodnoty nad 9% DCCT (t.j. priemerná glykémia ≥ 11,9 mmol/l), je vhodné elektívny 

OP výkon odložiť a urobiť systémovú úpravu antidiabetickej liečby. 

3. V prípade potreby urgentného OP výkonu sú prijateľné aj vyššie hodnoty glykémií, 

nikdy sa však nesmie na OP výkon indikovať pacient, kým nie je vylúčená diabetická 

ketoacidóza/hyperglykemický hyperosmolárny neketoacidotický syndróm (CAVE  

klinický obraz diabetickej pseudoperitonitídy pripomína náhlu príhodu brušnú!).  

V prípade výraznej hyperglykémie je potrebné predoperačné vyšetrenia rozšíriť aj 

o vyšetrenie krvných plynov (acidobázická rovnováha, ABR) , ketónov v moči/krvi. 

V predoperačnom období je potrebné nezriedka upraviť antidiabetickú liečbu. Úpravy 

liečby týkajúce sa perorálnych antidiabetík sú  prehľadne v Tabuľke 6. Tabuľka 7 zahŕňa 

modifikáciu liečby diabetu pred menej náročným OP výkonom, po ktorom je predpoklad, že 

po odoznení anestézie bude môcť pacient prijímať per os.  

2.8.2. Intraoperačné opatrenia 

Intraoperačné opatrenia sú v rukách anesteziológa. Anestetiká ovplyvňujú 

metabolizmus glukózy moduláciou sympatikového nervového systému. Existujú in vitro dáta 

o supresívnom účinku inhalačných anestetík na sekréciu inzulínu. Následný relatívny deficit 

inzulínu prispieva ku glukózovej dysregulácii a hyperglykémii. Použitie regionálnej anestézie 

alebo blokády periférnych nervov nevedie k vyššie uvedeným nežiaducim systémovým 

účinkom anestetík, ale zatiaľ nie sú dáta o zlepšení pooperačných výsledkov u pacientov 

s diabetom. 

Počas menej náročných OP výkonov sa odporúča už 2-3 hod. pred samotným výkonom 

podanie GIK infúzií (Tabuľka 8), pri náročnejších OP výkonoch oddelené podávanie inzulínu 
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a glukózy, pri ktorom nehrozí riziko nepravidelného vstrebávania inzulínu a zároveň je 

umožnená bezprostredná titrácia dávky inzulínu podľa aktuálnej glykémie (Tabuľka 9). 

Špecifické situácie ako kontrastné vyšetrenie u diabetika, príprava diabetika na 

vyšetrenie hrubého čreva ako aj úprava inzulínoterapie tehotnej diabetičky pred spontánnym 

alebo operačne vedeným pôrodom, po ktorom prudko klesá spotreba inzulínu zahŕňajú Tabuľky 

10,11,12. 

2.8.3. Pooperačné opatrenia 

Napriek tomu, že normoglykémia má dokázaný benefit vo viacerých populáciách 

pacientov (napr. nediabetici so stresovou hyperglykémiou po cievnej mozgovej príhode, po 

infarkte myokardu majú závažnejšiu prognózu), ciele glykemickej kompenzácie u diabetika po 

chirurgickom výkone nie sú v súčasnosti presne definované.  

Van Berghe a kol. (2006)  realizovali prospektívnu randomizovanú štúdiu pacientov 

hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti počas najmenej 3 dní; pričom 16,9% 

z nich predstavovala podskupina diabetikov. 1200 pacientov bolo rozdelených do dvoch 

liečebných ramien- intenzívna kontrola glykémie inzulínom (s cieľom udržiavania glykémie 

4,4-6,1mmol/l) vs. konvenčná skupina (liečba inzulínom len ak glykémia viac ako 12 mmol/l, 

po jej korekcii pod 10mmol/l bol perfúzor s inzulínom zastavený). Táto štúdia viedla k široko 

akceptovanému odporúčaniu udržiavať u kriticky chorých pacientov normoglykémiu, keďže 

intenzívna liečba inzulínom viedla k signifikantne redukovanej morbidite (redukcia akútneho 

poškodenia obličiek, skoršie odpojenie od mechanickej ventilácie, skoršie prepustenie 

pacientov z JIS ako aj do domáceho ošetrenia), nie však mortalite pacientov  (40% mortalita v 

konvenčnom ramene vs. 37,3% mortalita v intenzívnom ramene). 

Multicentrická štúdia NICE-SUGAR  (2009) so 6104 pacientmi hospitalizovanými na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti (z toho 20,1% diabetikov) však výsledky van Berghovej 

štúdie nepotvrdila. Normoglykémia u kriticky chorých pacientov by mohla byť dokonca 

riziková, pravdepodobne  v dôsledku komplexných účinkov hypoglykémie na kardiovaskulárny 

ako aj centrálny nervový systém. Pacienti v konvenčnom ramene s glykémiou pod 10 mmol/l  

mali nižšiu mortalitu ako  pacienti v intenzívnom ramene s cieľovými glykémiami 4,5-6,0 

mmol/l . Závažná hypoglykémia definovaná hodnotou pod 2,2mmol/l bola zaznamenaná u 

6,8% pacientov  v intenzívnom ramene vs. 0,5% v konzervatívne liečenom ramene. 
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Pacienti liečení inzulínovými analógmi majú dokumentované menšie riziko 

hypoglykémie, avšak zohľadniť sa musí aj ich dostupnosť na chirurgických pracoviskách, ktorá 

je úzko spojená s vyššou cenou týchto preparátov. 

Zdá sa, že perioperačné udržiavanie glykémií medzi 6-10 mmol/l je bezpečné 

a dosiahnuteľné liečbou humánnymi inzulínmi podávanými v správnych režimoch pokrytých 

minimálnou antikatabolickou dávkou glukózy za podmienky prísneho monitoringu glykémií 

a mineralogramu (Tabuľka 13.). Nevyhnutným cieľom v perioperačnej stratégii u diabetikov je 

dosiahnuť OP výsledky porovnateľné s nediabetickou populáciou. Je preto dôležité zdôrazniť 

potrebu multidisciplinárneho prístupu  k diabetikovi, ktorý sa pripravuje na OP výkon a to z 

pohľadu predoperačného, intenzívneho intraoperačného ako aj pooperačného manažmentu.   

Tabuľka 5. Skríning  chronických komplikácií a komorbidít diabetu 

Diabetická 
komplikácia 

Potenciálna perioperačná 
komplikácia 

Terapeutická intervencia 

Kardiovaskulárna 
ateroskleróza 

Infarkt myokardu vrátane atypického  
či tichého IM 
 
 
 
 
Kardiálna autonómna neuropatia 
 
 
 
 
 
 
 
Arytmie 
 
 
Riziko kardiálneho zlyhania  
 
 
 
 
Periférne artériové obliterujúce 
ochorenie DK 

• perioperačne betablokátory 

• glykemická kontrola 

• hypolipidemiká 

• antiagregačná liečba 

• antihypertenzíva 
 

• CAVE pokles TKs 30 Torr po 
postavení sa (ortostatická 
hypotenzia), znížená 
variabilita srdcovej 
frekvencie (pri hlbokom 
dýchaní vzostup srdcovej 
frekvencie menej ako 10 
dychov/min.) 

 

• vyhýbať sa hypoglykémii! 
 

• v rámci predoperačného 
vyšetrenia okrem klinického 
zhodnotenia EKG a RTG 
hrudníka, v indikovaných 
prípadoch ECHOKG 

 

• posúdiť vhodnosť elastických 
bandáží DK pri kritickej 
končatinovej ischémii (riziko 
angiopatického defektu) 

 

Cerebrovaskulárna 
ateroskleróza 

Cievna mozgová príhoda • perioperačne betablokátory 
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• ACE-inhibítory/sartany podľa 
aktuálnych renálnych funkcií 

• glykemická kontrola 

• antiagregačná liečba 

• hypolipidemiká 

• CAVE prolongovaná 
hypotenzia počas OP 

• v indikovaných prípadoch 
Doppler karotíd v rámci 
predoperačnej prípravy  

Periférna 
neuropatia 

Defekty na dolných končatinách • antidekubitálny  režim, riziko 
neuropatického defektu 
 

Autonómna 
neuropatia 

Znížený tonus močového mechúra 
 
 
 
 
 
Gastroparéza/častejší 
gastroezofageálny reflux s rizikom 
aspirácie 

• vyhnúť sa anticholínergikám, 
dôsledné preliečenie častých 
asymptomatických 
uroinfektov (pri elektívnych 
OP výkonoch) 

 

• minimalizovať podávanie 
opiátov, postupná 
realimentácia, prokinetiká 
(metoklopramid), H2-
blokátory, niekedy 
nazogastrická sonda 

Nefropatia Akútne poškodenie obličiek až 
renálne zlyhanie 

• prísna kontrola TK, vyhnúť sa 
prolongovanej hypotenzii 

• glykemická kontrola 

• prevencia kontrastnej 
nefropatie 

• opatrnosť s nefrotoxickými 
liekmi vrátane antibiotík 
(NSAID, aminoglykozidy) 

• úprava príjmu bielkovín  
podľa aktuálnych renálnych 
parametrov 

Retinopatia Častejšie katarakty/sek. glaukóm, 
zmeny na sietnici- 
neproliferatívna/proliferatívna 
retinopatia s /bez makulárneho 
edému 

• intraoperačná starostlivosť o 
oči 

• CAVE po  zintenzívnení 
antidiabetickej liečby môže 
dôjsť k prechodnému 
zhoršeniu vízu 
(normoglycaemic re-entry 
phenomenon) 

Ďalšie komplikácie Liečba kortikosteroidmi,  vedie k 
zhoršeniu glykemickej kompenzácie 
 
Trombembolická choroba 
 
 

• úprava antidiabetickej 
medikácie 
 

• preventívne dávky LMWH 
podľa hmotnosti pacienta 
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Limited joint mobility  
 
 
 
Zhoršené hojenie rán 
 
Sekundárny imunodeficit 
 

 

• CAVE nezriedka súvisí s 
problémami pri 
endotracheálnej intubácii 

 

• dôsledná glykemická kontrola 
 

• vakcinácia proti chrípke, 
pneumokokom 

Komorbidity Syndróm obštrukčného spánkového 
apnoe, Pickwickov syndróm 

• Vyšetrenie v spánovom 
laboratóriu, v indikovaných 
prípadoch liečba 
kontinuálnym pozitívnym 
pretlakom (CPAP) 

IM-infarkt myokardu, LMWH-nízkomolekulárny heparín, NSAID-nesteroidné antireumatiká, ACE-

angiotenzín konvertujúci enzým, TKs-systolický tlak krvi, DK-dolné končatiny 

 

 

Tabuľka 6. Perorálne antidiabetiká a OP výkon  

Metformín vysadiť v deň OP, ak však vyšetrenie s kontrastnou látkou vysadiť 48 hod. 
pred vyšetrením, po OP a obnovení p.o. príjmu znovu nasadiť, ak nie sú 
kontraindikácie: renálne zlyhanie, hypoxia, kongestívne srdcové zlyhanie 

Sulfonylureové 
preparáty (gliklazid, 
glimepirid,gliquidón, 
glibenklamid) 

vysadiť v deň OP, znovu nasadiť akonáhle je pacient schopný p.o. príjmu, 
ak pacient užíva glibenklamid (preparát s dlhým biologickým polčasom) 
už večer pred OP podať len ½ zvyčajnej dávky 

Nesulfonylureové 
sekretagogá   
(repaglinid) 

vysadiť v deň OP, znovu nasadiť akonáhle pacient p.o. prijíma  
 

Inhibítory alfa-
glukozidázy 
(akarbóza) 

vysadiť v deň OP, znovu nasadiť akonáhle je obnovený p.o. príjem, ak je 
kombinácia s inými PAD a dôjde k hypoglykémii, nezaliečujeme 
sacharózou (repným cukrom) ale glukózovými tabletami alebo mliekom 

Tiazolidíndióny 
(pioglitazón) 

vysadiť v deň OP, po OP a obnovení p.o.príjmu znovu nasadiť, ak nedošlo 
perioperačne k srdcovému zlyhaniu alebo poškodeniu pečeňových funkcií 

Inhibítory DPP-4 bez rizika hypoglykémie, pri neprijímaní p.o., CAVE redukcia dávky 
sitagliptínu/vildagliptínu/saxagliptínu pri zhoršení renálnych funkcií, 
linagliptín nie je potrebné pri renálnej insufuciencii redukovať 

SGLT2 inhibítory vzhľadom na riziko rozvoja euglykemickej diabetickej ketoacidózy 
a dehydratácie v perioperačnom období sa doporučuje SGT2 inhibítory 
vysadiť 24-72 hodín pred oepráciou a znovu ich nasadiť až po obnovení 
perorálneho rpíjmu 

PAD- perorálne antidiabetiká, OP-operačný výkon, p.o.-perorálny, DPP-4 inhibítory 

dipeptidylpeptidázy-4, SGLT2inhibítory – inhibítory sodíkovo-glukózového transportéra 2 
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Tabuľka 7. Úprava antidiabetickej liečby  pred menej náročným OP výkonom (výkon, po ktorom môže 

pacient po odoznení anestézy prijímať p.o.) 

Predchádzajúca liečba Perioperačná úprava 

Diéta Pri neuspokojivej kompenzácii konverzia na inzulínoterapiu 

OAD V deň OP OAD vysadiť, kontrola glykémie pred aj po zákroku, 

podávať roztoky glukózy pokryté inzulínom, surogácia kália, 

kontrola glykémie á 2-3 hod. 

Inzulínoterapia -pri KIR ráno ½ obvyklej dávky stredne dlho pôsobiaceho 

inzulínu, zbytok po OP a pacient sa naje 

-pri IIR večer pred OP sa podá obvyklá dávka depotného 

inzulínu, ráno je pacient nalačno, nepichá si inzulín, po OP sa 

podá obvyklá dávka krátkopôsobiaceho inzulínu a pacient sa 

naje 

Liečba inzulínovou pumpou 

(CSII) 

ponechá sa bazálny režim, po OP si pacient aplikuje obvyklý 

bolus 

KIR-konzervatívny inzulínový režim, IIR-konvenčný inzulínový režim 

Tabuľka 8. Kombinovaná infúzia glukózy s inzulínom (GIK)  

10% glukóza 500 ml+20ml 7,5% KCl+ inzulín HM-R (Insuman rapid, Humulin R)           
• 10j ak glykémia pod 6 mmol/l                                                                                            
• 15j ak glykémia 6-11mmol/ l                                                                     
• 20j ak glykémia nad 11 mmol/l 

GIK infúziu podávame 2-3 hod. pred OP, rýchlosťou 60- 100ml/hod. 

Minimálna antikatabolická dávka glukózy je 200g za 24 hod.  
 

Pri úpravách glykémie  meníme dávku inzulínu, nie prívod glukózy 

Glykémie monitorujeme á 1 hod. (ak sú dve po sebe nasledujúce len s malou odchýlkou, môžeme 
monitoring predĺžiť na á 2 hod.) 

Ak zachytíme hyperglykémiu, možno pridať inzulín do paralelnej infúzie, bezpečnejšie by však bolo 
podávanie  inzulínu perfúzorom 

 

Tabuľka 9. Úprava antidiabetickej liečby  pred náročnejším OP výkonom  

Uprednostňujeme inzulín i.v. ( nehrozí riziko nepravidelného vstrebávania ako pri s.c. podávanom 
inzulíne  a zároveň je možná bezprostredná titrácia dávky inzulínu podľa aktuálnej glykémie) 

5%G 500ml+20ml 7,5% KCl rýchlosťou 100-125 ml/hod. a inzulín kontinuálne perfúzorom 
 FR 50ml+50ml HM-R (Insuman rapid, Humulin R), t.j. 1ml zodpovedá 1IU inzulínu 
Počiatočná rýchlosť infúzie s inzulínom sa riadi vstupnou glykémiou: 

<4,4 mmol/l                    0 IU/h 

4,5-6,6  mmol/l          1 IU/h 

 6,7-10 mmol/l      1,5 IU/h 

10,1-13,3 mmol/l    2 IU/h 

> 13,3 mmol/l                 2,5 IU/h         

   

Návod k priebežnej úprave infúzie s inzulínom: 
 

<3,3 mmol/l                zastavenie infúzie s  inzulínom a podanie 50ml 40% glukózy  

3,3-4,4  mmol/l          zastaviť infúziu s inzulínom, skontrolujte glykémiu o 15min. 
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4,5-6,6  mmol/l          znížiť rýchlosť inzulínu o 0,5 IU/hod.  

