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1. Úvod 

 

 

                                    Nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) patří k terapeuticky nejpoužívanějším 

farmakům. Používají se pro své analgetické, protizánětlivé a v některých 

případech i antipyretické  účinky. Jsou účinné hlavně tam, kde zánětlivé procesy 

vedly k senzitizaci receptorů pro bolest na mechanické a chemické podněty. 

Intenzita analgetického účinku NSAIDs je nižší než u centrálně působících 

opoidních analgetik, na druhé straně  však ani při chronické aplikaci nevedou ke 

vzniku závislosti. Indikací pro jejich podávání  představuje většina 

revmatologických onemocnění spojených s bolestí, ale i osteoartróza, dna a celá 

řada bolestivých stavů. Jsou lékem první volby při revmatické artritidě. Zasahují 

do akutní fáze zánětu.   

                                    Osteoartróza, nejčastější kloubní onemocnění, které je charakterizováno 

zánikem kloubní chrupavky, postihuje až 50% populace starší než 60 let. 

Revmatoidní artritida je  chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje 

celosvětově asi 1% obyvatelstva, a to napříč všemi věkovými skupinami. Dna je 

klinický syndrom, který představuje zánětlivou reakci organismu na přítomnost 

krystalů natriumurátu. Muži trpí dnou 2-7 krát častěji než ženy. 

                                    Coxiby byly vyvinuty jako alternativa podávání konvenčních NSAIDs, 

aby se snížilo riziko vzniku gastrointestinálních komplikací. V souvislosti 

s coxiby je ale v posledních letech diskutována otázka kardiovaskulární 

bezpečnosti jejich podávání. [1,2] 

                                    Proto cílem diplomové práce bylo shrnout současné poznatky o možných 

nežádoucích účincích, respektivě toxicitě nesteroidních antiflogistik s důrazem na 

skupinu coxibů. 
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2. Zánět 

  

                                    Zánět je obranná reakce organismu a jeho tkání proti škodlivým 

podnětům. Zánět mohou vyvolat mikroorganismy, cizorodé látky, zničené tkáně  

spojené s jejím rozpadem,způsobené jednak mechanickým poškozením 

(řez,vniknutí cizího tělesa),chemickými noxami (kyseliny, louhy) a fyzikálními 

vlivy (chlad, teplo, ozáření) a dále tělu vlastními noxami jako jsou rozpadající se 

nádorové buňky,extravaskulární krev, autoimunitní reakce. [3] Kromě 

nespecifických obranných mechanismů se může aktivovat také imunitní 

systém.Na vzniku a rozvoji zánětlivých změn se účastní řada mediátorů zánětu, 

jako např. histamin, kininy- především bradykinin, prostaglandiny, leukotrieny, 

interleukiny (IL-1, IL-6), „tumor necrosis factor“ (TNF-α) a další. [4] 

                                    Záněty rozdělujeme podle délky průběhu na akutní, subakutní a chronické. 

V klinické praxi probíhá akutní zánět zpravidla do 14 dnů, subakutní zánět do 6 

týdnů, chronický probíhá měsíce a roky. [5]  

                                    Akutní zánět se projeví jako lokální reakce s odedávna známými 

symptomy: bolest (dolor), otok (tumor), zarudnutí (rubor), zvýšení teploty (calor) 

a porušenou funkcí (functio laesa). Zánětem postižené místo v prvních fázích 

zčervená v důsledku zvýšeného průtoku arteriální krve, je tepé a pulzuje. Zduření 

vzniká na podkladě hromadění tekutiny s bílkovinami. Bolestivost je různá podle 

množství zakončení senzitivních nervů v postižené oblasti. Hlavně je způsobené 

kyselou reakcí v zánětlivém ložisku a dále uvolněnými mediátory. [5]  

                                    Pokud nedojde k zastavení zánětlivého procesu, přejde zánět do 

chronického proliferativního stádia, jehož výsledkem je tkáňová degenerace 

s fibrózou.  

