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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 
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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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1. Úvod 

          Chronické srdeční selhání je v rozvinutých zemích časté onemocnění, jehož výskyt dál 

roste a je oprávněně nazýváno epidemií 21. století. Postihuje 2–3 % dospělé populace (Roger 

2013). Dlouhodobé sledování nemocných ukazuje, že i při správně nastavené léčbě většinou 

nedokážeme zabránit dalšímu nepříznivému průběhu, pak jedinou možností, jak zlepšit 

prognózu, je ortotopická transplantace srdce (OTS). Zavedení kalcineurinových inhibitorů 

(CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci 

srdce. V posledních letech byl cyklosporin nahrazen účinnějším takrolimem.  

          Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální 

hypertenze a porucha funkce ledvin. Poznatky z dřívějších studií o nefrotoxicitě cyklosporinu 

vedly k dalšímu výzkumu zaměřenému na patofyziologii tohoto procesu. Na rozvoji 

chronické nefrotoxicity, kterou spouštějí CNI, se podílí řada faktorů (Hošková et al., 2017), 

dochází k aktivaci renin-angiotenzinového systému (RAS), (Lee 1997), sympatického 

nervového systému systému, ke zvýšené produkci endotelinu (Lanese a Conger 1993), 

aktivaci oxidačního stresu (Nishiyama et al., 2003) a snížení produkce oxidu dusnatého. 

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

endoteliální dysfunkce, hypertenze a poškození ledvin, dochází k retenci sodíku a vody a ke 

zvýšení extracelulární tekutiny.  

        Arteriální hypertenze se vyskytuje u většiny pacientů po OTS a její příčina je 

multifaktoriální. Na udržování hypertenze má největší vliv podávání imunosupresiv. Porucha 

rovnováhy mezi vazokonstrikčními a vazodilatačními systémy pak přispívá ke zvýšení 

krevního tlaku. Proto léky inhibující RAS, mezi něž patří inhibitory angiotenzin 

konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisté receptorů angiotenzinu II typu AT1 (AT1 

blokátory), mají své důležité místo v léčbě arteriální hypertenze po OTS. Kromě snížení 

krevního tlaku mohou tato antihypertenziva ovlivňovat orgánové změny, například vedou k 

regresi hypertrofie levé komory. Renoprotektivní působení ACEi a AT1 blokátorů má 

příznivý hemodynamický účinek (převažující dilatace vas eferens a snížení 

intraglomerulárního tlaku) a dále snížení glomerulární hypertrofie a propustnosti bazální 

membrány pro bílkoviny (Tesař 2004, Weir 2007). 

         Léčba arteriální hypertenze po OTS je často obtížným úkolem, dostatečné kontroly 

krevního tlaku dosáhneme u většiny příjemců až kombinovanou léčbou. Z výše uvedených 

studií vyplývá, že léky potlačující aktivitu RAS by měly zaujímat první místo v léčbě 

hypertenze po OTS. U pacientů po transplantaci srdce zatím nejsou údaje o kombinační léčbě 

inhibitorem ACE a AT1 blokátorem.  
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2. Hypotézy a 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. 

    Klinická část 

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

poškození ledvin (AKI) 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.  
 

3. Experimentální část 

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

3.1. Úvod 
        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.  
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3.2. Materiál a metodika 

Normotenzní (NT) a hypertenzní (HT) samci v celkovém počtu 78 byli randomizováni do 
experimentálních skupin. Takrolimus (Tac) byl podáván v dávce 12 mg/kg /denně (hladina v 

plné krvi byla v rozmezí  4,6 - 7,2 µg/l). Další dělení proběhlo na základě podávané 
antihypertenzní léčby: duální blokáda RAS v kombinaci ACEi (perindopril 5mg/kg/den) a  
AT1 blokátoru (losartan 50 mg/kg/den) nebo kombinace BVK (amlodipin 6mg/kg/den) s BB 
(metoprolol 80 mg/kg/den). Přehled 6 skupin NT a 6 skupin HT potkanů v experimentu 
znázorňuje tab 1.  
Měření krevního tlaku: systolický krevní tlak (TKS) byl monitorován v pravidelných 

intervalech po dobu 4 měsíců.  