6,7-10 mmol/l ponechať  nezmenenú rýchlosť podávania inzulínu 

10,1-13,9 mmol/l       zvýšiť rýchlosť inzulínu o 2 IU/hod.  

14-16,6mmol/l           zvýšiť rýchlosť inzulínu o 3 IU/hod. 

16,7-19,4 mmol/l        zvýšiť rýchlosť inzulínu o 4 IU/hod. 

19,5-22,1 mmol/l        zvýšiť rýchlosť inzulínu o 5 IU/hod. 

> 22,2 mmol/l              zvýšiť rýchlosť inzulínu o 6 IU/hod. 
 

Pri dlhšie trvajúcich OP volíme 10%G rýchlosťou 50ml/hod. (prevencia hypervolémie), v prípade 
nutnosti výraznejšej reštrikcie tekutín možno podať 20-40%G do centrálneho žilového katétra 

Špecifické situácie: 

• pri epidurálnej anestéze  pozor na poruchu vegetatívnej odozvy pri hypoglykémii! 

• zvýšená spotreba inzulínu u obéznych pacientov, pri liečbe steroidmi, u pacientov v sepse 

• pri kardiochirurgických OP v mimotelovom obehu je nevyhnutná  i.v aplikácia inzulínu, 
nakoľko roztoky používané pri mimotelovom obehu sú bohaté na glukózu a hypotermia 
sama o sebe spomaľuje schopnosť utilizácie glukózy 

• ak je  v rámci infúznej liečby  paralelne s roztokom glukózy podávaný  Ringerov alebo 
Hartmanov roztok, do glukózy nepridávame 7,5%  roztok KCl 

 

Tabuľka 10.  Perioperačná úprava  antidiabetickej liečby u diabetičiek pred pôrodom  

Typ liečby pred pôrodom Spontánny pôrod Plánovaná sekcia 

Intenzifikovaný inzulínový 
režim (IIR) 

GIK infúzie rýchlosťou 150ml/h 
Udržiavať glykémiu 6-8 mmol/l 
Kontrola glykémie á 1 hod. 
 
 
 

večer pred pôrodom plná dávka 
intermediárneho inzulínu 
GIK infúzia rýchlosťou 150ml/h 
Kontrola glykémie á 1-2 hod. 
Po pôrode klesá potreba inzulínu 
väčšinou na 2/3 až ½ pôvodnej dávky, čo 
sa musí zohľadniť v dávkach inzulínu do 
infúzie GIK ako aj v dávkach s.c. inzulínu 
krátkopôsobiaceho ako aj depotného! 

Liečba inzulínovou pumpou 
(CSII) 

Zníženie bazálu pumpy na 
polovicu 
Infúzia 10% G 500ml  s 12 j. 
inzulínu HM-R  i.v. rýchlosťou 
150ml/hod. 
ALEBO 
Infúzia 10% G 500ml  čistej  na 
3 hod. a k tomu na 3 hod. 
rozložený bolus, ktorého dávka 
sa odvíja podľa predchádzajúcej 
glykémie 
Kontrola glykémií á 1 hod. 
Prvú noc po pôrode znížiť bazál 
inzulínovej pumpy na 1/3 
pôvodnej hodnoty  
 
 

Zníženie bazálu pumpy na 2/3 pôvodnej 
dávky 
Infúzia 10% G 500ml  s 12 j. inzulínu HM-R  
i.v. rýchlosťou 150ml/hod. 
ALEBO 
Infúzia 10% G 500ml  čistej  na 3 hod. 
a k tomu na 3 hod. rozložený bolus, 
ktorého dávka sa odvíja podľa 
predchádzajúcej glykémie 
Korekcia glykémií bolusovými dávkami 
inzulínu 
Kontrola glykémií á 1 hod. 
Po OP znížiť bazál inzulínovej pumpy na 
1/2 pôvodnej hodnoty a infúzia 10% 
glukózy rýchlosťou 100ml/hod. Prvú noc 
po pôrode znížiť bazál inzulínovej pumpy 
na 1/3 pôvodnej hodnoty a infúzia 10% 
glukózy rýchlosťou 50ml/hod. po celú 
noc. 
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Tabuľka 11.  Príprava pred invazívnym zobrazovacím vyšetrením hrubého čreva (kolonoskopia, RTG 

kolonografia, CT kolonografia)  

Pacient neprijíma p.o., vynechať všetku perorálnu antidiabetickú medikáciu 

Kontroly glykémie á 2 hod. 

Upraviť inzulínoterapiu nasledovne: 

Pôvodný inzulínový režim Úprava 

IIR-kombinácia rýchloúčinkujúcich inzulínov 
a glargine 

Pokračovať v pôvodnej dávke glargine, 
vynechať rýchloúčinkujúci inzulín 

IIR- kombinácia rýchloúčinkujúcich inzulínov 
a detemir/NPH podávaných 2x denne 

Pokračovať v pôvodnej dávke detemir/NPH, 
vynechať rýchloúčinkujúci inzulín 

IIR- kombinácia rýchloúčinkujúcich inzulínov 
a detemir/NPH podávaných 1x denne (pred 
spaním) 

Podať normálnu dávku detemir/NPH večer 
Ráno podať detemir/NPH v dávke, ktorá sa 
rovná polovici denného súčtu 
rýchloúčinkujúcich inzulínov  

Premixované inzulíny Podať polovicu dávky premixovaných inzulínov 

Inzulínová pumpa Pokračovať v bazálnom režime pumpy 
 

V prípade poklesu glykémie pod 5 mmol/l podať glukózu resp. sladený čaj, v prípade vzostupu nad 
10 mmol/l čisté tekutiny 

 

Tabuľka 12.  Príprava  diabetika pred kontrastným vyšetrením  

Diabetici by nemali byť v stave nalačno dlhšie ako 4 hod., mali by byť v poradí vyšetrení medzi 
prvými. 

Vynechať metformín pre potenciálne riziko laktátovej acidózy, metformín znovu zaviesť do liečby 
až po kontrole renálnych parametrov.  

Pri perfúznej scintigrafii myokardu  by mali byť štúdie v kľude a po záťaži realizované počas dvoch 
dní, aby sa skrátila doba stavu nalačno. 

Pri pozitrónovej emisnej tomografii  s rádioizotopom 2-[18F]- fluoro-2-deoxy-D- glukózou (FDG) 
môže u nedostatočne metabolicky stabilizovaných pacientov s diabetom  liečených 
inzulínoterapiou akútne navodená hyperglykémia interferovať s vychytávaním FDG, a tým 
modifikovať výsledok vyšetrenia. 

 

Tabuľka 13. Pooperačný monitoring  

Kontroly glykémie á 2 hod. 

Pravidelné kontroly kaliémie najmenej do 6 hod. od OP. 

Pri prechode na s.c. inzulín, ponecháme infúziu s inzulínom ešte tiecť – 30 min. pre aspart/lispro, 1 
hod. pre HM-R inzulín,MIX30, 2 hod. pre NPH inzulín, 4 hod. pre glargine. 

V prípade tekutej stravy  sa odporúča  zostať pri infúzii s inzulínom, kalorický príjem je znížený a 
s.c. inzulín by zvyšoval riziko hypoglykémie.  
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2.9. Diabetes mellitus a kognitívne funkcie 

 Podľa prognózy Svetovej zdravotníckej organizácie sa stanú neuropsychické 

ochorenia krízou 21. storočia, ktorá veľmi ekonomicky zaťaží spoločnosť. Diabetes mellitus 

2.typu zdieľa viaceré spoločné genetické a environmentálne rizikové faktory s vaskulárnou aj 

Alzheimerovou demenciou. Ide o rizikové faktory súvisiace  s diétnym režimom, sedavým 

životným štýlom a starnutím obyvateľstva. Diabetes mellitus 2. typu je súčasne sám o sebe 

vnímaný za závažný rizikový faktor poklesu kognitívnych funkcií a rozvoja demencie. Za 

základný etiopatogenetický faktor sa považuje inzulínová rezistencia a deficit  účinku 

inzulínu v centrálnom nervovom systéme.  Zdá sa, že vplyv diabetu na kognitívne funkcie 

mozgu je komplexný a svoju úlohu zohrávajú aj variabilita glykémií, hypoglykémie, mikro- a 

makrovaskulárne cievne postihnutie mozgu, rovnako ako komorbidity diabetu, najmä obezita 

so subklinickým zápalom, dyslipidémia a artériová hypertenzia.  

 Diabetes mellitus 2. typu je silným prediktorom poklesu kognitívnych porúch 

a rozvoja demencie u starších dospelých. Viaceré populačné štúdie potvrdili asociáciu medzi 

diabetom 2. typu a kognitívnymi poruchami. Starší dospelí s diabetom 2. typu majú 

dokumentovaný dvojnásobný globálny pokles kognitívnych funkcií v porovnaní s pacientmi 

bez diabetes mellitus 2.typu počas 5-ročného obdobia. Spomalenie kognitívnych funkcií 

u diabetikov 2.typu je považované za marker zrýchleného starnutia mozgu a je pozorované 

nielen u starších pacientov, ale už aj v strednom veku. Predpokladá sa pritom zásadná interakcia 

medzi diabetes mellitus 2. typu ale aj prediabetickými dysglykémiami (hraničná glykémia 

nalačno, porucha glukózovej tolerancie) a genetickými variantmi, ktoré predisponujú k rozvoju 

ochorenia. Výskyt Alzheimerovej choroby je podľa niektorých štúdií významne vyšší u 

pacientov s nedostatočne kontrolovaným diabetom a  incidencia stúpa aj s dĺžkou trvania 

diabetu.  Avšak nie je doposiaľ dôkaz, že by tesná glykemická kompenzácia znižovala riziko 

rozvoja demencie.  

 Demencia je v súčasnosti označovaná ako diabetes mellitus 3.typu. Asociácia 

medzi diabetom a demenciou je založená na viacerých mechanizmoch zahŕňajúcich periférne 

metabolické zmeny (hyperglykémia, hyperinzulinémia), ktoré nepriamo poškodzujú mozog 

ako aj na priamom poškodení ciev zásobujúcich CNS v dôsledku mikro- 

a makroangiopatických zmien typických pre diabetes mellitus, resp. ide o kombináciu týchto 

mechanizmov. 

 Pri Alzheimerovej demencii (AD) je opísané ukladanie beta-amyloidu v centrálnom 

nervovom systéme extracelulárne a hromadenie degenerovaného tau-proteínu v neurónoch.  
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Pokiaľ dôjde k narušeniu regulačných dejov, aktivuje sa amyloidogénna cesta a následné 

nadmerné ukladanie  beta-amyloidu vo forme tzv. amyloidných plakov. To vedie k narušenej 

bunkovej komunikácii medzi neurónmi.  V dôsledku aktivácie mozgových 

imunokompetentných buniek sa rozvíja subklinický zápal,  a to spôsobuje  zhlukovanie tau-

proteínov  do útvarov nazývaných neurofibrilárne uzlíky.  

 Inzulínová rezistencia (IR) má významnú úlohu v patofyziológii diabetes mellitus 

2.typu (periférna IR) ale aj v rozvoji kognitívnych ochorení mozgu (centrálna IR).  Glukóza aj 

inzulín prechádzajú hematoencefalickou bariérou a diskutuje sa aj o lokálnej produkcii inzulínu 

v mozgu a jej regulácii. V mozgu sú inzulínové receptory, ktoré však majú odlišnú štruktúru 

a funkciu oproti tým v periférnych tkanivách.  Najviac inzulínových receptorov je v oblastiach 

dôležitých pre učenie a pamäť. Význam inzulínovej rezistencie pri iniciácii a progresii procesu 

AD je nespochybniteľný, pretože jedným z účinkov inzulínu je tiež degradácia  beta-amyloidu.     

 Pribúdajú dôkazy o prepojení periférnej inzulínovej rezistencie s inzulínovou 

rezistenciou v mozgu. Inzulín sa už v súčasnosti nevníma len ako zásadný regulátor utilizácie 

periférnej glukózy, ale považujeme ho tiež za kľúčový faktor v učení a pamäti ako aj iných 

kognitívnych procesoch. Potenciálne mechanizmy vplyvu inzulínu na pamäť zahŕňajú 

regionálne vplyvy inzulínu na metabolizmus glukózy v mozgu, moduláciu acetylcholínu, 

norepinefrínu a iných neurotransmiterov, ktoré ovplyvňujú kognitívne funkcie. 

 Napriek priaznivým účinkom akútnej hyperinzulinémie na kognitívne funkcie (vrátane 

výsledkov štúdií s intranazálnym inzulínom), je dlhodobá hyperinzulinémia pre mozog veľmi 

škodlivá,  a to dokonca aj v neprítomnosti hyperglykémie.  Ľahké kognitívne zmeny, ktoré 

môžu sprevádzať včasné štádia inzulínovej rezistencie, môžu nakoniec prejsť do klinicky 

významného kognitívneho poškodenia, vrátane demencie.  

2.9.1. Liečba diabetes mellitus  a demencia 

Zlepšenie diéty môže mať ochranné účinky na kognitívne funkcie a demenciu 

Alzheimerovej choroby. Ide najmä o stredomorskú stravu, ktorá znižuje pokles kognitívnych 

funkcií súvisiacich s vekom a je protektívna pred rozvojom demencie. Zvýšenie citlivosti na 

inzulín prostredníctvom diéty zohráva kľúčovú úlohu v modifikácii celkového zníženie rizika 

demencie. Predmetom skúmania je tiež modifikovaná ketogénna diéta s inkorporovanými 

prvkami mediteriánskej stravy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou. Po 6 týždňoch 

takejto diéty sa u pacientov s AD zlepšili markery AD v likvore.  Dokázaný bol  zlepšený krvný 

prietok  do hippokamu a zlepšenie celkovej inzulínovej senzitivity.  

 Fyzická aktivita je ďalším zásadným faktorom, ktorý si vyžaduje modifikáciu. 
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Pravidelné aeróbne cvičenie je účinnou liečbou prediabetických štádií aj diabetes mellitus 

2.typu a je konzistentne spojené so zlepšeným učením a pamäťou na zvieracích modeloch 

ale aj u ľudí. Pravidelná fyzická aktivita tiež zlepšuje kognitívne funkcie a inzulínovú 

senzitivitu, čo potvrdzujú viaceré intervenčné štúdie z Fínska.   

Metformín je liekom prvej voľby v liečbe diabetes mellitus 2.typu. Nedávna 

metaanalýza však nezistila signifikantný vplyv liečby metformínom na kognitívne funkcie 

medzi staršími dospelými diabetes mellitus 2. typu, aj keď sú naznačené ochranné účinky 

metformínu na verbálne učenie, pracovnú pamäť a exekutívne funkcie. Existujú však aj práce, 

v ktorých je liečba metformínom  spojená so zhoršením kognitívnych funkcií, čo  

pravdepodobne súvisí so zníženou hladinou vitamínu B12, ktorá je častejšia pri liečbe 

metformínom.  

