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Seznam zkratek 
 
A1M alfa-1-mikroglobulin  v moči 

ACE  angiotenzin konvertující enzym 

ACE 2 angiotenzin konvertující enzym 2 

ACEi inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

ACR albuminurie (poměr albuminu ke kreatininu v ranní moči) 

AGT       angiotenzinogen 

AHT antihypertenzivum 

AKI akutní poškození ledvin 

ANG I                    angiotenzin I 

ANG II angiotenzin II      

ANG III, IV angiotenzin III, IV 

ANG (1-7) angiotenzin 1-7 

AT1 blokátor antagonista receptorů angiotenzinu II typu AT1 

BB betablokátor 

BVK blokátor vápníkového kanálu 

cGMP cyklický guanosin-monofosfát 

CKD chronické onemocnění ledvin 

CNI    inhibitor kalcineurinu 

ET endotelin 

ET-1                       endotelin -1 

ETA receptor A pro endotelin 

ETB receptor B pro endotelin 

FH genetický model inbredních samců Fawn-Hooded 

FKBP FK vazebný protein (protein nesoucí molekulu takrolimu) 

GSI glomerulosklerotický index 

H2O2 peroxid vodíků 

HT hypertenzní 

CHSS        chronické srdeční selhání 

IFN                      interferon  

ICHS ischemická choroba srdeční 

IL-2                      interleukin 2 

IL-3                       interleukin 3 

m-RNA "messenger" ribonukleová kyselina 

Na+-K+-ATP áza sodíková pumpa 

NCC thiazid-senzitivní sodíko-chloridový kotransportér 
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NHE3 sodíko-vodíkový výměník (Na/H exchanger) 

NKCC2 kotransportní  sodíko-draselno-chloridový přenašeč 

NO oxid dusnatý 

NOS NO syntáza 

NT normotenzní 

O2 -                                     superoxidový radikál 

OH hydroxylový radikál 

OTS        ortotopická transplantace srdce 

PDGF destičkový růstový faktor 

PMSP pravostranná srdeční mechanická podpora 

PRA plazmatická reninová aktivita 

RAS renin-angiotenzinový systém 

RNS reaktivní formy dusíku 

ROS reaktivní formy kyslíku                    

S-cystatin C cystatin C v séru 

S-kreatinin kreatinin v séru 

Tac takrolimus 

TIP tubulointersticiální postižení 

TGF β transformující růstový faktor β 

TKD diastolický krevní tlak 

TKS systolický krevní tlak 

TNF  tumor nekrotizující faktor  

U-NGAL neutrofilní lipokalin asociovaný s gelatinázou v moči 

VA-ECMO veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace 
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Souhrn  

Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně 

zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace 

vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. 

Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu 

renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako 

standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda 

účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace 

antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u 

pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze 

zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a 

antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání 

se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo 

cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální 

blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v 

experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS 

projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. 

V experimentální práci jsme dále prokázali, že hlavním patofyziologickým 

mechanismem, kterým se takrolimus podílí na rozvoji hypertenze a nefrotoxicity, je 

nadměrná aktivace intrarenálního systému RAS. Výsledky obou studií potvrdily 

stanovené hypotézy. 

 

Klíčová slova: transplantace srdce, inhibitory kalcineurinu, takrolimus, arteriální 

hypertenze, nefrotoxicita, duální inhibice renin-angiotenzinového systému 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

 

Abstract 

The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens 

significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most 

significant complications have been recognized, such as the development of arterial 

hypertension and renal impairment due to calcineurin inhibitor toxicity. The aim of the 

study was to compare the effect of the dual blockade of the renin-angiotensin system 

(dual RAS combination) with standard antihypertensive medication on blood pressure 

control. The second aim was to evaluate whether effective antihypertensive combination 

therapy (dual RAS or a standard antihypertensive drugs combination) would reduce the 

progression of chronic kidney disease in patients with chronic immunosuppressive 

prophylaxis. Treatment of arterial hypertension involving the combination of 

angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) and angiotensin II receptor blocker 

(ARB) was similarly effective compared to the standard combination of 

antihypertensives. Blood pressure treatment targets were achieved in both studies. 

Administration of antihypertensive combination therapy including dual blockade of 

RAS alleviated the progression of chronic renal disease in the experimental and clinical 

part, where the nephroprotective effect of dual RAS blockade significantly reduced 

albuminuria and maintained of glomerular filtration rate. On the basis of the observation 

described above, we further demonstrated that enhanced activity of renal RAS has 

crucial role in the pathophysiology of tacrolimus induced hypertension and 

nephrotoxicity in our experimental study. The results of both studies confirmed the 

appointed hypothesis.  

 

Key words: heart transplantation, calcineurin inhibitors, tacrolimus, arterial 

hypertension, nephrotoxicity, dual inhibition of the renin-angiotensin system 
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Úvod 

1.1. Chronické srdeční selhání 
          Chronické srdeční selhání (CHSS) je v rozvinutých zemích časté onemocnění, 

jehož výskyt dál roste a je oprávněně nazýváno epidemií 21. století. Postihuje 2–3 % 

dospělé populace (Dickstein et al., 2008 a Roger 2013). CHSS přibývá výrazně s 

věkem. Dalším faktorem je vliv pohlaví, u mužů je incidence vyšší než u žen (Barker et 

al., 2006). V nejbližších 10 letech se v zemích Evropské unie očekává nárůst počtu 

onemocnění na dvojnásobek (Dunlay a Roger 2014). Úspěchy kardiologie, zejméně 

v léčbě akutního infarktu myokardu, způsobují narůstající prevalenci srdečního selhání. 

Zlepšení léčby akutních stavů vede k tomu, že stále více nemocných přežije akutní 

postižení srdce a dospěje do stadia CHSS. Systolická a diastolická dysfunkce a srdeční 

selhání vznikají jako následek řady kardiovaskulárních onemocnění. Hlavní příčinou 

srdeční dysfunkce je ischemická choroba srdeční, u starších nemocných zároveň s 

hypertenzí. Ischemickou chorobou srdeční má přibližně 60 % pacientů, dilatační 

kardiomyopatii 15 % nemocných a chlopenní vadu 10 % jedinců se stanovenou 

diagnózou srdečního selhání. Díky pokrokům v terapii se snižuje podíl hypertenze a 

chlopenních vad, ale roste procento nemocných se srdečním selháním po infarktu 

myokardu (Widimský et al., 2013).  

          Léčba CHSS je velmi nákladná. Ve věkové skupině pacientů nad 65 let je CHSS 

příčinou přibližně 20% hospitalizací. Onemocnění je charakteristické opakovanými 

epizodami zhoršení, které vyžadují nejen úpravu léčby, ale často i hospitalizaci. 

Farmakologická léčba CHSS vychází z patofyziologických poznatků o zvýšené 

neurohumorální aktivaci, která tento syndrom provází.  Nejdůležitější součástí léčby 

jsou léky, které ovlivňují sympatický nervový systém a renin-angiotenzin-aldosteronový 

systém. Významné místo mají betablokátory, inhibitory ACE a blokátory 

mineralokortikoidních receptorů (Málek 2010). Stále častěji jsou používány 

nefarmakologické metody, je to například resynchronizační léčba, implantace 

kardiverteru-defibrilátoru v rámci prevence náhlé smrti nebo katetrizační ablace arytmií. 

Pokročilé CHSS vyžaduje v indikovaných případech zavedení mechanické srdeční 

podpory. Moderní farmakologickou léčbou a nefarmakologickými postupy se podařilo 

v posledních dvou desetiletích výrazně prodloužit život nemocných, nicméně ve většině 

případů lze průběh CHSS pouze zpomalit. Pokročilé CHSS je spojeno se špatnou 

prognózou, která je srovnatelná s prognózou některých zhoubných nádorů. Více než 
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polovina nemocných zemře v průběhu pěti let od stanovení diagnózy (Mosterd et al., 

2001). Dlouhodobé sledování nemocných ukazuje, že i při správně nastavené léčbě 

většinou nedokážeme zabránit dalšímu nepříznivému průběhu, pak jedinou možností, 

jak zlepšit prognózu, je transplantace srdce. Ve vybraných případech je zavedena 

mechanická srdeční podpora jako destinační léčba. 

1.2. Transplantace srdce 
          Ortotopická transplantace srdce (OTS) je v současné době zavedenou léčebnou 

metodou pokročilého srdečního selhání. V České republice se OTS provádějí ve 2 

centrech – v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze a v Centru 

kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně. Do konce roku 2017 bylo 

v ČR provedeno celkem 1693 transplantací srdce, z toho 1121 v IKEM. V současné 

době je ve světě přibližně 470 center provádějících OTS, jednoroční přežívání dosahuje 

86% a pětileté 76% pacientů. K transplantaci srdce jsou indikováni pacienti s 

terminálním srdečním selháním, u kterých byly vyčerpány všechny ostatní možnosti 

léčby (Málek 2008). Podmínkou je absence závažných přidružených onemocnění, 

předpoklad dobré spolupráce a dobré sociální zázemí. Ke zlepšení výsledků, které jsme 

v průběhu doby zaznamenali, přispělo nejen zdokonalení chirurgické techniky, ale také 

pokrok v imunosupresivní léčbě. Historickým mezníkem v transplantologii bylo v roce 

1978 zavedení nového imunosupresiva ze skupiny inhibitorů kalcineurinu, cyklosporinu 

A, které vedlo ke zlepšení přežívání po orgánových transplantacích.  Od svých počátků 

zaznamenal transplantační program značný vývoj, uvolnila se indikační kritéria, 

prohloubily se znalosti celé problematiky, jsou k dispozici a stále se hledají nová 

imunosupresiva. Limitem lepšího dlouhodobého přežívání je koronární nemoc štěpu, 

infekční komplikace a malignity (Špinarová 2010). Po provedené srdeční transplantaci 

je třeba počítat s řadou komplikací způsobených vedlejšími účinky imunosupresiv. Patří 

k nim hypertenze, renální dysfunkce a metabolické poruchy. 

1.3. Imunosuprese po transplantaci srdce 
          Cílem imunosuprese je potlačení rejekce štěpu. Imunosupresiva jsou podávána po 

celý život nemocného a dále nárazově v případě léčby akutní rejekce. Indukční 

imunosuprese umožňuje zabránit rejekci štěpu v období, kdy je imunitní odpověď na 

antigen nejintenzivnější, nejčastěji jsou používány polyklonální protilátky. Udržovací 

imunosuprese sestává z kombinace imunosupresiv, která ovlivňuje imunitní reakci na 



- 9 - 
 

 

více úrovních, vždy jsou přítomny inhibitory kalcineurinu (CNI), které se kombinují s 

antiproliferačně působícím imunosupresivem (mykofenolát mofetil) a kortikoidy. Volba 

imunosupresivní kombinace vychází z obvyklých doporučených schémat, kterou je 

nutno modifikovat individuálně. 

1.3.1. Inhibitory kalcineurinu 

          Objev cyklosporinu A znamenal významný předěl ve vývoji imunosuprese. 

Cyklosporin je cyklický peptid, který byl izolován z vláknité houby Tolypocladium 

inflatum získané z půdních vzorků odebraných na náhorní rovině Hardanger Vidda v 

jižním Norsku. Jako první jej použil Calne v roce 1979 (Calne et al., 1979). Cyklosporin 

se poté stal poměrně rychle standardní součástí imunosupresivní profylaxe. Po zavedení 

cyklosporinu se snížil výskyt akutních rejekcí a zlepšilo se jednoroční přežívání u 

pacientů po transplantaci srdce, jež vzrostlo na 80% (Bolman et al., 1987).   

          Takrolimus (Tac) je novější makrolidové imunosupresivum. Byl objeven v roce 

1984 ve vzorcích půdy poblíž japonské hory Tsukuba. Houba, ze které byl extrahován, 

byla pojmenována Streptomyces tsukubaensis (Kino et al., 1987). Do klinické praxe se 

Tac dostal v polovině 90. let (Pirsch 1997). 

1.3.2. Mechanismus účinku kalcineurinu 

          Účinek CNI spočívá především v inhibici syntézy interleukinu 2 (IL-2), a to 

mechanismem blokujícím kalcineurin (obr. 1). IL-2 je hlavním cytokinem způsobujícím 

proliferaci T lymfocytů. Intracelulárně se cyklosporin i takrolimus vážou na 

imunofiliny, bílkoviny v buněčném cytosolu. Takto vytvořený komplex blokuje aktivitu 

enzymu kalcineurinu, proteinu ovlivňujícím intracelulární přenos kalcia. Výsledkem 

uvedené inhibice je potlačení produkce cytokinů, především IL-2 a interleukinu 3 (IL-

3), tumor nekrotizujícího faktoru  („tumor necrosis factor “ - TNF ) a interferonu  

(IFN ). I když je mechanismus účinku takrolimu a cyklosporinu velmi podobný, bylo 

prokázáno, že na molekulární úrovni je takrolimus 50-100 násobně účinnější (Peters et 

al., 1993). Cyklosporin i takrolimus jsou lipofilní látky, které volně difundují přes 

buněčné membrány T lymfocytů, po průniku do buňky se každý z nich váže na jiný typ 

imunofilinu. Cyklosporin vytváří vazbu s cyklofilinem  a  takrolimus  s  FK vazebným 

proteinem („FK binding protein“ - FKBP), tím lze vysvětlit jejich rozdíly v 

intracelulární a tkáňové distribuci. Inhibice kalcineurinu však není jediným 

mechanismem účinku takrolimu.  
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Obr. 1  Zjednodušený model intracelulárního působení CNI 
 
Ag = antigen, TCR= receptor T lymfocytu (T cell receptor), NF-AT = cytoplazmatická 

podjednotka nukleárního faktoru aktivace T lymfocytů, PL = fosfolipáza, FKBP = FK vazebný 

protein (protein nesoucí molekulu takrolimu), IL-2 = interleukin 2,  IL-3 = interleukin 3, TNF  

= tumor nekrotizující faktor  (tumor necrosis factor ), IFN   = interferon      

        

Takrolimus působí také na další procesy řízené kalcineurinem, moduluje aktivitu 

enzymů, které se podílejí na produkci volných radikálů a následně působí buněčné 

poškození. Rovněž bylo zjištěno, že se takrolimus na rozdíl od cyklosporinu významně 

podílí na stimulaci apoptózy (programované buněčné smrti) T-lymfocytů aktivovaných 

antigenem (Migita et al., 1999).  

Takrolimus blokuje také jiné cesty aktivace T buněk, potlačuje expresi mRNA pro 

interleukin-10, cytokinu, který se podílí na rozvoji akutní rejekce (Suthathiran 1997). 

Dále bylo prokázáno, že takrolimus více potlačuje tvorbu protilátek proti lidským 

leukocytárním antigenům (anti HLA) než cyklosporin (Woo et al., 1990). V neposlední 

řadě se cyklosporin liší od takrolimu v míře exprese transformujícího růstového faktoru 
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ß (TGF ß), hlavního regulátoru fibrogeneze, při podávání takrolimu byl v ledvinných 

štěpech signifikantně méně přítomen (Matl et al., 2005). 

 

1.3.3 Vedlejší účinky inhibitorů kalcineurinu 

          Inhibitory kalcineurinu se staly nedílnou součástí imunosupresivních režimů. 

V posledních letech byl cyklosporin nahrazen účinnějším takrolimem. Podávání 

imunosupresiv však s sebou přináší určitá omezení. Mezi nejvýznamnější komplikace 

vyvolané vedlejšími účinky kalcineurinových inhibitorů patří systémová hypertenze 

a porucha funkce ledvin. 
 

1.4. Patofyziologické mechanismy nefrotoxicity a arteriální hypertenze, 

které jsou spouštěny působením CNI 
 
Nefrotoxicita 
          Nefrotoxicita patří k  častým a nejzávažnějším nežádoucím účinkům CNI.  Již 

v roce 1984 popsal Myers u 17 pacientů po OTS zhoršení glomerulární filtrace po 

jednoročním podávání cyklosporinu, u 2 pacientů došlo dokonce k nezvratnému selhání 

ledviny, z biopsie ledvin bylo patrné tubulointersticiální poškození a fokální 

glomerulární skleróza (Myers et al., 1984). Tato problematika je stále aktuální, o čemž 

svědčí údaje z mezinárodního registru, kdy polovina pacientů po OTS má renální 

dysfunkci (52%) a 5-10 % pacientů dospěje do stadia nezvratného selhání ledvin 

(Frimat et al., 1998 a Parry et al., 2000). Progresivní dysfunkci ledvin potvrdila také 

naše předchozí analýza pacientů po OTS, po 5 letech měla kreatinin v séru >150 µmol/l 

polovina nemocných (Hošková et al., 2008). Hlavní příčinou je nefrotoxicita 

kalcineurinových inhibitorů, i když vztah mezi kumulativní dávkou cyklosporinu a 

stupněm nefrotoxicity se nepodařilo prokázat (Viklický et al., 1999). Multivariantní 

analýza ukázala, že nezávislým rizikovým faktorem je ischemická choroba srdeční 

(ICHS) u příjemce, zřejmě jako marker celkové aterosklerózy a hypertenze (Hošková et 

al., 2008). Podávání CNI může vést k rozvoji akutního nebo chronického poškození 

ledvin.      

           Akutní poškození ledvin je způsobeno vazokonstrikcí aferentní arterioly a může 

k němu dojít již po první dávce CNI. Projevuje se poklesem glomerulární filtrace a 

následně vzestupem kreatininu (Andoh et al., 1997), může být doprovázeno hypertenzí, 

hyperkalemií, tubulární acidózou a zvýšenou reabsorpcí sodíku s následnou oligurií. 
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Tento akutní hemodynamický efekt je funkční změnou, závislou na dávce a je obvykle 

reverzibilní po její redukci.  

          CNI způsobují také strukturální změny v ledvinách, pak hovoříme o chronické 

formě nefrotoxicity (Vítko a Viklický 2004), která bývá progresivní a může se podílet 

na selhání ledvin. Klinické a histologické projevy nefrotoxicity jsou při použití 

cyklosporinu nebo takrolimu prakticky shodné (McCauley 1993). Nejspecifičtější 

známkou CNI nefrotoxicity je hyalinóza aferentních arteriol a tubulární atrofie spojená 

s fibrózou. Změny postihují i glomeruly, kde dochází ke skleróze různého stupně. 
 
Potransplantační hypertenze 
           Příčina arteriální hypertenze po transplantaci je multifaktoriální, přičemž 

nejvýznamnějším patofyziologickým mechanismem je nefrotoxicita CNI.  Po OTS 

dochází k poruše regulace krevního oběhu v důsledku denervace srdce, proto 

nezaznamenáme obvyklý pokles krevního tlaku v nočních hodinách (Idema et al., 

1994). CNI zřejmě ovlivňují řadu systémů, které hrají zásadní úlohu v regulaci krevního 

tlaku (renin-angiotenzinový systém, sympatický nervový systém, endotelinový systém, 

systém oxidu dusnatého a volné kyslíkové radikály). Dochází k retenci sodíku a 

systémové vazokonstrikci. Přetrvávání hypertenze podporuje vznik hypertrofie 

myokardu srdečního štěpu (Nakata et al., 2000). Hypertenze po OTS je častým jevem, 

vyskytuje se u 72 % pacientů v prvním roce a u 92% v 5. roce (Lund et al., 2014). 

Léčba potransplantační hypertenze je komplikovaná, protože dochází k velkým 

výkyvům krevního tlaku a u většiny nemocných dosáhneme účinné kontroly krevního 

tlaku až podáváním kombinace antihypertenzních léků.   

 
Patofyziologické mechanismy 
        Poznatky z dřívějších studií o nefrotoxicitě cyklosporinu vedly k dalšímu výzkumu 

zaměřeného na patofyziologii tohoto procesu. Na rozvoji chronické nefrotoxicity, 

kterou spouštějí CNI se podílí řada faktorů (Hošková et al., 2017), (obr. 2). Dochází k 

aktivaci renin-angiotenzinového (Lee 1997, Mervaala et al., 1999) a sympatického 

nervového systému (Murray et al., 1985), ke zvýšené produkci endotelinu-1 (Kohan 

1997, Lanese a Conger 1993), aktivaci oxidačního stresu (Nishiyama et al. 2003) a 

snížení produkce oxidu dusnatého (Curtis 2002, Naesens et al., 2009). 
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Obr. 2  Patofyziologické mechanismy hypertenze a chronické nefrotoxity spouštěné CNI 
 
CNI = kalcineurinový inhibitor, NO = oxid dusnatý, ROS = reaktivní formy kyslíku, NCC = 

sodíko-chloridový přenašeč (tzv. thiazid senzitivní Na+-Clˉ kontransportér), NHE3 = sodíko-

vodíkový výměník typu 3, NKCC2 = sodíko-draselno-chloridový přenašeč, Na+K+-ATP (Na+-

K+-ATP áza) = sodíková pumpa (Na+-K+-dependentní adenosintrifosfatáza) 

 

Všechny tyto procesy způsobují systémovou a renální vazokonstrikci, což vede k 

rozvoji endoteliální dysfunkce, hypertenze a poškození ledvin (obr. 3). Kromě toho 

CNI vyvolávají ještě další změny, jako je snížená produkce prostacyklinů a zvýšená 

syntéza tromboxanu a TGF β (Campistol et al., 2001). Některé studie naznačují změnu 

regulace intracelulárního vápníku (Lo Russo et al., 1996), nedostatek hořčíku (Mervaala 

et al., 1997) a snížení produkce dopaminu v ledvinách (Pestana et al., 1995). Oxidační 

stres (Nishiyama  et al., 2003) a změny v metabolismu HDL cholesterolu jsou dalšími 

mechanismy, kterými působí  CNI na kardiovaskulární systém (Singh et al., 2014).  V 

neposlední řadě porucha výměny sodíku v ledvinách je také způsobena CNI toxicitou 

(Hoorn et al., 2011). 
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Obr.3. Hlavní systémy, které jsou aktivovány působením CNI a jejich vzájemná interakce,  

            jež vede k rozvoji endoteliální dysfunkce, hypertenze a poškození ledvin  

 

 1.4.1 Renin-angiotenzinový systém 
          Základní a nejdůležitější funkcí renin-angiotenzinového systému (RAS) je 

udržovat relativně konstantní složení elektrolytů, objem extracelulární tekutiny a krevní 

tlak. V případě jeho nepřiměřené aktivace vyvolané nadbytkem soli v potravě či 

poškozením ledvin je RAS hlavním činitelem rozvoje hypertenze. Základní schéma a 

možnosti blokády RAS znázorňuje obr. 4.  