Odběry krve a moči: byly prováděny každé 4 týdny za účelem vyšetření plazmatického 
kreatininu a albuminurie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 

Ledviny : Jedna ledvina byla okamžitě odebrána a homogenizována. Hodnoty angiotenzinu II 

(ANG II) byly měřeny soupravami pro radioimunoanalýzu. Druhá ledvina byla zpracována na 

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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histologickou analýzu. Z celkového počtu glomerulů ve vzorku bylo hodnoceno poškození 

glomerulů semikvatitativně. Na základě stanovení byl vypočítán glomerulosklerotický index. 

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 opakováním 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. 

Duální blokáda RAS u NT kmene s Tac vedla ke snížení TKS  na 131 ± 2−132 ± 3mmHg. 

Podání duální blokády RAS u HT kmene s Tac vedlo k významnému poklesu TKS (173 ± 

3−153 ± 2mmHg. Kombinační léčba s BVK a BB také vedla k účinnému poklesu TKS, u NT 

kmene s Tac na 132 ± 3−136 ± 3mmHg  a u HT kmene  na 174 ± 3−166 ± 4mmHg.  

Kreatinin v plazmě  

Po podání duální RAS blokády došlo u NT kmene s Tac k normalizaci hodnot plazmatického 

kreatininu (0,64 ± 0,03 mg/dl) a u HT kmene s Tac se hodnoty plazmatického kreatininu 

významně snížily (0,72 ± 0,04 mg/dl). 

Albuminurie 

U NT kmene se albuminurie u kontrolní skupiny a u léčených skupin významně neměnila 
(obr. 1a). Duální blokáda RAS vedla k významnému snížení albuminurie u HT kmene (obr. 
1b).  Pokud byli NT potkani s takrolimem současně léčeni kombinační léčbou ACEi a AT1 
blokátorem (obr. 1c), pak jsme zaznamenali významný pokles albuminurie a stejně tak 
významný pokles byl patrný i u HT kmene s Tac a duální blokádou RAS (obr.  1d). 
Angiotenzin II v plazmě a ledvinách 

Na konci 4 měsíčního sledování došlo k signifikantnímu zvýšení hladiny renálního ANG II 

jak u NT kmene s Tac (63,5 ± 3,2 fmol/gr), tak i u HT kmene s Tac (79,8 ± 8,5 fmol/gr). 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). Cirkulující 
ANG II nebyl výrazněji zvýšen ani ve skupinách s Tac. Léčba kombinací BVK a BB neměla 
vliv na hladinu plazmatického a renálního ANG II, nedošlo ke snížení v žádné skupině. 
Vliv takrolimu a antihypertenzní léčby na rozvoj morfologických změn ledvin  

Na konci pokusu byla provedena histologická analýza vzorků ledvin. Podávání Tac vedlo u 

NT potkanů k výraznému glomerulárnímu sklerotickému postižení. Podobné histologické 
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změny byly u HT potkanů, avšak s vyšším stupněm postižení včetně tubulointersticiálních 

změn. Jedině duální blokáda RAS vedla ke snížení rozsahu postižení v glomerulech a 

intersticiu.  

 
Obr. 1  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 opakováním 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. 
 
3.4 Diskuze 
Naše hlavní pozorování lze shrnout následovně:  

1) Dlouhodobé podávání Tac vedlo k rozvoji arteriální hypertenze a postižení ledvin u NT 

kmene a způsobilo zhoršení hypertenze a progresi chronického onemocnění ledvin u HT 

kmene, především v důsledku zvýšené aktivity RAS v ledvinách. 
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2) Podání antihypertenzní léčby zahrnující duální blokádu RAS vedlo k účinné léčbě 

hypertenze a zmírnění nefrotoxicity. Tento efekt jsme pozorovali nejen u NT kmenů potkanů, 

ale zvláště u HT kmenů s progresivním poškozením ledvin. 

3)  Kombinační léčba blokátorem vápníkového kanálu a betablokátorem vedla také k účinné 

kontrole krevního tlaku, ale nedošlo k ovlivnění nefrotoxicity potencované takrolimem. 

       Prokázali jsme, že při podávání Tac došlo k významnému zvýšení hladiny angiotenzinu II 

v ledvinách u obou kmenů, což je nejpravděpodobnější příčina rozvoje nefrotoxicity. 