Deriváty sulfonylurey nemajú veľa dát o asociácii k Alzheimerovej chorobe. Riziko 

hypoglykémie, ktoré pri liečbe nimi môže  vzniknúť však  má podiel na  možnom poškodení 

neurónov. Glimepirid má jednu experimentálnu štúdiu, v ktorej sa počas liečby ním znížil obsah 

beta-amyloidu v mozgu. 

Štúdie s inhibítormi peroxizómovým proliferátorom aktivovaných agonistov 

receptora-γ (PPAR-γ, glitazóny), nedokázali účinnosť rosiglitazónu v zlepšení kognitívnych 

funkcií u pacientov s miernou až stredne ťažkou Alzheimerovou formou demencie. 

V experimentálnych štúdiach s pioglitazónom sa podarilo preukázať žiadne zlepšenie 

kognitívnych funkcií pravdepodobne ovplyvnením inzulínovej rezistencie a zlepšením 

antioxidačných mechanizmov. Existuje prospektívna práca prípadov a kontrol s pioglitazónom 

na kohorte takmer 150 000 diabetikov, ktorá potvrdzuje neuroprotektívny účinok pioglitazónu. 

Riziko demecie u diabetikov liečených pioglitazónom bolo porovnateľné s nediabetikmi a  

diabetici neliečení pioglitazónom mali riziko demencie zvýšené o 23%. 

Veľké očakávania sú v súvislosti s liečbou zosilňovačmi inkretínového účinku.  

Gukagónu podobný peptid -1 (GLP-1) sa do mozgu dostáva z periférnej cirkulácie, ale možná 

je aj lokálna tvorba GLP-1 v mozgu. Receptory pre GLP-1 sú v mozgu exprimované v pomerne 

hojnom počte. V experimentálnych prácach mali transgénne myši so zvýšenou expresiou  GLP-

1 receptora v CNS zvýšenú pohybovú aktivitu a  tiež aktívnejšie vyhľadávali potravu. Rovnako 

mali zlepšené aj  niektoré funkčné motorické testy, čo naznačuje možnosť centrálneho 

pôsobenia  GLP-1 v regulácii motorickej aktivity. Ešte dôležitejšie sa javia experimentálne 

získané poznatky o účinkoch GLP-1 na CNS, ktoré pripomínajú tie v pankrease, t.j. 

proliferatívne, antiapoptotické a podporujúce neogenézu. Všetky uvedené účinky, t.j. 
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protizápalové a neuroprotektívne však boli dokázané len v experimentálnych prácach 

s agonistmi GLP-1 (GLP-1RA) exenatidom, liraglutidom, lixisenatidom, pričom liečba nimi 

viedla tiež k zníženiu beta-amyloidu v neurónoch. Až v štúdii  s liraglutidom sa ukázal jeho 

neuroprotektívny vplyv na zlepšenie pamäti. Podobné neuroprotektívne účinky boli popísané 

aj v taiwanskej štúdii pri liečbe inhibítormi dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4 inhibítory), ktoré 

znižovali najmä riziko rozvoja vaskulárnej demencie.  Najmenej dát vo vzťahu k demencii majú 

SGLT2 inhibítory (gliflozíny), ktoré majú vynikajúce dáta vo vzťahu ku kardiovaskulárnej 

morbidite a mortalite. Táto nová moderná liečba vedie ku glykozúrii, poklesu krvného tlaku 

a iným priaznivým metabolickým zmenám vrátane poklesu hmotnosti. V dánskej štúdii na 

kohorte až takmer 180 000 pacientov bolo riziko demencie znížené pri liečbe metformínom 

o 16%, pri liečbe DPP-4 inhibítormi o 20%, pri liečbe GLP-1RA o 42% a rovnako o 42% pri 

liečbe gliflozínmi. Analýzy tiež ukázali synergický efekt kombinovaných liečebných režimov. 

Keď vezmeme do úvahy hypotézu o  inzulínovej rezistencii  v CNS ako príčine 

Alzheimerovej demencie, tak sa otvára otázka podávania inzulínu. Klasická inzulínoterapia  

sa v klinických štúdiach neukázala byť efektívnou metódou. Najväčšie nádeje sa vkladajú do 

nazálneho inzulínu. Takto podávaný inzulín nevedie k systémovým účinkom a  nie je spojený 

s rizikom hypoglykémie. Preniká pozdĺž nervus olfactorius a trigeminus do hippokampu a 

mozgovej kôry, obchádza hematoencefalickú bariéru. Existujú malé klinické štúdie s inzulínom 

detemir a humánnym inzulínom, ktoré viedli k zlepšeniu kognitívnych funkcií aj zlepšeniu 

metabolizmu glukózy. Podávanie intranazálneho  inzulínu je sľubným a inovatívnym 

prístupom. U dospelých pacientov akútne intranazálne podanie inzulínu zlepšilo verbálnu 

pamäť a náladu. Intranazálne podávaný inzulín detemir zlepšil verbálnu pamäť aj 

u nediabetickej populácie s Alzheimerovou demenciou alebo miernou kognitívnou poruchou, 

a to bez ovplyvnenia plazmatickej hladiny inzulínu alebo glukózy.  

 

Úprava antidiabetickej liečby pri demencii   

U pacientov  so zníženými kognitívnymi funkciami a diabetom by mala byť zvolená čo 

najjednoduchšia stratégia antidiabetickej liečby. Volíme preparáty, ktoré  zabraňujú 

dekompenzácii  diabetu a zároveň majú málo nežiaducich účinkov.  Vychádzame pritom z 

doporučení pre starších pacientov, kde sa predpokladá , že môžu mať znížené kognitívne 

funkcie.  Ciele liečby sú voľnejšie, nesnažíme sa o tesnú metabolickú kompenzáciu diabetu. 

Zásadné je redukovať riziko hypoglykémie. Preferujeme preto metformín (pokiaľ  nie je 

glomerulárna filtrácia pod 30 ml/min), DPP-4 inhobítory (gliptíny), ev. do úvahy prichádza aj 
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pioglitazón  (ak nie je prítomné srdcové zlyhanie akéhokoľvek stupňa). Vyhýbame sa derivátom 

sulfonylurey, najmä starším preparátom (glibenklamidu), ktorý u starších pacientov 

považujeme za relatívne kontraindikovaný kvôli jeho dlhému biologickému polčasu. Použiť 

možno moderné sulfonylureové preparáty (gliklazid, ale najmä glimepirid), ale v čo najnižších 

dávkach. Ako veľmi vhodné s javia  GLP-1RA s aplikáciou 1x týždenne (semaglutid, liraglutid, 

dulaglutid), a to najmä v kontexte ich možného neuroprotektívneho pôsobenia. Pokiaľ je 

nevyhnutné iniciovať inzulínoterapiu, uprednostňujeme čo najjednoduchšie režimy, napr.  1x 

denne dlhopôsobiaci bazálny inzulínový analóg (glargine, detemir, ev. degludec). Prípadne 

môžeme po splnení indikačných kritérií  použiť aj fixnú kombináciu bazálneho inzulínu+GLP-

1 agonistu. Intenzifikovaný inzulínový režim považujeme u týchto pacientov za rizikový, ako 

alternatíva k nemu za zváženie stojí použitie premixovaného inzulínu 2x denne.  

Stratégia precízneho zdravia zacielená na demenciu si kladie za úlohu identifikovať 

prodromálnu fázu, ktorá je pri cukrovke 2.typu aj demencii pomerne dlhá. Obdobie stredného 

veku je z tohto pohľadu najdôležitejšie pre možnú implementáciu preventívnych stratégií. Už 

u pacientov v strednom veku bola totiž dokázaná asociácia medzi zvýšenými hladinami 

inzulínu a depozíciou amyloidu. V súčasnej dobe má schválená farmakologická liečba pre 

Alzheimerovu chorobu pomerne obmedzenú  účinnosť.  Zásadné bude ovplyvniť aj režim a 

diétu rizikovej populácie, nakoľko fyzická inaktivita a typická západná strava s vysokými 

hladinami nasýtených tukov a jednoduchých sacharidov výrazne zvyšujú riziko inzulínovej 

rezistencie v CNS, ktorá je predpokladaným patofyziologickým mechanizmom rozvoja 

demencie, t.j. diabetu 3.typu. Veľké nádeje sa vkladajú do modernej antidiabetickej liečby, 

ktorá by mohla mať priaznivý efekt na kognitívne funkcie. 

 

2.9.2. Manažment antidiabetickej liečby u staršieho pacienta s diabetes mellitus 

Starší pacienti sú fragilní, t.j. majú zníženú rezervu a  rezistenciou voči stresom. Hlavnými 

príčinami fragility sú znížený príjem potravy, sociálne faktory, znížená chuť do jedla (aj ako 

dôsledok užívania mnohých liekov), vynechávanie jedál, úbytok svalovej hmoty, zhoršovanie 

kognitívnych funkcií mozgu. Vhodné antidiabetikum pre staršieho pacienta s diabetom by malo 

byť spĺňať kritériá na kardiovaskulárnu a renálnu bezpečnosť, malo mať nízke riziko 

hypoglykémie, onkologickú bezpečnosť, jednoducho by sa malo podávať a malo by mať 

predvídateľný bezpečnostný profil.  Starší pacienti majú zvýšené riziko hypoglykémie a taktiež 

hypoglykémiu slabšie vnímajú. Ohrození sú poškodením CNS a rôznymi kardiovaskulárnymi 

dôsledkami (arytmie, zvýšené riziko trombembolickej choroby, aktivácia sympatikového 
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systému). Každá snaha o dosiahnutie tesnejšej glykemickej kompenzácie u starších 

pacientov  sa spája s rizikom hypoglykémie. Najvyššie riziko je pri liečbe derivátmi 

sulfonylurey, najmä pri glibenklamide. Hypoglykémie pri liečbe sulfonylureovými preparátmi 

sú pritom zvyčajne dlhšie trvajúce a nebezpečnejšie ako po inzulíne. Čo sa týka inzulínových 

režimov, snažíme sa vždy voliť čo najjednoduchší režim. Zohľadňujeme pritom aj skutočnosť, 

že  starší pacienti často žijú sami, a to spôsobuje problém v podávaní inzulínu ako aj v liečbe 

prípadnej hypoglykémie.  Volí sa preto čo najjednoduchší režim napr. podávaním 

premixovaných inzulínov alebo aj inzulínových analógov. Celkovo sa snažíme voliť 

antidiabetiká s nízkym rizikom hypoglykémie – inhibítory SGLT2, agonisty GLP-1 

receptorov, inhibítory DPP4. Je nevyhnutné pritom zohľadniť predovšetkým stav renálnych 

funkcií. Približne 40% pacientov s DM2 má chronické obličkové ochorenie v rôznom štádiu 

poklesu renálnych funkcií. Jeho príčinou nie je len diabetické ochorenie obličiek ale aj rôzne 

nediabetické ochorenia  (vaskulárna nefroskleróza, chronická pyelonefritída, chronická 

glomerulonefritída) a pomerne častá je aj kombinovaná etiológia.  Základom úspechu  liečby 

diabetu u starších fragilných pacientov je teda  správny výber antidiabetika a individualizácia  

terapeutických cieľov. 
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3. NOVINKY V LIPIDOLÓGII 

3.1. Metabolizmus lipidov  

Ateroskleróza so všetkými svojimi klinickými prejavmi je v súčasnosti celosvetovo 

vedúcou príčinou závažnej morbidity a mortality. Podľa Aničkovovej teórie je cholesterol 

rozhodujúcim komponentom aterosklerotických plátov. V populačných štúdiach bolo 

dokázané, že  zvýšené hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a apolipoproteínu B100 

(apoB100), hlavného štrukturálneho proteínu LDL, sú priamo asociované s aterosklerotickými 

príhodami. Infiltrácia lipoproteínov obsahujúcich apolipoproteín B (apoB)  do cievnej steny 

a ich následná retencia sú zásadným mechanizmom, ktorý spustí zápalovú odpoveď vedúcu 

k ateroskleróze. Poškodenie cievnej steny sa prejaví endotelovou dysfunkciou, a tá 

následne vedie k modifikácii lipoproteínov obsahujúcich apoB a infiltrácii monocytov do 

subendoteliálnej vrstvy cievnej steny. Internalizácia lipoproteínov obsahujúcich apoB 

v makrofágoch vedie k tvorbe  penových buniek, čím začína tvorba lipidových prúžkov, t. j. 

včasného štádia aterosklerózy.  Makrofágy  následne podporujú zvýšený oxidačný stres a 

sekréciu cytokínov/chemokínov, a to vedie k oxidácii LDL častíc a ich zvyškov, aktivácii 

endoteliálnych buniek, monocytov. Makrofágové zápalové chemoatraktanty stimulujú 

infiltráciu a proliferáciu buniek hladkého svalstva. Bunky hladkého svalstva produkujú 

extracelulárnu matrix, ktorá predstavuje stabilnú fibróznu bariéru medzi protrombotickými 

faktormi a krvnými doštičkami. Prebiehajúci zápal však podporuje vývoj vulnerabilných 

plátov s veľkým nekrotickým jadrom a tenkou fibróznou čiapočkou. Ich ruptúra a nadväzujúca 

intravaskulárna trombóza sa následne manifestujú ako klinická ischemická aterosklerotická 

vaskulárna príhoda. V prípade potlačenia subklinického zápalu a pri stabilizácii hladín 

aterogénnych lipidov je však možná aj vaskulárna remodelácia, kedy  je lúmen cievy len 

parciálne stenotizovaný. V takom prípade ide o stabilný aterosklerotický plát s hrubou 

fibróznou čiapočkou, ktorá predstavuje efektívnu bariéru zabraňujúcu jeho ruptúre 

a následnému kontaktu s protrombotickými faktormi. 

3.1.1. Lipoproteíny obsahujúce apolipoproteín B  

Apolipoproteín B  sa vyskytuje v dvoch izoformách, ako apoB100 a apoB48. ApoB100 je 

hlavným štrukturálnym apolipoproteínom lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), pričom 

v jednej častici LDL je len jedna molekula apoB100. ApoB100 je produkovaný v pečeni a je 

nevyhnutný pre syntézu a sekréciu  častíc bohatých na triacylglyceroly nazývaných lipoproteíny 

s veľmi nízkou hustotou (VLDL).  V cirkulácii sú VLDL obohatené estermi cholesterolu a 
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metabolizované na častice s intermediárnou hustotou (IDL) a LDL častice, a to procesom 

hydrolýzy triacylglycerolov (TAG), účinkom lipoproteínovej lipázy (LPL) a hepatálnej lipázy. 

U ľudí je  apoB48 produkovaný výhradne v tenkom čreve. ApoB48 obsahuje len prvých 48% 

aminokyselín z aminoterminálneho konca apoB100.  ApoB48  je potrebný pre syntézu 

a sekréciu častí bohatých na triacylglyceroly - chylomikrónov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 

v črevnej absorbcii  diétnych tukov a v tuku rozpustných vitamínov. Podobne ako častice 

VLDL sú aj chylomikróny metabolizované procesom hydrolýzy triacylglycerolov  LPL 

a hepatálnou lipázou. Jeho výsledkom sú chylomikrónové remnanty bohaté na estery 

cholesterolu, ktoré uvoľňujú voľné mastné kyseliny použiteľné ako energetický substrát 

v tkanivách.  Všetky lipoproteíny obsahujúce apoB sú aterogénne. Zvyškové lipoproteíny 

bohaté na triacylglyceroly (remnanty) a lipoproteín (a) tiež podporujú rozvoj aterotrombózy.  

• LDL cholesterol 

Jedným z najznámejších príkladov potvrdzujúcich kauzálnu úlohu LDL cholesterolu (t.j. 

cholesterolu obsiahnutého v LDL časticiach) v procese aterogenézy je familiárna 

hypercholesterolémia (FH). 