Renin má důležitou úlohu na počátku aktivace RAS, protože štěpí plazmatický 

angiotenzinogen (AGT) na angiotenzin I (ANG I). Tento peptid nepůsobí jen jako 

proteáza konvertující ANG I, ale též spolu s proreninem jako hormon stimulující 

proreninový receptor. Renin se tvoří hlavně v granulárních buňkách 

juxtaglomerulárního aparátu, ale také je prokázána jeho produkce přímo v  renálních 

tubulech (Navar 2013).  
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Obr. 4   Základní schéma a možnosti blokády renin-angiotenzinového systému 
 
ANG I = angiotenzin I, ACE = angiotenzin konvertující enzym, ANG II = angiotenzin II, ANG 

III = angiotenzin III, ANG IV = angiotenzin IV, ACE 2 = angiotenzin konvertující enzym 2, 

ANG-(1-7) = angiotenzin 1-7, Mas receptor = receptor pro angiotenzin 1-7. 

Angiotenzinogen je štěpen reninem na ANG I, ze kterého prostřednictvím ACE vzniká ANG II. 

Ten je rovněž tvořen alternativními cestami, a to účinkem dalších proteáz. První možností 

vzniku ANG II přímo z angiotenzinogenu je tzv. non reninová cesta za pomoci non-reninových 

proteáz. Druhou cestou vzniku ANG II je štěpení ANG II chymázou nebo chymostatin-

senzitivním ANG-generujícím enzymem na ANG II (tzv. non ACE cesta). ANG II je 

metabolizován různými proteolytickými enzymy, které jsou souhrnně nazývány 

angiotenzinázami. Z ANG II vzniká ANG III (nazývaný rovněž jako ANG 2-8), další degradací 

pak vznikne ANG IV (respektive angiotenzin 3-8). ANG II i degradační produkty stimulují ve 

větší nebo menší míře receptory AT1 a AT2-AT4.  Konvertující enzym ACE-2 přeměňuje ANG 

II na angiotenzin 1-7. Biokonverze z ANG II na ANG 1-7 se děje prostřednictvím konvertujícího 

enzymu ACE-2. ANG (1-7) má svůj Mas receptor.  
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           Sekrece reninu je kontrolována třemi mechanismy: 1) intrarenálním 

baroreceptorovým mechanismem, 2) mechanismem macula densa a 3) renálním 

sympatickým nervovým systémem. Zvýšené množství filtrovaného sodíku v oblasti 

macula densa způsobí zvýšenou reabsorpci sodíku a dojde k poklesu sekrece reninu, 

naopak pokles dodávky sodíku do macula densa sekreci sodíku stimuluje. Granulární 

buňky juxtaglomerulárního aparátu fungují jako baroreceptory. V případě poklesu 

krevního tlaku, který vždy doprovází pokles efektivního cirkulujícího objemu, dochází 

ke zvýšenému uvolňování reninu a naopak. Granulární buňky jsou bohatě inervovány 

sympatickými nervovými pleteněni. Při poklesu krevního dochází k aktivaci 

sympatického nervového systému, což přímo stimuluje sekreci reninu z granulárních 

buněk. V regulaci sekrece reninu má důležité místo plazmatický angiotenzin II, který 

sekreci reninu inhibuje.  

          Dalším krokem je štěpení ANG I za pomoci angiotenzin konvertujícího enzymu 

(ACE) na angiotenzin II (ANG II). ANG II je silným vazokonstrikčním činitelem, který 

zvyšuje kontraktilitu myokardu a kontrakci hladkých svalů cév, stimuluje uvolňování 

katecholaminů z dřeně nadledvin a z periferních zakončení sympatických nervů. 

Stimuluje syntézu a uvolňování aldosteronu. ANG II dále zvyšuje uvolňování 

antidiuretického hormonu v mozku a zvyšuje pocit žízně. Významně ovlivňuje 

inzulínovou senzitivitu v periferních tkáních. Nejdůležitější účinky má ANG II v 

ledvinách, kde ovlivňuje tubulární transport a renální hemodynamiku (Navar et al., 2002 

a Siragy 2006). ANG II zvyšuje reabsorpci sodíku v tubulech a má přímé 

vazokonstrikční účinky na aferentní a eferentní arteriolu. Preferenční je konstrikce 

eferentní arterioly. Zúžení průsvitu eferentní arterioly sníží hydrostatický tlak v 

postglomerulárním oddílu cirkulace, sníží se intersticiální tlak a zvýší se reabsorpce soli 

a vody v ledvinách. ANG II dále zvyšuje citlivost tubuloglomerulární zpětné vazby, což 

způsobí pokles glomerulární filtrace a později i pokles vylučování sodíku. 

Kombinovaný účinek ANG II na renální hemodynamiku spolu se zadržování sodíku 

vede k retenci tekutin a k rozvoji hypertenze a poškození ledvin. Vzestup krevního tlaku 

je souhrou zvýšení cirkulující tekutiny (volum-dependentní složka) a zvýšeného 

periferního odporu při vazokonstrikci (rezistenční složka).  

          ANG II vykazuje významné dlouhodobé proliferační účinky (Neilson et al., 

1993), trvá-li stimulace ANG II chronicky, dochází k vývoji endoteliální dysfunkce, 

kdy selhávají vazodilatační mechanismy (zejména klesá dostupnost oxidu dusnatého), 

až dojde k přestavbě cévní stěny při proliferaci vaziva a hypertrofii svaloviny, zvyšuje 
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se cévní odpor a fixuje se hypertenze. ANG II dále přispívá ke vzniku zánětu a fibróze 

ledvin (Rüster et al., 2011), což má za následek změny v renálních funkcích i ve výši 

krevního tlaku. ANG II vede k tomu, že je endotel více propustný a adhezivní pro 

destičky. Podporuje trombotický děj tím, že zvyšuje koncentraci inhibitoru aktivátoru 

plazminogenu I. Lze tedy shrnout, že ANG II má velmi mohutné vazokonstrikční, 

volum expanzivní a protrombogenní účinky a je klíčovým faktorem v rozvoji 

hypertenze, onemocnění ledvin, aterosklerózy, diabetu a srdečního selhání.   

          Proto byly vyvinuty inhibitory ACE (ACEi), léky které inhibují angiotenzin 

konvertující enzym, čímž dochází k poklesu tvorby ANG II (obr. 4). Výsledkem je pak 

pokles periferní cévní rezistence, natriuretický a diuretický účinek a příznivé ovlivnění 

endoteliální funkce. Vedle klasické cesty přes ANG I a ACE jsou známé i alternativní 

cesty vzniku ANG II účinkem dalších proteáz nebo peptidáz (chymáza, trypsin, 

chymotrypsin, katepsin G), proto klinické použití inhibitoru angiotenzin konvertujícího 

enzymu (ACEi) nemusí zcela zablokovat aktivitu RAS. ACEi zároveň zpomalují 

odbourávání bradykininu, jež částečně antagonizuje účinky ANG II. 

          Angiotenzin III (ANG III) vzniká z angiotenzinu II působením endopeptidáz. 

ANG III navozuje vazokonstrikci cév a zvyšuje krevní tlak nejen na periferii, ale i v 

CNS, pravděpodobně se podílí na cirkadiálním rytmu krevního tlaku. Další degradací 

pak vzniká angiotenzin IV (ANG IV), který stimulací NO syntázy zvyšuje nabídku 

oxidu dusnatého a navodí vazodilataci. ANG III a IV jsou méně účinné a jsou obsaženy 

v cirkulaci v mnohem menších koncentracích než ANG II (Mehta et al., 2007). 
 
Specifické receptory RAS 

          V cílových tkáních je účinek RAS umožněn pomocí několika typů receptorů pro 

angiotenzin II, z nichž jsou nejvíce prozkoumány receptory AT1 a AT2. Většina 

hypertenzních účinků ANG II (vazokonstrikce, retence sodíku) je zprostředkována 

specifickými receptory pro ANG II, AT1 receptory (Červenka et al., 1999, Navar 2013, 

Carey 2015). Kromě ledvin se AT1 receptory vyskytují v řadě dalších orgánů včetně 

srdce a mozku. Účinek na kardiovaskulární systém je dán vazokonstrikcí, vzestupem 

krevního tlaku, zvýšením kontraktility myokardu a proliferací buněk myokardu i cévní 

stěny. Renální účinek vychází ze stimulace tubulární reabsorpce sodíku, zpětnovazebné 

blokády uvolnění reninu a vzestupu intraglomerulárního tlaku. V mozku způsobují 

uvolňování vazopresinu, zvyšují pocit žízně, aktivují sympatikus a regulují krevní tlak. 

Vliv na nadledviny s vyplavením aldosteronu dále stimuluje retenci sodíku a vody. 
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Receptory AT1 aktivují proliferativní procesy a podporují zánětlivou odpověď a 

oxidační stres. Blokáda AT1 receptorů prostřednictvím léků, antagonistů receptorů  

angiotenzinu II typu AT1 (AT1 blokátory), má řadu příznivých účinků spočívajících 

v poklesu krevního tlaku, zlepšení funkce endotelu, poklesu rentence sodíku, vody a 

snížením proteinurie (Navar et al., 2002, Carey a Siragy 2003, Carey 2015).  

          Receptory AT2  jsou funkčními antagonisty AT1 receptorů, zvyšují exkreci 

sodíku, mají antiproliferační efekt a zprostředkovávají pomocí stimulace oxidu 

dusnatého cévní vazodilataci (Dinh et al., 2001, Mehta a Griendling 2007). AT2 

receptory jsou výrazně exprimovány ve fetálních ledvinách, ale postnatálně dochází k 

jejich poklesu. AT2 receptory byly také detekovány v srdci, nadledvinách a mozku 

(Dinh at al., 2001). Kromě vazodilatačních účinků inhibují AT2 receptory syntézu 

reninu (Siragy et al., 2005). V dospělosti se uplatňují spíše při udržení průtoku 

prostřednictvím vazodilatačního a antiproliferačního působení. Účinek AT3 receptorů je 

nejasný, předpokládá se aktivace trombocytů a receptory AT4 zprostředkují uvolnění 

inhibitoru aktivátoru plazminogenu.  

          Angiotenzin 1-7 (ANG 1-7) je tvořen přímo z ANG I účinkem karboxypeptidáz  

(endopeptidázou nebo neprilysinem) nebo z ANG II působením vysoce účinného 

angiotenzin konvertujícího enzymu 2 (ACE 2). ANG 1-7 má antiproliferační a 

antihypertenzní účinky a působí jako fyziologický antagonista ANG II. Potenciální 

nerovnováha mezi vazokonstrikčním ramenem (osa ACE-ANG II-receptor AT1) a 

ramenem vazodilatačním (osa ACE 2- ANG 1-7- Mas receptor) může přispět k 

hypertenzi nebo hypotenzi (Navar 2013). Stimulace Mas receptoru cestou ANG 1-7 

vede k aktivaci endoteliální NO syntázy. Následné uvolňování NO indukuje 

vazodilataci (Carey 2015). Diuretický a natriuretický účinek ANG 1-7 je částečně 

způsoben vazodilatací v ledvinách, ale může být také způsoben inhibicí reabsorpce 

sodíku a vody v nefronu.  
 
Úloha intrarenálního RAS v regulaci renálních funkcí 

          Intrarenální RAS byl popsán v některých in vivo pokusech jako nezávislý funkční 

tkáňový systém. V těchto studiích vedla intrarenální inhibice RAS k významnému 

zvýšení renální hemodynamiky a exkrece sodíku a vody. Později byla v ledvinách 

prokázána přítomnost všech komponent RAS (Navar et al., 2002, Carey a Siragy 2003). 

Renin je produkován nejen buňkami juxtaglomerulárního aparátu, ale i buňkami 

proximálních tubulů.  
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         AGT produkovaný v buňkách proximálního tubulu slouží jako zdroj pro 

intratubulární a intersticiální ANG I a ANG II. Je také vylučován přímo do lumen 

tubulů, kde je poté štěpen přítomným reninem na ANG I. Na kartáčovém lemu buněk 

proximálních tubulů je ANG I přeměněn pomocí ACE na ANG II (Carey a Siragy 

2003). Lokální exprese mRNA pro AGT je stimulována ANG II a tato pozitivní zpětná 

vazba vede k lokální produkci substrátu, jenž je zvyšován jeho vlastním produktem, což 

pravděpodobně přispívá ke zvyšování intrarenální produkce ANG II během hypertenze 

(Navar et al., 2002). Koncentrace ANG II a ANG I v intersticiální i v proximální 

tubulární tekutině jsou mnohem vyšší než plazmatické koncentrace (Nishiyama et al., 

2002, Carey a Siragy 2003). Na zvýšených intrarenálních koncentracích ANG II se 

podílí jak intrarenálně vyprodukovaný ANG II, tak ANG II internalizovaný pomocí 

AT1 receptory-zprostředkované endocytózy. ANG II se nachází v renálních 

endozómech spolu s ANG I, AT1 receptory a ACE, což přispívá k celkovým 

koncentracím ANG II měřeným v ledvinných homogenátech (Navar et al., 2002). 

Intrarenální koncentrace ANG II jsou mnohonásobně vyšší než plazmatické a většina 

intrarenálního ANG II je tvořena právě v ledvinách (Nishiyama et al., 2002). 

Vliv ihibitorů kalcineurinu na aktivaci renin-angiotenzinového systému 

          Řada důkazů svědčí o účasti RAS na toxicitě cyklosporinu A (Mervaala et al., 

1997, Pichler et al., 1995). Jedním z možných vysvětlení je to, že CNI podporují 

zvýšení ANG II v ledvinách. Tato pozorování byla potvrzena u cyklosporinu (Hoorn et 

al., 2012, Nishyiama et al., 2003), ale méně zkušeností je u takrolimu (Stillman et al., 

1995).  Cyklosporin přímo působí na zvýšení plazmatické aktivity reninu, který se tvoří 

v juxtaglomerulárním aparátu. Kromě toho cyklosporin stimuluje destičkový růstový 

faktor a TGF-ß v juxtaglomerulárních buňkách, tyto růstové faktory pak potencují 

sekreci reninu. Zvýšená sekrece reninu je také aktivována sekundárně díky 

hemodynamickému efektu CNI, který způsobuje intrarenální vazokonstrikci, 

ischemické nefrony pak podněcují zvýšení plazmatické reninové aktivity. Zvýšení 

krevního tlaku přispívá k renálnímu postižení a následně dochází ke zvýšení 

plazmatické reninové aktivity. Vzniká tedy bludný kruh: CNI zvyšují produkci reninu, 

renin snižuje průtok krve v ledvinách, dochází k lokální ichemii v ledvinách, což dále 

potencuje uvolňování reninu a zhoršuje se CNI nefrotoxicita.  Zvýšení plazmatické 

reninové aktivity může být jak příčinou, tak důsledkem renálního postižení vyvolaného 

kalcineurinovými inhibitory. 
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1.4.2 Sympatický nervový systém 
          Sympatický nervový systém je hlavním mediátorem akutních změn krevního 

tlaku a srdeční frekvence a může se podílet na vzniku a udržování arteriální hypertenze 

(Esler et al., 2003, Victor a Shafiq 2008). Zvýšení sympatické nervové aktivity 

způsobuje nejen vazokonstrikci, ale napomáhá také zadržování sodíku v ledvinách. 

Kombinací vazokonstrikce, poruchy endoteliální funkce a hypertrofie stěny cévní se 

zvyšuje periferní rezistence a dále dochází ke strukturálním změnám včetně hypertrofie 

levé komory srdeční. Dlouhodobě působící stres potencuje stimulaci autonomních 

nervových center v oblasti hypothalamu a porušuje se tak rovnováha mezi tonem 

sympatiku a parasympatiku. Nadměrná aktivita sympatiku se přenáší do periferie. Na 

krátkodobý vzestup krevního tlaku reagují baroreceptory, trvá-li nadměrné dráždění 

baroreceptorů delší dobu, dojde ke zmenšení jejich citlivosti. Zvýšená aktivita 

sympatického nervového systému zasahuje tedy rozhodujícím způsobem do 

patofyziologie hypertenze, zhoršuje projevy srdečního selhání i renálního postižení. 

(DiBona 2004, Kobuchi et al., 2014). Sympatická nervová vlákna přicházející do ledvin 

(aferentní dráha) jsou zakončena v cévní stěně, v juxtaglomerulárním aparátu a v 

renálních tubulech. Stimulace těchto nervových vláken zvyšuje též uvolňování reninu, 

zvyšuje reabsorpci sodíku v tubulech a snižuje průtok krve ledvinou. Následné snížení 

průtoku krve ledvinou a snížení glomerulární filtrace je pak spojeno s poškozením 

renální funkce. Také chronické onemocnění ledvin včetně renálního selhání je spojeno s 

hyperaktivitou sympatiku. 

Aktivace sympatického nervového systému potencovaná CNI 

          Na patofyziologii hypertenze a renální dysfunkce po transplantaci srdce má vliv 

zvýšená sympatická aktivita potencovaná přímým účinkem CNI (Scherrer et at., 1990). 

Ve studiích in vitro cyklosporin zvýšil postsynaptickou excitaci (Victor et al., 1995).  

Cyklosporin ovlivňuje sympatický nervový systém dvojím mechanismem. Přímé 

centrální působení je zprostředkováno jednak aktivací glutaminergních 

neurotransmiterů, které pak aktivují fosfoprotein synapsin (Grassi 2009) nebo zvýšenou 

renální aferentní signalizací, která je vyvolaná zúžením renálního řečiště (Zhang et al., 

2000).  V důsledku zvýšené sympatické aktivity v ledvinách dochází k relativní retenci 

sodíku a zvýšení objemu. Vazokonstrikce renálního řečiště pak přispívá ke zvýšení 

krevního tlaku. Studie Zhanga ukázala, že přítomnost synapsinu v aferentních 

nervových zakončení ledvin myší hrála důležitou roli při vzniku hypertenze po expozici 
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cyklosporinem. Obecně se uznává, že renální sympatické nervy hrají důležitou roli při 

regulaci reabsorpce sodíku v tubulech (Quan a Baum 2001). Zvýšená renální 

sympatická nervová aktivita přispívá výrazně k renálnímu funkčnímu postižení, které se 

zdá být nezbytné pro vývoj různých forem hypertenze. 

 

1.4.3 Endotelinový systém    
          Endoteliny (ET) a jejich receptory jsou úzce zapojeny do fyziologické regulace 

krevního tlaku a sodíkové homeostázy. ET přímo regulují srdeční výdej, činnost 

periferního a centrálního nervového systému, regulují vylučování sodíku a vody v 

ledvinách a systémovou vaskulární rezistenci. Endotelin 1 (ET-1), peptid vytvářený v 

endotelových buňkách s vysokou vazokonstrikční aktivitou, byl objeven v roce 1988 

(Yanagisawa et al., 1988). Uvolňování ET-1 je stimulováno různými endogenními 

látkami, jako je ANG II, antidiuretický hormon, trombin a cytokiny. Produkce ET-1 je 

inhibována uvolňováním prostacyklinu, atriálního natriuretického peptidu a oxidu 

dusnatého. Proto ET-1 hraje hlavní roli ve funkčních a strukturálních změnách 

pozorovaných u arteriální a plicní hypertenze, glomerulosklerózy, aterosklerózy a 

srdečního selhání. ET-1 se váže na specifické endotelinové receptory typu A a B. ETA 

receptory jsou přítomny v hladkých svalech a myocytech, ETB receptor byl nalezen v 

endotelových buňkách a renálních tubulech. V cévách se ETA receptory nacházejí 

převážně v buňkách hladkého svalstva, zatímco ETB receptory jsou lokalizovány v 

endotelových buňkách a do určité míry také v buňkách hladkých svalů, makrofázích a 

renálních tubulárních buňkách (Kohan et al., 2011).  

          ETA a ETB receptory se chovají protichůdně. Aktivace ETA vyvolává v cévách 

dlouhotrvající vazokonstrikci, kromě toho způsobuje proliferaci buněk v různých 

tkáních a fibrózu. Naopak, aktivace receptorů ETB stimuluje uvolňování NO a 

prostacyklinů a zpočátku vede k vazodilataci. Receptor ETB také zabraňuje apoptóze a 

je odpovědný za uvolňování  ET-1 a jeho zpětné vychytávání endoteliálními buňkami, 

zejména v plicích a ledvinách. (Lüscher a Barton 2000).  Ledviny mají zvláštní význam 

v produkci ET (Kitamura et al., 1989). ET-1 reguluje renální vaskulární rezistenci 

přímou interakcí agonistů s ETA a ETB receptory, a tím dochází k modulaci aferentního 

a eferentního odporu arteriol. ET-1 zvyšuje obsah intracelulárního Ca 2+ v 

preglomerulárních hladkých svalových buňkách, což vede k renální mikrovaskulární 

vazokonstrikci. ET-1 také je důležitým regulátorem exkrece sodíku a vody v ledvinách. 

Vliv ET-1 na mesangiální buňky a podocyty podporuje buněčné změny, které mají za 
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následek glomerulosklerózu, proteinurii a fibrózu. Endotelin podporuje buněčnou 

proliferaci a hypertrofii, což jsou faktory přispívající k progresi chronického 

onemocnění ledvin. Produkce renálního ET-1 se zvyšuje u diabetu, obezity, imunitních 

onemocnění, při zvýšené aktivitě reaktivních forem kyslíku a u nedostatku oxidu 

dusnatého (Barton a Yanagisawa 2008). Další studie prokázaly, že renální ET-1 se také 

spolupodílí na patogenezi hypertenze (Dhaun et al., 2008). Povaha těchto 

patofyziologických regulací je komplexní a pravděpodobně závisí na stupni poškození 

ledvin (bez ohledu na základní příčinu) a je spojena se zvýšenou produkcí  ET-1 

ledvinami (Kohan 1997). Lze tedy shrnout, že aktivace ETB receptoru podněcuje 

produkci NO, vede k vazodilataci, podporuje vylučování sodíku, snižuje reabsorpci 

vody a inhibuje uvolňování reninu. ETA receptory působí opačně, podporují 

vazokonstrikci a buněčnou proliferaci. 
 
Vliv CNI na endotelinový systém 

          Preklinické studie prokázaly, že CNI silně potencují produkci ET-1, což je u 

pacientů po transplantaci léčených CNI spojeno se vzestupem krevního tlaku a 

rozvojem renální dysfunkce (Cauduro et al., 2005). Jedním z  hlavních 

patofyziologických účinků ET-1 je významný podíl na vzniku fibrózy. Poškození 

endotelu vede k aktivaci koagulační kaskády, uvolňuje se destičkový růstový faktor 

(PDGF) a zvyšuje se lokální produkce cytokinů. ET-1 aktivizuje nejen buňky 

tubulárního epitelu, ale především růstový faktor TGF-β, který je nejdůležitějším 

cytokinem ve fibrogenezi (Hutchinson 1999). Další studie ukázaly, že cyklosporin 

zvyšuje expresi růstového faktoru TGF-β1, který je zodpovědný za rozvoj fibrózy po 

transplantaci (Viklický et al., 2003). 