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.   

Kombinace ACEi perindoprilu s AT1 blokátorem losartanem vedla 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 zmírnění 

glomerulosklerotických a tubulointersticiálních změn, což bylo nejvíce patrné u HT kmenů s 

takrolimem.  
 

4. 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 Úvod 

      Akutní poškození ledvin (AKI) představuje závažnou komplikaci po kardiochirurgických 

výkonech a je spojeno se zhoršeným přežíváním (Rosner a Okusa 2006). 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). 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. 

4.2 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. 

Odběr vzorků: Cystatin v séru (S-cystatin) byl měřen před operací, 3 hodiny po operaci a dále 

1., 7., 10. a 30. den. Sérový kreatinin (S-kreatinin) byl měřen před operací, 3 hodiny po OTS a 
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dále 1., 2., 4., 7., 10. a 30. den. Vzorky moči ke stanovení neutrofilního lipokalinu 

asociovaného s gelatinázou (U-NGAL) byly odebrány 3 hodiny po OTS a dále 1. a 3. den po 

operaci. 

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). K porovnání mezi skupinami bylo využito jednorozměrné 

analýzy pomocí t-testu, Pearsonova chí-kvadrát testu, chí-kvadrát testu s Yatesovou korekcí a  

Fisherova testu. Pro predikci akutního poškození ledvin byla použita multivariantní regresní 

analýza. Přežívání bylo hodnoceno pomocí metody Kaplan-Meiera.  

4.3 Výsledky 

Kritéria AKI splňovalo 30 (25,6%) nemocných, ostatní nemocní neměli akutní renální 

postižení (skupina bez AKI, n=87). 

Sérový cystatin C    

Ke zvýšení S-cystatinu C ve skupině AKI (1,7 ± 0,6 mg/l) došlo již za 3 hodiny po operaci ve 

srovnání se skupinou bez AKI (1,3 ± 0,5 mg/l); p=0,016  a zvýšení přetrvávalo 7., 10. a 

30.den. 

Kreatinin v séru                                                

Statisticky významné zvýšení S- kreatininu jsme zaznamenali v AKI skupině 4. den (126,9 ± 

49,9 µmol/l) ve srovnání se skupinou bez AKI (109,9 ± 41,3 µmol/l), p=0,001.     
 
          Nejzávažnějším rizikovým faktorem rozvoje AKI po OTS byla nutnost zavedení 

dočasné dočasné pravostranné mechanické srdeční podpory nebo ECMO. Výsledky 

multivariantní regresní analýzy shrnuje tab 1. 

 

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. 1  Rizikové faktory přispívající k rozvoji AKI po transplantaci srdce  

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 
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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 U-NGAL jsme podobné souvislosti nenalezli 

(Hošková et al., 2016). 

 

Obr. 2   Srovnání  jednoročního 

přežívání  pacientů  dle hodnoty 

sérového cystatinu 7. den po OTS 
Kaplan - Meierova křivka přežívání 

pacientů s S-cystatinem C <2,54 mg/l 

znázorněna plnou čarou a u pacientů  

s S-cystatinem C ≥ 2,54 mg/l 

přerušovanou čarou. 

 

 

 

4.4. 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. 

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 a řada z nich se uvádí do klinické praxe (Jabor 2011). 
K novějším markerům, které hodnotí postižení ledvin, patří např. cystatin C, NGAL, alfa-1-
mikroglobulin (A1M) , KIM-1 molekula (kidney injury molecule-1) a další. 
S-cystatin a U-NGAL po OTS 
U pacientů po transplantaci srdce nebyly dosud tyto biomarkery systematicky vyšetřovány. V 
naší 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. 
          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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5. 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    

5.1 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). 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). 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. 