FH je autozomálne dominantná dedičná porucha spojená so zvýšenými hladinami LDL-C 

a rozvojom predčasnej aterosklerózy. Goldstein a Brown ako prví popísali štruktúru LDL 

receptora  (LDLR) a zistili, že FH  spôsobujú najčastejšie mutácie v géne pre LDLR  (LDLR)  .  

Na príklade FH sa dá veľmi dobre demonštrovať efekt dlhodobej kumulatívnej expozície 

cievnej steny vysokým hladinám LDL-C od narodenia, ktorý sa premietne do akcelerácie 

aterosklerózy. Napriek tomu, že je dnes diagnóza FH (predovšetkým v heterozygotnom stave) 

považovaná za značne poddiagnostikovanú, väčšina jedincov s významnou 

hypercholesterolémiou nemá klasické monogénové autozomálne dominantné dedičné 

ochorenie, t.j. FH.  Zvýšené hladiny LDL-C môžu byť aj výsledkom polygénovej dedičnosti 

a pôsobenia faktorov životného prostredia vrátane  zlých stravovacích návykov, nízkej fyzickej 

aktivity, fajčenia a prítomných komorbidít, najmä  DM2.   

Častice natívneho LDL-C nie sú absorbované makrofágmi.  Až oxidačný stres premieňa LDL 

na aterogénne častice, ktoré iniciujú zápalový proces. Príjem a akumulácia oxidatívne 

modifikovaného LDL (oxLDL) makrofágmi iniciuje širokú škálu biologických procesov, 

ktoré vedú k tvorbe aterosklerotických lézií. Oxidované LDL (oxLDL) môžu indukovať ďalšiu 

produkciu proteoglykánov bunkami hladkého svalstva v cievnej stene. Makrofágy navyše tiež 

exprimujú  LPL, ktorá je premosťovacou molekulou viažucou lipoproteíny aj proteoglykány.  

Dôležitú úlohu LPL pri aterogenéze podporuje aj skutočnosť, že strata expresie makrofágovej 
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LPL chráni myši pred aterosklerózou. Makrofágy tiež vylučujú sfingomyelinázu, ktorá pôsobí 

synergicky s LPL a podporuje väzbu LDL a lipoproteínu (a) na bunky hladkého svalstva ciev 

a tiež extracelulárnu matrix podporujúcu ich retenciu v cievnej stene. Sfingomyelináza ďalej 

indukuje agregáciu a fúziu častíc LDL, čím zvyšuje väzbu na proteoglykány, a to podporuje 

tvorbu penových buniek. Ovplyvnenie internalizácie a retencie lipoproteínov obsahujúcich 

apoB v stene artérie je ďalšou  potenciálnou stratégiou zameranou na prevenciu aterosklerózy 

okrem stále dokázaného  prístupu znižovania hladín aterogénnych lipidov podľa princípu „the 

lower,  the better“ („čím nižšie, tým lepšie“) a  „the earlier - the better“ (čím skôr, tým 

lepšie). Ďalšou nezodpovedanou otázkou je, ktoré mechanizmy sú najdôležitejšie v procese 

oxidácie lipoproteínov a aké liečebné stratégie by mohli účinne znížiť oxidáciu lipoproteínov 

zodpovedných za aterogenézu. LDL častice majú totiž jednoznačné dôkazy  o svojej kritickej 

úlohe v patofyziológii aterosklerózy vychádzajúce aj z mendeliánskych randomizačných štúdií, 

v ktorých dlhodobá expozícia nižším hladinám LDL-C bola asociovaná s menším rizikom 

kardiovaskulárnych príhod v porovnaní s krátkodobou expozíciou nižším hladinám LDL-C 

(napr. v rámci klinických štúdií). To jednoznačne podporuje koncepciu kauzálneho 

a kumulatívneho efektu LDL častíc na riziko rozvoja aterosklerózy a jej klinických 

prejavov.  Podstatná je  teda absolútna hodnota LDL-C ako aj dĺžka expozície. Klinický 

benefit  terapií zameraných na redukciu LDL-C, t.j. statínovej aj nestatínovej medikácie 

(vrátane liečby plne humánnymi monoklonálnymi protilátkami - PCSK9 inhibítormi) vyplýva 

najskôr z ich efektu na počet a zloženie LDL častíc, čo sa následne  premieta do významného 

zníženia kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej morbidity a mortality. 

• Lipoproteín (a) 

Lipoproteín (a) (Lp(a)) bol po prvýkrát popísaný profesorom Bergom v r. 1963 a od tých čias 

záujem o tento lipoproteín kolísal najmä v dôsledku výsledkov klinických štúdií, ktoré priniesli 

rozporuplné výsledky ohľadom kauzálnej úlohy Lp(a) v procese aterosklerózy. Ukončené 

štúdie s niacínom a  inhibítormi cholesterylester transferového proteínu (CETP)  aj napriek 

dokázanému poklesu v hladinách Lp(a) neviedli k poklesu kardiovaskulárneho rizika. Lp(a) 

však vo svetle nových dôkazov vnímame rozhodne ako nezávislý rizikový faktor 

aterosklerózy, ktorý ovplyvňuje reziduálne kardio- a cerebrovaskulárne riziko pacientov. 

Hladiny a veľkosť Lp(a) sú ovplyvnené geneticky. Gén pre Lp(a) (LPA)  je lokalizovaný na 6. 

chromozóme v blízkosti génu pre plazminogén.  Hladina Lp(a) je počas života stabilná 

a prakticky nie je ovplyvnená diétou. Ovplyvňuje ju však pohlavie, renálna insuficiencia,  

niektoré lieky vrátane hormonálnej terapie. Vysoké hladiny Lp(a) boli dokumentované 
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u dlhovekých ľudí. V tomto prípade však ide o vysoké hladiny stredných a veľkých izoforiem 

Lp(a). Pôvodným fylogenetickým poslaním Lp(a) je pravdepodobne reparácia poškodeného 

tkaniva, kde aktivuje prozápalové mediátory a inhibuje fibrinolýzu.  

Lp(a) pozostáva z LDL častice, v ktorej je apoB100 kovalentne viazané disulfidickým 

mostíkom k apolipoproteínu (a), glykoproteínu s opakujúcimi sa jednotkami - časťami 

„kringle“, ktoré majú homológiu s plazminogénom.  Hoci je apolipoproteín (a) syntetizovaný  

v pečeni, častice Lp(a) sa netvoria v pečeni, ale v plazme. Napriek tomu, že ide 

o modifikované LDL častice, hladiny Lp(a) sú nezávislé na hladinách LDL-C (Obrázok 

13.). Katabolizmus  Lp(a) nie je dostatočne popísaný, je však zrejmé, že sa  na ňom nepodieľa  

LDL receptor. Počet opakujúcich sa „kringlov“ je veľmi variabilný a je geneticky 

determinovaný, čo sa premieta do výraznej heterogenity  vo veľkosti Lp(a). Plazmatické 

hladiny Lp(a) sa v populácii výrazne líšia a sú inverzné k veľkosti apo(a) izoforiem. To 

znamená, že menšie častice Lp(a) s menším počtom opakovaní „kringlov“ podmieňujú zvýšené 

hladiny Lp(a). Zvýšené hladiny Lp(a) asociované s malými apo(a) izoformami sú nezávislým 

rizikovým faktorom ischemickej choroby srdca (ICHS) u Afroameričanov aj v kaukazoidnej 

populáci. Lp(a) bol vo viacerých prospektívnych štúdiach dokázaný ako nezávislý rizikový 

faktor aterotrombotických príhod vrátane infarktu myokardu, ischemickej cievnej mozgovej 

príhody a periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín ale aj aortálnej 

stenózy. Či je riziko vysokého Lp(a) sprostredkované veľkosťou  častíc Lp(a) alebo ich 

plazmatickou koncentráciou, resp. kombináciou oboch faktorov nie je nateraz dostatočne 

objasnené. Vyriešenie tejto otázky je tiež kľúčové pre odporúčanie, ktorá metóda stanovenia 

Lp(a) bude v budúcnosti preferovaná na identifikáciu pacientov s vysokým reziduálnym 

rizikom. Pacienti s extrémne vysokým Lp(a) >180 mg/ dl (>430 nmol/l) sú v podobnom 

kardiovaskulárnom riziku ako  heterozygoti  FH,  pričom prevalencia takýchto pacientov 

je odhadom dvojnásobná v porovnaní s heterozygotnou FH.   

Napriek tomu, že máme k dispozícii medikamenty, ktoré efektívne redukujú LDL-C, zníženie  

Lp(a) predstavuje stále výzvu. Dnes vieme s istotou potvrdiť efekt PCSK9 inhibítorov na 

hladinu Lp(a) a jeho redukciu o 20-30%. Vysoký Lp (a) však nie je nateraz indikáciou pre 

začatie liečby PCSK9 inhibítormi. V niektorých krajinách je dostupnou možnosťou  aj 

extrakorporálna eliminačná metóda, tzv. Lp (a) aferéza u pacientov  po recidivujúcich 

aterotrombotických príhodách. Vo vývoji je aj liečba na báze  antisense oligonukleotidov, ktorá 

je predmetom klinických štúdií.  
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Obrázok 13. Porovnanie štruktúry LDL častice a lipoproteínu (a) 

 

3.1.2. Hypertriacylglycerolémia 

Prevalencia vysokých hladín triacylglycerolov (TAG) celosvetovo stúpa, a to najmä v 

rozvinutých krajinách. V USA došlo za posledných 30 rokov k viac ako 7-násobnému zvýšeniu 

priemernej plazmatickej koncentrácie TAG. Toto zvýšenie je čiastočne asociované s enormným 

nárastom obezity a cukrovky 2. typu (diabezity).  

Hypertriacylglycerolémia (h-TAG) je všeobecne výsledkom zvýšenia jedného alebo viacerých 

lipoproteínov bohatých na  TAG; t.j. chylomikrónov, VLDL alebo ich zvyškov (remnantov). 

Etiologicky je h-TAG výsledkom zvýšenej syntézy týchto častíc, ich zníženého 

katabolizmu alebo kombináciou oboch procesov. Ide o komplexnejší problém, ktorý zahŕňa 

aj apolipoproteín C-II, apolipoproteín C-III, CETP a LPL.  H-TAG však môže byť tiež 

sekundárna pri iných chorobných stavoch (napr. diabetes mellitus, hypotyreóze, chronickom 

ochorení obličiek a nefrotickom syndróme). Strava s vysokým obsahom tuku alebo s vysokým 

glykemickým indexom, nadmierna konzumácia alkoholu, obezita tiež vedú k h-TAG. 

V súčasnosti je jednoznačne dokázaná asociácia medzi závažnou h-TAG a rizikom rozvoja 

akútnej pankreatitídy.  Nezávislá asociácia medzi hypertriacylglycerolémiou 

a aterosklerózou však nebola podľa prvotných literárnych údajov úplne  konzistentná. 

Súvisí to najskôr s významnou variabilitou koncentrácií TAG intraindividuálne aj 

interindividuálne ako aj s dodržaním predanalytických podmienok pri ich testovaní.  

Framinghamská štúdia bola jednou z prvých veľkých štúdií, ktorá dokázala vzťah medzi h-
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TAG s kardiovaskulárnymi ochoreniami, a to najmä u žien.  Metaanalýzy prospektívnych 

randomizovaných štúdií pravdepodobne poskytujú najsilnejší dôkaz o úlohe hladín 

triacylglycerolov ako samostatného nezávislého rizikového faktora aterosklerózy alebo 

v kombinácii s nízkym HDL cholesterolom. Predmetom diskusie však ostáva, či 

triacylglyceroly podporujú aterogenézu  priamo, resp. či nie sú len biomarkerom pre iné 

patofyziologické procesy, ktoré ovplyvňujú kardiovaskulárne riziko (inzulínová rezistencia, 

diabetes mellitus 2.typu). Podľa odporúčaní 2019 ESC/EAS sú  hodnoty TAG  <1,7 mmol/l 

spojené s nižším kardiovaskulárnym rizikom a vyššie hodnoty TAG indikujú potrebu hľadania 

ďalších rizikových faktorov. Plazmatická koncentrácia TAG odráža hladinu lipoproteínov 

bohatých na TAG, ktoré obsahujú  apoB. Úloha zvýšených TAG v patofyziológii aterosklerózy 

je najskôr sprostredkovaná práve týmito časticami a ich koncentrácia sa dá pomerne dobre  

odhadnúť výpočtom non-HDL-C (t.j. celkový cholesterol – HDL cholesterol), ktorý je 

preferovaným prístupom  najmä u pacientov s metabolickým syndrómom a diabetes mellitus. 

Nateraz existujú odporúčania, že je vhodné laboratórne testovanie sérových triacylglycerolov 

nalačno po 12-14 hodinovom lačnení. Do budúcnosti sa  uvažuje sa aj o ich testovaní 

postprandiálne, keďže predmetom diskusií je stále úloha postprandiálnej 

hypertriacylglycerolémie v patofyziológii aterosklerózy.  

3.1.3. HDL cholesterol  

Historicky je známy fakt, že hladina HDL cholesterolu (HDL-C) inverzne koreluje 

s kardiovaskulárnym rizikom, a to nezávisle na rase, pohlaví a príslušnosti k etnickej skupine. 

V kontexte zhodnotenia príspevku HDL-C ku kardiovaskulárnemu a cerebrovaskulárnemu 

riziku je však dôležité upriamiť pozornosť nielen na hladinu HDL-C, ale aj na počet a kvalitu 

HDL častíc. V klinických štúdiach, ktoré posudzovali kardiovaskulárne riziko po  korekcii na 

viaceré faktory,  boli apo A-I (hlavný štrukturálny apolipoproteín HDL) a HDL-C silnými 

nezávislými prediktormi kardiovaskulárneho rizika.  Hladiny HDL-C tiež inverzne korelujú 

s inzulínovou rezistenciou, obezitou, hladinou TAG, a teda kauzalita HDL v ochrane pred 

rozvojom kardiovaskulárnych ochorení je do istej miery kontroverzná. Od 90-tych rokov 

minulého storočia  bolo všeobecne akceptované, že nízky HDL-C je asociovaný s vyšším 

kardiovaskulárnym rizikom nezávisle na iných rizikových faktoroch,  a to dokonca aj 

u pacientov s normálnymi hladinami celkového cholesterolu. Súčasné celogenómové štúdie 

naznačujú, že ani pacienti s vysokými hladinami HDL-C (nad 2,3 mmol/l) nie sú chránení pred 

kardiovaskulárnymi chorobami. Naviac štúdie s liekmi zvyšujúcimi HDL-C (niacín, CETP 

inhibítory) boli predčasne ukončené, keďže neviedli k redukcii kardiovaskulárnych príhod. 
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Podstatným faktom je tiež, že  hladina HDL-C nereprezentuje počet HDL častíc ani 

funkciu HDL cholesterolu (t. j. kapacitu efluxu cholesterolu). Tieto dva parametre sú pritom 

lepšími indikátormi vo vzťahu ku kardiovakulárnemu riziku ako samotná hladina HDL-C.  

Častice HDL majú nespochybniteľne mnohé  prospešné účinky antagonizujúce proces rozvoja 

aterosklerózy (protizápalové, antioxidačné, antitrombotické, antiapoptotické, vazodilatačné, 

a tiež úlohu v medzibunkovej komunikácii), ale môžu byť aj dysfunkčné (pri koronárnej 

chorobe srdca, DM2, chronických ochoreniach obličiek).  Výzvou do budúcnosti je preto lepšie 

popísať antiaterogénne vlastnosti HDL-C, a tiež definovať za akých okolností a pri akých 

hladinách môže byť aj HDL-C proaterogénny. 

 Aj keď je úloha lipidov a lipoproteínov v patofyziológii aterosklerózy nespochybniteľná, 

podstatnú úlohu zohráva pravdepodobne aj proinflamatórny stav, t.j. subklinický zápal.  