 

1.4.5 Oxid dusnatý 
          Oxid dusnatý (NO) je nejdůležitějším mediátorem vazodilatace. Uvolňuje se 

během konverze L-argininu na L-citrulin pomocí NO syntáz (NOS), (Wink a Mitchell 

1998). Jako radikál NO difunduje buněčnou membránou a aktivuje intracelulární 

guanylátcyklázu. Oxid dusnatý, tvořený v endotelu, difunduje do hladkých svalových 

buněk, kde aktivuje rozpustnou guanylátcyklázu a ta vytváří cyklický 

guanosinmonofosfát (cGMP), který snižuje hladinu intracelulárního kalcia, což vede k 

vazodilataci (Loscalzo 1995). NO také inhibuje signály apoptózy (programované 

buněčné smrti) pomocí cGMP a G kinázy. Při imunitních reakcích se NO podílí na 
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nespecifických obranných mechanismech, vyvolává produkci interferonu a zasahuje do 

procesu fagocytózy a zánětlivých reakcí. V kardiovaskulárním systému se NO 

významně podílí na regulaci vaskulárního tonu a krevního tlaku a v ledvinách ovlivňuje 

renální hemodynamiku a tubulární funkci (Wilcox 2005). V gastrointestinálním traktu 

relaxuje hladké svalstvo a má klíčový význam pro obranné schopnosti sliznice 

gastrointestinálního traktu. NO zprostředkuje vazodilataci v corpus cavernosum penisu 

a způsobuje erekci. Kromě toho NO inhibuje adhezi a agregaci trombocytů a inhibuje 

aktivaci leukocytů. V CNS hraje roli při strukturální morfogenezi mozku, reguluje 

tvorbu synapsí a uvolňování neurotransmiterů. NO je považován za jeden z mediátorů 

bolesti. 
 
Inhibiční efekt CNI na produkci oxidu dusnatého 

          K rozvoji nefrotoxicity přispívá též vaskulární efekt CNI způsobující dysfunkci 

endotelu. Přímý mechanismus však dosud nebyl objasněn. Je pravděpodobné, že CNI 

ovlivňuje všechny izoformy NOS různými mechanismy (Naesens et al., 2009), a tím se 

snižuje produkce NO. Snížená biologická dostupnost NO by mohla vést k nedostatečné 

vazodilataci a následně silnější vazokonstrikci, která se projeví hemodynamickými 

změnami v jednotlivých orgánech, včetně ledvin. Další možností by mohla být nižší 

dostupnost NO v důsledku působení jiných radikálů během oxidačního stresu a procesu 

poškození tkání, jako je ischemicko-reperfuzní poškození v renálních tubulech vedoucí 

k lokální apoptóze (Hortelano et al., 2000). Ukázalo se, že suplementace NO má 

ochranný efekt vůči nefrotoxicitě způsobené CNI (Lopau et al., 2000, Mansour et al., 

2002). Lze shrnout, že systém NO se významně podílí na nefroprotekci a jeho 

poškození vede k progresi hypertenze a nefrotoxicity vyvolané CNI. Proto 

antihypertenzní léčba, která pozitivně ovlivňuje systém NO, zejména zvýšením 

biologické dostupnosti NO, může zlepšit ochranu před nepříznivými účinky CNI. 

 

1.4.6 Oxidační stres 
          Buňky živého organismu v průběhu buněčného života prakticky nepřetržitě 

produkují volné radikály, reaktivní kyslíkové radikály označované též ROS (reactive 

oxygen species) či reaktivní dusíkaté radikály, RNS (reactive nitrogen species). V 

organismu vznikají jako přirozené meziprodukty aerobního metabolismu.  Jsou součástí 

přirozeného obranného systému a mají důležité funkce, zejména při fagocytóze a 

apoptóze. Nejdůležitějšími radikály jsou superoxid (O2-) a hydroxylový radikál (OH). 
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Peroxid vodíku (H2O2) není radikál, ale rychle oxiduje na radikály. Důležité je, že NO 

je také přítomen v živých buňkách jako radikál a může být přeměněn na jiné RNS. 

Produkce radikálů je řízena několika antioxidačními systémy, aby se zachovala 

rovnováha a ochránily se další buňky.      

          Oxidační stres je spojován s řadou patofyziologických stavů, které mohou vést k 

postižení kardiovaskulárního systému, přispívá k rozvoji arteriální hypertenze (Wilcox 

2005, Pacher et al., 2007) a aterosklerózy. Rovněž se podílí na poškození buněk a 

podporuje jejich stárnutí, podporuje zánětlivé procesy, nádorový růst a vývoj 

neurodegenerativních onemocnění. Za fyziologických podmínek k ochraně proti ROS 

přispívají mitochondrie díky svým antioxidačním systémům a inhibitoru ATP syntázy. 

Za patologických podmínek jsou oproti tomu jedním z největších zdrojů ROS a jsou 

zodpovědné za buněčnou smrt. Důležitá role ROS byla také prokázána při reperfuzi, 

protože mitochondrie zvyšují spotřebu kyslíku. Tento aktivní metabolismus může 

způsobit akumulaci ROS, a tím i riziko nevratného oxidačního poškození. Jelikož jsou 

ROS tvořeny v metabolicky aktivní tkáni takřka nepřetržitě, začala se intenzivně 

studovat úloha ROS v regulaci orgánových funkcí. V ledvinách se prokázal nejen 

vazokonstrikční efekt ROS, ale také vliv na tubulární reabsorpci sodíku, čímž se ROS 

mohou dlouhodobě uplatnit v regulaci krevního tlaku. Zvýšená akumulace O2- v 

ledvinách tak přispívá k rozvoji hypertenze (Kopkan a Červenka 2009). Navíc v 

předchozích studiích byly popsány některé mechanismy vzájemného působení mezi 

ANG II, NO a O2- (Wilcox 2005). Když se produkce O2- zvyšuje, snižuje se biologická 

dostupnost NO. Snížená aktivita NO a zvýšená vaskulární cévní rezistence v ledvinách 

způsobí pokles glomerulární filtrace, navíc se zvyšuje tubulární reabsorpce sodíku a tak 

může dojít k rozvoji hypertenze. 
 
Vliv inhibitorů kalcineurinu  na zvýšení aktivity volných kyslíkových radikálů 

          V experimentální studii Zhonga (Zhong et al., 1998) vedlo podávání 

cyklosporinu ke zvýšené aktivitě volných kyslíkových radikálů. Další klinická studie 

prokázala, že u pacientů po transplantaci ledvin nebo srdce byly zvýšené plazmatické 

hladiny radikálu peroxidu vodíku (Calò et al., 2002). Vzájemným ovlivněním RAS a 

ROS na rozvoji hypertenze způsobené podáváním CNI se také zabývala studie 

Nishiyamy (Nishiyama et al., 2003), která poskytla přímý důkaz, že cyklosporin 

aktivuje oba tyto systémy a potencuje hypertenzi u potkanů. Také bylo prokázáno, že 

antihypertenzní léčba prostřednictvím blokády receptoru AT1 a deaktivace O2- pomocí 
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antioxidantu 4-hydroxy- Tempolu byla spojena s poklesem hladiny ROS u těchto zvířat. 

Nejen antihypertenzní, ale také antioxidační vlastnosti blokády AT1 receptorů mohou 

vysvětlit příznivý efekt této skupiny antihypertenziv u pacientů po transplantaci. 

Pozitivní účinek inhibice RAS na snížení produkce ROS u pacientů po transplantaci byl 

popsán Kidokorem ( Kidokoro et al., 2012). Tato studie rovněž ukázala, že nadměrná 

exprese AT1 receptorů v ledvinách může přispět k nefrotoxicitě indukované CNI. 

Snížení oxidačního stresu vyvolaného CNI by mělo být také jedním z hlavních cílů 

antihypertenzního léčení, které by poskytlo účinnější organoprotekci. 

 

1.4.7 Transport sodíku v ledvinách 
          Jednou z hlavních funkcí ledvin je kontinuální regulace homeostázy iontů a vody. 

Transport sodíku a jeho vylučování ve všech částech nefronu jsou zvláště důležité pro 

udržení objemu extracelulární tekutiny a tím i pro regulaci krevního tlaku (Hoorn et al., 

2012). Mechanismy transportu jsou následující: 1) V proximálním tubulu je udržován 

vysoký elektrochemický gradient pomocí sodíkové pumpy (Na+-K+-ATP áza), který je 

hnací silou pro pasivní vstup sodíku z tubulu do buňky. 2) Dále se uplatňuje Na+/H+ 

výměník typu 3, tzv. (NHE3), který je zodpovědný za elektroneutrální výměnu Na+ za  

H+ a jeho nedostatečná aktivita vede k acidóze proximálního tubulu. 3) V tlustém 

segmentu vzestupného raménka Henleovy kličky se resorbuje sodík činností 

kotransportního Na+-K+-2Clˉ přenašeče, tzv. (NKCC2). Inhibice NKCC2 kotransportéru 

vlivem kličkových diuretik znemožňuje resorpci Na+Clˉ v Henleově kličce. 4) V 

distálním tubulu se Na+ resorbuje prostřednictvím Na+/Clˉ kontransportu, (tzv. thiazid 

senzitivní Na+-Clˉ kontransportér, NCC). 5) Ve sběracím kanálku regulují sodíkové 

kanály (ENaC) koncentraci sodíku. Zpětná resorpce iontů sodíku je pod hormonální 

kontrolou aldosteronu a vazopresinu. 
  
Změny v transportních mechanismech sodíku vlivem dlouhodobého podávání CNI 

          Dalším důležitým mechanismem, který přispívá k rozvoji arteriální hypertenze při 

dlouhodobém podávání CNI u pacientů po transplantaci srdce, je zadržování sodíku a 

vody (Ciresi et al., 1992).  Ledviny hrají důležitou úlohu v regulaci solí a udržení 

rovnováhy vody, již dřívější pokusy na potkanech prokázaly, že podání cyklosporinu 

vedlo k vazokonstrikci zejména aferentní arterioly, k redukci perfuzního tlaku a retenci 

sodíku a následně k vzestupu krevního tlaku (Kaskel et al., 1987). Cyklosporin je 

zodpovědný za snížení reabsorpce sodíku v proximálním tubulu nejpravděpodobněji 
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změnou aktivity výměníku Na+/H+ typu 3, (Lorenz et al., 1999). Esteva-Font zjistili, že 

cyklosporin vyvolává v proximálních tubulech zvýšenou expresi Na+-K+-2Clˉ přenašeče 

ve srovnání s neléčenou kontrolní skupinou (Esteva-Font et al., 2007). 

       Novější výzkumy se přiklánějí k tomu, že nejpravděpodobnějším mechanismem 

retence sodíku při podávání CNI je zvýšená aktivita thiazid-senzitivního kotransportéru 

(Hoorn et al., 2011) v distálním tubulu. Thiazidová diuretika inhibují thiazid-senzitivní 

kotransportér a podporují zvýšenou exkreci sodíku. Proto by thiazidová diuretika mohla 

být další volbou u hypertenzních pacientů léčených CNI (Colussi et al., 2007). Další 

studie prokázaly, že CNI mohou také ovlivňovat Na +-K +-ATPázu. Výsledky však 

zůstávají nejednoznačné (Hoorn et al., 2012). Všechny výše uvedené mechanismy 

mohou významně měnit vylučování sodíku a přispívat tak k patogenezi hypertenze 

indukované CNI. Proto při léčbě arteriální hypertenze využíváme kombinace několika 

antihypertenziv včetně diuretik. 

 
1.4.8  Úloha vazoaktivních systémů na rozvoj akutní a chronické nefrotoxicity  

          Kalcineurinové inhibitory přispěly ke snížení incidence akutní rejekce po 

transplantaci solidních orgánů a významnou měrou se podílejí na zlepšení přežívání. 

Přesto je podávání CNI spojeno s výskytem vedlejších účinků (akutní a chronická 

renální dysfunkce, hemolyticko-uremický syndrom, hypertenze, elektrolytová 

dysbalance: hyperkalemie, hypomagnezémie a hypokalcémie, tubulární acidóza a 

porucha koncentrace moči). Nefrotoxicita patří mezi nejzávažnější vedlejší účinky, 

které vyvolávají CNI. Je zřejmé, že inhibice kalcineurinu blokuje buňkami 

zprostředkovanou imunitní odpověď v transplantované tkáni, ale současně spouští 

sekvenci nežádoucích událostí, které nakonec vedou k renální toxicitě. Akutní CNI 

nefrotoxita vzniká v důsledku vazokonstrikce aferentní arterioly. Tento akutní 

hemodynamický efekt je funkční změnou, závislou na dávce a obvykle je reverzibilní 

po její redukci nebo vysazení. CNI způsobují také strukturální změny v ledvinách, pak 

hovoříme o chronické formě nefrotoxicity (Vítko a Viklický 2004), která bývá 

progresivní a může se podílet na selhání ledvin. Nejspecifičtější známkou CNI 

nefrotoxicity je hyalinóza aferentních arteriol a tubulární atrofie spojená s fibrózou. 

Změny postihují i glomeruly, kde dochází ke skleróze různého stupně.   

          Významnou úlohu v rozvoji akutní i chronické nefrotoxicity má systém RAS 

(obr. 5). Bylo prokázáno, že CNI zvyšují hladinu reninu a následně angiotenzinu II 

v plazmě i v ledvinách (Nishiama et al., 2002 a Hošková et al., 2014). Dále dochází  k  
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aktivaci cytokinů, především TGF , který aktivuje fibroblasty a indukuje depozici 

extracelulární matrix s následným  rozvojem fibrózy.  

 
 

Obr. 5.  Působení CNI na aktivaci RAS a rozvoj nefrotoxicity 
CNI = inhibitory kalcineurinu, ANG II = angiotenzin II,  IL-2 = interleukin 2,  IL-3 = 

interleukin 3, TNF  = tumor nekrotizující faktor  (tumor necrosis factor ), IFN   = 

interferon   , GFR = glomerulární filtrace,  RBF = průtok krve ledvinou 

 

Data z experimentálních a klinických studií ukazují, že nadměrná exprese TGF  je 

důležitým faktorem rozvoje chronické CNI  nefrotoxicity.  ANG II stimuluje také 

produkci makrofágů, jež jsou dalšími mediátory zánětu a hrají úlohu v tvorbě 

intersticiální fibrózy (Burdmann et al., 2003).  

1.4.9 Arteriální hypertenze po transplantaci srdce a možnosti léčby 
          Arteriální hypertenze se vyskytuje u většiny pacientů po OTS a její příčina je 

multifaktoriální. Krevní tlak stoupá již v časném období po operaci, což se vysvětluje 

vzestupem minutového výdeje při trvající zvýšené periferní rezistenci. Na udržování 

hypertenze se největší měrou podílí podávání imunosupresiv.  
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          Hlavním patofyziologickým mechanismem působení CNI je aktivace renin-

angiotenzinového a sympatického nervového systému, zvýšená produkce endotelinu, 

aktivace oxidačního stresu a snížená produkce NO (obr. 2). Po OTS dále dochází k 

poruše regulace krevního oběhu v důsledku denervace srdce, proto nezaznamenáme 

obvyklý pokles krevního tlaku v nočních hodinách (Idema et al., 1994). Normální srdce 

je inervováno jak sympatickým, tak parasympatickým autonomním nervovým 

systémem, čímž je zajištěna chronotropní a inotropní kontrola. Při odběru dárcovského 

srdce dochází k přerušení postgangliových neuronů a oslabuje se úloha autonomního 

nervového systému na srdce. Nedostatečný vliv parasympatického tonu způsobuje vyšší 

klidovou srdeční frekvenci, často nad 90/min. Již dřívější práce ukázaly, že dlouhodobé 

podávání cyklosporinu trvale zvyšuje aktivitu sympatického nervového systému, která 

může být dále potencována denervací komorových baroreceptorů (Idema et al., 1994 a 

Scherrer et al., 1990). Všechny tyto procesy vedou k systémové a renální 

vazokonstrikci. Hypoperfuze v ledvinách aktivuje systém RAS, dochází k retenci 

sodíku a vody a ke zvýšení extracelulární tekutiny.  

          Porucha rovnováhy mezi vazokonstrikčními a vazodilatačními systémy pak 

přispívá ke zvýšení krevního tlaku. V naší předchozí retrospektivní analýze 310 

pacientů po OTS jsme zjistili, že již v 1. měsíci po OTS lze sledovat rizikovou skupinu 

nemocných, která má hypertenzi a u níž došlo ke zhoršení renálních funkcí (Hošková et 

al., 2008). Déletrvající vazokonstrikce pak aktivuje RAS. Nárůst hladin reninu a ANG 

II závisí nejen na typu transplantace a hemodynamickém stavu pacienta, ale cirkulující 

hladina reninu stoupá i při léčbě diuretiky během prvních měsíců po transplantaci.  

          Proto léky inhibující systém RAS mají své důležité místo v léčbě arteriální 

hypertenze po OTS. Kromě snížení krevního tlaku mohou tato antihypertenziva 

ovlivňovat orgánové změny (Horký 2006), například vedou k regresi hypertrofie levé 

komory (Dahlöf et al., 1997). Léčba ACEi a AT1 blokátory má nefroprotektivní 

mechanismus, daný převažující dilatací eferentní arterioly nad aferentní arteriolou s 

následným poklesem intraglomerulárního tlaku. Renoprotektivní působení těchto 

antihypertenziv spočívá také v příznivém ovlivnění hemodynamických faktorů, které 

vede k omezení glomerulární hypertrofie, k tvorbě extracelulární mesangiální matrix a 

upravuje propustnost bazální membrány se snížením proteinurie (Tesař 2004 a Weir 

2007). 

          Léčba arteriální hypertenze po OTS je často obtížným úkolem, dostatečné 

kontroly krevního tlaku dosáhneme u většiny příjemců až kombinovanou léčbou. 
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Lékem volby jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), antagonisté 

receptorů angiotenzinu II typu AT1 (AT1 blokátory) a blokátory vápníkového kanálu 

(dihydropyridiny 2. a 3. generace).  Kličková diuretika jsou užívána zvláště v časném 

období po OTS při objemovém přetížení. Dále je možné podávat thiazidová diuretika, 

která snižují zadržování sodíku. Betablokátory je možné použít do kombinační léčby, 

zvláště pokud byly zaznamenány arytmie nebo sklon k tachykardii.  Do kombinační 

léčby lze dále přidat centrálně působící inhibitory imidazolinových receptorů 

(rilmenidin a moxonidin) nebo centrálně i periferně působící urapidil. Z důvodu 

vzestupu tlaku v nočních hodinách by měl být alespoň jeden z antihypertenzních léků 

podáván večer.          

          Dřívější klinické studie ukázaly, že dlouhodobé podávání inhibitorů ACE a AT1 

blokátorů zlepšuje prognózu (Flather et al., 2000), snižuje počet hospitalizací, 

zpomaluje progresi onemocnění a má také nefroprotektivní efekt (Ruggenenti et al., 

1999). Některé práce ukazují, že kombinační léčba inhibitoru ACE a AT1 blokátoru je 

více účinná než monoterapie, lépe koriguje hypertenzi, snižuje výskyt proteinurie u 

pacientů s chronickým renálním onemocněním (Ruilope et al., 2000 a MacKinnon et al., 

2006) a může oddálit rozvoj chronického renálního selhání (Wolf a Ritz 2005).  

          Z výše uvedených studií vyplývá, že léky potlačující aktivitu RAS by měly 

zaujímat první místo v léčbě hypertenze po OTS. Zatím však nejsou údaje o kombinační 

léčbě inhibitorem ACE a AT1 blokátorem u pacientů po transplantaci srdce.  
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2. Cíle práce 
 

Experimentální část 

 

1.  Srovnání  dvou  způsobů  kombinační  léčby  hypertenze, která je  potencovaná     

     podáváním inhibitorů  kalcineurinu  v experimentálním modelu  normotenzních   

     potkanů  a  hypertenzních  potkanů  s progresivním postižením ledvin.  

 

2.  Ověření, zda  duální  blokáda RAS  (kombinace  inhibitoru  ACE  a  AT1 blokátoru)        

     zmírní  rozvoj  nefrotoxicity u potkanů,  kterým  byl  podáván  inhibitor kalcineurinu    

     takrolimus.  Ke srovnání  jsme  použili  kombinační  léčbu  blokátoru  vápníkového  

     kanálu  s  betablokátorem, abychom  mohli stanovit,  zda  i  v  tomto  případě dojde  

     k potlačení nepříznivých účinků. 

 

 

 

 

Klinická část 

 

1.  Ověřit, které  biomarkery  jsou užitečné  pro  diagnostiku nebo predikci  akutního 

     poškození ledvin v časném pooperačním období. 

 

2.  Zjistit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS bude stejně  

     účinná  v léčbě hypertenze  jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv  

     u  pacientů po transplantaci srdce. 

 

3.  Posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální  RAS  nebo  standardní  

     kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění 

     ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí.  
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3. Experimentální část 
 

Vliv duální blokády renin - angiotenzinového systému na  nefrotoxicitu  
indukovanou takrolimem v experimentálním modelu normotenzních a 
hypertenzních potkanů 
 

3.1 Úvod 
          Podávání kalcineurinových inhibitorů po OTS je jednou z hlavních příčin rozvoje 

arteriální hypertenze a nefrotoxicity (Naesens et al., 2009). Léčba hypertenze po OTS 

často vyžaduje kombinační léčbu. Účinnost duální blokády RAS v léčbě hypertenze 

potencované podáváním CNI nebyla dosud v experimentálních pracích systematicky 

sledována. V naší studii jsme vycházeli z předpokladu, že účinná kombinační 

antihypertenzní  léčba může zabránit zvýšení krevního tlaku a zmírnit postižení ledvin 

vyvolané dlouhodobým podáváním inhibitorů kalcineurinu v experimentálním modelu 

chronického postižení ledvin a genetické hypertenze. Specifickým cílem této studie bylo 

zjistit, zda duální blokáda RAS (kombinace ACEi a AT1 blokátoru) potlačí hypertenzi a 

nefrotoxicitu u kmenů Fawn-Hooded (FH), kterým byl podáván inhibitor kalcineurinu 

takrolimus. Ke srovnání jsme použili antihypertenzní léčbu v kombinaci blokátoru 

vápníkového kanálu (BVK) a betablokátoru (BB), abychom mohli sledovat, zda i v 

tomto případě dojde k potlačení nepříznivých účinků CNI.  
 