                                    Zvláštní formu zánětu představují zánětlivá revmatická onemocnění 

(revmatoidní artritida, dnavá artritida). Vyvolávající podnět (antigenní povahy) 

spustí kaskádu nespecifických imunitních obraných reakcí jež jsou přemrštěné a 

mohou vyústit v těžké poškození kloubů, často doprovázených orgánovým 

postižením (srdce aj.) [4] 
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2.1 Mediátory zánětu 

 

 

            Prostaglandiny ovlivňují celou řadu fyziologických i patologických 

procesů. Mají významnou úlohu jako základní mediátory zánětu. Působí jako 

lokální hormony, vyskytující se v biologicky aktivních koncentracích pouze 

v místech svého vzniku. Patří mezi eikosanoidy (z řeckého slova označujícího 

dvacet[ atomů uhlíku]), jsou tvořené z nenasycené mastné kyseliny, kyseliny 

arachidonové. Arachidonová kyselina pochází z potravy (maso), nebo je 

syntetizována z esenciální mastné kyseliny linolové. Kyselina arachidonová je je 

v organismu obsažena ve fosfolipidové vrstvě buněčné membrány jako ester a je 

uvolňována působením fosfolipázy A2. Z kyseliny arachidonové vznikají 

působením enzymů lipooxygenáz leukotrieny a půsebením cyklooxygenázy 

prostaglandiny, prostacyklin a tromboxan. 

           Leukotrieny  se ve zvýšené míře vyskytují v tělesných tekutinách jedinců 

trpících průduškovým astmatem a při anafylaxi. Mohou fungovat jako zánětlivé 

mediátory a zvyšovat reaktivitu na jiné mediátory. Stimulují bronchiální sekreci, 

vedou k edému sliznice a působí bronchokonstrikčně , kontrahují svalstvo 

v trávicím ústrojí a podporují adhezi neutrofilů k endotelu cév. 

           Tromboxan A2 je fyziologický mediátor agregace krevních destiček. Je to 

vasokonstrikční látka půsbící na hladké svalstvo cév v celém organismu, 

kontrahuje bronchiální hladké svalstvo a svalstvo dělohy. Snižuje renální průtok a 

glomerulární filtraci. 

           Prostacyklin (PGI) inhibuje agregaci krevních destiček a přispívá 

k antitrombotickým vlastnostem  nepoškozené stěny cév. Je silným 

vasodilatačním působkem . 

           Prostaglandiny mají významnou úlohu jako základní mediátory zánětu. 

Z arachidonové kyseliny vznikají působením cyklooxygenázy (COX) nestabilní 

cyklické endoperoxidy PGG2 a PGH2 a z nich působením isomeráz prostaglandiny 

typu PGF, PGE, PGD.  

           Prostaglandiny E mají silně vasodilatační účinky ve většině cév, způsobují 

relaxaci bronchiálního svalstva, vyvolávají rytmické děložní kontrakce, ve vyšších 
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koncentracích vyvolávají relaxaci děložní svaloviny. Tlumí sekreci HCl 

v žaludku, ale zvyšují sekreci hlenu v trávícím ústrojí, což může vysvětlit jejich 

cytoprotektivní účinek. PGE2 zvyšuje průtok krve ledvinami, startuje diurézu a 

zvyšuje sekreci reninu. Snižuje práh nocicepce, zvyšuje tvorbu edému a infiltraci 

leukocytů v oblasti zánětu. 

                                    Prostaglandiny řady D při nižších koncentracích působí ve většině řečišť 

vasodilatačně, při vyšších koncentracích pak vasokonstrikčně. V plicním řečišti 

působí pouze vasokonstrikčně.[4,6,7]. 

                                    Klíčovým enzymem v syntéze prostaglandinů z kyseliny arachidonové je 

cyklooxygenáza. 

                                    COX-1 je produkována v buňkách většiny tkání (především v žaludku, 

ledvinách a trombocytech. Označuje se proto jako konstitutivní forma a zastává 

převážně fyziologické funkce v organismu. Katalyzuje tvorbu vasodilatačních PG, 

které jsou důležité pro průtok krve ledvinami a podílí se na renální 

hemodynamické regulaci. V mukóze žaludku  působí  cytoprotektivně. 

V trombocytech zodpovídá za tvorbu tromboxanu A2, který stimuluje shlukování 

destiček a působí vasokonstrikčně. Inhibice COX-1 se  využívá v antiagregační 

léčbě ( nízké dávky acetylsalicylové kyseliny).Naopak inhibice COX-1 v žaludku 

a v ledvinnách je nežádoucí. 