V súčasnosti máme dostatok dôkazov o kauzálnej a kumulatívnej úlohe LDL cholesterolu 

a apoB v procese aterosklerózy. Stanovenie hladín LDL-C a apoB je preto zásadné pre 

definovanie ich cieľových hladín, ktoré sa snažíme dosiahnuť u pacientov v primárnej aj 

sekundárnej prevencii aterosklerózy. Stanovenie hladiny non-HDL cholesterolu je zasa 

preferovaným prístupom pri posudzovaní kardiovaskulárneho rizika v teréne h-TAG. 

Dôležitým nezávislým rizikovým faktorom aterosklerózy je v súčasnosti lipoproteín (a). 

Jeho stanovenie sa odporúča každému pacientovi s dyslipidémiou a/alebo akcelerovanou 

aterosklerózou aspoň raz za život. Epidemiologické štúdie jednoznačne dokázali, že nízke 

hladiny HDL-C súvisia s aterosklerotickými vaskulárnymi príhodami len nepriamo. 

V súčasnosti však už vieme, že ani vysoký HDL-C neantagonizuje proces aterosklerózy. 

Ďalšie úrovne dôkazov rovnako nepodporujú koncepciu zvyšovania HDL-C ako cestu 

k redukcii kardiovaskulárneho a cerebrovaskulárneho rizika. Do budúcna sa bude potrebné 

zamerať na dysfunkciu HDL častíc a ich možnú účasť v patogenéze kardiometabolických 

ochorení. 
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3.2. Nové odporúčania liečby dyslipidémií podľa ESC 2019 

3.2.1. Kardiovaskulárne riziko 

Pre stanovenie kardiovaskulárneho (KV) rizika sa v nových odporúčaniach Európskej 

kardiologickej spoločnosti (ESC) objavujú tabuľky SCORE do veku 70 rokov (Príloha1). 

Osoby s hladinou celkového cholesterolu ≥ 8 mmol/l (LDL-C ≥ 4,9 mmol/l) sú považované za 

možných pacientov s  familiárnou hypercholesterolémie, a tí  sú automaticky klasifikovaní ako 

vysoko rizikoví. Pre Slovenskú republiku sú odporúčané tabuľky pre vysoko rizikovú 

populáciu.  

Preferuje sa identifikovať stavy s veľmi vysokým KV rizikom na základe zobrazovacích 

metód zameraných na detekciu subklinickej aterosklerózy. Zdôrazňuje sa pritom úloha 

vyšetrenia skóre koronárneho kalcia koronárnych tepien (CAC), ktoré má byť zohľadnené pri 

spresnení rizika u osôb v stredne rizikovej  kategórii. Podobne možno použiť vyšetrenie 

karotických alebo femorálnych tepien pomocou duplexného ultrasonografického vyšetrenia. 

Jednoznačný nález aterosklerotického plátu je dôvodom k reklasifikácii pacienta na úroveň 

veľmi vysokého rizika. Tabuľka 14. uvádza rozdelenie  kategórií kardiovaskulárneho (KV) 

rizika s vymenovaním jednotlivých klinických situácií rozhodujúcich pre zakategorizovanie 

pacienta. Najnovšie  sa v texte smerníc objavuje kategória pacientov s rekurentnou 

aterotrombotickou príhodou do 2 rokov po prvej  udalosti pri zavedenej  liečbe. Títo  pacienti 

musia byť považovaní za extrémne rizikových a vyžadujú maximálnu intenzifikáciu 

liečby. Dôležité je pripomenúť, že riziko zvyšujú ďalšie modifikujúce faktory (sociálna 

deprivácia, psychiatrické komorbidity, hypertrofia ľavej komory, nealkoholová  pečeňová 

steatóza, fibrilácia predsiení a ďalšie). Tieto modifikátory rizík naberajú na dôležitosti hlavne 

u osôb v stredne rizikovej kategórii, u ktorých môžu urýchliť rozhodovanie o voľbe 

hypolipidemickej stratégie. K otázke vplyvu HDL-cholesterolu (HDL-C) na modifikáciu 

celkového rizika ASKVO (aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia) prispeli nové 

epidemiologické i genetické štúdie. Naďalej platí, že nízka hladina HDL-C významne zvyšuje 

KV-riziko. Odporúčania  ESC/EAS 2019 prvýkrát uvádzajú, že koncentrácia HDL-C > 

2,1 mmol/l u mužov a > 2,3 mmol/l u žien nie sú spojené s redukciou rizika a môžu ich 

dokonca zvyšovať. Ďalšie zásady posudzovania KV- rizika sa nemenia ani nie sú považované 

za kontroverzné. U mladších osôb sa odporúča tabuľka relatívneho rizika alebo stanovenie tzv. 

vaskulárneho veku (porovnanie veku vyšetrovaného s vekom osoby s rovnako stanoveným 

rizikom podľa SCORE pri optimálnej  konštelácii rizikových faktorov) (Príloha 2.) 
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3.2.2. Cieľové sérové lipidy a lipoproteíny 

Odporúčania najnovšie vyzdvihujú úlohu apolipoproteínu B (apoB) pri hodnotení rizika 

ASKVO. Stanovenie koncentrácie apoB  sa odporúča preferovať hlavne u osôb s veľmi nízkou 

hladinou LDL-cholesterolu (LDL-C), hypertriglyceridémiou, diabetom, či metabolickým 

syndrómom. Koncentrácia apoB môže byť použitá pre diagnostiku a skríning aj v rámci 

manažmentu pacientov s dyslipoproteinémiou (DLP) ako alternatíva LDL-C. V 

uvedených situáciách riziko ASKVO reflektuje aj non-HDL cholesterol, ktorého vyšetrenie nie 

je spojené s dodatočnými nákladmi. Prvýkrát sa v odporúčaných postupoch objavuje „povinné“ 

vyšetrenie koncentrácie lipoproteínu (a) (Lp(a))  u všetkých osôb aspoň jedenkrát v živote. 

Pacienti s koncentráciami Lp(a) > 180 mg/dl (430 nmol/l) majú celoživotné riziko zhodné 

s chorými na familiárnu hypercholesterolémiu. Zistenie vysokej koncentrácie Lp(a) môže 

slúžiť k zmene kategórie rizika. Ďalšie všeobecné  odporúčania na vyšetrovanie krvných lipidov 

a lipoproteínov zostávajú  nezmenené. Pre určenie miery KV- rizika pomocou SCORE  zostáva 

hlavným parametrom hladina celkového cholesterolu. LDL-C je naďalej  hlavným liečebným 

cieľom, determinantom rizikovosti i skríningovým parametrom; môže byť nahradený 

koncentráciou  apoB. Hlavne nízka hladina HDL-C modifikuje ďalej riziko a má byť vyšetrená 

v rámci skríningu aj pred začatím liečby. Navyše zistenie hladiny HDL-C potrebujeme pre 

určenie hladiny non-HDL-cholesterolu,  ktorého výpočet je vhodný v rovnakých situáciach ako 

hodnotenie apoB (non- HDL-cholesterol = celkový cholesterol - HDL cholesterol).  

 

Tabuľka 14. Kategórie kardiovaskulárneho rizika.  

veľmi vysoké riziko 

 

• klinicky alebo zobrazovacou metódou 

dokázané KVO aterosklerotickej etiológie 

(ASKVO);ASKVO zahŕňa predchádzajúce AKS 

(IM alebo nestab. AP), stabilnú AP, koronárnu 

revaskularizáciu (PCI, CABG a iné arteriálne 

revaskularizácie), CMP a TIA a ICHDK; za 

ASKVO jednoznačne dokázané zobrazovacou 

metódou považujeme nález choroby viacerých 

koronárnych tepien so stenózou 2 veľkých 

epikardiálnych tepien > 50 %),alebo 
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významné AS zmeny karotíd detekované 

ultrasonograficky 

• DM s orgánovým postihnutím, alebo 

prítomnosť najmenej 3 veľkých RF; DM1 s 

dobou trvania > 20 rokov 

• CKD 4. a 5. stupňa (eGF < 0,5 ml/s/1,73 m2) 

•  vypočítané riziko fatálnej KV-príhody 

pomocou SCORE  ˃10 % . 

• FH s ASKVO alebo s aspoň jedným ďalším 

veľkým rizikovým faktorom 

Vysoké riziko 

 

• významné zvýšenie izolovaného rizikového 

faktoru, najmä TC > 8 mmol/l, LDL-C > 4,9 

mmol/l alebo TK > 180/110 mm Hg 

• pacienti  s FH bez ďalších významných 

rizikových faktorov 

• pacienti  s DM bez orgánového poškodenia, s 

dobou trvania DM  10 rokov alebo s ďalším 

rizikovým faktorom CKD 2. a 3. stupňa (eGF > 

0,5 a < 1,0 ml/s/1,73 m2)  

• vypočítané riziko fatálnej KV- príhody 

pomocou SCORE ≥ 5 % a < 10% 

 

Stredné riziko 

 

• mladí pacienti (s DM1 do veku 35 rokov ; DM2 

do  veku 50 rokov) s dĺžkou ochorenia na 

diabetes < 10 rokov, bez ďalších rizikových 

faktorov vypočítané riziko fatálnej KV- príhody 

pomocou SCORE ≥ 1 % a < 5 % 

Nízke riziko • pacienti so SCORE  ˂ 1% 

 

TC - celkový cholesterol, eGF - odhadovaná glomerulárna filtrácia, AP - angina pectoris, IM - infarkt 

myokardu, CABG - aortokoronárny bypass, CMP - cievna mozgová príhoda, TIA - tranzitórny ischemický 

atak, ICHDK - ischemická choroba dolných končatín, FH - familiárna hypercholesterolémia, CKD- 

chronické ochorenie obličiek, AKS -akútny koronárny syndróm, SCORE – Systematic COronary Risk 

Evaluation – vyjadruje absolútne 10-ročné riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody  
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3.2.3. Cieľové hodnoty lipidov a lipoproteínov 

Základným liečebným cieľom zostáva aj v poslednej verzii odporúčaných 

postupov LDL- cholesterol (LDL-C), sekundárnymi liečebnými cieľmi sú koncentrácia 

apoB a non-HDL- C. S ohľadom na kumuláciu nových dôkazov z intervenčných štúdií sa opäť 

významne posúvajú odporúčané cieľové hodnoty vo všetkých rizikových kategóriách, len s 

výnimkou osôb s nízkym rizikom, ktoré zostávajú bez zmien.  

 

KV riziko Nízke Stredné Vysoké veľmi vysoké extrémne 

LDL-C 

(mmol/l) 

< 3,0 <2,6 
a zníženie 
najmenej 
o 50% 
hodnoty pred 
liečbou 

<1,8 
a zníženie 
najmenej 
o 50% 
hodnoty pred 
liečbou 

<1,4 a zníženie 
najmenej 
o 50% hodnoty 
pred liečbou 

<1,0 

non-HDL-C  

(mmol/l) 

< 3,8 <3,4 <2,6  <2,2 <1,8 

apo B (g/l) - < 1 <0,8 <0,65 <0,55 

Tabuľka 15. Cieľové hladiny lipidov 

 

Dôležité sú pritom nielen cieľové koncentrácie LDL-C, ale taktiež  potreba minimálne 

50% zníženia v porovnaní s ich hladinou pred liečbou. Ďalšie zníženie cieľových hodnôt 

zohľadňuje skutočnosť, že všetky doterajšie intervenčné štúdie zamerané na znižovanie LDL-

C ukázali priamy vzťah medzi dosiahnutou hladinou LDL-C a poklesom KV rizika bez ohľadu 

na vstupnú koncentráciu LDL-C (teda princíp „čím nižšie, tým lepšie“). 

Sekundárnym cieľom najmä u osôb s hypertriglyceridémiou je non-HDL-C, ktorého 

cieľová hodnota je o 0,8 mmol/l vyššia než odporúčaný cieľ pre LDL-C v danej  rizikovej  

kategórii. Obdobne  používame i sledovanie hodnoty apoB, ktorého koncentrácia u veľmi 

vysoko rizikových osôb má byť znížená na hodnotu < 0,65 g/l, v kategórii vysokého rizika 

< 0,8 g/l u osôb so stredne zvýšeným rizikom < 1,0 g/l.  

Hladiny triglyceridov > 1,7 mmol/l a koncentrácia HDL-C < 1,0 mmol/l u mužov a 

< 1,2 mmol/l u žien sú síce naďalej považované za dôležité modulátory rizika, nie však za 

liečebné ciele. Oba tieto parametre uspokojivo zohľadňuje cieľová hodnota non-HDL- C 

či apolipoproteínu B (Tabuľka 15.). 

U pacientov s rekurentnou aterotrombotickou príhodou do dvoch rokov od prvej 

príhody, t.j. u pacientov v extrémnom kardiovaskulárnom riziku pri terapii maximálne 

tolerovanou dávkou statínu a ezetimibom je odporúčané zníženie LDL-C < 1,0 mmol/l. Všetky 
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posuny cieľových hodnôt vyústia zvyčajne do nevyhnutného používania intenzívnej 

statínovej terapie väčšinou v kombinácii s ezetimibom u väčšiny pacientov. U niektorých 

pacientov bude možné dosiahnutie nových cieľových hodnôt iba použitím nových 

liečebných možností (napr. inhibítorov PCSK9). 

 

 

 

Obrázok 14. Cieľové hodnoty LDL-cholesterolu podľa stratifikácie 2019 versus 2016 

 

3.2.4. Liečba dyslipidémií 

Nefarmakologické opatrenia pri liečbe DLP 

Nefarmakologické opatrenia naďalej predstavujú základ liečby dyslipidémie a zníženie  rizika 

ASKVO. Optimalizácia telesnej hmotnosti, nefajčiarsky status a dostatočná pohybová aktivita 

sú stále najdôležitejšími opatreniami. Odporúčania k zmene diéty majú vychádzať z 

regionálnych zvyklostí, dôležité z hľadiska zníženia LDL-C a celkového cholesterolu  je však 

eliminácia konzumácie transmastných kyselín a zníženie podielu nasýtených tukov na < 7 % 

celkového energetického príjmu a ich nahradenie nenasýtenými tukmi. Pre zníženie 

triglyceridov je rozhodujúca redukcia nadmernej telesnej hmotnosti a obmedzenie konzumácie 

alkoholu, pre zvýšenie HDL-C eliminácia transmastných kyselín a zvýšenie fyzickej aktivity. 

Striedma konzumácia alkoholu (t.j. umiernené pitie alkoholu) definovaná ako spotreba < 10 g 
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alkoholu denne pre mužov i ženy nie je odporúčaná, ale môže byť tolerovaná u osôb, ktoré už 

alkohol konzumujú a nemajú hypertriglyceridémiu. Funkčné potraviny alebo nutriceutiká majú 

vplyv na hladiny krvných lipoproteínov s možným priaznivým efektom na lipidogram i riziko 

ASKVO (napr. polikosanol, rastlinné steroly, omega-3 mastné kyseliny, berberín, extrakt z 

červenej fermentovanej ryže a ďalšie). Fytosteroly a extrakty z červenej fermentovanej ryže, 

ktoré obsahujú monakolín  môžu byť doporučené pacientom, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty 

LDL-C pri režimových opatreniach za predpokladu, že ešte nespĺňajú kritériá na začatie  

farmakoterapie statínom (Príloha 3.).  