3.2 Materiál a metodika 
          Studie byla provedena u samců potkanů dvou kmenů FH, normotenzních a 

hypertenzních. Se zvířaty bylo zacházeno v souladu s pokyny a postupy zavedenými 

odbornou komisí pro péči o zvířata IKEM a v souladu se zákonem České národní rady 

č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat. Oba kmeny FH byly poskytnuty Univerzitou v 

Groningenu za účelem založení chovu v Centru experimentální medicíny (CEM). 

          Normotenzní (NT) a hypertenzní (HT) samci v celkovém počtu 78 (o hmotnosti  

320-350 g) byli randomizováni do experimentálních skupin (tab. 1). Takrolimus (Tac) 

byl podáván v dietě, která obsahovala 22% bílkovin, 0,4% NaCl a Tac v dávce 12 

mg/kg/denně; (Astellas Pharma, Killorgin, Ferry, Irsko). Další dělení experimentálních 

skupin proběhlo na základě podávané antihypertenzní léčby: duální blokáda RAS v 

kombinaci ACEi (perindopril 5mg/kg/den Servier Laboratories, Suresnes Cedex, 

Francie) a AT1 blokátor (losartan 50 mg/kg/den; Zentiva, Hlohovec, Slovensko) nebo 
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kombinace BVK (amlodipin 6mg/kg/den; Krka, Novo Mesto, Slovinsko) s BB 

(metoprolol 80 mg/kg/den; Zentiva). Léky byly podávány po dobu 4 měsíců. Dávky 

antihypertenziv byly stanoveny na základě předchozích studií CEM (Vanourková et al., 

2006 a Vaněčková et al., 2012) a pilotních studií, ve kterých došlo k maximálnímu 

snížení krevního tlaku u HT zvířat. HT potkani měli mírnou polydipsii, proto byla 

koncentrace antihypertenziv upravena tak, aby byly zajištěny stejné dávky u HT i NT 

kmenů potkanů.  Příjem diety byl vyvážený, jak u skupin s Tac, tak bez Tac.  

 
Tab. 1  Přehled jednotlivých skupin v experimentu (n= 78)  
 
NT = potkani normotezní, HT = potkani hypertezní, ACEi = inhibitor angiotenzin 
konvertujícího enzymu, AT1 = antagonista receptorů angiotenzinu II typu AT1, BVK = blokátor 
vápníkového kanálu, BB = betablokátor 
 
Koncentrace takrolimu ve vzorcích krve byla měřena chemiluminiscenční 

imunoanalýzou s mikročásticemi (Abbot Laboratories, Abbott Park, IL, USA). Denní 

Normotenzní (NT)    Počet  
kontrolní (n = 6) bez léčby 

ACEi + AT1  (n = 6) perindopril a losartan (podané v pitné vodě)   

BVK + BB (n = 6) amlodipin a metoprolol (podané v pitné vodě) 

Tac  (n = 8) takrolimus v dietě 

Tac + ACEi + AT1  (n = 6) takrolimus a perindopril a losartan  (podané v pitné 
vodě)  

Tac + BVK + BB (n = 6) takrolimus a amlodipin a metoprolol (podané v pitné 
vodě)  

Hypertenzní (HT) Počet  

kontrolní (n = 6) bez léčby 

ACEi + AT1  (n = 6) perindopril a losartan (podané v pitné vodě)   

BVK + BB  (n = 6) amlodipin a metoprolol (podané v pitné vodě)   

Tac  (n = 8) takrolimus v dietě 

Tac + ACEi + AT1  (n = 8) takrolimus a perindopril a losartan  (podané v pitné 
vodě) 

Tac + BVK + BB (n = 6) takrolimus a amlodipin a metoprolol (podané v pitné 
vodě) 
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příjem takrolimu dosahoval hodnot Tac v plné krvi v rozmezí  4,6 - 7,2 g/l. Podávaná 

antihypertenzní léčba neměla vliv na změnu koncentrace Tac v krvi.            

Měření krevního tlaku:  

systolický krevní tlak (TKS) byl monitorován pletysmograficky (přístroj MC 4000; 

Hatteras Instruments, Cary, NC, USA) v pravidelných intervalech po dobu 4 měsíců. V 

souladu s doporučeními pro měření krevního tlaku u pokusných zvířat (Kurtz et al., 

2005) je tento způsob vhodný pro měření různých hodnot TK při dlouhodobém 

sledování. 

Odběry krve a moči: 

byly prováděny každé 4 týdny za účelem vyšetření plazmatického kreatininu a 

albuminurie, které byly měřeny komerčně dostupnými kity (Assaypro LLC, St Charles, 

MO, USA, Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI, USA). K hodnocení AGT v 

moči byl využit vysoce specifický imunosorbentní test a soupravy pro 

radioimunoanalýzu (IBL International GmbH, Hamburg, Německo; Immunotech, 

Marseille, Francie). Na konci experimentu byla zvířata dekapitována a byly provedeny 

odběry krve a tkání pro měření peptidů RAS a pro histologickou analýzu. Plná krev byla 

odebrána do 2 předem chlazených zkumavek se specifickými inhibitory. Pro testy na 

angiotenzin II (ANG II) byly vzorky krve okamžitě promíchány s doporučenými činidly 

(5 mM EDTA, 10 mM pepstatin A, 1,25 mM 1,10-fenantrolin, 20 mM maleát enalapril) 

a vše bylo ochlazeno v ledové lázni. Vzorky pro vyšetření plazmatického reninu (PRA) 

byly smíchány pouze s chlazenou EDTA.  

Ledviny: 

Jedna ledvina byla okamžitě odebrána a homogenizována ve studeném metanolu. 

Všechny vzorky byly chlazeny na 4C a centrifugovány 10 min rychlostí 6000 otáček za 

minutu. Hodnoty PRA a ANG II byly měřeny soupravami pro radioimunoanalýzu 

(Cisbio Bioassays, Codolet, Francie a Euro-Diagnostica, Malmo, Švédsko) dle 

přechozích studií (Barnes 2013 a Nishiyama  et al., 2003). 

Druhá ledvina byla zpracována na histologickou analýzu, vzorky byly zality do parafínu 

a obarveny PAS metodou (Schiffovo reagens). Z celkového počtu glomerulů ve vzorku 

bylo hodnoceno poškození glomerulů semikvatitativně (Honetschlägerová et al., 2011 a 

Kujal et al., 2010). Na základě stanovení byl vypočítán glomerulosklerotický index 

(GSI) podle vzorce: GSI = (1 x n1) + (2 x n2) + (3 x n3) + (4 x n4) / (n0 + n1 + n2 + n3 + 

n4), kde nx je počet glomerulů s daným stupněm poškození.   
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Stupeň 0: glomeruly beze změn, stupeň 1: segmentální sklerotizace do 25% plochy 

glomerulu, stupeň 2: 25-50%, stupeň 3: 50-75% a stupeň 4: 75-100%.  

Tubulointersticiální poškození (TIP) bylo klasifikováno jako infiltrace zánětlivých 

buněk, tubulární dilatace a/nebo atrofie nebo intersticiální fibróza a bylo hodnoceno 

semikvantitativně pomocí následující stupnice poškození. Stupeň 0: normální nález, 

stupeň 1: mírné postižení (<25%) plochy kůry ledvin, stupeň 2: střední postižení (25 - 

50 %) plochy a stupeň 3: závažné postižení (>50%) korové plochy. Léze byly 

hodnoceny v nejméně 30 nepřekrývajících se polích kůry ledvin (Kujal et al., 2010 a 

Vaněčková et al., 2012).   

          V další fázi pokusu byl hodnocen vliv takrolimu na expresi mRNA pro renin a 

agiotenzinogen (AGT). RNA byla získána z ledvin a jaterní tkáně pomocí roztoku 

Trizolu (Invitrogen, Praha, Česká republika) podle návodu výrobce. RNA ošetřená 

DNAzou I (Fermentas, Thermoscientific, Waltham, MA, USA) byla reverzně 

transkribována za použití soupravy One Step SYBR PrimeScript RT-PCR  (TAKARA 

BIO, Shiga, Japonsko) s celkovým objemem 20 l. Všechny vzorky byly analyzovány 

3x. Relativní exprese genu byla kalkulována dle Ct metody (Schmittgen a Livak 

2008) a výsledky byly vyjádtřeny jako n-násobek rozdílu genové exprese ve vztahu k -

aktinové mRNA a kontrolní NT skupině. 

          V průběhu 4 měsíců nedošlo k úmrtí ani v jedné ze sledovaných skupin. 
 
Statistická analýza 

          Ke statistické analýze dat jsme využili software Graph-Pad Prism (Graph Pad 

Software, San Diego, CA, USA). Data jsou prezentována jako průměrné hodnoty 

s odchylkou střední chyby průměru (SEM). Porovnání jednotlivých skupin bylo 

provedeno pomocí Studentova t-testu po provedené analýze rozptylu bez nebo s 

s opakovaním a následnou Bonferroniho korekcí. Hodnoty přesahující 95% hladinu 

pravděpodobnosti (p < 0,05) byly považovány za statisticky signifikantní. 

 

3.3 Výsledky 

Krevní tlak v závislosti na typu kombinační antihypertenzní léčby a takrolimu. 

U NT potkanů se TKS v průběhu 4 měsíčního sledování neměnil u kontrolní skupiny 

(bez léčby) a dosahoval normálního rozmezí 133 ± 3137 ± 4 mmHg (obr. 1a), zatímco 

u HT potkanů byla u kontrolní skupiny patrná středně vzrůstající hypertenze s 

hodnotami  TKS 175 ± 3-184 ± 5 mmHg (obr. 1b). 
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Obr. 1  Měření systolického krevní tlaku v průběhu 4 měsíců.  

TKS u normotenzního (NT) kmene (a) a hypertenzního (HT) kmene (b). Srovnání kontrolní 

skupiny (bez léčby ) s kombinovanou antihypertenzní léčbou (inhibitor angiotenzin konvertujícího 

enzymu (ACEI) s antagonistou receptoru angiotenzinu II typu AT1 (AT1 blokátor), ACEi/AT1; nebo 

blokátor vápníkového kanálu (BVK) s betablokátorem (BB), BVK/BB). *p<0.05 vs. počáteční 

hodnota před léčbou, &p<0.05 vs. kontrolní skupina. Hodnoceno pomocí ANOVA s opakováním 

měření v rámci skupiny v průběhu experimentu a  jednorozměrné analýzy ANOVA s následným 

t-testem po Bonferroniho korekci mezi skupinami v jednotlivých časových intervalech.  
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Obr. 2  Měření systolického krevního tlaku v průběhu 4 měsíců.    

TKS u normotenzního (NT) kmene s takrolimem (a) a TKS u hypertenzního (HT) kmene  s 
takrolimem (b). Srovnání skupiny s takrolimem (Tac) s kombinovanou antihypertenzní léčbou 
[inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a antagonista receptoru angiotenzinu II 
typu AT1 (AT1 blokátor), ACEi/AT1; nebo blokátor vápníkového kanálu (BVK) a betablokátor 
(BB), BVK/BB].  *p<0.05 vs. počáteční hodnota před léčbou, #p<0.05 vs. skupina s Tac.  
Hodnoceno pomocí ANOVA s opakováním měření v rámci skupiny v průběhu experimentu a 
jednorozměrné analýzy ANOVA s následným t-testem po Bonferroniho korekci mezi skupinami 
v jednotlivých časových intervalech. 
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Podávání diety s Tac způsobilo progresivní  zvýšení  TKS u  NT potkanů (133 ± 2-151 

± 4 mmHg), p<0,05; (obr. 2a) a u HT potkanů (174 ± 3-198 ± 6 mmHg), p<0,05; (obr. 

2b), a to na podobné hodnoty jako u duální blokády RAS bez Tac (obr. 1b). 

Kombinační léčba s BVK a BB také vedla k účinnému poklesu TKS, u NT kmene s Tac 

na 132 ±3-136 ± 3 mmHg; (obr. 2a) a u HT kmene na 174 ± 3-166 ± 4 mmHg; (obr. 2 

b), i když snížení TKS u HT kmene bylo méně výrazné ve srovnání s duální blokádou 

RAS. 

 

Vliv kombinační antihypertenzní léčby a takrolimu na hodnoty plazmatického 

kreatininu, albuminurii a na hladinu angiotenzinu II 

Kreatinin v plazmě 

Ve skupině NT potkanů s podáváním takrolimu došlo ke zvýšení plazmatického 

kreatininu, které bylo již statisticky významné (0,67 ± 0,03–0,84 ± 0,07 mg/dl), p<0,05. 

U HT potkanů jsme nezaznamenali další významné zvýšení kreatininu ve srovnání s 

kontrolní skupinou (0,91 ± 0,08 vs. 0,79 ± 0,06 mg/dl). Po podání duální RAS blokády 

došlo u NT kmene s takrolimem k normalizaci hodnot plazmatického kreatininu (0,64 ± 

0,03 mg/dl) a u HT kmene s takrolimem se hodnoty plazmatického kreatininu 

významně snížily (0,72 ± 0,04 mg/dl). Při kombinační léčbě BVK a BB jsme také 

nepozorovali výraznější zvýšení kreatininu u NT nebo HT kmene s takrolimem (0,68 ± 

0,04 vs. 0,74 ± 0,05mg/dl).  

Albuminurie 

U normotenzního kmene se albuminurie u kontrolní skupiny a u léčených skupin 

významně neměnila (obr. 3a). Hodnoty albuminurie se však lišily již mezi NT a HT 

kmenem bez léčby (mezi kontrolními skupinami), obr. 3a,b. Duální blokáda RAS vedla 

k významnému snížení albuminurie u HT kmene (obr. 3b). Pokud byli NT potkani s 

takrolimem současně léčeni kombinační léčbou ACEi a AT1 blokátorem (obr. 3c), pak 

jsme zaznamenali významný pokles albuminurie a stejně tak významný pokles byl 

patrný i u HT kmene s Tac a duální blokádou RAS (obr. 3d). Kombinační léčba 

blokátorem vápníkového kanálu a betablokátoru nevedla ke snížení albuminurie, a to 

nejen u HT kontrolní skupiny, ale ani u obou kmenů, kterým byl podáván takrolimus.   

Angiotenzin II v plazmě a ledvinách 

U  kontrolních  skupin  NT potkanů  jsme  nezaznamenali  výraznější  rozdíl  v  hladině 

plazmatického a renálního angiotenzinu II (30,7 ± 3,2 fmol/m1 a 47,6 ± 2,8 fmol/gr), ve 

srovnání s kontrolními HT potkany (21,5 ± 2,8 fmol/m1 a 57,2 ± 6,4 fmol/gr), obr. 4. 
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Obr. 3  Měření albuminurie u normotenzního a hypertenzního kmene  

Albuminurie u normotenzního (NT) kmene (a) a hypertenzního (HT) kmene (b). Srovnání 
kontrolní skupiny bez léčby s kombinovanou antihypertenzní léčbou (inhibitor angiotenzin 
konvertujícího enzymu (ACEI) s antagonistou receptoru angiotenzinu II typu AT1 (AT1 
blokátor), ACEi/AT1; nebo blokátor vápníkového kanálu (BVK) s betablokátorem (BB), 
BVK/BB).  Albuminurie u NT kmene s takrolimem (Tac) (c) a albuminurie u HT kmene s Tac 
(d). Srovnání skupiny s Tac s kombinovanou antihypertenzní léčbou.   
*p<0.05 vs. počáteční hodnota před léčbou, #p<0.05 vs. skupina s Tac, &p<0.05 vs. kontrolní 
skupina. Hodnoceno pomocí ANOVA s opakovaním měření v rámci skupiny v průběhu 
experimentu a 1 rozměrné analýzy ANOVA s následným t-testem po Bonferroniho korekci mezi 
skupinami v jednotlivých časových intervalech. 
 
Cirkulující angiotenzin II nebyl výrazněji zvýšen ani ve skupinách s takrolimem (obr. 

4a,c). Na konci 4 měsíčního sledování však došlo k signifikatnímu zvýšení hladiny 

renálního ANG II jak u NT kmene (63,5 ± 3,2 fmol/gr), (obr. 4b), tak i u HT kmene 

(79,8 ± 8,5 fmol/gr), (obr. 4d). Po podání duální blokády RAS jsme zaznamenali 

významné snížení hladiny renálního ANG II u NT kmene s Tac (23,1 ± 3,0 fmol/gr) a u 

HT kmene s Tac (32,2 ± 5,8 fmol/gr) na hodnoty podobné hladinám u  kmenů  léčených  
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duální blokádou bez takrolimu. Léčba kombinací BVK a BB neměla vliv na hladinu 

plazmatického a renálního ANG II, nedošlo ke snížení v žádné skupině.  

 
Obr. 4.  Hladina  angiotenzinu  II v plazmě (P-ANG II)  a  v  ledvinách (R-ANG II)  
po 4 měsíčním podávání takrolimu (Tac) a efekt kombinované antihypertenzní léčby  
inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a antagonista receptoru angiotenzinu II 
typu AT1 (AT1 blokátor), ACEi/AT1; nebo blokátor vápníkového kanálu (BVK) a betablokátor 
(BB), BVK/BB u normotenzního(NT) kmene (a, b) nebo hypertenzního kmene (c, d). Hladiny 
ANG II v plazmě se výrazněji nelišily, zatímco v ledvinách jsme po podání  Tac zaznamenali 
zvýšenou hladinu ANG II.  Duální blokáda RAS vedla k významnému snížení hladiny ANG II v 
ledvinách. *p<0.05 vs. kontrolní skupiny, #p<0.05 vs. odpovídající skupina  s  Tac. Hodnoceno 
pomocí jednorozměrné analýzy rozptylu s následným t-testem po Bonferroniho korekci. 
 
Vliv takrolimu a antihypertenzní léčby na rozvoj morfologických změn ledvin 

          Na konci pokusu byla provedena histologická analýza vzorků ledvin. Stupeň 

glomerulosklerózy a tubulointersticiální postižení se významně lišil mezi NT a HT 

kmeny (obr. 5). Podávání Tac vedlo u obou kmenů k výraznému glomerulárnímu 

sklerotickému postižení. Pouze duální blokáda RAS měla nefroprotektivní účinky (obr. 

5 a,b). U kombinační léčby BV a BB jsme toto nefroprotektivní působení nezjistili.  
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Obr. 5   Glomerulární  sklerotické  postižení  a  tubulointersticiální  změny  v  ledvinách. 
Glomerulosklerotický index (GSI) a tubulointersticiální postižení (TIP) po 4 měsíčním 
podávání takrolimu a efekt kombinované antihypertenzní léčby  
 
inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a antagonista receptoru angiotenzinu II 

typu AT1 (AT1 blokátor), ACEi/AT1; nebo blokátor vápníkového kanálu (BVK) a betablokátor 

(BB), BVK/BB  u normotenzního (NT) kmene (a, c) nebo u hypertenzního (HT) kmene (b, d).  

Mezi NT a HT kmeny jsou patrné výrazné rozdíly ve stupni renálního postižení. Podávání 

takrolimu (Tac) vedlo k významnému glomerulosklerotickému poškození u obou komenů 

(stupeň poškození glomerulů vypočítán pomocí GSI. Pouze u duální blokády RAS jsme 

zaznamenali renoprotektivní vlastnosti (účinný pokles GSI) nejen u NT kmene s Tac (obr. 5 a), 

ale zejména u HT kmene s Tac (obr. 5 b), kde byl rozsah poškození více vyjádřen. 

Nejvýznamnější TIP (tubulární dilatace a/nebo atrofie) jsme zjistili  u HT potkanů s Tac (obr. 

5 d). Pouze duální blokáda RAS tyto změny v tubulointersticiu účinně potlačila (obr. 5 d).  U 

kombinace BVK s BB nebyly nefroprotektivní změny vyjádřeny, nedošlo k významnějšímu 

poklesu GSI ani TIP. *p<0.05 vs. kontrolní skupiny, #p<0.05 vs. skupina s Tac, &p<0.05 vs. 

odpovídající skupina bez Tac. Hodnoceno pomocí jednorozměrné analýzy rozptylu s následným 

t-testem po Bonferroniho korekci. 
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Podobné histologické změny byly u HT kmenů, avšak s vyšším stupněm postižení, 

především  tubulointersticiální  změny  ve  smyslu  tubulární dilatace, vakuolizace  a 

fibrózy (obr. 5d).  Jedině  duální  blokáda  RAS  vedla  ke  snížení  rozsahu  postižení v 

glomerulech a intersticiu. Histologické změny v ledvinách u NT a HT kmene znázorňují 

obr. 7 a 8. 

 

Vliv takrolimu na plazmatickou reninovou aktivitu a expresi mRNA pro-reninu a 

agiotenzinogenu. 

Takrolimus neovlivnil hladinu plazmatického reninu (obr. 6 a), v ledvinách však vedlo 

podávání Tac ke zvýšené expresi m-RNA pro-reninu (obr. 6 b) a angiotenzinogenu 

(obr. 6 d).  

 
Obr. 6   Plazmatická reninová aktivita a exprese mRNA pro-reninu a agiotenzinogenu 
a) Plazmatická reninová aktivita (PRA); b) exprese m-RNA pro-reninu v ledvinách; c) exprese 
m-RNA angiotenzinogenu (AGT) v játrech; d) exprese m-RNA AGT v ledvinách u kontrolních 
skupin a skupin s takrolimem (Tac) po 4 měsících sledování (NT-normotenzní  a HT- 
hypertenzní  kmeny). Podávání Tac vedlo ke zvýšené expresi m-RNA pro-reninu a AGT 
v ledvinách. Hodnoty v plazmě se významněji neměnily. #p<0.05 vs. NT skupiny, *p<0.05 vs. 
kontrolní skupiny (neléčené). Hodnoceno pomocí jednorozměrné analýzy rozptylu s následným 
t-testem po Bonferroniho korekci. 



