
Abstrakt 

Úvod: Metabolický syndrom je považován za proaterogenní, prozánětlivý a protrombogenní stav, 

vysoce rizikový především z hlediska aterosklerotických kardiovaskulárních komplikací. Přítomnost 

metabolického syndromu bývá spojena i s řadou dalších onemocnění.  Prevalence v dospělé 

evropské populaci představuje 20-30 % a v budoucnosti se předpokládá další nárůst. V léčbě i 

prevenci metabolického syndromu má zásadní význam nefarmakologická terapie, která zahrnuje 

pravidelnou fyzickou aktivitu, udržování přiměřené tělesné hmotnosti a racionální dietu. Podstatu 

farmakoterapie představuje výběr optimálních antidiabetik, hypolipidemik, antihypertenziv a 

případně antiobezitik. Pro dlouhodobou kompenzaci metabolického syndromu je zásadní také 

výběr farmakoterapie přidružených onemocnění. Některá léčiva mohou negativně ovlivňovat 

glykemii, krevní lipidy, tělesnou hmotnost či krevní tlak, volba medikace proto není vždy snadná.    

Cíle: Hlavní cíl práce zahrnuje popis farmakoterapie metabolického syndromu a přidružených 

onemocnění u dotazovaných pacientů. Průzkum je zaměřen na léčiva a kombinace léčiv 

s pozitivním efektem na složky metabolického syndromu, a dále na látky potenciálně nevhodné 

pro pacienty s metabolickým syndromem. Vedlejším cílem je popsat možné ovlivnění účinku 

některých léčiv stravou.  

Metodika: Práce má charakter kvantitativního výzkumu. Zkoumaný soubor tvořilo celkem 60 

pacientů (z toho 45 s metabolickým syndromem), kteří byli vybráni mezi návštěvníky lékáren a 

pacienty III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK. Pacienti vyplňovali 

dotazník a uvedená data byla zpracována v programu Microsoft Excel a následně vyhodnocena.   

Výsledky: Průměrný počet léčiv užívaný jedním pacientem v souboru byl 5,8. V antidiabetické 

léčbě byl nejvíce zastoupen lék první volby metformin, následovala léčiva s inkretinovým efektem. 

Naprostá většina pacientů s dyslipidemií užívala inhibitory HMG-CoA reduktázy. Mezi 

antihypertenzivy se nejčastěji vyskytovaly ACEi/AT1-blokátory, na druhém místě byly blokátory 

kalciových kanálů. Doporučované kombinace antihypertenziv byly ve většině případů užívány ve 

formě fixních kombinací. Antiobezitika se v medikaci pacientů nevyskytovala. 

63,3 % pacientů užívalo potenciálně nevhodný lék. Největší podíl z nich tvořily β-blokátory, 

v naprosté většině kardioselektivní β-blokátory bez ISA. Druhý nejčastější potenciálně nevhodný 

lék byl hydrochlorothiazid, ve většině případů se však vyskytoval v metabolicky bezpečné dávce. 

Další potenciálně nevhodné léky, které se v medikaci pacientů vyskytovaly, byly: inzulin, deriváty 

sulfonylurey, pregabalin, mirtazapin a chlorprothixen. 

Z léčiv, která mohou interagovat s některými složkami potravy, se objevil 1x felodipin, dále 

atorvastatin (u 59,4 % pacientů, kteří užívali statiny). Inhibitor HMG-CoA reduktázy s největším 

interakčním potenciálem simvastatin se v medikaci pacientů nevyskytl.  

Závěr: Volba optimální farmakoterapie je naprosto zásadní pro výslednou kompenzaci 

onemocnění. Ideální lék pozitivně ovlivňuje více složek metabolického syndromu zároveň a 

zlepšuje celkovou prognózu. Podstatou výběru medikace jednotlivých složek metabolického 



syndromu i přidružených onemocnění by měl být individuální přístup s ohledem na celkový 

zdravotní stav pacienta. V situacích, kdy benefity léčby převažují nad potenciálními riziky, jsou 

indikována i léčiva ze skupiny potenciálně nevhodných.  V uvedených případech je doporučením 

vybírat zástupce s menším rizikem nežádoucích účinků, volit bezpečné dávkování a častěji 

monitorovat rizikové parametry.  

Pro efekt terapie je nezbytné správné podávání léčiv ve vztahu k potravě. V případě rizika 

interakce s určitými složkami stravy je nutné na tuto skutečnost pacienty upozornit a poskytnout 

praktická doporučení. 
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