Farmakoterapia dyslipidémie 

a) Statíny naďalej predstavujú liečbu voľby  u osôb so zvýšeným rizikom ASKVO a zvýšenou 

koncentráciou LDL-C, či ďalších aterogénnych lipoproteínov. Odporúčania zdôrazňujú nutnosť 

individualizácie liečby, titráciu dávky na dosiahnutie liečebných cieľov a vhodnosť kombinácie 

viacerých hypolipidemík, ak nie je možné dosiahnuť cieľové hodnoty maximálne tolerovanou 

dávkou statínov. Prvolíniovou liečbou dyslipoproteinémie (DLP) sú statíny (inhibítory 3-

HMG-CoA reduktázy), ktoré dramaticky zmenili terapeutické postupy, ale najmä prognózu, 

kvalitu a aj dĺžku života našich pacientov. Dnes sú statíny jedným z najčastejšie 

predpisovaných liekov. Na trhu máme t.č. atorvastatín, rosuvastatín, fluvastatín. Pri základnej 

dávke statíny znižujú LDL cholesterol o 20-25%, ďalšie zdvojnásobenie dávky statínu o 

už vedie len k redukcii LDL-C o ďalších 7% (pravidlo 7). Zníženie LDL cholesterolu o 1 

mmol/l sa premietne do zníženia KV rizika o 20-25%. Statíny majú neutrálne výsledky u 

pacientov so srdcovým zlyhaním či aortálnou stenózou, t.j. terapiu nimi nezačíname pokiaľ 

pacienti nemajú aj iné komorbidity, z ktorých by vyplývala indikácia ich podávania. Limitáciou 

liečby statínmi je statínová intolerancia, ktorá sa prejavuje svalovými bolesťami s/bez vzostupu 

CK. Pacienta so svalovými bolesťami je potrebné vždy prešetriť, či nemá  hypotyreózu, deficit 

vitamínu D a otestovať svalové enzýmy (CK, myoglobín). Niektorí pacienti majú úporné 

myalgie bez myozitídy, t.j. bez zvýšenia hladín svalových enzýmov. V takom prípade je 

znižovanie LDL-C možné len kombinovanou hypolipidemickou liečbou (statín v nižšej dávke 

eventuálne aj v alternatívnom dávkovaní 2-3x v týždni s nestatínovým hypolipidemikom alebo 

len nestatínové hypolipidemikum). Algoritmus hypolipidemickej liečby je v Prílohe 5. 

b) Sekvestranty žlčových kyselín (živica) majú naďalej svoje miesto v odporúčaných 

postupoch  napriek tomu, že v reálnej klinickej praxi v našich podmienkach sa s nimi stretávame 

veľmi obmedzene. Ich použitie limituje  predovšetkým gastrointestinálna intolerancia. Živice 
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však majú naďalej svoje miesto v liečbe najmä u osôb so statínovou intoleranciou či u pacientov 

nedosahujúcich cieľové hodnoty LDL-C pri inej liečbe, prípadne u žien s familiárnou 

hypercholesterolémiou v období tehotenstva a laktácie. Najvýhodnejšie (a najlepšie tolerované) 

sú vysoko polymérne živice (colesevelam), v Európe je dostupný len cholestyramín.  

c) Inhibítory vstrebávania cholesterolu inhibujúce vstrebávanie diétneho cholesterolu,  sú  

reprezentované jediným zástupcom tejto triedy ezetimibom, ktorý je odporúčaný do 

kombinácie u pacientov nedosahujúcich cieľové hodnoty LDL-C pri maximálnej, resp. 

maximálne tolerovanej dávky statínov. Ezetimib má priaznivý bezpečnostný profil, podáva sa  

jedenkrát denne a je dobre tolerovaný.  Jeho účinok nezávisí na dennej dobe, či príjme potravy. 

Vposlednom období  je compliance pacienta podporená dostupnosťou fixných kombinácií 

ezetimibu so statínmi (napr. atorvastatín+ezetimib) 

d) Inhibítory proproteín konvertázy subtilizín-kexín 9 (PCSK9i) sú monoklonálne 

protilátky špecificky blokujúce interakciu tohto proteínu PCSK9 s LDL-receptorom. 

Alirokumab a evolokumab sú predstaviteľmi PCSK9i a majú byť použité v hypolipidemickej 

liečbe pokiaľ nemožno dosiahnuť stanovené cieľové hodnoty lipidov pri použití maximálnej 

tolerovanej dávky statínov v kombinácii s ezetimibom. V súčasnosti až tri štvrtiny 

vysokorizikových pacientov (napriek intenzifikovanej statínovej liečbe alebo kombinovanej 

liečbe statínom s nestatínovým hypolipidemikom) zomrú na fatálnu kardio- resp. 

cerebrovaskulárnu príhodu, a to aj vtedy, keď u nich dosiahneme požadované cieľové hodnoty 

LDL-C. Tento fakt bol pomenovaný ako reziduálne kardiovaskulárne riziko a predstavuje 

závažný problém. Aj napriek modernej farmakoterapii je reziduálne kardiovaskulárne riziko 

stále neúmerne vysoké. Z tohoto dôvodu sa neustále hľadajú ďalšie nové účinnejšie 

hypolipidemiká s možnosťou ďalej ovplyvniť hladiny LDL-C, či už v kombinovanej liečbe so 

statínom, nestatínovými hypolipidemikami alebo aj v monoterapii. Takýmito 

hypolipidemikami sú PCSK9 inhibítory. Vzťah PCSK9 ku metabolizmu cholesterolu bol 

objavený na základe súhry viacerých náhod. Proteín PCSK9 je kódovaný génom PCSK9, 

pričom v klinickej praxi rozoznávame 2 typy mutácií v tomto géne. Mutácie so zvýšenou 

aktivitou PCSK9 tzv. gain of function (GOF) mutácie génu LDLR spojené s vysokými 

hladinami LDL-C a mutácie so zníženou aktivitou PCSK9, tzv. loss of function (LOF). LOF 

mutácie sa vyskytujú asi v 1–3 % populácie a sú spojené s nízkymi plazmatickými 

koncentráciami LDL-C a nízkou incidenciou koronárnych príhod. 

Pečeňové bunky syntetizujú solubilný zymogén, ktorý je po autokatalýze v endoplazmatickom 

retikule secernovaný do plazmy ako funkčný PCSK9. PCSK9 sa viaže na doménu LDL-
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receptora (LDL-R) na povrchu hepatocytu. Následne dochádza k internalizácii komplexu LDL-

častica/LDL-receptor/PCSK9 do pečeňovej bunky. V hepatocyte sa po disociácii LDL-častice, 

komplex LDL-R/PCSK9 vstupuje do lyzozómu, čo znemožní jeho recykláciu na povrch 

pečeňovej bunky. PCSK9 redukuje koncentráciu LDL-R na povrchu hepatocytov, to vedie 

k zníženému vychytávaniu LDL-častíc z plazmy, čím zohráva kritickú úlohu v regulácii 

plazmatických hladín LDL-C. V prípade zvýšenej aktivity PCSK9 dochádza k poklesu počtu 

LDL-R na povrchu pečeňovej bunky a k zvýšenej koncentrácii  LDL-C a naopak, pri zníženej 

koncentrácii PCSK9 je na povrchu pečeňovej bunky vyšší počet LDL-R, čo vedie ku poklesu 

plazmatických hladín LDL-C (Obrázok 15.). Inhibítory PCSK9 (PCSK9i) vedú k prerušeniu 

interakcie medzi PCSK9 a LDL-R s cieľom zvýšiť koncentráciu LDL-R na povrchu pečeňovej 

bunky, a tak znížiť hladiny LDL-C. Obidva PCSK9-i, alirokumab aj evolokumab, majú za 

sebou významné klinické štúdie – štúdie ODDYSEY OUTCOMES (alirokumab) a FOURIER 

(evolokumab), ktoré jednoznačne potvrdzujú, že sa jedná o liečbu bezpečnú, účinnú (vedie až 

k 50% zníženiu LDL cholesterolu a 20-25% zníženiu Lp(a) s minimom nežiaducich reakcií. Pri 

liečbe PCSK9i sa naviac znížilo riziko kardiovaskulárnych príhod. 

 

 

Obrázok 15. Mechanizmus účinku PCSK9 a inhibície PCSK9  

 LDL-R – LDL receptor PCSK 9 – proproteín konvertáza subtilizín/kexín typ 9  

Obidva PCSK9-i, t.j. evolokumab aj alirokumab sú podľa Európskej liekovej agentúry 

schválené pre liečbu dospelých pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (heterozygotná 

familiárna hypercholesterolémia) alebo s kombinovanou dyslipoproteinémiou na diéte: 

https://pl-master.mdcdn.cz/media/image/d3b9a9712bb94caaeace6eac62d3f9df.png?version=1537797076
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• v kombinácii so statínmi alebo v kombinácii so statínmi a ďalšími hypolipidemikami 

u pacientov, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty pre LDL-C pri maximálnej tolerovanej 

dávke statínu  

• v monoterapii alebo kombinácii s ďalšími (nestatínovými) hypolipidemikami 

u pacientov, ktorí netolerujú statíny alebo sú u nich statíny kontraindikované 

• ďalšou indikáciou je liečba dospelých a adolescentov (viac ako 12-ročných) 

s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie v kombinácii s ďalšími 

hypolipidemikami 

3.2.5. Farmakoterapia hypercholesterolémie 

Vo farmakologickej liečbe hypercholesterolémie sú preferované účinné statíny titrované tak, 

aby sa dosiahla cieľová hodnota LDL-C. Statíny  predstavujú základný pilier farmakoterapie, 

ku ním pridávame v prípade potreby ezetimib, prípadne PCSK9 inhibítor. Algoritmus 

znižovania LDL-C uvádza Príloha 6. 

 

  

3.2.6. Farmakoterapia hypertriglyceridémie 

Naďalej rozlišujeme dve hlavné klinické indikácie znižovania hladín triglyceridov, t.j. zníženie 

rizika akútnej pankreatitídy pri významnej hypertriglyceridémii s hladinami TG > 10 mmol/l 

a zníženie rizika aterosklerózy. V terapii hypertriacylglycerolémie má zásadnú úlohu 

nefarmakologický prístup. V prípade začatia farmakoterapie je liekom prvej voľby v tejto 

indikácii fenofibrát, pripadne v kombinácii s vysokými dávkami (3–4 g denne) omega-3 

mastných kyselín. Tie sa najnovšie objavujú v odporúčaniach pre manažment 

hypertriglyceridémie  u  (veľmi) vysoko rizikových pacientov, pretože derivát 

eikosapentaenovej kyseliny (ikosapentethyl) v dávke 4 g denne v štúdii REDUCE-IT priniesol 

ďalšie významné zníženie rizika. Farmakologická liečba mierne a stredne zvýšených hladín 

triglyceridov do 10 mmol/l má byť zvažovaná v kontexte vysokého a veľmi vysokého rizika. 

Statíny sú prvou voľbou. V prípade trvajúcej elevácie triglyceridov s hodnotami > 2,3 

mmol/l treba uvažovať o ich kombinácii s fibrátom (preferenčne fenofibrátom). 

 

Odporúčania pre farmakoterapiu hypertriglyceridémie: 

• u vysoko rizikových pacientov s hypertriglyceridémiou TG > 2,3 mmol/l je liekom prvej 

voľby k zníženiu rizika aterosklerotických KV ochorení (ASKVO)  statín  
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• u vysoko a veľmi vysoko rizikových pacientov s TG 1,5–5,6 mmol/l i pri liečbe statínmi, 

by sa malo uvažovať o pridaní omega-3 mastných kyselín (ikosapentethyl 2 × 2 g denne) 

• u pacientov s pretrvávajúcou hladinou TG > 2,3 mmol/l pri dosiahnutí cieľovej hodnoty 

LDL-C sa môže uvažovať o pridaní fenofibrátu k zavedenej terapii statínom 

 

3.2.7. Liečba dyslipidémií v špecifických situáciach 

3.2.7.1. Familiárna hypercholesterolémia (FH) 

• Na FH by sme mali myslieť u pacientov s ICHS vzniknutou u mužov mladších ako 55 

rokov a žien mladších ako 60 rokov, u osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou 

predčasnej aterosklerózy ev. náhleho úmrtia,  u pacientov so šľachovými xantómami  

a u osôb  s veľmi zvýšeným LDL-C (u dospelých LDL-C > 5 mmol/l, u detí LDL-C > 

4 mmol/l). Prevalencia FH  je asi 1:350,  resp. 1:500  pri heterozygotnej forme, pri 

homozygotnej forme je to 1: 1 000 000. 

• Diagnózu FH sa odporúča potvrdiť klinickými kritériami (napr. Holandské kritériá, 

Príloha 4.) a pokiaľ je to možné, taktiež DNA diagnostikou.  

• Pokiaľ je v rodine diagnostikovaný prvý prípad,  odporúča sa kaskádový rodinný 

skríning (Príloha 3.).  

• Odporúča sa, aby pacienti s FH a dokumentovaným ASKVO alebo s aspoň jedným 

ďalším veľkým rizikovým faktorom, boli liečení ako veľmi vysoko rizikoví a ostatní 

ako vysoko rizikoví. 

• Pre chorých  s FH vo veľmi vysokom riziku sú cieľové hodnoty pre LDL-C < 1,4 

mmol/l a súčasne zníženie koncentrácie LDL-C najmenej o 50 % vstupnej 

hodnoty. Ak nie je možné dosiahnuť cieľové hodnoty, tak je potrebné snažiť  sa 

o maximálne zníženie LDL-C pomocou vhodných  kombinácií liekov. 

• Liečba pomocou PCSK9 inhibítorov je odporúčaná  u veľmi vysoko rizikových 

pacientov s FH, u ktorých liečba maximálne tolerovanou dávkou statínu s ezetimibom 

neviedla k dosiahnutiu cieľovej hodnoty LDL-C. 

• U detí sa odporúča vyšetrenie od veku 5 rokov, ale pri suspektnej homozygotnej forme 

FH aj skôr. 

• Deti s FH by mali byť podrobne poučené o nutnosti dodržiavať vhodnú diétu a mali by 

byť liečené statínmi od veku  8–10 rokov. 

• Cieľovými hodnotami pre liečbu deti  nad 10 rokov je LDL-C < 3,5 mmol/l. 
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Diagnostike a liečbe pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou sa venujú centrá projektu 

MedPed  (Make Early Diagnosis, Prevent Early Death), ktoré slúžia aj na konzultácie ohľadom 

diagnostiky a liečby pacientov s inými familiárnymi dyslipidémiami.  V rámci diagnózy FH je 

dôležité zdôrazniť, že typický pacient s FH je štíhly, má vysoký celkový cholesterol a LDL 

cholesterol, ale hladiny sérových triacylglycerolov sú zvyčajne v norme. V rámci klinického 

vyšetrenia je u týchto pacientov  patognomický nález šľachových xantómov (avšak v statínovej 

ére menej častých) (Obrázok 19.), majú zhrubnuté Achillove šľachy, pri USG vyšetrení  

Achillových šliach často dokumentujeme stratu fibrilárnej štruktúry a kalcifikáty (Obrázok 18a, 

b). Xantelasma palpebrarum sa môžu vyskytnúť aj u pacientov bez hypercholesterolémie, arcus 

lipoides corneae je patognomický len u pacientov mladších ako 40 rokov (Obrázok 16, 17).  

Pacienti, ktorí napriek vyťaženej hypolipidemickej liečbe nedosahujú cieľové hladiny 

LDL cholesterolu sú tiež suspektní heterozygoti FH, ktorú považujme za 

poddiagnostikovanú.  Pre liečbu FH platia rovnaké pravidlá u žien ako u mužov. Názor na 

nižšie riziko ASKVO u žien do veku  cca 55–60 rokov ako známky „celoživotnej ochrany 

pohlavnými hormónmi“ snáď z praxe pomaly zmizne. Dôležité je však podotknúť, že 

hypolipidemiká by nemali byť podávané ženám, ktoré plánujú tehotenstvo, počas tehotenstva 

a počas dojčenia. U žien s ťažkou FH treba však zvážiť podávanie sekvestrantov žlčových 

kyselín, ktoré sa nevstrebávajú z tráviaceho traktu alebo LDL- aferézu. 