5.2 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 (obr. 1). 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 

do skupiny 1 (standardní kombinace antihypertenziv) a 40 do skupiny 2 (kombinace 

antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS). Po randomizaci ve skupině 2 bylo 9 pacientů 

vyřazeno po nasazení prvního antihypertenziva (AHT), buď došlo k účinné kontrole TK již po 

nasazení ACEi nebo se objevily vedlejší účinky (kašel, hyperkalemie), případně závažná 

přidružená onemocnění. V kombinační léčbě duální blokádou RAS pokračovalo ve skupině 2 

dále 31 pacientů.  
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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/1,73m2 a kalium ≤ 5,3  

mmol/l). V případě, že hodnota TK neklesla <140/90 mmHg a 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). 
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. Z hodnot 

2. a 3. měření byl vypočítán průměr. 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, S-cystatinu C a hladiny takrolimu byly 
prováděny v době randomizace a dále 3., 6., 12., 18. a 24 měsíc. Pro výpočet glomerulární 
filtrace dle doporučení KDIGO 2012 byla použita rovnice CKD-EPI z roku 2009. 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), dále byl hodnocen alfa-1-mikroglobulin (A1M). 
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 mechanické 
srdeční podpory pak Fisherova exaktního testu (viz tab.1). Rozdíly mezi skupinami byly 
testovány metodou dvoucestné analýzy a Bonferroniho srovnávacím testem. 
5.3 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 
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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)  

Soubor Skupina 1 (n=44) 
AHT standardní 

Skupina2 (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 
Laboratorní 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 (µg/l) 7,5 ± 0,8 7,2 ± 0,9 0,622 

 
Tab. 1  Základní charakteristika souboru (n=77) 
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 GFR dle doporučení  KDIGO 2012,  ve verzi 
2009 vycházející z kreatininu, věku a pohlaví, 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. 
 

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 
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studii 5 pacientů,za 168 až 480 dnů. Důvodem byly vedlejší účinky AHT léčby: 2x hypotenze, 
1x zhoršení renálních funkcí (kreatinin 236 µmol/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 (obr. 2). 

         U obou skupin bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku, TKS<130 mmHg a 

TKD< 85 mmHg. Všechny hodnoty TKS v obou skupinách byly nižší ve srovnání s 

randomizací (p< 0,001). Mezi skupinami se hodnoty TKS v měřených intervalech nelišily.  

Diastolický krevní tlak (obr. 3) 

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. 

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 

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.  
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.  
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 1 pacienta dávka 7,5 mg 
denně. Maximální dávka metoprololu 200 mg/d byla podávána u jednoho pacienta 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.  
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Obr. 2  Hodnoty      

systolického 
krevního tlaku 

(TKS) v průběhu 24 
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                         Hodnoceno pomocí  2 rozměrné analýzy ANOVA s Bonferroniho korekcí. 

 
Obr. 3 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. 
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Sk AHT R 
  

3 M 
  

6 M 
  

12 M 
  

18 M 
  

24 M 
  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 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. 

 

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 dolních končetin s následnou 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 µmol/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 dolních končetin. 
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. 4)  

Ve skupině 1 (AHT standardní) byly všechny hodnoty kreatininu měřené v průběhu sledování 

zvýšené  ve srovnání s  randomizací.  Ve skupině  2  (duální RAS) se  hodnoty kreatininu  ve 
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sledovaném období zásadněji neměnily ve srovnání s randomizací. Mezi skupinami jsme 

zjistili statisticky významný rozdíl v měření kreatininu 6. měsíc: 119,6 µmol/l ve skupině 1 

vs. 99,7 µmol/l ve skupině 2 (p<0,01), 12. měsíc: 115,6 µmol/l ve skupině 1 vs. 99,9 µmol/l 

ve skupině 2 (p<0,01) a 18. měsíc: 117,1 µmol/l ve skupině 1 vs. 105,5 µmol/l ve skupině 2 

(p<0,05).  

 

Obr. 4  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. 

 

 
 
 

 

Glomerulární filtrace  (obr. 5a) 

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). Všechny změřené hodnoty CKD-EPI  ve 

skupině 1 kopírovaly hranici 1,0 ml/s/1,73m2. 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.  