- 42 - 
 

 

    1. kontrolní skupina                4. Tac                                         4a 

 

         2.ACEi + AT1                             5. Tac + ACEi+AT1                   5b 

 

3. BVK + BB                 6. Tac + BVK + BB                    6c 

 
Obr. 7  Histologie ledvin u normotenzních potkanů (barvení PAS, zvětšení 40x) 
Glomerulární a intersticiální změny v ledvinách po 4 měsících antihypertezní léčby.  
U kontrolní skupiny a u skupin s kombinační antihypertenzní léčbou nebylo patrné sklerotické 
postižení glomerulů, ojediněle jen mírná segmentární glomeruloskleróza (vzorky 1-3).  
Po 4 měsíčním podávání takrolimu došlo k výraznějším sklerotickým lézím glomerulů všech 
stupňů, je patrné ztluštění bazální membrány a sklerotické postižení glomerulů (vzorek 4 a). 
Kombinační léčba ACEi + AT1 vedla ke zmírnění glomerulosklerotických změn (vzorek 5 b). Při 
léčbě kombinací BVK a BB nedošlo ke zlepšení histologického nálezu, jsou patrné ojedinělé 
sklerotické změny glomerulů a jeden kolabující, zanikající glomerulus ( vzorek 6 c ).   
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7. Kontrolní skupina (neléčená) 10. Tac           10d            10e 

8. FHH ACEi +AT1 11.Tac + ACEi + AT1           11f 

9. BVK + BB 12. Tac + BVK + BB     12g 12h

Obr. 8 Histologie ledvin u hypertenzních potkanů (barvení PAS, zvětšení 40x) 
Glomerulární a intersticiální změny v ledvinách po 4 měsících antihypertezní léčby.  
Inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonista receptorů angiotenzinu II typu AT1 
(ACEi+AT1) nebo blokátor vápníkového kanálu a beta blokátor, (BVK+BB) při podávání 
standardní diety nebo tacrolimu (Tac). Všechny typy glomerulosklerotického a 
tubulointersticiálního postižení- tubulární dilatace, intersticiální infiltráty a fibrózy, nejen v 
kontrolní skupině (ve vzorku 7), ale také ve skupinách léčených kombinací antihypertenziv (ve 
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vzorcích 8 a 9). Takrolimus vedl k výraznému zhoršení – jsou patrné významné sklerotické léze 
glomerulů všech stupňů s místy zaniklými glomeruly (vzorek 10 d) a výrazné tubulointersticiální 
poškození s bílkovinnými válcemi v rozšířených tubulech (vzorek 10 e). Po podání duální 
blokády RAS došlo ke zmírnění těžkého glomerulosklerotického postižení, zůstává segmentární 
skleróza glomerulů a mírné poškození intersticia (vzorek 11 f). U kombinační antihypertenzní 
léčby BVK s BB přetrvává těžké glomerulosklerotické postižení, je patrný zaniklý sklerotický 
glomerulus s ischemickým kolapsem (vzorek 12 g) a výrazné tubulointersticiální postižení 
vyznačující se přítomností bílkovinných válců v rozšířených tubulech (vzorek 12 h), kromě toho 
je patrné ztluštění bazální membrány glomerulů a zánětlivá celulizace až fibróza intersticia. 
 
(obr. 7 a 8 použity se svolením doc. MUDr. Evy Honsové, Ph.D., přednostky Pracoviště 
klinické a transplantační patologie IKEM) 
 
 
3.4 Diskuze 
Naše hlavní pozorování lze shrnout následovně:  

1) Dlouhodobé podávání takrolimu vedlo k rozvoji arteriální hypertenze a postižení 

ledvin u normotenzního kmene a způsobilo zhoršení hypertenze a progresi chronického 

onemocnění ledvin u hypertenzního kmene, především v důsledku zvýšené aktivity 

RAS v ledvinách. 

2) Podání antihypertenzní léčby zahrnující duální blokádu RAS vedlo  k  účinné léčbě 

hypertenze a zmírnění nefrotoxicity. Tento efekt jsme pozorovali nejen u 

normotenzních kmenů potkanů, ale zvláště u hypertenzních kmenů s progresivním 

poškozením ledvin. 

3) Kombinační léčba blokátorem vápníkového kanálu a betablokátorem vedla také 

k účinné kontrole krevního tlaku, ale neměla vliv na nefrotoxicitu vystupňovanou 

podáváním takrolimu. 

Experimentální model 

          Pro výzkum jsme použili genetický model inbredních samců FH. Kromě kmene 

NT potkanů byli vybráni potkani kmene FH s vysokým krevním tlakem. HT potkani 

vyvinou arteriální hypertenzi již v mladém věku a rychleji u nich dochází k onemocnění 

ledvin (Simons et al., 1993, Verseput et al., 1997 a van Dokkum et al., 1999) v důsledku 

zhoršené autoregulační činnosti, což vede ke glomerulární hypertenzi, hyperfiltraci a 

proteinurii (de Keijzer 1989, Verseput et al., 2000). Dochází k progresivnímu poškození 

ledvin, které může vést až k úmrtí (Ochodnický et al., 2010 a de Keijzer 1989). Kmen 

HT potkanů představuje jedinečný model (Schulz a Kreutz 2012) pro studium 

chronického onemocnění ledvin.  
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Vliv takrolimu na aktivaci RAS 

          Podávání takrolimu vedlo k rozvoji arteriální hypertenze a postižení ledvin u 

normotenzního kmene a způsobilo zhoršení hypertenze a progresi chronického 

onemocnění ledvin u hypertenzního kmene, především v důsledku zvýšené aktivity 

RAS v ledvinách. Prokázali jsme, že při podávání Tac došlo k významnému zvýšení 

hladiny angiotenzinu II v ledvinách u obou kmenů, což je nejpravděpodobnější příčina 

rozvoje nefrotoxicity. 

          Plazmatická reninová aktivita a koncentrace angiotenzinu II v plazmě se po 

podání Tac významněji neměnila. V ledvinách vedlo podávání Tac ke zvýšené expresi 

m-RNA proreninu a angiotenzinogenu. Tato pozorování podporují již dříve popsané 

práce, které poukázaly na aktivaci RAS působením CNI, ať již při krátkodobém nebo 

dlouhodobém podávání (Naesens et al., 2009). Jsou podrobně popsána u cyklosporinu 

(Burdmann et al., 2003 a Nishiyama et al., 2003), u takrolimu je poznatků méně 

(Stillman et al., 1995).  

          Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nadměrná stimulace RAS v ledvinách 

vede nejenom ke zhoršení renální hemodynamiky, ale přímo se podílí na rozvoji 

chronické nefrotoxicity (Naesens et al., 2009 a Lassila et al., 2002). Negativní dopad 

chronické hyperaktivace osy RAS se projeví dalšími změnami. Na úrovni  řízení 

krevního tlaku je stimulována retence natria a vody v ledvinách navozená jak 

angiotenzinem II, tak mineralokortikoidním efektem aldosteronu. 

Kombinovaná léčba ACEi a AT1 blokátorem (duální blokáda RAS) 

          Důvody pro kombinovanou léčbu ACEi a AT1 blokátorem vycházejí z odlišného 

mechanismu působení těchto 2 léků v rámci systému RAS. ACEi nemohou kompletně 

zabránit tvorbě ANG II, který vzniká také alternativními cestami nezávislými na ACE 

(např. katepsin nebo chymáza).  ACEi vedou k vazodilataci a poklesu krevního tlaku a 

patří tak mezi široce používaná antihypertenziva (Mancia et al., 2013 a Vítovec et al., 

2017). Navíc ACEi stimulují bradykininové receptory nezávisle na konvertujícím 

enzymu (Ignjatovic et al., 2002), čímž se může upravit endoteliální dysfunkce a může 

dojít k potlačení protizánětlivých cytokinů a navození vazodilatace. Útlum ACE se 

může projevit projevit i nepříznivě, dochází pak ke zpomalení degradace tachykinů 

(substance P, neuropeptidu a adrenomodulinu). Jejich vyšší aktivita má pak za následek 

vznik suchého kašle (Dicpinigaitis 2006).  AT1 blokátory zcela potlačují aktivitu ANG 

II prostřednictvím kompetitivní blokády AT1 receptoru, zároveň však zvyšují hladinu 
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cirkulujícího ANG II. Také zapojení ostatních receptorů typu AT, zejména 

vazodilatačních AT2 a AT4, může být významné při endoteliální dysfunkci nebo 

aktivaci zánětlivých pochodů ve stěně cévní. Studie Kidokory ukázala, že AT1 

blokátory snižují oxidativní stres a zmírňují zánětlivé změny v ledvinách (Kidokoro et 

al., 2012). Autoři předpokládali, že Tac vede k nadměrné expresi AT1 receptorů v 

glomerulu, což je hlavní příčinou nefrotoxicity. Mnoho dalších studií (Cosentino et al. 

2005, Wilkinson-Berka et al., 2001, Ruilope et al., 2000) prokázalo, že aditivní účinek 

kombinace ACEi s AT1 blokátorem zmírňuje progresi kardiovaskulárních a renálních 

onemocnění.   

          Proto jsme se v naší experimentální práci zaměřili na maximální inhibici systému 

RAS. Podávání duální blokády RAS mělo výrazný antihypertenzní účinek u obou 

kmentů potkanů. Kombinační léčba ACEi a AT1 blokátoru vedla u HT potkanů k 

maximální účinné kontrole krevního tlaku. Dále jsme v naší studii prokázali 

nefroprotektivní efekt duální blokády RAS. Podávání kombinace ACEi perindoprilu s 

AT1 blokátorem losartanem vedlo ke snížení albuminurie u obou kmenů potkanů. Po 

zpracování histologických vzorků ledvin jsme zjistili, že podávání duální blokády RAS 

zpomalilo progresi morfologických změn v ledvinách, došlo ke zmenšení rozsahu 

glomerulosklerotických a tubulointersticiálních změn, což bylo nejvíce patrné u HT 

kmenů s takrolimem.  

          O tom, jak je účinná monoterapie na různých úrovních inhibice RAS nebo zda je 

účinnější kompletní blokáda RAS lze dlouze diskutovat. Můžeme předpokládat, že 

účinnost ACEi nebo samotné AT1 blokády bude plně závislá na inhibici renálního RAS 

podobně, jako při použití duální blokády RAS. Již v předchozích studiích (Verseput et 

al., 1997 a Verseput et al., 2000) však bylo prokázáno, že inhibice RAS prostřednictvím 

monoterapie neměla nefroprotektivní efekt u HT potkanů i při účinné kontrole krevního 

tlaku. Naše data potvrzují vysokou účinnost duální RAS blokády v léčbě hypertenze a 

zmírnění renálního postižení u potkanů způsobené podáváním Tac ve srovnání s 

kombinační antihypertenzní léčbou, která neovlivňuje systém RAS. Toto zjištění 

podporují také další studie s amlodipinem nebo jiným blokátorem vápníkového kanálu, 

kdy i při účinné kontrole hypertenze nedošlo k nefroprotektivnímu efektu (Dworkin et 

al., 1996 a Park et al., 2003). Jedním z vysvětlení je skutečnost, že amlodipin nedokáže 

snížit intraglomerulární tlak v ledvině, což je spojeno s vyšší proteinurií (Dworkin et al., 

1996). Navíc je dosti pravděpodobné, že nefroprotektivní vlastnosti běžně užívané 
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kombinace BVK a ACEi jsou spíše zásluhou blokády RAS než aktivitou BVK, který by 

dokonce mohl aktivitu ANG II v ledvině zvyšovat (Mackie et al., 2002).  

V naší studii jsme u kombinační léčby blokátorem vápníkového kanálu a 

betablokátorem neprokázali nefroprotektivní vliv zejména proto, že u této kombinace 

léků nedošlo k poklesu renální RAS aktivity. 

 

Omezení  

Nesrovnávali jsme kombinační léčbu duální blokády RAS s inhibicí na jednotlivých 

úrovních RAS, buď se samotným inhibitorem ACE nebo pouze s AT1 blokátorem. Na 

tuto otázku jsme částečně odpověděli v klinické studiii. 

 

3.5 Závěr 

Hlavním patofyziologickým mechanismem, kterým takrolimus působí na rozvoj 

hypertenze a nefrotoxicity, je nadměrná aktivace intrarenálního systému RAS. 

Důležitým přínosem naší práce je zjištění, že duální blokáda RAS vedla k účinné 

kontrole hypertenze a zmírnění nefrotoxicity. Tento efekt jsme pozorovali nejen u 

normotenzních kmenů, ale zvláště u hypertenzních kmenů s progresivním postižením 

ledvin. U kombinační antihypertenzní léčby blokátorem vápníkového kanálu a 

betablokátorem jsme neprokázali nefroprotektivní vliv zejména proto, že u této 

kombinace nedošlo k poklesu renální aktivity RAS. 
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4. Klinická část 

 
4.1 Vliv imunosuprese a dalších faktorů na rozvoj akutního poškození 
ledvin po transplantaci srdce a možnosti časné diagnostiky - srovnání 
sérového cystatinu C a NGAL v moči.  
 

4.1.1 Úvod 

          Akutní poškození ledvin (acute kidney injury, AKI) představuje závažnou 

komplikaci po kardiochirurgických výkonech a je spojeno se zhoršeným přežíváním (Li 

et al., 2011, Rosner a Okusa 2006).  U hospitalizovaných pacientů se vyskytuje asi v 7% 

případů a u kriticky nemocných incidence stoupá až k 20-30% (Dardashti et al., 2014 a 

Bastin 2013). AKI je náhlý, často reverzibilní pokles funkce ledvin, který je ve své těžší 

formě spojen s výrazným poklesem diurézy (oligurie,anurie). Za základní parametry 

definující stadium poškození ledvin jsou považovány hodnoty sérového kreatininu a 

diurézy. Změna klasifikace AKI (Kellum et al., 2012, Okusa a Davenport 2013) přináší 

možnosti časnější diagnózy i léčebných opatření. Nejčastější příčinou renálního selhání 

v časném pooperačním období po OTS je ischemicko-reperfuzní poškození a možný 

nefrotoxický efekt CNI (Vives et al., 2014, Jokinen et al., 2010 a Lameire 2006). 

          K hodnocení časného renálního postižení jsme využili cystatin C v séru, 

neutrofilní lipokalin asociovaný s gelatinázou (NGAL), alfa-1-mikroglobulin v moči a 

albuminurii (poměr albuminu ke kreatininu v ranní moči). Cílem práce bylo zjistit, jaký 

bude přínos biomarkerů pro diagnostiku nebo predikci AKI u pacientů po OTS. Dále 

jsme se pokusili prokázat, zda některý z biomarkerů může mít vztah k prognóze.   

 
4.1.2 Materiál a metodika 

          Do studie jsme prospektivně zařadili 117 pacientů (98 mužů a 19 žen), kteří 

podstoupili transplantaci srdce v IKEM v období od října 2010 do června 2013. AKI 

bylo definováno jako zvýšení sérového kreatininu >50% nebo zhoršení renální funkce 

vyžadující eliminační metodu v prvních 7 dnech po OTS. Kontinuální hemoeliminační 

metoda byla zahájena v případě oligurie nebo klinicky významné hyperhydratace. 

Imunosuprese byla podávána dle doporučených postupů Kardiocentra IKEM, všichni 

pacienti dostávali indukční léčbu Thymoglobulinem (ATG) a dále trojkombinaci 

imunosupresiv: takrolimus s mykofenolát mofetilem a kortikoidy. Cílem bylo dosáhnutí 

plazmatické koncentrace Tac v rozmezí 10-15 g/l. 
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Odběr vzorků: 

Vzorky krve a moči byly měřeny standardními laboratorními metodami. Cystatin C v 

séru (S-cystatin) byl měřen před operací, 3 hodiny po operaci a dále 1., 7., 10. a 30. den. 

Koncentrace S-cystatinu C byla hodnocena automaticky imunoanalýzou (PETIA, 

Architect ci 8200, Abbott). Normální hodnota S-cystatinu C je nižší než 0,99 mg/l pro 

muže a 1,15 mg /l pro ženy. Sérový kreatinin (S-kreatinin) byl měřen před operací, 3 

hodiny po OTS a dále 1., 2., 4., 7., 10. a 30. den s referenčním rozmezím 64-104 μmol/l 

pro muže a 49-90 μmol/l pro ženy. Koncentrace S-kreatininu byla hodnocena enzymově 

pomocí spektrofotometrie. Vzorky moči ke stanovení NGAL byly odebrány 3 hodiny 

po OTS a dále 1. a 3. den po operaci. NGAL v moči (U-NGAL) byl zhodnocen 

chemiluminiscenční imunoanalýzou na mikročásticích (CMIA, Architect ci8200, 

Abbott). Za normální jsou považovány hodnoty pod 132 μg/l. Alfa-1-mikroglobulin  

(A1M) byl stanoven v moči před operací, 0., 1., 3., 10. a 30. den a byl hodnocen 

nefelometricky (Beckman, Image, norma do 12,5 mg/l), norma A1M je do 12,5 mg/l. 

Albuminurie (ACR) byla vyjádřena jako poměr albuminu ke kreatininu v ranní moči 

(norma < 2,5 g/mol pro muže a < 3,5 g/mol pro ženy). Dále jsme srovnávali jednoroční 

přežívání pacientů s hladinou S-cystatinu C 2,54 mg/l  nebo s S-cystatinem C <2,54 

mg /l v časném období po OTS.  
 
Statistická analýza 

          Ke statistické analýze dat jsme využili JMP statistický software (v.10.0.0 SAS 

Institute Inc.). Kontinuální, normálně distribuované proměnné byly prezentovány jako 

průměrné hodnoty se směrodatnou odchylkou (SD). Hodnoty přesahující 95% hladinu 

pravděpodobnosti (p<0,05) byly považovány za statisticky signifikantní. K porovnání 

mezi skupinami bylo využito jednorozměrné analýzy pomocí t-testu, Pearsonova chí-

kvadrát testu, chí-kvadrát testu s Yatesovou korekcí a Fisherova testu. Předoperační 

analýza sérového kreatininu a cystatinu byla hodnocena pomocí Wilcoxon/Kruskal-

Wallisova testu a plazmatická koncentrace takrolimu pomocí Mann-Whitneyova testu 

(tab.1). Pro predikci akutního poškození ledvin byla použita multivariantní regresní 

analýza (tab.2). Přežívání bylo hodnoceno pomocí metody Kaplan-Meiera (obr.2). 

 
4.1.3 Výsledky 

Do studie bylo zařazeno 117 pacientů bezprostředně po OTS, kritéria AKI splňovalo 30 

(25,6%) nemocných, ostatní nemocní neměli akutní renální postižení (skupina bez AKI 
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n=87). Základní charakteristiku souboru shrnuje tabulka 1. Pacientům ve skupině s 

AKI byla po OTS častěji implantována dočasná pravostranná srdeční mechanická 

podpora (PMSP) nebo veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace (VA-

ECMO) ve srovnání se skupinou bez AKI. Pacienti s AKI měli častější infekční 

komplikace, častěji byli revidováni chirurgem pro krvácení z rány a také byli delší dobu 

hospitalizováni na ARO oddělení. Ze souboru 117 pacientů jich zemřelo 12 v průběhu 

jednoročního sledování: 4 pacienti v AKI skupině ( u 3 bylo příčinou selhání štěpu a u 1 

sepse) a 8 pacientů ve skupině bez  AKI (4 zemřeli na selhání štěpu a 4 na sepsi).    

Sérový cystatin C       

Před operací jsme zaznamenali trend k vyšší hodnotě S-cystatinu C ve skupině AKI  

(1,6  0,6 mg/l ) ve srovnání se skupinou bez AKI  (1,3  0,5 mg/l ), p=0,077, zatímco 

předoperační hodnoty sérového kreatininu  (p=0,702) a  glomerulární filtrace  (p=0,494)  

se mezi skupinami nelišily. Ke zvýšení S-cystatinu C, které bylo významné mezi AKI 

skupinou a skupinou bez AKI, došlo již za 3 hodiny po operaci (1,7  0,6 mg/l vs. 1,3  

0,5 mg/l; p=0,016 ) a zvýšení přetrvávalo 7.den (2,3  0,9 mg/l  vs 1,6  0,5 mg/l ; 

p=0,0048), 10.den ( 2,3  1,0 mg/l vs 1,6  0,5 mg/l ; p=0,0072) a 30.den (2,0  0,9 

mg/l  vs 1,3  0,3 mg/l; p=0,0184), obr. 1A. 

Kreatinin v séru                                                

Statisticky významné zvýšení S-kreatininu jsme zaznamenali v AKI skupině 4. den 

(126,9  49,9 mol/l) ve srovnání se skupinou bez AKI (109,9  41,3 mol/l),p=0,001 a 

trend ke zvýšení 7. den (94,4  27,3mol/l), ve srovnání se skupinou bez AKI (78,3  

25,1 mol/l), p=0,074 (obr. 1B).  

NGAL v moči 

U-NGAL byl zvýšen za 3 hodiny po operaci a 1. pooperační den v obou skupinách. 

Pouze 3. den po OTS hodnoty NGAL dosáhly statistické významnosti mezi skupinami: 

v AKI skupině (113,8 177,3 g/l) a ve skupině bez AKI (29,3  44,3 g/l), p= 0,003; 

(obr. 1 C). 

Albuminurie (ACR)  a  alfa-1-mikroglobulin (A1M) v moči 

V prvních 7 dnech po OTS byl ACR jen lehce zvýšený (v obou skupinách ns). Až 10. 

den jsme zaznamenali významnější zvýšení ACR v AKI skupině (10,514,3 g/mol) ve 

srovnání se skupinou bez AKI ( 4,4921,6 g/mol), p=0,002. Ke zvýšení A1M došlo až 

10.den (na 104,8 mg/l  138,9) v AKI skupině ve srovnání se skupinou bez AKI (49  

59,9), p=0,031.  
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Soubor AKI (n=30)                                                              bez AKI (n=87)                 hodnota 
p  

Demografická data                         

     věk, roky                                                      52,9 ± 11.5 51,5 ± 12.0                     0,587 

     pohlaví: muži, n (%)                                     24 (80,0)                       74 (85,1)                          0,718 

     BMI (kg/m²)                                                  24,8  2,8                  25,1  3,5                        0,594 
Kardiální onemocnění    

      IKMP / KMP, n (%)                                8 (26,7) /22(73,3)       35 (40,2) /52(59,8)      0,184 

Přidružená onemocnění    

     diabetes mellitus, n (%)                             7 (23,3)                        19 (21,8)                        0,865                                                                                                                                             

     kouření v anamnéze, n (%)                          19 (63,3)                      57 (65,5)                        0,829 

     preexistující renální onemocnění    
     před OTS, n (%)                                                      

4 (13,3)                         5 (5,7)                           0,344 

sérový kreatinin před operací 
    (μmol/l)                                                      

104,9  37.6                  99,4  30.8                    0,702 

sérový cystatin C před operací 
     (mg/l)                                                           

1,6  0.6                        1,3  0.5                       0,077 

předoperační  GF (CKD -EPI) 
     (ml/s/1.73 m2 )                                     

1,23  0,4                    1,28  0,4                      0,494 

předchozí operace (CABG nebo 
chlopeň), n (%)                                                 

3 (10)                                             15 (17,2)                       0,513 

MSP před OTS , n (%)                                     12 (40)                         31 (35,6) 0,669 

Operační data                                                              

   doba ischemie (min)                              151,3  66,4                                               142,7  50,3                                      0,522 

   trvání mimotělního oběhu (min)                               147,2  34,0                144,2  2,6                       0,669 

Sledování pacientů                                                              

  doba hospitalizace na ARO, dny                       14,7  23,2                  6,3  10,0                      0,005                                       

  dočasná PMSP  nebo VA ECMO  
   po OTS, n (%)                                                                                    

4 (13,3) /3 (10,0)        1(1,1) /0                                         0,010 

   opakovaná intubace, n (%)                                     4 (16,6)                          3 (3,2)                                          0,128 

   chirurgická revize pro krvácení  
    z rány po OTS n (%) 

16 (53,3)                       27 (31,0)                                         0,029 

    infekce, n (%)                                           
                                                      

8 (26,7) 11 (12,6) 
   

0,004 
 

   neurologické komplikace, n (%)              3 (10,0)                            9 (10,3)                                        1,000 
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Pokračování tabulky 

Soubor  

 

AKI (n=30)                                                              

 

bez AKI (n=87)                 

 
hodnota 
p 

   úmrtí do 30 dnů, n (%)                       3 (10,0)                           2 ( 2,3)                                      0,202 

   plazmatická koncentrace Tac 
   7.den po OTS (g/l)    

4,1  2,3                        6,9  4,1                      0,008 

   první dávka Tac (den po OTS) 4,8  3.1                       2,9  1.8                      0,003 

 

Tab. 1   Základní charakteristika souboru (n=117) 
BMI = index tělesné hmotnosti, IKMP = ischemická kardiomyopatie, KMP = kardiomyopatie 

neischemické etiologie, GF = glomerulární filtrace, CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration) = preferovaná rovnice pro výpočer GFR dle doporučení KDIGO 

2012, CABG = aortokoronární bypass, MSP= mechanická srdeční podpora, PMSP = dočasná 

pravostranná mechanická srdeční podpora, VA ECMO  veno-arteriální extrakorporální 

membránová oxygenace (dočasná podpora funkce srdce a plic).  