                                    COX-2 je indukována zánětem. Místem její syntézy jsou makrofágy, 

fibroblasty, endotelie, mastocyty, bronchiální či střevní epitélie a místa postižená 

zánětem. Množství COX-2 je za fyziologických podmínek minimální a 

v postižených tkáních se tvoří „de novo“ na podnět protizánětlivých faktorů, 

zejména cytokinů. Proto se COX-2 označuje jako indukovatelná forma.[7,8,9] 

 

                                    V roce 2002 do hry vstupuje ještě tzv. cyklooxygenáza 3 (COX-3). Jedná 

se však pouze o posttranslačně modifikovanou formu  COX-1. Její význam by 

však mohl spočívat v cílené syntéze léčiv vůči této, zánětem nejvíce exprimované, 

formě.[9]  
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Obr.1: Syntéza prostaglandinů 

 

 

převzato z[10]  
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3.  Obecná charakteristika NSAIDs 

 

           Nesteroidní antiflogistika patří pro své protizánětlivé, analgetické a 

antipyretické účinky obecně mezi jedny z nejčastěji užívaných léků. Podle 

některých observačních studií tyto léky ve vyspělých zemích užívá až 30% 

starších lidí, okolo 70% udává příležitostné užití NSAID nejméně jedenkrát 

týdně.[1,12]Jsou účinné hlavně tam, kde zánětlivé procesy vedly k senzitizaci 

receptorů pro bolest na mechanické a chemické podněty. Intenzita analgetickéhu 

účinku NSAID je nižší než u centrálně působícíh opoidních analgetik, na druhé 

straně však ani při chronické aplikaci nevedou ke vzniku vážné látkové závislosti.. 

Základní vlastností NSAID je jejich protizánětlivé působení. Jsou to léky první 

volby při revmatické artritidě, zasahují především do akutní fáze zánětu. [1] 

 

 

 4. Mechanismus účinku NSAIDs 

           Mechanismus protizánětlivého účinku nesteroidních antirevmatik spočívá 

v inhibici enzymatického komplexu cyklooxygenázy, který katalyzuje tvorbu 

eikosanoidů (prostaglandinů a leukotrienů)z kyseliny arachidonové. Produkty této 

metabolické cesty jsou mimo jiné zodpovědné za udržení integrity a 

obranyschopnosti sliznice gastroduodena před toxickým působením kyselé 

žaludeční štávy, avšak jejich hlavní uplatnění je při vzniku bolesti a amplifikaci 

zánětu. Inhibice prostanoidů vede k potlačení zánětu, ale také snižuje tvorbu 

prostanoidů obecně, což vede ke vzniku řady nežádoucích účinků [13] 
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Obr. 2: Mechanismus působení neselektviních NSAIDs 

 

převzato z [13] 
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5. Klasifikace NSAID: 

 

5.1 Rozdělení podle chemické struktury:  

 

Anilínové 

deriváty 

Alkalony, 

Koxiby, 

Sulfonanilidy 

Der. kys. 

octové 

Der. kys. 

Propionové 

Der. kys. 

salicylové 

Fenamáty Oxikamy Pyrazolidiny 

paracetamol celecoxib bromfenak dexibuprofen iflunisal kyselina 

flufenámová 

meloxikam azapropazon 

propacetamol nabumeton diclofenak flurbiprofen cholinsalicylát kys. 

mefenámová 

lornoxikam dipyron 

 nimesulid indometacin fenoprofen kys. 

acetylsalicylová 

kys. 

tolfenámová 

piroxikam kebuzon 

 rofecoxib lonazolak ibuprofen lysinsalicylát  tenoxikam klofezon 

 valdecoxib sulindak ketoprofen    propyfenazon 

 etoricoxib tolmentin kys. 

niflumová 

    

 parecoxib  kys. 

tiaprofenová 

    

 lumiracoxib  naproxen     

        

 

Převzato z [1] 

 

                                   Většina NSAID jsou deriváty slabých kyselin, pouze zanedbatelnou část 

tvoří neutrální látky. 
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5.2 Rozdělení podle mechanismu účinku: 

                                   Podle selektivity k jednotlivým isoformám COX a klinického účinku lze 

NSAID rozdělit do čtyř základních skupin: 

 

a) COX-1 specifické inhibitory:   

                                  kyselina acetylsalicylová (v antiagregačních dávkách do 100 mg inhibuje 

selektivně pouze COX-1) 

 

                      b)  COX nespecifické (neselektivní) inhibitory: 

                                   Ovlivňují obě izoformy cyklooxygenázy, řadíme sem  v současné době 

všechna tradiční NSAID. V rámci této skupiny lze najít látky, které 

v terapeutických dávkách více inhibují COX-1, jako jsou kyselina 

acetylsalicylová (vyšší dávky jak 100mg), indometacin, piroxicam. Přibližně 

stejně inhibují COX-2 a COX-1 např. diklofenak  a naproxen. 

 

                      c)   COX-2 preferenční inhibitory: 

                                    Přednostně působí na COX-2. Patří mezi ně meloxikam, nabumeton, 

nimesulid a etodolak. 