 

          +  

Obrázok 16. Xantelasma palpebrarum                     Obrázok 17. Arcus lipoides corneae                                    
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Obrázok 18a Zachovaná fibrilárna štruktúra            Obrázok 18b Zhrubnnutá Achillova šľacha,  

                        Achillovej šľachy                                              Strata fibrilárnej štruktúry, kalcifikáty  

 

 

  

 

Obrázok 19.  Šľachové xantómy 

 

 

3.2.7.2. Pacienti vo vyššom veku 

Ide o skupinu pacientov vo veku > 65 rokov, pričom viac než 80 % úmrtí na ASKVO je práve 

vo vekovej kategórii > 65 rokov. V súvislosti s predlžujúcim sa vekom života sa významne 

zvyšuje počet osôb s infarktom myokardu (IM) vo veku > 85 rokov. Nakoniec absolútne riziko 

pacientov s vyšším vekom je väčšie, a preto liečba prináša väčší absolútny benefit.  

• Pre liečbu statínmi u starších pacientoch so známym ASKVO platia rovnaké pravidlá 

ako u mladších pacientov. 

• Liečba statínmi má byť začatá nízkou dávkou, a to zvlášť u osôb s poklesom 

renálnych funkcií alebo po zohľadnení možných liekových interakcií. Liečba má 

byť titrovaná do dosiahnutia cieľa LDL-C podľa rovnakých princípov ako u  pacientov 

mladších  ako 75 rokov. 
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• Liečbu statínmi je možné začať aj v primárnej prevencii aterosklerózy u pacientov 

starších ako 75 rokov, a to v kontexte vysokého alebo veľmi vysokého KV rizika. 

 

3.2.7.3. Pacienti s diabetes mellitus 

Pacienti s DM 1. a 2. typu (DM1, DM2) majú zvýšené riziko ASKVO,  preto je nevyhnutná 

farmakologická liečba dyslipoproteinémie (DLP) .  

• Pacientom s DM2 s veľmi vysokým rizikom sa odporúča znížiť koncentráciu LDL-C 

najmenej o 50 % a súčasne dosiahnuť cieľovú hodnotu LDL-C < 1, 4 mmol/l. 

• Pacientom s DM2 s vysokým rizikom sa odporúča znížiť koncentráciu LDL-C 

najmenej o 50 % a súčasne dosiahnuť cieľovú hodnotu LDL-C < 1, 8 mmol/l. 

• Statíny sú odporúčané u pacientov s DM1 vo vysokom alebo veľmi vysokom riziku. 

• Pred začatím kombinovaných hypolipidemických režimov sa odporúča intenzifikovať 

terapiu statínom. 

• Keď sa nedosiahne  cieľová hladina LDL-C v monoterapii statínom, uvažujeme o 

kombinácii statínu s ezetimibom. 

• O terapii  statínom možno  uvažovať u  pacientov s DM1 aj DM2 vo veku > 30 rokov 

so známkami orgánového postihnutia a hladinami LDL-C > 2,5 mmol/l za predpokladu, 

že nie je plánovaná gravidita. 

Diabetická dyslipidémia vzniká v kontexte inzulínovej rezistencie (stúpajú ma triglyceridy 

bohaté častice a vysoko aterogénne lipoproteínové častice, tzv. malé denzné LDL častice, 

znižuje sa  koncentrácia HDL-C, mení sa postprandiálny metabolizmus lipoporoteínov). Preto 

je diabetická dyslipidémia sprevádzajúca diabetes, prediabetes a metabolický syndróm zvlášť 

významným faktorom, negatívne ovplyvňujúcim riziko ASKVO.  V rámci jej ovplyvnenia je 

nezriedka indikovaná kombinácia statínu a fibrátu (preferenčne fenofibrátu). U pacientov  s 

DM1 sa niekedy v priebehu života zvýši hmotnosť sa objavujú jednotlivé črty metabolického 

syndrómu s negatívnym dopadom na KV prognózu ochorenia (tzv. double diabetes). Vďaka 

zlepšenej starostlivosti sa viac chorých s DM1 dožíva vyššieho veku, v ktorom stúpa aj riziko 

ASKVO, preto je stratifikácia   rizika u pacienta s DM1 tiež zásadná. 

 

3.2.7.4. Pacienti po akútnom koronárnom syndróme 

Pacienti, ktorí prekonali akútny koronárny syndróm (AKS) sú ohrození jeho recidívou a majú 

veľmi vysoké riziko aterotrombotickej komplikácie aj v inom cievnom riečisku. Aterosklerózu 

totiž vnímame ako multifokálny proces, ktorý postihuje viaceré cievne riečiská. Preto  si 
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zaslúžia maximálnu pozornosť a intenzifikáciu liečby dyslipidémie. Zásadné je rýchle a 

intenzívne znižovanie aterogénnych lipoproteinov po AKS. Poslednú takúto prácu 

predstavuje štúdia EVOPACS s evolokumabom, ktorý bol nasadený  pacientom do 72 hod. po 

AKS, t.j. ešte počas hospitalizácie (takmer dve tretiny z nich dostali študijnú liečbu do 24 hod. 

od manifestácie AKS). Podľa očakávania boli splnené sledované primárne lipidové  ciele 

(významne výraznejší pokles LDL-C v ramene  statín + evolokumab v porovnaní s ramenom 

statín + placebo). Zaujímavejšie výsledky môžeme očakávať od zobrazovacích metód, napr. 

intravaskulárneho ultrazvuku, ktoré by mali ukázať, aký majú vplyv PCSK9i na zloženie 

aterosklerotických lezií vent. aj regresiu aterosklerózy.  

• U všetkých pacientov s AKS  sa odporúča nezávisle na vstupných hodnotách LDL-C  

hneď  po prijatí nasadiť liečbu vysokými dávkami statínu (napr. atorvastatin 80mg), 

alebo v nej ďalej pokračovať, pokiaľ nie sú kontraindikácie alebo anamnéza statínovej 

intolerancie. 

•  Koncentrácie lipidov by mali byť znovu vyšetrené po 4–6 týždňoch po AKS na 

overenie, či boli dosiahnuté cieľové hodnoty LDL-C < 1,4 mmol/l a súčasne zníženie 

aspoň o 50 % oproti vstupnej hodnote, a či sa neobjavili nežiaduce účinky.  

• Pokiaľ maximálne tolerované dávky statínu nevedú k dosiahnutie terapeutických cieľov 

LDL-C v priebehu 4–6 týždňov od AKS, je indikovaná kombinácia statínu s 

ezetimibom. 

• Pokiaľ sa nedosiahli v priebehu  4–6 týždňov cieľové hodnoty LDL-C maximálne 

tolerovanými dávkami statínu v kombinácii s ezetimibom , odporúča sa nasadiť liečbu 

inhibítormi PCSK9 (Obrázok 20.) 

• U pacientov s dokázanou statínovou intoleranciou alebo kontraindikáciou liečby 

statínmi by sa malo  uvažovať o terapii ezetimibom. 

• U pacientov, ktorí nedosiahli cieľovú hodnotu LDL-C maximálne tolerovanou dávkou 

statínu a ezetimibom a majú aktuálne diagnostikovaný AKS zvažujeme včasnú  

indikáciu PCSK9 inhibítorov, preferenčne ešte počas hospitalizácie. 

• U pacientov, ktorí podstupujú elektívnu primárnu koronárnu intervenciu (PCI) alebo 

PCI v kontexte AKS podávame  vysoké dávky statínu. 

 

3.2.7.5. Pacienti po ischemickej cievnej mozgovej príhode 

Odporúčania ESC/EAS 2019 pre manažment dyslipidémií sa po prvýkrát v samostatnom 

odstavci vyjadrujú k hypolipidemickej liečbe u pacientov po prekonanej  ischemickej NCMP. 
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Ischemická NCMP môže mať rôzne príčiny, pričom mnohé z nich nesúvisia s aterotrombózou 

(napr. kardioembolická etiológia pri fibrilácii predsiení). Na druhej strane majú pacienti 

s anamnézou ischemickej NCMP všeobecne veľmi vysoké riziko aterotrombotickej príhody, 

či už rekurentnej cerebrovaskulárnej príhody alebo príhody v inom povodí. Naviac 

existujú dáta o miernom zvýšení hemoragickej NCMP u pacientov, ktorí sú liečení statínmi. 

Riziko je nízke a prínos terapie statínmi ho jednoznačne prevyšuje. Asociácia medzi liečbou 

statínmi a hemoragickom NCMP  nie je v literatúre úplne konsistentná.  Je preto jednoznačne 

doporučené u pacientov s anamnézou ischemickej NCMP alebo tranzitórneho ischemického 

ataku klasifikovať ako pacientov vo veľmi vysokom riziku ASKVO (zvlášť rekurentnej 

NCMP) a nasadiť intenzívnu hypolipidemickú liečbu k dosiahnutiu cieľovej hladiny LDL-C. 

 

3.2.7.6. Pacienti so srdcovým zlyhaním a chlopňovými chybami 

Neutrálne výsledky klinických štúdií so statínmi u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo 

aortálnou stenózou viedla k odporúčaniu nezačínať v tejto skupine pacientov farmakoterapiu 

hypolipidemikami. Pripomeňme si však, že liečba statínmi je u týchto pacientov bezpečná, a ak 

existuje iná indikácia na ich podávanie, tak by mali byť nasadené za rovnakých pravidiel ako 

u pacientov bez srdcového zlyhania a chlopňovej chyby.  

Ani nové klinické štúdie s PCSK9 inhibítormi nepriniesli nové dáta, t.j. nebol dokázaný vplyv 

na priebeh srdcového zlyhania. Redukované boli len aterotrombotické príhody.  Pre PCSK9i 

preto platí podobne ako pre iné hypolipidemiká, že nie sú odporúčané len z indikácie 

srdcového zlyhania. 

V kontexte malého benefitu omega-3 mastných kyselín na priebeh srdcového zlyhania sa tejto 

terapii venovala istá pozornosť. Súčasné odporúčania však omega-3mastné kyseliny vôbec  

nezaradili. 

Hypolipidemická liečba nie je doporučená u pacientov s aortálnou stenózou bez anamnézy 

ASKVO, pokiaľ nie je pre túto liečbu iná indikácia.  

 

3.2.7.7. Pacienti s autoimunitnými ochoreniami 

Autoimunitné ochorenia (reumatoidná artritída, systémový lupus erythematodes, psoriáza), 

najmä so zápalovou aktivitou nepochybne zvyšujú KV riziko. Hypolipidemická liečba má však 

byť indikovaná u týchto pacientov po zhodnotení ich aktuálneho KV-rizika. Samotná 

prítomnosť chronického autoimunitního ochorenia nie je indikáciou pre hypolipidemiká. 
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Obrázok 20. Časový harmonogram hypolipidemickej liečby po akútnom koronárnom syndróme 

(AKS) 

 

3.2.7.8. Pacienti s chronickým ochorením obličiek 

Chronické renálne postihnutie (Chronic Renal Disease – CKD) zvyšuje kardiovaskulárne 

riziko a môže alterovať metabolizmus sérových lipidov. Pacienti so stredne závažným až 

závažným poklesom renálnych funkcií sú klasifikovaní ako vysoko alebo veľmi vysoko 

rizikoví. Cieľom hypolipidemickej liečby je dosiahnutie cieľových hodnôt LDL-C (ev. non-

HDL-C). 

 

• Pacienti s CKD 3. štádia musia byť posudzovaní ako chorí s vysokým a pacienti s CKD 

4.–5.štádia ako s veľmi vysokým rizikom ASKVO. 

• Liečba statínmi alebo kombinácia statín/ezetimib je indikovaná u tých pacientoch s 

CKD, ktorí nie sú zaradení v dialyzačnom programe. 

• Liečba statínmi  by nemala byť nasadená  dialyzovaným pacientom bez ASKVO   

• Pacienti liečení statinmi alebo kombináciou statín/ezetimibom už pred zaradením do  

dialyzačného programu, by  mali v liečbe pokračovať, najmä ak majú anamnézu 

ASKVO. 

 



88 
 

 

 

3.2.7.9. Pacienti s nekoronárnou aterosklerózou   

Pacienti s aterosklerotickým postihnutím periférnych tepien (karotíd, abdominálnej aorty, 

končatinových tepien, renálnych tepien) majú veľmi vysoké KV riziko, a preto liečba 

dyslipidémie musí byť u týchto pacientov maximálne intenzívna. U všetkých pacientov s veľmi 

vysokým rizikom je potrebné pátrať po postihnutí periférnych tepien. Princípy 

hypolipidemickej intervencie sa nelíšia od ostatných skupín v tejto kategórii rizika a rovnaké 

sú aj liečebné ciele. Hypolipidemická liečba u pacientov s nekoronárnou aterosklerózou má 

obsahovať maximálne tolerovanú dávku statínu s ezetimibom, a prípadne aj v kombinácii s 

PCSK9i tak, aby sa dosiahla cieľová hladina LDL-C. 

 

3.2.7.10. Pacienti so psychiatrickými ochoreniami 

KV riziko pacientov s psychiatrickými ochoreniami je často zvýšené v dôsledku vysokej 

prevalencie rizikových faktorov (najmä fajčenie, nadmerné užívanie ďalších návykových látok, 

nízka pohybová aktivita, nevhodná diéta a pod.), zvýšenej miery stresu, metabolických 

nežiaducich účinkov psychofarmakoterapie  (najmä nárast telesnej hmotnosti) a v neposlednom 

rade aj v dôsledku nonadherencie k lekárskym odporúčaniam. V dôsledku toho sa ASKVO 

vyskytuje u pacientov s psychiatrickou diagnózou približne o 10 rokov skôr než v bežnej 

populácii. Aj preto je management rizikových faktorov vrátane hypolipidemickej 

farmakoterapie u týchto pacientov indikovaný. 

• Postup pri ovplyňovaní KV-rizika pacientov s psychiatrickými ochoreniami sa nelíši od 

postupu pri pacientoch s vysokým a veľmi vysokým rizikom ASKVO. 

• Pri pacientoch s psychiatrickými ochoreniami je treba venovať pozornosť najmä 

adherencii k úpravám životného štýlu a farmakologickej liečbe. 

 

3.2.8. Laboratórne monitorovanie pacientov liečených hypolipidemikmi 

Laboratórne monitorovanie pacientov liečených hypolipidemikami podlieha prísnej 

individualizácii so zohľadnením ich charakteristík (komorbidity, konkomitantná medikácia, 

výskyt nežiaducich účinkov a pod.). V bežnej klinickej praxi sa stretávame skôr s vyššou 

frekvenciou kontrol a širším panelom rutinne testovaných parametrov. Pritom statíny (ale aj 
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ezetimib či PCSK9i) majú mimoriadne priaznivý bezpečnostný profil a u stabilizovaných 

pacientov môžeme testovať parametre bezpečnosti aj  len jedenkrát za rok. 

Pri náleze zvýšenej hodnoty kreatínkinázy (CK) alebo pri výskyte myalgií sa odporúča vždy 

aktívne pátrať aj po inej etiológii týchto symptómov. Izolovaný vzostup CK bez myalgie 

väčšinou nemáva kauzálnu súvislosť so statínmi. Najčastejšími príčinami bývajú zvýšená 

svalová námaha, svalové poranenia (vrátane napr. intramuskulárnych injekcií), alkohol, 

vírusové a bakteriálne infekcie, endokrinopatie (najmä hypotyreóza), chronické srdcové 

ochorenie, sprievodná medikácia napr. kortikoidmi, antibiotikami, antipsychotikami, 

imunosupresívami a mnohé ďalšie. U niektorých osôb môže byť asymptomatická trvalá (alebo 

kolísajúca) elevácia CK bez zistenej príčiny.  