K porovnání mezi skupinami bylo využito jednorozměrné analýzy pomocí t-testu, Pearsonova 

chí-kvadrát testu, chí-kvadrát testu s Yatesovou korekcí a Fisherova testu. Předoperační 

analýza sérového kreatininu a cystatinu byla hodnocena pomocí Wilcoxon/Kruskal-Wallisova 

testu a plazmatická koncentrace takrolimu pomocí Mann-Whitneyova testu. 

 

Imunosupresiva  (Tac) 

První dávka Tac byla ve skupině s AKI podána za 4,8  3,1 dne po OTS, ve srovnání se 

skupinou bez AKI, kdy bylo podání Tac zahájeno za 2,9  1,8 dne po OTS, (p=0,003). 

Průměrná plazmatická koncentrace Tac 7. den po OTS byla  nižší v AKI skupině (4,1  

2,3 g/l) než ve skupině bez AKI (6,9  4,1 g/l), p=0,008 (tab. 1). Ve skupině AKI 

mělo 9 z 30 pacientů neměřitelnou plazmatickou koncentraci takrolimu 7. den (podání 

Tac bylo totiž zahájeno 8. až 10. den), přitom hodnota cystatinu C byla u nich 7.den 

signifikantně vyšší (3,0 ± 0,7 mg/ l) než u ostatních pacientů s měřitelnou koncentrací 

takrolimu v AKI skupině (cystatin 2,0 ± 0,8 mg / l), p = 0,004. 

          Multivariantní regresní analýza prokázala, že nemocní s dočasnou  PMSP měli 

6,3 krát vyšší riziko vzniku akutního renálního selhání a 2,2 krát vyšší riziko v případě 

infekčních nebo krvácivých komplikací. Riziko vzniku AKI bylo 4,3 krát vyšší u 

nemocných se zvýšenou hodnotou S-cystatinu >1,6 mg/l za 3 hodiny po operaci (tab.2).  
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Obr. 1.  Vzestup  S-cystatinu C (A),  S-kreatininu (B)  a vývoj  U-NGAL (C)  

              ve skupině  s AKI  a ve skupině bez AKI 
S-cystatin = cystatin C v séru,   S-kreatinin = kreatinin v séru,  U-NGAL = NGAL v moči,  
AKI  = akutní poškození ledvin 
před = před OTS,  3h = 3 hodiny po OTS,  D 1-30 = dny po OTS.  Data jsou uvedena jako 
průměrné hodnoty se směrodatnou odchylkou (SD) 
*p<0,05 vs skupina bez AKI  a **p<0,01 vs skupina bez AKI 
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Rizikový faktor OR 

(odds ratio) 

95% interval               

spolehlivosti 

dočasná PMSP nebo VA ECMO (po OTS)   6.3 (1.1 - 52.3) 

S-cystatin C  >1,6 mg/l  (3 hodiny po OTS)                4.3 (1.6 - 11.5) 

Infekce nebo krvácení po OTS   2.2  (0.8 - 5.9) 

 

Tab. 2   Rizikové faktory přispívající k rozvoji AKI po OTS (multivariantní analýza) 

PMSP = dočasná pravostranná mechanická srdeční podpora, VA ECMO = veno-

arteriální extrakorporální membránová oxygenace (dočasná podpora funkce srdce a 

plic), S- cystatin C = sérový cystatin C 

 

          Zvýšená hodnota S-cystatinu  2,5 mg/l (7.den po OTS) byla spojena s horším 

jednoročním přežíváním (p<0,0001), (obr. 2). U vyšetření NGAL jsme podobné 

souvislosti nenalezli (Hošková et al., 2016). 

 

 
 

Obr.2  Srovnání jednoročního přežívání pacientů dle hodnoty S-cystatinu 7.den  

           po OTS 

Kaplan-Meierova křivka přežívání pacientů s S-cystatinem C  2,54 mg /l (7.den po OTS) 

znázorněna plnou čarou a u pacientů s S-cystatinem C > 2,54 mg/l přerušovanou čarou. 
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4.1.4 Diskuze 

Naše nálezy lze shrnout následovně:   

1) Zjistili jsme, že S-cystatin C je dobrý ukazatel v diagnostice nebo predikci AKI.   

2) Zvýšení S-cystatinu 7. den po OTS bylo spojeno s horším jednoročním přežíváním. 

3) U vyšetření U-NGAL jsme neprokázali jasný vztah k predikci AKI. 

4) Nejzávažnějším rizikovým faktorem rozvoje AKI v naší studii byla nutnost zavedení 

dočasné pravostranné mechanické srdeční podpory po OTS. 

Diagnóza AKI 

          Na základě  nové definice akutního poškození ledvin (KDIGO AKI -  Doporučení  

z roku 2012) jsou za základní parametry určující poškození ledvin považovány hodnoty 

sérového kreatininu a diurézy. V současné klinické praxi se diagnóza AKI nejčastěji 

stanovuje měřením sérové koncentrace kreatininu. Při akutních změnách funkce ledvin 

však není hodnota kreatininu spolehlivým ukazatelem (Ronco et al., 2010). Koncentrace 

kreatininu v séru může kolísat v širokém rozmezí v závislosti na věku, pohlaví, svalové 

hmotě, metabolismu svalů, užívaných lécích a na stavu hydratace. Kromě toho nárůst 

kreatininu je pozorován obvykle nejdříve za 2-3 dny po začátku poškození, což 

znemožňuje časnou detekci AKI. Měření glomerulární filtrace většinou bývá 

odhadováno z koncentrace sérového kreatininu. Žádná z rovnic pro odhad glomerulární 

filtrace z koncentrace sérového kreatininu (MDRD, CKD-EPI, Lund-Malmö, Mayo 

Clinic) neodstraní nevýhodu stanovení kreatininu (Jabor et al., 2016). Detekce válců a 

frakční exkrece sodíku jsou taktéž nespecifické pro časné rozpoznání AKI. Výše 

jmenované markery nejsou schopné detekovat počínající stadia ledvinného postižení, 

kdy ještě nedošlo ke zhoršení glomerulární filtrace, ale v moči se již objevují proteiny 

uvolněné z poškozených tubulárních buněk.  

Nové biomarkery 

          V posledních 10 letech se soustředil výzkum na nové biomarkery 

(Vanmassenhove et al., 2013 a Mårtensson et al., 2012), které by umožnily přesnější 

určení časných fází tzv. funkčního poškození ledvin (ischemického či toxického 

původu) a řada z nich se uvádí do klinické praxe (Jabor 2011). Používání biomarkerů 

pro diagnostiku, monitorování nebo určení prognózy pacientů s poškozením ledvin se 

stále vyvíjí. Ideálně by měly být co nejvíce specifické ve vztahu k renálním funkcím a 

snadno vyšetřitelné. Bylo identifikováno několik proteinů, např. cystatin C, NGAL, 

KIM-1 molekula (kidney injury molecule-1) jako marker tubulární léze nebo  

N‑acetyl‑β‑D‑glukózaminidáza (NAG), která je přítomna v moči při poruše 
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glomerulární membrány či poškození buněk tubulů a nebo interleukin-18. Výsledky 

předchozích studií u pacientů časně po kardiochirurgických výkonech a odpověď na 

otázku, zda nové biomarkery mohou spolehlivě předpovědět AKI, nejsou zcela 

jednoznačné (Koyner et al., 2010 a Parikh et al., 2011). Částečně se na tom může 

podílet hodnocení souborů pacientů dle různých kritérií AKI, která byla postupně 

upravována.  

S-cystatin a U-NGAL po OTS 

          U pacientů po transplantaci srdce nebyly dosud tyto biomarkery systematicky 

vyšetřovány. Ve studii se 79 dětskými pacienty po OTS vyšetření cystatinu C a NGAL 

vedlo ke 2-3x častějšímu odhalení renální dysfunkce než při klasickém stanovení GF 

(Abraham et al. 2001). Již v naší předchozí práci u 77 pacientů po OTS jsme zjistili, že 

zvýšená hodnota S-cystatinu 10. den > 1,5 mg/l měla vztah k horšímu přežívání 

(Hošková et al., 2013). V této klinické studii jsme prokázali, že S-cystatin C je nejen 

dobrý ukazatel v diagnostice nebo predikci AKI po OTS, ale jeho zvýšení 7.den > 2,5 

mg/l  bylo spojeno s horším jednoročním přežíváním. 

          U-NGAL je opakovaně uváděn v řadě studií jako marker časného renálního 

postižení (McIlroy et al., 2010 a Peacock et al., 2013). V naší práci se nám nepodařilo 

prokázat jeho přínos při diagnostice AKI.  Zvýšení hodnoty NGAL v prvních 48 

hodinách bylo podobné v obou skupinách, a to i při vyšším výskytu infekčních 

komplikací, které jsme zaznamenali v AKI skupině. Vysvětlení, proč hodnocení  NGAL 

v moči v prvních 2 dnech po operaci nemělo významnější výpovědní hodnotu pro 

predikci AKI, není jednoduché. Hlavní rozdíly v interperetaci NGAL mohou souviset s 

dobou ischemie a použitím mimotělního oběhu, s různou etiologií onemocnění a 

přítomností přidružených onemocnění, jako je diabetes mellitus a nebo již existující 

onemocnění ledvin, s nefrotoxicitou léků nebo působením bakteriálních toxinů (McIlroy 

et al., 2010 a Nauta el al., 2011).  

Načasování odběru 

          Zdá se, že nejdůležitější význam pro použití nových biomarkerů  v předpovědi 

AKI nebo jako prognostického ukazatele bude mít načasování odběru vyšetření. V naší 

studii jsme ukázali, že měření S-cystatinu C již po 3 hodinách po OTS může 

identifikovat pacienty s vysokým rizikem renálních komplikací. To je důležité 

pozorování, protože včasné rozpoznání AKI je rozhodující pro zvládnutí 

hemodynamického stavu pacienta, pro doplnění objemu tekutin a zlepšení perfuzního 

tlaku, pro odložené podávání kalcineurinových inhibitorů a nebo snížení dávky 
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imunosupresiv či jiných nefrotoxických léků. Zvýšení S-cystatinu časně po operaci 

(včetně monitorování diurézy a klinického stavu), nám může pomoci v rozhodování o 

zahájení eliminační metody.     

 

Omezení 

Jsme si vědomi limitů naší studie, jedním z omezení je menší počet pacientů ve skupině 

AKI než ve skupině bez AKI, což je však dáno výskytem AKI v naší populaci po OTS. 

Druhým omezením jsou rozdíly v načasování měření jednotlivých biomarkerů. 

Jednotlivé biomarkery byly odebírány v různých dnech v závislosti na variabilitě a 

místě jejich působení. 

 

4.1.5 Závěr:  

          Nejzávažnějším rizikovým faktorem rozvoje AKI po OTS byla nutnost zavedení 

dočasné pravostranné mechanické srdeční podpory nebo ECMO. Dalším nezávislým 

rizikovým faktorem pro diagnostiku a predikci AKI bylo stanovení sérového cystatinu. 

Riziko vzniku AKI bylo 4 násobně vyšší u nemocných se zvýšenou hodnotou S-

cystatinu dokumentovanou již za 3 hodiny po operaci. Zvýšená hodnota S-cystatinu 

7.den po OTS byla spojena s horším jednoročním přežíváním pacientů. Měření 

sérového cystatinu C jako součást standardního vyšetření u pacientů po OTS by mohlo 

přispět k časnému odhalení pacientů s vyšším rizikem renálních komplikací. 
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4.2. Účinek duální  blokády  renin -  angiotenzinového  systému  ve  srovnání  
s konvenční kombinací antihypertenziv na kontrolu krevního tlaku a 
chronickou nefrotoxicitu vyvolanou takrolimem u pacientů po transplantaci 
srdce, randomizovaná studie    
 

4.2.1 Úvod 

         Arteriální hypertenze se po transplantaci srdce vyskytuje mnohem častěji než u 

běžné populace. Jestliže je prevalence hypertenze v evropské populaci 40% (Mancia et 

al., 2013), pak u pacientů po OTS je přítomna u 72 % příjemců v prvním roce a u 92 % 

v 5. roce (Lund et al., 2014). Krevní tlak stoupá již v časném období po operaci. 

Mechanismus, kterým je arteriální hypertenze udržována dlouhodobě, je složitější a 

značnou měrou se na něm podílí podávání imunosupresiv (CNI a kortikoidů). Obvyklé 

demografické ukazatele spojené s výskytem hypertenze jako je věk, pohlaví, obezita či 

anamnéza hypertenze nebo hyperlipidémie před transplantací, nemají zásadní vliv na 

rozvoj arteriální hypertenze po OTS (Gus et al., 1999).  

         Dle platných doporučení je hypertenze definována jako systolický krevní tlak 

(TKS)  140 mmHg a/nebo diastolický krevní tlak (TKD)  90mmHg při opakovaném 

měření (Widimský et al., 2018). Pouze malému procentu populace postačuje léčba 

jedním antihypertenzivem (v 25% případů). Podle dostupných údajů potřebuje více než 

2 antihypertenziva každý pátý pacient (Kociánová 2016). Současná doporučení 

ESH/ESC  (Mancia et al., 2013) a doporučení České společnosti pro hypertenzi 

zohledňují podávání kombinace antihypertenziv již při zahájení léčby (dvojkombinace 

nebo fixní kombinace). U pacientů po transplantacích solidních orgánů je všeobecně 

doporučováno postupovat stejně jako u hypertoniků s vysokým rizikem. Léky inhibující 

RAS mají své důležité místo v léčbě arteriální hypertenze po OTS. Účinnost ACEi nebo 

AT1 blokátorů souvisí s tím, do jaké míry jsou schopny potlačit aktivitu ANG II. 

Kombinace obou léčiv by proto mohla vést k úplnější inhibici systému RAS. Zatím 

však nejsou údaje o kombinační léčbě inhibitorem ACE a AT1 blokátorem u pacientů 

po OTS. 

 4.2.2 Materiál a metodika 

Od října 2010 do června 2013 bylo v IKEM provedeno 113 transplantací srdce, z toho 9 

pacientů zemřelo do 30 dnů po operaci na selhání štěpu nebo sepsi. Do studie byli 

zařazeni pacienti, u nichž se rozvinula arteriální hypertenze (TK ≥150/90 mmHg) 

v prvních 6 měsících po OTS (viz schéma studie). 
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                                  Do studie zařazeno 95 pacientů po OTS 
                                            s arteriální hypertenzí (HT) 

                                                     TK  150/90 mmHg 
                                                                                                    11 pacientů vyřazeno-pouze 

                                                                                                                 monoterapie HT (BB) 

                                     84 pacientů s HT randomizováno 

                                                     ke kombinační léčbě 
                  
                        
 
 
                               44 pacientů random. do sk.1                      40 pacientů random. do sk.2 
                               (standardní kombinace AHT)                              (duální RAS) 
                                                                                       
                                                                                                           
                                                                                                          9 pac.vyřazeno po nasazení 
                                                                                                                   1.AHT(ACEi) 
 
                                             
                        
                        Skupina 1                                                     Skupina 2   
   standardní kombinace antihypertenziv                           duální blokáda RAS 
                            (n=44)                                                                             (n=31) 
                                                                                                                                                                                                     
                                                  
                                                 2 pacienti předčasné                                  5 pacientů předčasné 
                                                 ukončení pro exitus:                                  ukončení pro vedl.úč.: 
                                              náhlá smrt                                               2x hypotenze 
                                                   embolie do plic                                       1x zhorš.renál.funkcí                                
                                                                                                                   2x hyperkalemie 
                                                    
                 
                42 pacientů dokončilo studii                              26 pacientů dokončilo studii                                                              
                   (doba sledování 24 měs.)                                 (doba sledování 24 měs.) 
 

 

Schéma studie  
Skupina 1 (standardní kombinace antihypertenziv), skupina 2 (kombinace antihypertenziv 

zahrnující duální RAS blokádu). HT = hypertenze, AHT = antihypertenzivum, BB = 

betablokátor. 

 

Z 95 pacientů jich 11 nebylo randomizováno, protože nesplňovali kritéria kombinační 

antihypertenzní léčby, měli pouze monoterapii betablokátorem (metoprolol) v dávce 

12,5 až 25 mg . Ke kombinační léčbě pak bylo randomizováno 84 pacientů, 44 pacientů 
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do skupiny 1 (standardní kombinace antihypertenziv) a 40 do skupiny 2 (kombinace 

antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS). Po randomizaci ve skupině 2 bylo 

vyřazeno 9 pacientů z těchto důvodů: U jednoho pacienta byla diagnostikována 

duplicita tumoru. Byl zjištěn incidentalom pravé nadledviny s hormonální aktivitou 

projevující se nadprodukcí aldosteronu (primární hyperaldosteronismus) a při plánované 

adrenalektomii byl chirurgem náhodně odhalen ještě Grawitzův tumor v pravé ledvině.  

Po nefrektomii nedošlo k dobré reparaci solitární ledviny a stav byl dále komplikován 

léčbou těžké akutní celulární rejekce. U druhého pacienta byl diagnostikován Kaposiho 

sarkom s nutností mnoha cyklů chemoterapie, doprovázené celkovým zhoršením stavu, 

proto AT1 blokátor nepřidáván. U 3 pacientů již po nasazení ACEi došlo k účinné 

kontrole TK s dosažením cílových hodnot, proto AT1 blokátor nebyl přidáván. U 2 

pacientů se po podání ACEi dostavil suchý dráždivý kašel, tudíž byl ACEi vysazen. 

Jeden pacient měl opakovaně hyperkalemii nad 5,5 mmol/l po nasazení ACEi, proto byl 

zvolen BVK. U jednoho pacienta došlo po OTS k rozvoji psychické poruchy 

s vizuálními halucinacemi a nedodržoval pravidelné termíny studijních kontrol. V 

kombinační léčbě duální blokádou RAS pokračovalo ve skupině 2 dále 31 pacientů.  

Cílem studie bylo:  

1) zjistit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS bude stejně 

účinná v léčbě hypertenze ve srovnání se standardně podávanou kombinací 

antihypertenziv. Mírou účinnosti bylo dosažení cílových hodnot krevního tlaku, TKS < 

130 mmHg a TKD< 85 mmHg. 

2) posoudit, zda účinná léčba hypertenze povede ke zmírnění progrese chronického 

onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí.  

Ve skupině 1 (standardní kombinace antihypertenziv) byla podávána konvenční 

kombinační antihypertenzní léčba. Kombinace zahrnovala blokátor vápníkového kanálu 

(amlodipin) a/nebo betablokátor (metoprolol) a/nebo diuretikum (furosemid), a/nebo 

inhibitor ACE (perindopril). Léčba byla zahájena při vzestupu TK  150/90 mmHg, 

v případě nedostatečné kontroly TK jsme přistoupili ke kombinační léčbě. 

Ve skupině 2  (kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS)  

Byla podávána kombinace inhibitoru ACE perindoprilu s AT1 blokátorem losartanem. 

Léčba byla zahájena perindoprilem při vzestupu TK  150/90 mmHg a při splnění 

těchto laboratorních výsledků: (kreatinin v séru   150 µmol/l, glomerulární filtrace > 

1,0 ml/s a kalium  5,3  mmol/l). V případě, že hodnota TK neklesla <140/90 mmHg a 
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kalium bylo  5,0 mmol/l, přidali jsme do kombinační léčby losartan. Pokud stále 

nebylo dosaženo cílových hodnot TK, byla přidána další antihypertenziva : blokátor 

vápníkového kanálu (amlodipin) a/nebo betablokátor (metoprolol) a/nebo diuretikum 

(furosemid). Před zařazením byli pacienti seznámeni s účelem studie, byli plně 

informováni a podepsali písemný souhlas s účastí ve studii. 

Měření krevního tlaku 

TK byl měřen v ambulanci po 5 minutách sezení auskultační metodou na paži. Byla 

provedena 3 měření v poloze vsedě pomocí rtuťového tonometru v odstupu 3 minut. 

Byla použita manžeta pro normální obvod paže o rozměrech 14,5 x 53 cm (šířka vaku 

12 cm a délka 23 cm) umístěná ve výši srdce, u obézních pacientů pak manžeta větší. Z 

hodnot 2. a 3. měření byl vypočítán průměr. Rtuťový tonometr (Riester Diplomat RI 

1010) byl v řádných termínech kalibrován. Krevní tlak byl odečítán s přesností na 2 mm 

Hg. TKD byl odečítán při vymizení Korotkovových fenomenů (ve fázi V). Měření 

všech pacientů prováděla jedna lékařka a k auskultaci byl použit stejný typ 

fonendoskopu (Littmann Classic 3M). Hodnoty TKS a TKD byly opakovaně měřeny po 

dobu 24 měsíců ( za 3.,6.,12.,18. a 24 měsíc) v obou skupinách.  