Albuminurie  (obr. 5b) 

Ve skupině 1 byly průměrné hodnoty ACR středně zvýšené - kategorie A2 (3-30 g/mol) dle 

KDIGO 2012 ve všech měřených obdobích a v průběhu sledování se 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). Duální RAS léčba ve skupině 2 vedla k 

významnému snížení albuminurie ve srovnání se skupinou 1. 
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Obr. 5  Glomerulární filtrace a albuminurie v průběhu sledování 

Pro výpočet glomerulární filtrace dle doporučení  KDIGO 2012 byla použita rovnice CKD-EPI  

z roku 2009 vycházející z kreatininu, věku a pohlaví. Albuminurie byla hodnocena jako poměr 

albuminu ke kreatininu (ACR). Skupina 1 (AHT- standardní kombinace antihypertenziv), skupina 

2 (AHT - zahrnující duální blokádu RAS). Statistické zpracování pomocí 2 rozměrné analýzy 

ANOVA s Bonferroniho korekcí.  
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b) Vliv kombinační antihypertenzní léčby na hodnoty alfa-1-mikroglobulinu v moči a  
     cystatinu C v séru 
Alfa-1-mikroglobulin (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). 

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.  

Vliv antihypertenzní léčby na rozvoj chronického onemocnění ledvin  

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).    

           
5.4 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. 

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

podáván večer. 

Léčebné cíle : Cílem naší práce bylo dosažení cílových hodnot TK <130/85 mmHg. 

Kombinovaná  léčba ACEi a AT1 blokátorem (duální blokáda RAS) 

        Kombinace ACEi a AT1 blokátoru candesartanu byla podávána pacientům s chronickým 

srdečním selháním (s ejekční frakcí levé komory ≤ 40%) ve studii CHARM–Added, 

(McMurray et al., 2003). Primárního cíle, kterým bylo snížení kardiovaskulárního úmrtí nebo 

hospitalizací pro srdeční selhání, bylo dosaženo. 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 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). Dosavadní přístup ukazuje, že podávání kombinační 

léčby ACEi s AT1 blokátorem může být vhodné u pacientů s vysokým KV rizikem s 

výraznou proteinuriií. To potvrzuje metaanalýza 49 studií u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin a proteinurií > 1g/den, která prokázala, že podávání  ACEi s AT1 

blokátorem 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  

U pacientů po OTS jsme nenalezli klinické údaje o kombinační léčbě ACEi a AT1 

blokátorem. V naší studii jsme vycházeli z předpokladu, že kombinací ACEi a AT1 blokátoru 

dosáhneme kompletní blokády systému 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 a k signifikantnímu snížení 

albuminurie. Pouze u 35% pacientů s duální blokádou RAS jsme zjistili chronické 

onemocnění ledvin ve srovnání se skupinou pacientů se standardní kombinací 

antihypertenziv, u nichž byl výskyt CKD vyšší (74% na konci sledovaného období). 
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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. Ve studii ONTARGET (Mann et al., 2008) byla 

pacientům s vysokým kardiovaskulárním rizikem a diabetem podávána monoterapie ACE 

inhibitorem (ramipril) nebo AT1 blokátorem (telmisartan) nebo kombinace obou léků. U 

kombinační léčby byla zjištěna hypotenze u 4,8% pacientů ve srovnání s 1,7% pacientů s 

monoterapií. Hypotenze a sklon k hyperkalemii pak častěji vedly ke snížení dávky nebo 

vynechání léčby s nutností dialýzy. V naší práci ve skupině 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 µmol/l a CKD-EPI 0,4 ml/s) a u 

2 pacientů  hyperkalemie (5,6 a 5,7mmol/l). U žádného pacienta nedošlo k akutnímu zhoršení 

funkce ledvin vyžadující hemodialýzu.   
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6. Závěr  
         V případě obou částí práce se nám podařilo potvrdit stanovené hypotézy.  

          V experimentální práci jsme prokázali, že hlavním patofyziologickým mechanismem, 

kterým se takrolimus podílí na rozvoji hypertenze a nefrotoxicity, je nadměrná aktivace 

intrarenálního systému RAS. Podání antihypertenzní léčby zahrnující duální blokádu RAS 

vedlo k velmi účinné léčbě hypertenze a zmírnění nefrotoxicity u obou kmenů potkanů. 

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 zvýšení sérového 

cystatinu již časně po OTS. Zvýšená hodnota sérového cystatinu 7. den po OTS byla spojena s 

horším jednoročním přežíváním pacientů. Klinický přínos práce spatřujeme v tom, že měření 

sérového cystatinu 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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