 

3.2.9. Zhrnutie odporúčaní pre manažment DLP ESC/EAS verzia 2019 

1. Prospektívne, randomizované a mendelianske randomizačné štúdie ukázali, že vysoká 

hladina LDL-C je príčinou ASKVO. V celom rozsahu koncentrácie LDL-C platí princíp „čím 

nižšie, tým lepšie“, prinajmenšom do hladiny LDL-C 1 mmol/l. Zníženie rizika ASKVO 

hypolipidemickou liečbou (napr. statínom, ezetimibom, PCSK9i alebo ich kombináciou) závisí 

od absolútneho zníženia LDL-C, pričom každá redukcia o 1 mmol/l zodpovedá poklesu rizika 

ASKVO asi o pätinu, t.j. cca 20%. Zásadná je pritom kumulatívna expozícia cievnej steny LDL 

cholesterolu, t.j. platí aj „čím skôr, tým lepšie“ 

2. Veľké štúdie ukázali, že PCSK9i ďalej znižujú riziko ASKVO, pokiaľ sú pridávané 

k statínovej terapii. Ich použitie zatiaľ zostáva indikačne obmedzené na pacientov s najvyšším 

rizikom ASKVO. 

3. Použitie zobrazovacích metód pre stratifikáciu KV rizika zahŕňa stanovenie kalciového skóre 

koronárnych tepien (CAC-skóre) pomocou CT koronarografie a môže byť užitočné pri 

rozhodovaní o liečbe u pacientov v strednom riziku ASKVO.  Podobne je možné  využiť 

dokumentáciu jednoznačného aterosklerotického plátu pri ultrasonografickom vyšetrení karotíd 

alebo femorálnych tepien, čo môže viesť k reklasifikácii pacienta. 

4. Apolipoprotein B môže byť lepším ukazovateľom expozície jednotlivca aterogénnym 

lipoproteínom, a preto je jeho použitie obzvlášť užitočné pri posudzovaní KV rizika 

u pacientov s vysokými TAG, DM, obezitou alebo veľmi nízkou koncentráciou LDL-C, 

u ktorých  stanovenie koncentrácie LDL-C by mohlo viesť k podhodnoteniu tohto rizika. 

5. Jednorázové stanovenie Lp(a) môže pomôcť identifikovať osoby s veľmi vysokou 

koncentráciou Lp(a), ktoré môžu mať vysoké celoživotné riziko ASKVO. Môže byť tiež 
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nápomocný pri ďalšej stratifikácii rizika u pacientov s vysokým rizikom ASKVO, s predčasnou 

manifestáciou ASKVO v rodinnej anamnéze a napomôcť určiť liečebné stratégie u pacientov, 

u ktorých sa odhad KV rizika pohybuje na rozhraní rizikových kategórií. Mal by byť vyšetrený 

aspoň raz za život. 

6. Základnou požiadavkou u pacientov s najvyšším rizikom zostáva, čo najväčšie 

a najrýchlejšie zníženie LDL-C.  Definované je minimálneho percentuálneho zníženia LDL-

C (50 % vstupnej hodnoty) a súčasne absolútny cieľ liečby LDL-C < 1,4 mmol u veľmi 

vysoko rizikových a LDL-C < 1,8 mmol/l u vysoko rizikových. Odporúča sa, aby pacienti s 

familiárnou hypercholesterolémiou a manifestným ASKVO alebo aspoň jedným ďalším 

rizikovým faktorom boli liečení ako veľmi vysoko rizikoví a ostatní pacienti s FH ako vysoko 

rizikoví. 

7. Nové klinické štúdie podporujú stratégiu intenzifikácie terapie znižujúcej LDL-C u veľmi 

vysoko rizikových pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (akútny infarkt myokardu 

alebo nestabilná angina pectoris). Ak sa nedosiahne cieľová hodnota LDL-C po 4–6 týždňoch 

liečby najvyššie tolerovanou dávkou statínu s ezetimibom, je vhodné pridať PCSK9i, a to 

ideálne ešte počas hospitalizácie. 

8. Nie sú známe žiadne nepriaznivé účinky veľmi nízkych koncentrácií LDL-C (napr. < 1 

mmol/l v prípade pacienta s rekurentnou kardio- resp. cerebrovaskulárnou príhodou). 

9. Zatiaľ čo statíny zriedka spôsobujú vážne poškodenie svalov (myopatiu alebo 

rabdomyolýzu), verejnosť (laickú i odbornú) znepokojuje, že statíny môžu spôsobiť menej 

závažné svalové príznaky. S touto statínovou intoleranciou a pseudointoleranciou 

(symptómy s liečbou statínmi nemajú vôbec príčinnú súvislosť) sa stretávame v praxi a je ťažko 

riešiteľná. Skutočná intolerancia statínov je pritom vzácna a väčšinou je možné nejakú formu 

terapie statínmi podávať(napr. iný potentný  statín, upravená dávka, alternatívne dávkovanie, 

napr. 2x do týždňa). Zásadné je pritom identifikovať prípadný deficit vitamínu D a nepoznanú 

primárnu hypotyreózu, ktoré sa najčastejšie spolupodieľajú na svalových bolestiach 

10. Účinky liečby statínmi sú sprostredkované absolútnou redukciou LDL-C a mierou rizika 

ASKVO pred nasadením liečby. Dôležité je, že  tieto účinky sú nezávislé od ostatných 

rizikových faktoroch vrátane veku. Z toho vyplýva, že terapia statínmi u seniorov má 

vychádzať z rovnakých princípov a má byť vedená rovnako ako u mladších. Zvláštnu 

pozornosť vyžaduje vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a možných liekových 

interakcií. Menej výsledkov máme pre liečbu statínmi u pacientov starších  ako 75 rokov, najmä 

v primárnej prevencii, t.j. bez predchádzajúcej kardio- resp. cerebrovaskulárnej príhody. V 
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populácii seniorov sa všeobecne odporúča začatie terapie nižšími dávkami statínov a ich titráciu 

pre dosiahnutie cieľových hodnôt LDL-C. 

V súčasnosti máme jednoznačné dôkazy na to, že zníženie LDL-C vedie ku redukcii 

aterotrombotických príhod. Prognózu pacientov vieme zlepšiť kombináciou statínovej 

a nestatínovej hypolipidemickej liečby (Príloha 7.). Významnú úlohu v redukcii vysokého 

kardio- a cerebrovaskulárneho rizika zohráva nová skupina biologík, t.j. PCSK9-i. Cieľovou 

skupinou pre liečbu PCSK9i sú zatiaľ najrizikovejší pacienti. Spoločnými vlastnosťami liečby 

alirokumabom a evolokumabom sú: subkutánna aplikácia (1-krát za 2 týždne alebo 1-krát za 

mesiac), vysoká účinnosť a bezpečnosť. Liečba PCSK9-i nevedie podľa najnovších štúdií 

k nárastu rizika novovzniknutého diabetes mellitus, ani k poklesu kognitívnych funkcií a sú 

bezpečné aj z onkologického pohľadu.  

V nasledujúcich rokoch naviac očakávame príchod novej molekuly, inclisiranu, ktorý 

predstavuje najnovšiu formu inhibície PCSK9 interferujúcou RNA (silentRNA- siRNA). Ide o 

molekulu, ktorá dokáže blokovať intra- aj extracelulárnu syntézu molekuly PCSK9 už na 

úrovni syntézy RNA. Inclisiran znižuje hladinu LDL-C v priemere o 50% a účinok pretrváva 

6 mesiacov, a to bez vážnejších nežiaducich účinkov. Víziou v lipidológii je  aj možnosť 

vakcinácie proti PCSK9. 

Dôkazy z epidemiologických a mendelianských randomizačných štúdií nepodporujú 

koncept zvyšovania HDL-C ako smer k ďalšej redukcii rizika ASKVO. Randomizované 

štúdie s inhibítormi CETP (ktoré zvyšujú hladiny HDL-C až 2-násobne) nepriniesli očakávané 

výrazné zníženie rizika ASKVO a nebudú uvedené do klinického použitia.  

Budúcnosťou v lipidológii je ovplyvnenie hladín lipoproteínu (a) ako samostatného 

nezávislého rizikového faktora aterosklerózy. Očakávame príchod nových molekúl 

(antisense oligonukleotidov), ktoré špecificky znižujú hladiny Lp(a) aj o viac ako 90%. Už 

prebieha  II. a III. fáza klinického skúšania, ktorého výsledky by mali dať odpoveď na otázku, 

či sa zníženie koncentrácií Lp(a) premietne aj do redukcie  kardio- a cerebrovaskulárneho 

rizika. V indikovaných prípadoch a pri extrémne zvýšených hladinách Lp(a) je už aj v 

súčasnosti dostupná Lp(a)-aferéza.    

 Vedecký vývoj v oblasti liečebného ovplyvnenia procesu aterosklerózy  neopomína 

ani ovplyvnenie subklinického zápalu ako možného patofyziologického mechanizmu. 

Prebehla klinická štúdia s monoklonálnou protilátkou namierenou proti interleukínu 1β 

(kanakinumab, štúdia CANTOS), ktorá preukázala 31% redukciu KV-mortality a celkovej 

mortality, a to najmä v skupine pacientov, u ktorých bolo najviac redukované hsCRP. 
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4. PRÍLOHY 

 

Príloha 1. Výpočet SCORE a jeho praktické využitie  – napr. 50-ročný muž, fajčiar s celkovým cholesterolom 7 mmol/l a systolickým krvným tlakom 160 Torr má síce 

vypočítané 10-ročné riziko smrteľnej kardiovaskulárnej príhody 4%, ale jeho cievny vek je 72 rokov 
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Príloha 2. Vaskulárny vek  pacientov- skórovacia tabuľka  

VEK
180 78 80 >80 >80 >80 180 >80 >80 >80 >80 >80 180 >80 >80 >80 >80 >80 180 >80 >80 >80 >80 >80

160 73 75 76 78 80 160 >80 >80 >80 >80 >80 160 76 79 >80 >80 >80 160 >80 >80 >80 >80 >80

140 69 70 72 74 76 140 76 78 80 >80 >80 140 70 73 75 78 >80 140 >80 >80 >80 >80 >80

120 65 66 68 69 71 120 72 73 75 77 79 120 65 67 70 72 75 120 75 77 >80 >80 >80

180 72 73 75 76 78 180 79 >80 >80 >80 >80 180 76 78 >80 >80 >80 180 >80 >80 >80 >80 >80

160 68 69 70 72 74 160 75 76 78 80 >80 160 70 72 75 78 80 160 80 >80 >80 >80 >80

140 64 65 66 68 70 140 70 72 73 75 77 140 65 67 69 72 75 140 74 77 80 >80 >80

120 60 61 63 64 66 120 66 68 69 71 73 120 60 62 64 67 69 120 69 71 74 77 80

180 66 67 68 70 71 180 72 74 75 77 79 180 69 71 74 76 79 180 79 >80 >80 >80 >80

160 62 63 64 66 67 160 68 69 71 73 74 160 64 66 68 71 74 160 73 76 79 >80 >80

140 58 59 61 62 64 140 64 65 67 69 70 140 59 61 63 66 68 140 68 70 73 76 79

120 55 56 57 59 60 120 61 62 63 64 66 120 55 57 59 61 64 120 63 65 68 70 73

180 59 60 62 63 64 180 65 66 68 69 71 180 62 64 67 69 72 180 71 71 77 80 >80

160 56 57 58 59 61 160 62 63 64 66 67 160 58 60 62 64 67 160 66 68 71 74 77

140 53 54 55 56 58 140 58 59 61 62 64 140 54 56 58 60 62 140 61 64 66 68 71

120 50 51 52 53 55 120 55 56 57 59 60 120 50 52 54 56 58 120 57 59 61 64 66

180 53 54 55 56 57 180 58 59 60 62 63 180 56 58 60 62 64 180 64 66 68 71 74

160 50 51 52 53 54 160 55 56 57 59 60 160 52 54 55 57 60 160 59 61 63 66 68

140 48 48 49 50 52 140 52 53 54 55 57 140 48 50 52 54 56 140 55 57 59 61 64

120 45 46 47 48 49 120 49 50 51 52 54 120 45 47 48 50 53 120 51 53 55 57 59

180 47 48 49 50 51 180 51 52 53 54 55 180 49 51 52 54 56 180 56 58 60 62 65

160 45 46 46 47 48 160 49 49 50 51 53 160 46 47 49 51 53 160 52 54 56 58 60

140 43 43 44 45 46 140 46 47 48 49 50 140 43 44 46 47 49 140 48 50 52 54 56

120 40 41 42 43 44 120 44 45 45 46 48 120 40 41 43 44 46 120 45 47 49 51 52

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

ŽENY MUŽI
Nefajčiar Fajčiar Nefajčiar Fajčiar

Celkový cholesterol (mmol/l)

Sy
st

o
lic

ký
 t

la
k 

kr
vi

 (m
m

H
g)

60

55

50

45

40

Celkový cholesterol (mmol/l)

65
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Stratégia intervencií v závislosti na  celkovom kardiovaskulárnom riziku a hodnote LDL cholesterolu   

Celkové KV riziko 
(SCORE)(%) 

Hodnoty LDL-C   
< 1,8 mmol/l 1,8 až <2,6 mmol/l 2,6 až <4,0 mmol/l 4,0 až < 4,9 mmol/l >4,9 mmol/l   

< 1 
Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu 

  
Trieda1/ úroveň2 I/C I/C I/C I/C IIa/A   

≥ 1 až < 5 
Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu 

  
Trieda1/ úroveň2 I/C I/C IIa/A IIa/A I/A   

≥ 5 až < 10 
alebo 

vysoké riziko 

Neovplyvňujeme 
hodnoty lipidov 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 
  

Trieda1/ úroveň2 IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A   

≥ 10 alebo veľmi 
vysoké riziko 

Úprava životosprávy, 
zvážiť farmakoterapiu, 

pokiaľ nedôjde k 
zlepšeniu3 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 

Úprava životosprávy 
spolu s 

farmakoterapiou 
  

Trieda1/ úroveň2 IIa/A IIa/A I/A I/A I/A           
1 Trieda doporučenia 2 Úroveň dôkazov  3 U pacientov s infarktom myokardu by mala byť liečba statínom zvažovaná bez ohľadu na hodnotu cholesterolu. 
 
Príloha 3. Stratégia intervencií v závislosti na celkovom KV riziku a hodnote LDL cholesterolu 
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Príloha 4. Kaskádový skríning pri familiárnej hypercholesterolémii 
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Príloha 5. Holandský skórovací systém pre familiárnu hypercholesterolémiu  (KCHS-koronárna choroba, PAO- periférne artériové ochorenie) 
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Príloha 6. Algoritmus hypolipidemickej liečby 

NIE 

vyhodnotenie KV – rizika vstupná hladina LDL-C indikácia pre farmakoterapiu? 

definovať cieľovú hodnotu 

zmena životného štýlu 

vysoko účinný statín v maximálnej/ 

maximálne tolerovanej dávke modifikácia rizikových faktorov, zobrazovacie metódy (subklinická 

ateroskleróza) rekvalifikácia rizika? 

cieľová hladina LDL-C dosiahnutá? kontrola lipidogramu 1krát ročne, v prípade nutnosti častejšie 

pridať ezetimib 

cieľová hladina LDL-C dosiahnutá? kontrola lipidogramu 1krát ročne, v prípade nutnosti častejšie 

zvážiť pridanie PCSK9 inhibítora 

pridať PCSK9 inhibítor 

ÁNO 

ÁNO 

NIE 

NIE 

NIE 

ÁNO 

● Sekundárna prevencia (veľmi vysoké riziko) 

●Primárna prevencia: pacienti s FH a ďalším 

   veľkým rizikovým faktorom  

   (veľmi vysoké riziko) 

●Primárna prevencia: pacienti s veľmi  

   vysokým rizikom bez FH 

● u selektovaných pacientov s nízkym a stredným rizikom 
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Príloha 7. ESC/EAS odporúčania pre manažment dyslipidémie 2019
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