Odběry krve ke stanovení hodnoty kalia, kreatininu, cystatinu C a hladiny takrolimu 

byly prováděny v době randomizace a dále 3., 6., 12., 18. a 24 měsíc. Koncentrace 

sérového kreatininu (S-kreatinin) byla měřena enzymově pomocí spektrofotometrie s 

referenčním rozmezím 64-104 μmol/l pro muže a 49-90 μmol/l  pro ženy. Pro výpočet 

glomerulární filtrace dle doporučení KDIGO 2012 byla použita rovnice CKD-EPI ve 

verzi 2009, vycházející z kreatininu, věku a pohlaví. Koncentrace sérového cystatinu 

(S-cystatin C) byla hodnocena automaticky imunoanalýzou (PETIA, Architect ci 8200, 

Abbott). Normální hodnota S-cystatinu C  je < 0,99 mg/l pro muže a <1,15 mg /l pro 

ženy. Plazmatická koncentrace takrolimu byla měřena metodou chemiluminiscenční 

imunoanalýzy na mikročásticích s cílovou hodnotou 10-15 g/l v prvních 6 měsících a 

dále 5-10 g/l.  

Vzorky moči byly odebírány ve stejných intervalech (v době randomizace a dále 3., 6., 

12., 18. a 24 měsíc). Vyšetření albuminurie bylo provedeno z ranní moči, hodnocení 

bylo stanoveno poměrem albuminu ke kreatininu (ACR). Hodnocní ACR má lepší 

výpovědní hodnotu, protože eliminuje problémy sběru moči a má nejnižší 

intraindividuální biologickou variabilitu (norma ACR < 2,5 g/mol pro muže a < 3,5 

g/mol pro ženy). Alfa-1-mikroglobulin (A1M) byl stanoven nefelometricky, norma je 
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do 12,5 mg/l. Ve zvýšené koncentraci se A1M objevuje v moči v případě, že je 

porušena jeho tubulární reabsorpce, je tedy markerem tubulárního postižení. 
 
Soubor Skupina 1 (n=44) 

AHT standardní 
Skupina 2 (n=31) 
AHT duální RAS 

    p 

Demografická data                                                                                    
věk (roky)                                                                                       53,6 ± 1,5 53,9 ± 1,5 0,881 
muži/ ženy, (%) 36 (78,3) / 10 (21,7)  29 (93,5) / 2 (6,5) 0,109 
hmotnost (kg) 74,7 ± 1,6 82 ± 2,5 0,010 
BMI (kg/m2) 24,3 ± 0,4 26,6 ± 0,7 0,004 
Anamnéza před OTS    
kuřák/bývalý kuřák/nekuřák, 
n (%) 

3(6,5)/ 25(54,4)/18/ (39,1) 0 / 22(73,3) / 8/(26,7) 0,147 

diabetes mellitus, n (%)                                                            11 (23,9) 8 (25,8) 0,805 
Základní  onemocnění  před OTS   
IKMP / KMP/VVS, n (%)                                14 (30,4) /32/ (69,6) / 0 16 (51,6)/14(45,2)/ 1(3,2) 0,065 
Kardiální operace před OTS    
bypass nebo chlopeň 10 (21,7) 5 (16,1) 0,432 
MSP před OTS 15 (32,6) 8 (25,8) 0,616 
počet dnů na MSP 220,2 ± 38,2 295,1 ± 47,7 0,169 
Transplantace srdce    
doba mimotělního oběhu (min) 138,2 ± 5,4 140,6 ± 5,2 0,755 

doba ischemie (min) 136,2 ± 8,2 151 ± 9,1 0,172 

TK v době randomizace    
TKS 153,2 ± 1,1 154,8 ± 1,7 0,388 
TKD 93,5 ± 0,7 95 ± 0,5 0,122 
Laboratoní hodnoty  v  době randomizace:   
kreatinin 92 ± 4,1 86,2 ± 5,1 0,383 
CKD-EPI (ml/s/1,73m2) 1,3 ± 0,1 1,5 ± 0,1 0,100 
ACR (g/mol) 6,0 ± 2,0 5,6 ± 2,5 0,901 
S-cystatin C (mg/l) 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,221 
alfa-1-mikroglobulin (mg/l) 43,7 ± 6,5 34,5 ± 7,2 0,370 
kalium (mmol/) 4,3 ± 0,1 4,4 ± 0,1 0,547 
hladina Tac (g/l) 7,5 ± 0,8 7,2 ± 0,9 0,622 
 
Tab. 1  Základní charakteristika souboru (n=75) 
BMI = index tělesné hmotnosti, IKMP = ischemická kardiomyopatie, KMP = kardiomyopatie 

neischemické etiologie, VVS = vrozená vada srdce,  OTS = ortotopická transplantace srdce, 

MSP = mechanická srdeční podpora, TKS = systolický krevní tlak, TKD = diastolický krevní 

tlak, CKD - EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) =  preferovaná rovnice  

 pro  výpočet  GF   dle  doporučení   KDIGO  2012,  vycházející z  kreatininu,  věku  a  pohlaví,   
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ACR = poměr albuminu ke kreatininu, S-cystatin C = cystatin C v séru, Tac = tacrolimus. K 

porovnání mezi skupinami bylo využito jednorozměrné analýzy pomocí t-testu a Pearsonova 

chí-kvadrát testu, ke srovnání doby ve studii a doby léčby bylo použito Wilcoxon/Kruskal-

Wallisova testu a ke zhodnocení pohlaví a doby MSP pak Fisherova exaktního testu. 
 
Statistická analýza   

          Ke statistické analýze dat jsme využili software Graph-Pad Prism (Graph Pad 

Software, San Diego, CA, USA). Data jsou prezentována jako průměrné hodnoty 

s odchylkou střední chyby průměru (SEM). K porovnání mezi skupinami bylo využito 

jednorozměrné analýzy pomocí t-testu a Pearsonova chí-kvadrát testu, ke srovnání doby 

ve studii a doby léčby bylo použito Wilcoxon/Kruskal-Wallisova testu a ke zhodnocení 

pohlaví a doby MSP pak Fisherova exaktního testu (viz tab.1, obr.8). Rozdíly mezi 

skupinami byly testovány metodou dvoucestné analýzy a Bonferroniho srovnávacím  

testem (viz. obr.1-7 a 9). Hodnoty přesahující 95% hladinu pravděpodobnosti (P < 0,05) 

byly považovány za statisticky signifikantní. 

 

4.2.3 Výsledky 

U 95 příjemců  jsme v prvních 6 měsících diagnostikovali arteriální hypertenzi. Do 

studie bylo randomizováno 84 pacientů ke kombinační antihypertenzní léčbě. Ve 

skupině 1 (standardní antihypertenzní léčba) bylo zařazeno 44 pacientů a ve skupině 2 

(duální blokáda RAS) bylo 31 pacientů. Celková doba ve studii byla 742,2  16,5 dní ve 

skupině 1 ve srovnání se 761,4  5,0 dní ve skupině 2 (p=0,275). V základních 

ukazatelích se kromě hmotnosti obě skupiny nelišily (tab. 1). 

Ve skupině 1 (AHT standardní) ze 44 pacientů dokončilo studii celkem 42, v průběhu 

sledování 2 pacienti z této skupiny zemřeli, jeden pacient za 409 dnů náhlou smrtí a 1 

pacientka za 94 dnů na embolii do plic. Ve skupině 2 (AHT duální RAS) předčasně 

ukončilo studii 5 pacientů za 168 až 480 dnů. Důvodem byly vedlejší účinky AHT 

léčby: 2x hypotenze, 1x zhoršení renálních funkcí (kreatinin 236 mol/l a CKD-EPI 0,4 

ml/s) a 2x hyperkalemie (5,6  a 5,7 mmol/l). 

 

I. Krevní tlak v závislosti na typu kombinační antihypertenzní léčby 

Systolický krevní tlak 

U obou skupin bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku, TKS < 130 mmHg a 

TKD < 85 mmHg. Ve skupině 1 (AHT standardní) byly hodnoty TKS 128  2,1 mmHg 
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(3. měsíc), 125,7  1,7 mmHg (6. měsíc), 129,0  2,1 mmHg (12. měsíc), 128,2  1,9 

mmHg (18. měsíc) a 127,9  2,1 mmHg (24. měsíc). Ve skupině 2 (AHT duální RAS) 

jsme změřili tyto hodnoty TKS: 126,9  2,1 mmHg (3.měsíc), 127,4  2,6 mmHg 

(6.měsíc), 129,6  1,9 mmHg (12. měsíc), 127,1  1,7 mmHg (18. měsíc) a 129,3  2,3 

mmHg (24. měsíc). Všechny hodnoty TKS v obou skupinách byly nižší ve srovnání s 

randomizací (p<0,001). Mezi skupinami se hodnoty TKS v měřených intervalech 

nelišily (obr. 1).  

 
Obr. 1  Hodnoty systolického krevního tlaku (TKS) v průběhu 24 měsíčního 

sledování  

TKS ve skupině 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), TKS ve skupině 2 

(AHT- zahrnující duální blokádu RAS). Hodnoceno pomocí 2 rozměrné analýzy ANOVA 

s Bonferroniho korekcí. 

Diastolický krevní tlak 

TKD ve skupině 1 (AHT standardní) byl 78,0  1,4 mmHg (3. měsíc), 78,0  1,5 mmHg 

(6.měsíc), 81,1  1,8 mmHg (12.měsíc), 81,2  1,4 mmHg (18.měsíc) a 82,3  1,5 

mmHg (24.měsíc). Ve skupině 2 (AHT duální RAS)  jsme změřili tyto hodnoty TKD: 
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80,0  1,6 mmHg (3.měsíc), 81,7  1,7 mmHg (6.měsíc), 82,2  1,6 mmHg (12.měsíc), 

82,2  1,3 mmHg (18.měsíc) a 82,7 mmHg  0,9 mmHg (24.měsíc). Všechny hodnoty 

TKD v obou skupinách byly nižší ve srovnání s randomizací (p< 0,001).  Mezi 

skupinami hodnoty TKD v měřených intervalech nedosáhly statistické významnosti 

(obr. 2).  

 

 
Obr. 2  Hodnoty diastolického krevního tlaku (TKD) v průběhu 24 měsíčního 

sledování 

TKD ve skupině 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), TKD ve skupině 2 

(AHT - zahrnující duální blokádu RAS). Hodnoceno pomocí 2 rozměrné analýzy 

ANOVA s Bonferroniho korekcí. 

 

Kombinace antihypertenziv 

Počátek léčby  

Ve skupině 1 (AHT standardní) byla nejčastěji podávána kombinace: BB s kličkovým 

diuretikem (25%), BVK s BB (20,4%) nebo ACEi s BB (20,4%). Kombinaci 3-4 AHT 
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potřebovalo 21% pacientů.  Ve skupině 2 (AHT zahrnující duální blokádu RAS) byla na 

počátku léčby nejčastěji podávána kombinace ACEi s AT1 blokátorem (v 42,3%) a 

kombinace ACEi s AT1 blokátorem a BB (30,8%). Kombinaci 3-4 antihypertenziv 

mělo 50% pacientů a kombinaci 5 antihypertenziv mělo 7,7% pacientů ve skupině 2 

(obr. 3a).   

Ve 24. měsíci byl nejčastější kombinací ve skupině 1 (AHT standardní) ACEi s BB 

(22,7%), BVK s BB (20,4%) a BB s furosemidem (20,4%). Ve skupině 2 (AHT 

zahrnující duální RAS) byla ve 24. měsíci nejčastější trojkombinace ACEi s AT1 a BB 

(v 57,7%). Dvojkombinaci ACEi s AT1 blokátorem mělo 30,8% pacientů (obr. 3b).  

 

Dávkování antihypertenziv 
 
          Průměrné dávky perindoprilu, amlodipinu, metoprololu a furosemidu se mezi 

skupinami 1 a 2 nelišily, vše ns. (tab. 2). 

Nejvyšší dosažená dávka losartanu ve skupině 2 (AHT duální RAS) na konci 

sledovaného období byla 100 mg/d u jednoho pacienta u 2 pacientů pak 50 mg/d. 

Maximální dávka perindoprilu 10 mg byla dosažena u 2 pacientů a u jednoho pacienta 

pak dávka 7,5 mg denně. Maximální dávka metoprololu 200 mg/d byla podávána u 

jednoho a 100 mg/d u 2 pacientů. Ve skupině 1 (AHT standardní) byla nejvyšší 

dosažená dávka perindoprilu 5mg/den u 31% pacientů. Maximální dávku metoprololu 

200mg/d měli 2 pacienti. Maximální dávka amlodipinu 10 mg/d byla podávána u 14% 

pacientů. Dávky kličkového diuretika byly ve skupině 1 o něco vyšší, 1 pacient měl 80 

mg/d a 7 pacientů 40 mg/d, ale srovnání mezi skupinami nedosáhlo statistické 

významnosti.  

Vedlejší účinky antihypertenzní léčby 
 
          Ve skupině 1 (AHT standardní) byl u 2 pacientů vysazen perindopril (1x pro 

suchý kašel a 1x pro hyperkalemii).  U 10 pacientů (24%) ve skupině 1 musel být 

vysazen amlodipin pro výrazné otoky DK s nálednou úpravou AHT. Ve skupině 2 

(AHT duální RAS) předčasně ukončilo studii 5 pacientů za 168 až 480 dnů. Důvodem 

byly vedlejší účinky AHT léčby: 2x hypotenze, 1x zhoršení renálních funkcí (kreatinin 

236 mol/l a CKD-EPI 0,4 ml/s) a 2x hyperkalemie ( 5,6  a 5,7 mmol/l). Amlodipin byl 

vysazen u 2 pacientů ve skupině 2 pro otoky DK. 
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Obr. 3 a   Kombinační antihypertenzní léčba na začátku sledování ve skupině 1 (AHT      

                  standardní) a ve skupině 2 ( AHT duální RAS) 

 

Obr. 3 b   Kombinační antihypertenzní léčba 24. měsíc sledování ve skupině 1 (AHT      

                  standardní) a ve skupině 2 ( AHT duální RAS) 

BB = betablokátor, FSM = furosemid, BVK = blokátor vápníkového kanálu, ACEi = inhibitor  

angiotenzin konvertujícího enzymu, AT1 = antagonista receptoru pro angiotenzin II typu AT1. 

Počet pacientů, kteří dokončili sledování.  
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Sk AHT R 
dávka  
(mg) 

3 M 
dávka  
(mg) 

6 M 
dávka  
(mg) 

12 M 
dávka 
(mg) 

18 M 
dávka 
(mg) 

24 M 
dávka 
(mg) 

1 perindopril 3,7 0,4 4,5  0,2 
 

4,5 0,2 
 

4,3  0,2 4,4 0,2 
 

4,3  0,2 

2 perindopril 3,9  0,2 5,1  0,5 5,0  0,5 4,6  0,4 4,7  0,3 4,8  0,4 

  p=0,838 p=0,319 p=0,339 p= 0,509 p=0,455 p=0,254 

1    -------------- -----------

- 

--------- ----------- ---------- ---------- ---------- 

2 losartan 21,6  1,6 29,3  4,0 29,8  4,0 27,9 3,6 26,4 2,3 27,4 3,6 

1 amlodipin 5,8  0,4 7,0  0,6 6,7  0,6 6,5  0,6 6,6  0,6 6,7  0,6 

2 amlodipin 5,0  0 7,5  2,5 7,5  2,5 7,5  2,5 5,0 0 5,0  0 

  p=0,898 p=0,796 p=0,698 p=0,579 p=0,410 p=0,355 

1  metoprolol 47,8  6,5 54,9 7,5 54,4  7,1 55,2 5,9 56,4 7,0 57,9 6,6 

2 metoprolol 47,5  11,4 55,6  15,1 55,1  14,7 57,0 14,8 56,6 11,2 58,1 11,2 

  p=0,996 p=0,964 p=0,958 p=0,889 p=0,987 p=0,089 

1 furosemid 27,5  2,0 26,4  2,0 28,0  2,2 30,5 2,2 27,8 2,9 28,4 2,3 

2 furosemid 20,0  0 25,7  3,7 23,3  3,3 26,7 6,7 20,0  0 20,0  0 

  p=0,106 p=0,877 p=0,311 p=0,557 p=0,339 p=0,266 

 

Tab. 2  Průměrné dávky antihypertenziv ve skupině 1 (AHT standardní) a  

            ve skupině 2 (AHT zahrnující duální RAS). 
Sk = skupina , AHT = antihypertenzivum, R = randomizace, M = měsíc. Dávky léků v mg mezi 

skupinami, vše ns. Hodnoceno jednorozměrnou analýzou pomocí t-testu a Pearsonova chí-

kvadrát testu. 

 
Další léčba 

          Všem pacientům po OTS byla podávána indukční léčba Thymoglobulinem dle 

protokolu a poté udržovací imunosuprese v 3 kombinaci:  takrolimus a mykofenolát 

mofetil a prednison. Den zahájení podávání takrolimu po transplantaci se mezi 

skupinami nelišil: za 3,2  2,4 dny ve skupině 1 a za 3,2  2,3 dny ve skupině 2 (ns). Ve 

24. měsíci nemělo mykofenolát mofetil 15 pacientů (36%) ve skupině 1, v průběhu 

sledování musel být vysazen u 10 z nich pro změny v krevním obraze (nejčastěji 

leukopenie nebo pancytopenie) a u 5 pacientů pro průjmy. Ve skupině 2 byl 
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mykofenolát mofetil vysazen pouze u 3 pacientů pro leukopenii (p= 0,013). U 7 

pacientů ve skupině 1 byl přidán everolimus (v 5 případech pro diagnostikovanou 

koronární nemoc štěpu a u 2 pak pro zhoršení renálních funkcí). Ve skupině 2 byl 

everolimus nasazen u 2 pacientů pro diagnostikovanou koronární nemoc štěpu.  Na 

konci sledování mělo udržovací dávku prednisonu (5mg/d) 97% pacientů ve skupině 1 a 

87% ve skupině 2 (p=0,152). Ve skupině 1 bylo přeléčeno 6 pacientů pro akutní 

celulární rejekci vyššího stupně (2R/3A dle Banffské klasifikace) pulzní dávkou 

metylprednisolonu (3g i.v.) a jeden pacient měl kombinovanou léčbu:  celulární rejekce 

byla léčena pulzním nárazem kortikoidů a humorální rejekce imunoadsorpcí a 

podáváním imunoglobulinů. Ve skupině 2 byla akutní celulární rejekce léčena u 1 

pacienta pulzní dávkou kortikoidů a u 2. pacienta pulzy kortikoidů a thymoglobulinem.  

          Ve srovnání s hodnotou při randomizaci, bylo ve skupině 1 dosaženo vyšších 

hodnot plazmatické koncentrace Tac 3.měsíc (13,8  0,7 g/l), 6.měsíc (13,1  0,8g/l) 

a 12.měsíc (10,8  0,6 g/l). Ve skupině 2 byly hodnoty podobné: 3.měsíc (14,1  0,7 

g/l ), 6.měsíc (13,2  0,6 g/l) a 12.měsíc (10,2  0,4 g/l), ve srovnání s randomizací, 

 

 
Obr. 4  Plazmatická koncentrace takrolimu v průběhu sledování  
Sk1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), sk 2 (AHT - zahrnující duální blokádu RAS).  
Hodnoceno pomocí 2 rozměrné analýzy ANOVA s Bonferroniho korekcí. 
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vše p<0,05. Na konci sledování byla plazmatická koncentrace Tac 7,7  0,5  g/l ve 

skupině 1 a ve skupině 2 pak 8,0  0,3 g/l. Hodnoty Tac mezi skupinami se ve 

sledovaných intervalech významněji nelišily (vše ns), obr. 4. 

 

II. Vliv kombinační léčby hypertenze na renální funkce  

Dalším cílem studie bylo posoudit, zda účinná léčba hypertenze povede ke zmírnění 

progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní 

profylaxí.  

a) Vliv kombinační antihypertenzní léčby a takrolimu na hodnoty plazmatického   

    kreatininu, glomerulární filtrace (CKD-EPI) a albuminurii (ACR) 

Kreatinin (obr. 5) 

Ve skupině 1 (AHT standardní) byly všechny hodnoty kreatininu měřené v průběhu 

sledování zvýšené ve srovnání s randomizací. Ve 3. měsíci byl kreatinin 115,2  4,1 

mol/l (p<0,01), v 6. měsíci 119,6  4,7 mol/l (p<0,0001), ve 12. měsíci 115,6  3,6 

mol/l (p< 0,01), v 18. měsíci 117,0  3,7 mol/l (p<0,001)  a ve 24. měsíci 122,8  7,0 

mol/l (p<0,0001). Ve skupině 2 (duální RAS) se hodnoty kreatininu ve sledovaném 

období zásadněji neměnily ve srovnání s randomizací (3. měsíc 107, 4  3,9 mol/l až 

24. měsíc 103,6  4,3 mol/l), vše ns. Mezi skupinami jsme zjistili statisticky 

významný rozdíl v měření kreatininu 6. měsíc: 119,7 mol/l ve skupině 1 vs. 99,7 

mol/l ve skupině 2 (p<0,01), 12. měsíc: 115,6 mol/l ve skupině 1 vs. 99,9 mol/l ve 

skupině 2 (p<0,01) a 18. měsíc: 117,1 mol/l ve skupině 1 vs. 105,5mol/l ve skupině 2 

(p<0,05).  

Glomerulární filtrace (obr. 6a) 

Ve skupině 1 (AHT standardní) byly všechny hodnoty CKD-EPI měřené v průběhu 

sledování nižší ve srovnání s randomizací (1,35 ml/s/1,73m2):  ve 3. měsíci byla CKD-

EPI 1,05 ± 0,05 ml/s/1,73m2 (p<0,001), v 6. měsíci 1,02 ± 0,05 ml/s/1,73m2 (p<0,001), 

ve 12. měsíci 1,04 ± 0,05 ml/s/1,73m2 (p<0,001), v 18. měsíci 1,01 ± 0,05 ml/s/1,73m2 

(p<0,0001) a ve 24. měsíci pak 1,0 ± 0,05 ml/s/1,73m2 (p<0,0001). Všechny změřené 

hodnoty CKD-EPI  ve skupině 1 kopírovaly hranici 1 ml/s/1,73m2. Ve skupině 2 (duální 

RAS) byly hodnoty CKD-EPI nižší ve srovnání s randomizací (1,51 ml/s/1,73m2): ve 3 

měsíci byla CKD-EPI 1,15 ± 0,06 ml/s/1,73m2 (p<0,01), v 6. měsíci 1,25 ± 0,06 

ml/s/1,73m2(ns), ve 12. měsíci 1,24 ± 0,05 ml/s/1,73m2 (p<0,05), v 18. měsíci 1,19 ± 

0,06 ml/s/1,73m2 (p<0,01) a v 24. měsíci 1,22 ± 0,06 ml/s/1,73m2 (p<0,05). 
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Obr. 5  Hodnoty kreatininu v průběhu sledování  
S-kreatinin = kreatinin v séru. Sk 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), sk 2 (AHT - 

zahrnující duální blokádu RAS). Hodnoceno pomocí 2 rozměrné analýzy ANOVA s 

Bonferroniho korekcí. 
 
Mezi skupinami jsme zaznamenali statisticky významný rozdíl v hodnotách CKD-EPI 

6.,12.,18. a 24. měsíc: ve skupině 1 (1,02 - 1,00 ml/s/1,73m2) ve srovnání se skupinou 2 

(1,25 – 1,22 ml/s/1,73m2), p<0,05 (obr. 6a). 

Albuminurie  (obr. 6b) 

Byla stanovena jako poměr albuminu ke kreatininu (ACR) v 1.vzorku ranní moči. Ve 

skupině 1 byly průměrné hodnoty ACR středně zvýšené - kategorie A2 (3-30 g/mol) dle 

KDIGO 2012  ve všech měřených obdobích: 6. měsíc (4,6  1,3 g/mol) a 12. měsíc ( 3,9 

 1,1 g/mol) ve srovnání s 24. měsícem ( 12,0  3,2 g/mol), p< 0,05.  Hodnoty ACR se 

v průběhu sledování zvyšovaly. Opačný trend jsme zaznamenali ve skupině 2 (duální 

RAS), kde se albuminurie ve srovnání s randomizací postupně snižovala a od 6. měsíce 

byla normální nebo jen lehce zvýšená (ACR 1,7 0,5 až 2,8  1,2 g/mol), kategorie A1 

(3 < g/mol). Ve sledovaném období  se  měřené  hodnoty  ACR ve skupině  2  zásadněji 
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Obr. 6  Glomerulární filtrace a albuminurie v průběhu sledování 
Pro výpočet glomerulární filtracebyla použita rovnice CKD-EPI 2009 pro kreatinin, 

albuminurie hodnocena jako poměr albuminu ke kreatininu (ACR). Skupina 1 (AHT- standardní 

kombinace antihypertenziv), skupina 2 (AHT - zahrnující duální blokádu RAS). Hodnoceno 

pomocí 2 rozměrné analýzy ANOVA s Bonferroniho korekcí. 
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neměnily. ACR mezi skupinami se lišil ve všech měřených intervalech (p<0,05). Duální 

RAS léčba ve skupině 2 vedla k významnému snížení albuminurie ve srovnání se 

skupinou 1. 
 
b) Vliv kombinační antihypertenzní léčby na hodnoty alfa-1-mikroglobulinu  
     v moči a cystatinu C v séru 
 
Alfa-1-mikroglobulin  (obr. 7) 

A1M byl vyšetřován jako ukazatel tubulárního postižení. A1M dosahoval nejvyšších 

hodnot  v době randomizace (43,7 6,5 mg/l) a 6. měsíc (42,8  8,7 mg/l) ve skupině 1 

a při randomizaci (34,5  7,2 mg/l) a 6. měsíc (23,5  10,5 mg/l) ve skupině 2, s 

tendencí k poklesu v dalších měsících. Hodnoty A1M od 12. do 24. měsíce přetrvávaly 

zvýšené ve skupině 1 (23,9  5,2 mg/l - 22,9  2,7 mg/l), zatímco ve skupině 2 byly v 

normálním rozmezí (< 12,5 mg/l). V 18. a 24. měsíci se hodnoty A1M mezi skupinami 

lišily: skupina 1 v 18. měs.(23,4  2,9 mg/l) a v 24. měs.( 23,0  2,7 mg/l) vs. skupina 2, 

kde byly hodnoty 18. a 24. měsíc v normálním rozmezí, p<0,01. 

 
Obr. 7  Alfa-1-mikroglobulin v průběhu sledování  
U-A1M = alfa-1-mikroglobulin v moči. Skupina 1 (AHT- standardní kombinace 

antihypertenziv), skupina 2 (AHT - zahrnující duální blokádu RAS). Hodnoceno pomocí 

2 rozměrné analýzy ANOVA s Bonferroniho korekcí. 
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Cystatin C  
Ve skupině 1 byly průměrné hodnoty cystatinu C v séru vyšší (od 1,61  0,1 mg/l do 

1,58  0,1 mg/l) než ve skupině 2 (od 1,42  0,1mg/l do 1,33  0,1 mg/l) ve 

sledovaných časových obdobích, nedosáhly však statistické významnosti. Mezi 

skupinami byl rozdíl pouze 12. měsíc: S-cystatin C ve skupině 1 byl vyšší (1,58  0,1 

mg/l) ve srovnání se skupinou 2 ( 1,27  0,1 mg/l), p<0,01. 

 
c) Vliv antihypertenzní léčby na rozvoj chronického onemocnění ledvin (obr. 8) 

Chronické onemocnění ledvin (CKD) jsme hodnotili jako poškození trvající déle než 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            

měsíce. Vycházeli jsme z doporučení KDIGO 2012. Ukazatelem poškození ledvin byla 

albuminurie: ACR >3 g/mol (kategorie A2-A3) nebo snížená glomerulární filtrace, 

CKD-EPI < 1,0 ml/s/1,73m2  (kategorie G3a-G4), alespoň ve 2 měřeních. Ve skupině 1 

(AHT standardní) jsme diagnostikovali chronické onemocnění ledvin u 31 pacientů ze 

42, zatímco ve skupině 2 (kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS)  

byl výskyt CKD méně častý, u 9 pacientů z 26 (p< 0,001).              
 

 
 

Obr. 8  Výskyt chronické onemocnění ledvin na konci 24 měsíčního sledování 
Skupina 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), skupina 2 (AHT - zahrnující duální 

blokádu RAS). Ke statistickému hodnocení bylo použito chí kvadrát testu a Pearsonova testu. 
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d) Vliv kombinační antihypertenzní léčby na hodnoty kalia v séru (obr. 9)  

Hodnoty kalia u pacientů, kteří dokončili 2 leté sledování, se mezi skupinami 1 a 2   

nelišily (ns). Ve skupině 1:  kalium od 4,4  0,1 mmol/ do 4,5  0,1 mmol/l (ns) a ve 

skupině 2 kalium od 4,5 0,1 mmol/l do 4,4  0,1 mmol/l (ns).  

 
Obr. 9  Hladina kalia v průběhu sledování  
sk 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv) a sk 2 (AHT - zahrnující duální blokádu 

RAS). Hodnoty kalia  u pacientů, kteří dokončili 2 leté sledování a mezi skupinami, vše ns. 
Hodnoceno pomocí 2 rozměrné analýzy ANOVA s Bonferroniho korekcí. 

 
4.2.4 Diskuze 

V klinické části práce jsme potvrdili naše zkušenosti z experimentu. Pozorování lze 

shrnout následovně: 

1) Prokázali jsme, že kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS byla 

stejně účinná v léčbě hypertenze ve srovnání se standardně podávanou kombinací 

antihypertenziv. V obou skupinách bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku.    

2) Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS ve srovnání se 

standardně podávanou kombinací antihypertenziv vedlo ke zmírnění progrese 

chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. 

To se projevilo nižším poklesem glomerulární filtrace a výrazným snížením 

albuminurie. 
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Léčba hypertenze po OTS je obtížná, protože dochází k velkým výkyvům krevního 

tlaku a u většiny nemocných dosáhneme účinné kontroly až podáváním kombinace 

antihypertenzních léků (Hošková et al., 2014).  

Volba antihypertenziva 

          Výběr antihypertenziv se řídí dle hodnoty krevního tlaku, ACEi jsou 

doporučovány jako lék první volby, zvláště u příjemců s diabetem. Široce využívána je 

také kombinace ACEi s blokátory vápníkového kanálu (Rockx a Haddad 2007, 

Špinarová et al., 2012). Z důvodu vzestupu tlaku v nočních hodinách by měl být alespoň 

jeden z antihypertenzních léků podáván večer (Hošková a Málek 2015). Při volbě 

antihypertenziva je nutné též přihlédnout k interakcím s imunosupresivy a k případným 

vedlejším účinkům některých antihypertenziv, které mohou být po OTS více vyjádřeny 

(výrazné otoky dolních končetin po blokátorech vápníkového kanálu nebo zvýšená 

únava při cvičení po betablokátorech, které mohou snižovat srdeční výdej). 

Léčebné cíle  

          Doporučení ESH/ESC pro léčbu hypertenze z roku 2007 uváděla cílovou hodnotu 

TK<130/80 mmHg u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem (orgánové 

postižení, diabetes mellitus nebo CKD). Pečlivá kontrola dostupných důkazů však vedla 

k přehodnocení některých těchto doporučení (Zanchetti et al., 2009). Dle doporučení 

ESH/ESC pro léčbu hypertenze z roku 2013 se u pacientů s DM doporučuje cílová 

hodnota TKS < 140mmHg a TKD < 85 mmHg, s dodatkem, že hodnoty TKD mezi 80-

85 mmHg jsou bezpečné a dobře snášené. Další důkazy proti snižování TKS < 130 

mmHg u diabetiků přinesla studia ACCORD (Cushman at al., 2010), která ukázala, že 

výraznější snižování TK sice zmenší riziko CMP, ale přináší s sebou více vedlejších 

účinků a nevede k dalšímu snížení kardiovaskulárních příhod. Dle doporučení ČSH 

z roku 2017 je vhodné u diabetiků dosáhnout cílového TK kolem 130/80 mmHg. U 

nefropatie (diabetické nebo nediabetické) je doporučeno TKS snížit na hodnotu < 140 

mmHg a v přítomnosti manifestní proteinurie lze uvažovat o TKS < 130 mmHg 

(Mancia et al., 2013, Weber et al., 2014). Cílem léčby je nejen snížení TK, ale i snížení 

albuminurie a ovlivnění všech KV rizikových faktorů. V doporučeních Mezinárodní 

společnosti pro transplantace srdce a plic (Costanzo et al., 2010) se přistupuje k léčbě 

hypertenze podle stejných pravidel jako u populace s vysokým kardiovaskulárním 

rizikem. Cílem naší práce bylo dosažení cílových hodnot TK <130/85 mmHg. 
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Kombinovaná  léčba ACEi a AT1 blokátorem (duální blokáda RAS) 

          Úvaha o možném aditivním účinku kombinace ACEi  a AT1 blokátorů vychází z 

předpokladu neúplné blokády angiotenzinu II při léčbě ACEi. Angiotenzin II vzniká i 

alternativními cestami a je známo, že při medikaci ACEi často nedochází k poklesu 

plazmatické hladiny ANG II. U některých pacientů může duální blokáda RAS 

překonávat nepříznivé účinky ANG II působením na receptor AT1 (Weber 2007 a 

Souček 2011).   

          Kombinace ACEi a AT1 blokátoru candesartanu byla podávána pacientům s 

chronickým srdečním selháním (s ejekční frakcí levé komory  40%) ve studii 

CHARM–Added, která byla publikována před 15 lety (McMurray et al., 2003). Do 

studie bylo zařazeno 2548 nemocných. Primárního cíle, kterým bylo snížení  

kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizací pro srdeční selhání, bylo dosaženo. V této 

studii se kombinace ACEi a AT1 blokátoru a betablokátoru ukázala jako nejúčinnější v 

léčbě CHSS. Používání této kombinace má být v kompetenci kardiologa s pravidelným 

sledováním krevního tlaku a funkce ledvin. Současná doporučení Evropské 

kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání (Ponikowski et al., 

2016) uvádějí, že kombinaci ACEi s AT1 blokátorem lze podávat pouze u 

symptomatických pacientů s dysfunkcí levé komory, kteří současně užívají betablokátor 

a přitom netolerují antagonistu mineralokortikoidních receptorů, nemocné je nutné 

pravidelně sledovat.  

          Více zkušeností s kombinační léčbou ACEi a AT1 blokátory přinášejí 

nefrologické studie. Některé práce prokázaly, že kombinovaná léčba ACEi a AT1 

blokátorem u vysoce rizikových nemocných vedla ke snížení proteinurie (MacKinnon et 

al., 2006) a ke zpomalení progrese CKD (Wolf et Ritz 2005). Také v dalších studiích 

bylo u pacientů s CKD a výraznou proteinurií (> 1g/24 hod) bylo prokázáno, že duální 

blokáda RAS vedla k výraznější redukci proteinurie (Weir 2007 a Codreanu et al., 

2005). Další 2 studie CALM a COOPERATE nepřinesly přesvědčivé výsledky o 

kombinační léčbě. Ve studii CALM (Mogesen et al., 2000) u diabetiků byla zvolena 

kombinace lisinoprilu a candesartanu versus obě skupiny v monoterapii. Byl sice 

prokázán aditivní účinek ke snížení proteinurie, ale autoři studie kombinovali vysoké 

dávky obou léků, které měly i výraznější antihypertenzní účinek než monoterapie ACEi 

či AT1 blokátorem, proto nebylo možné posoudit míru renoprotektivity kombinace 

ACEi s AT1 blokátorem. Stejně tak studie COOPERATE ukázala, že přidání AT1 

blokátoru (losartan) k terapii inhibitory ACE (trandolapril) u nediabetických nemocných 
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zpomalilo rychlost progrese renální insuficience (Nakao et al., 2003), studie ale 

obsahovala řadu nedostatků, nejvýraznější antiproteinurický účinek byl u nemocných s 

proteinurií vyšší než 3 g/24 h.  

        V roce 2008 byl zveřejněn výsledek studie ONTARGET, do které bylo zařazeno 

25 577 pacientů starších 55 let s vysokým kardiovaskulárním rizikem (Mann et al., 

2008). Studie srovnávala účinky ACEi ramiprilu (10 mg denně), telmisartanu (80 mg 

denně) nebo jejich kombinace. Primárním složeným ukazatelem v kardiovaskulární 

větvi bylo úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda 

nebo hospitalizace pro srdeční selhání. Ve větvi věnované kardiovaskulárním 

výsledkům byl zaznamenán největší rozdíl ve snížení TK u kombinované léčby 

telmisartanem a ramiprilem (o 2,4/1,4 mmHg). Studie neukázala žádný další příznivý 

rozdíl v primárních kardiovaskulárních parametrech, primárního cíle bylo dosaženo u 

16,5% pacientů ve skupině s ramiprilem, u 16,7% ve skupině s telmisartanem a u 16,3% 

v případě kombinace. Studie zároveň neprokázala benefit z kombinované léčby pro 

nefrologické pacienty s chronickou renální insuficiencí a významnou proteinurií. Do 

studie totiž nebyli zařazeni pacienti se středně těžkou a těžkou hypertenzí (průměrný 

vstupní TK byl 140/80 mmHg a třetina nemocných neměla hypertenzi vůbec). Výskyt 

příznaků tvořících primární nefrologický složený ukazatel (dialýza, zdvojnásobení 

kreatininu a úmrtí) byl stejný pro skupiny léčené telmisartanem a ramiprilem, ale byl 

signifikantně vyšší při kombinované léčbě, a to i při výrazném poklesu proteinurie. 

Kombinovaná terapie i při snížení krevního tlaku a proteinurie nebyla provázena 

očekávaným poklesem, ale spíše zhoršením kardiovaskulárních a renálních cílových 

ukazatelů. Před 4 lety byla publikována subanalýza 9628 diabetiků ze studie 

ONTARGET, která prokázala, že 56 měsíční podávání kombinační léčby ramiprilu s 

telmisartanem vedlo k výraznějšímu snížení proteinurie ve srovnání s monoterapií ACEi 

nebo AT1 blokátorem. Na rozdíl od výsledků celé studie nedošlo ke zhoršení renálních 

ukazatelů (dvojnásobné zvýšení kreatininu nebo potřeba hemodialýzy) ani se nezvýšil 

počet KV komplikací (Mann et al., 2013).  

           Další studie VA NEPHRON (Fried et al., 2013) sledovala léčbu losartanem v 

dávce 100 mg denně v kombinaci s lisinoprilem 10-40 mg denně u diabetiků se 

zvýšeným renálním rizikem, byla však ukončena předčasně pro riziko hyperkalemie a 

renálního selhání.  

          Dosavadní přístup ukazuje, že podávání kombinační léčby ACEi s AT1 

blokátorem může být vhodné u pacientů s vysokým KV rizikem s výraznou proteinuriií. 
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To potvrzuje metaanalýza 49 studií u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a 

proteinurií > 1g/den, která prokázala, že podávání  ACEi s AT1 blokátorem ve 

standardních dávkách ve srovnání s monoterapií vedlo ke snížení proteinurie více než 

monoterapie ACEi nebo AT1 (Kunz et al., 2008).  

Kombinovaná  léčba ACEi a AT1 blokátorem (duální blokáda RAS) po OTS  

          Nenalezli jsme klinická data o podávání kombinační léčby ACEi a AT1 blokátoru 

v léčbě hypertenze u pacientů po transplantaci srdce. V naší studii jsme vycházeli z 

předpokladu, že kombinací ACEi a AT1 dosáhneme kompletní blokády sytému RAS. 

Kromě účinné kontroly krevního tlaku jsme prokázali nefroprotektivní efekt duální 

blokády RAS. Podávání kombinace ACEi perindoprilu s AT1 blokátorem losartanem 

vedlo u pacientů s chronickou imunosupresivní profylaxí takrolimem k méně 

výraznému poklesu glomerulární filtrace (CKD-EPI) a k signifikantnímu snížení 

albuminurie. Pouze u 35% pacientů s duální blokádou RAS jsme zaznamenali na konci 

sledovaného období známky chronického onemocnění ledvin ve srovnání s pacienty, 

kteří měli standardní kombinační antihypertenzí léčbu, kde známky CKD mělo 74%. 

Lze předpokládat, že kromě přímého hemodynamického vlivu vedoucího ke snížení 

krevního tlaku se zde uplatňuje přídatný nefroprotektivní efekt související se snížením 

intraglomerulárního filtračního tlaku a se snížením  propustnosti glomerulární memrány 

pro bílkoviny.  

Možné nežádoucí účinky duální blokády RAS 

          Jsme si vědomi možnosti zvýšeného počtu nežádoucích účinků vyplývajících z 

kombinační léčby ACEi a AT1 blokátoru. Nejčastěji je popisována hypotenze, zhoršení 

renálních funkcí nebo hyperkalemie. Studie ONTARGET rozšířila naše poznatky o 

blokádě RAS buď při podávání monoterapie ACEi nebo AT1 blokátorem nebo 

podáváním duální blokády RAS u souboru nemocných s vysokým kardiovaskulárním 

rizikem a diabetem. Kombinovaná léčba vedla k rozvoji hypotenze u 4,8% pacientů s 

duální blokádou RAS vs. 1,7% u monoterapie. Hypotenze a sklon k hyperkalemii vedly 

častěji ke snížení dávky nebo vynechání léčby s nutností dialýzy. V naší práci ve  

skupině 2 (s duální blokádou RAS) předčasně ukončilo studii 5 pacientů pro vedlejší 

účinky. Důvodem byla u 2 pacientů hypotenze, u jednoho nemocného zhoršení 

renálních funkcí (kreatinin 236 mol/l a CKD-EPI 0,4 ml/s) a u 2 pacientů  

hyperkalemie (5,6 a 5,7 mmol/l).  U žádného pacienta nedošlo k akutnímu zhoršení 

funkce ledvin vyžadující hemodialýzu.              
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Limitace studie 

Omezením naši studie je menší počet pacientů s dokončeným 24 měsíčním sledováním 

ve skupině 2 zahrnující duální blokádu RAS, což bylo dáno nejen vyřazením 9 pacientů 

ještě před nasazením druhého antihypertenziva, ale také předčasným ukončením ve 

studii u 5 pacientů pro vedlejší účinky.  

 

4.2.5 Závěr 

          Podle našich poznatků je tato studie první publikovanou analýzou, která 

prokázala příznivý efekt duální blokády RAS v léčbě hypertenze u pacientů po OTS. 

Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci ACEi a AT1 blokátoru byla stejně 

účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou 

skupinách bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace 

antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického 

onemocnění ledvin u pacientů s  dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Ve srovnání 

se standardní antihypertenzní léčbou se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS  

projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. 

Kombinace léků umožňující duální blokádu RAS systému by se měla zvážit při léčbě 

arteriální hypertenze po transplantaci srdce. U nemocných, kteří tuto léčbu budou 

tolerovat, lze očekávat nefroprotektivní účinek. 
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5. Závěry práce 

V případě obou částí práce se nám podařilo potvrdit stanovené hypotézy. 

          V experimentální práci jsme prokázali, že hlavním patofyziologickým 

mechanismem, kterým se takrolimus podílel na rozvoj hypertenze a nefrotoxicity, 

spočíval v nadměrné aktivaci intrarenálního systému RAS. Podání antihypertenzní 

léčby zahrnující duální blokádu RAS vedlo k velmi účinné léčbě hypertenze a zmírnění 

nefrotoxicity. Tento efekt jsme pozorovali nejen u normotenzních kmenů potkanů, ale 

zvláště u hypertenzních kmenů s progresivním poškozením ledvin. Kombinační léčba 

ACEi a AT1 blokátorem výrazně potlačila intrarenální aktivitu RAS, což se projevilo 

významným snížením hladiny renálního angiotenzinu II.  Ke zmírnění nefrotoxicity 

přispělo snížení albuminurie a zmenšení rozsahu glomerulosklerotických a 

tubulointersticiálních změn v ledvinách.  

          V první části klinické části práce jsme se zabývali vlivem imunosuprese a dalších 

faktorů na rozvoj akutního poškození ledvin. Prokázali jsme, že nejzávažnějším 

rizikovým faktorem rozvoje akutního poškození ledvin po OTS byla nutnost zavedení 

dočasné pravostranné mechanické srdeční podpory nebo ECMO. Dalším nezávislým 

rizikovým faktorem pro diagnostiku a predikci akutního poškození ledvin bylo 

stanovení sérového cystatinu C. Zvýšená hodnota sérového cystatinu C 7.den po OTS 

byla spojena s horším jednoročním přežíváním pacientů. Klinický přínos práce 

spatřujeme v tom, že měření sérového cystatinu C po OTS by mohlo přispět k časnému 

odhalení pacientů s vyšším rizikem renálních komplikací. 

          V druhé části klinické práce jsme se zabývali účinkem duální blokády RAS ve 

srovnání s konvenční kombinací antihypertenziv na kontrolu krevního tlaku a 

chronickou nefrotoxicitu vyvolanou takrolimem. Léčba arteriální hypertenze zahrnující 

kombinaci ACEi a AT1 blokátoru byla stejně účinná ve srovnání se standardně 

podávanou kombinací antihypertenziv. Nejvýznamnějším přínosem práce byl 

prokázaný nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS, který se projevil menším 

poklesem glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. 
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