 

        COX-2 specifické (selektivní) inhibitory: 

                                    V terapeutických dávkách neovlivňují COX-1. Patří  sem  patří tzv. 

koxiby. (celekoxib, rofekoxib, parekoxib, valdekoxib, etorikoxib) [1,14] 
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Obr.3: Schéma znázornění strukturální rozdílnosti mezi kanály vázajícími 

substrát cyklooxygenázy-1 a cyklooxygenázy-2. 

 

 

 

převzato z [15] 
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5.2.1 COX-1 specifické inhibitory 

 

         Patří sem pouze kyselina acetylsalicylová v dávkách do 100 mg. (v 

antiagregačních dávkách do 100 mg inhibuje selektivně pouze COX-1) 

 

5.2.2 COX nespecifická NSAID 

 

Ibuprofen 

           Chemicky patří do skupiny kyseliny propionové. V nižších dávkách působí 

analgeticky, ve vyšších protizánětlivě. Po perorálním podání se dobře vstřebává. 

Poměrně rychle je metabolizován v játrech a vylučován močí. Biologický poločas 

má asi 2 hodiny. Prochází placentární bariérou a je vylučován do mateřského 

mléka. 

 

Diklofenak 

           Chemicky patří do skupiny derivátů kyseliny fenyloctové. Má antiflogický, 

antipyretický a analgetický účinek. Snižuje projevy akutního i chronického 

zánětu, bolesti a hypertermii. Maximální plazmatické koncentrace dosahuje za 

1,5-2,5 h. Dobře proiká synoviální membránou. Z 99% procent se váže na 

plazmatické bílkoviny, biotransformace probíhá v játrech, metabolity se po 

konjugaci vylučují žlučí a močí. 

 

Ketoprofen 

            Je derivátem kyseliny arylkarboxylové, patří do skupiny NSAID 

odvozených od kyseliny propionové. Má protizánětlivé, antipyretické a 

analgetické účinky. Rychle a úplně se vstřebává ze zažívacího traktu. Dobře 

difunduje do synoviální tekutiny, prochází hematoencefalickou a placentární 

bariérou. Vylučuje se ve formě metabolitů močí. 
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Dexketoprofen 

            Je derivát kyseliny propionové s analgetickým, antiflogistickým a 

antipyretickým účinkem. Jeho výhodou je rychlý nástup analgetického účinku. 

Biologický poločas jeho eliminace se pohybuje okolo 2 hodin. 

 

Kyselina tiaprofenová 

            Je derivátem kyseliny propionové. Má silné antiflogistické účinky,zvláště 

účinně ovlivňuje vasomotorické a exudativní projevy akutního zánětu a tlumí 

bolest. Působí také antipyreticky a má reverzibilní antiagregační účinek na 

trombocyty. Prostupuje placentární bariérou i do mateřského mléka. 

 

Indometacin 

            Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky.Je sině účinný 

v léčbě revmatoidní artritidy a osteoartritidy.Po perorálním je jeho absorbce 

rychlá a kompletní. Z 99% procent se váže na plazmatické bílkoviny. Eliminuje se 

renální sekrecí. 

 

Piroxikam 

            Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky. Po perorálním 

podání je dobře absorbován. Rozsah a rychlost absorbce není ovlivněna potravou 

ani antacidy. 

 

Naproxen 

            Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky. Úplně se absorbuje 

z gastrointestinálního traktu po perorálním podání. Má průměrný biologický 

poločas 13 hodin a při terapeutické koncentraci je víc jak 99% vázáno na 

plazmatické bílkoviny. 

 

Kyselina tolfenámová 

            Je ntiflogistikum, analgetikum a antipyretikum s rychlou a kompletní 

absorbcí. Maximální koncentrace v plazmě je dsaženo za 60-90 minut po p.o. 

podání. 
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5.2.3  COX-2 preferenční NSAID 

 

Nimesulid 

            Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky. Po perorálním 

podání je dobře absorbován.  Absorbce není ovlivněna potravou. Z 99% procent 

se váže na plazmatické bílkoviny. Přechází přes synoviální membránu. 

 

Meloxikam 

            Je NSAID s \antiflogiským, analgetickým a antipyretickým účinkem. Po 

perororálním podání je absorbováno 89%. Absorbce není změněna současným 

příjmem potravy. Dobře proniká do synoviální tekutiny. Meloxikam je významě 

metabolizován a pouze stopová množství nezměněné látky jsou vylučována močí. 

Poloviny metabolitů je vylučována stolicí, zbytek močí. 

 

5.2.4 COX-2 selektivní NSAID 

 

Celekoxib 

            Je prvním COX-2 selektivním inhibitorem, který byl zaveden do klinické 

praxe. Po perorálním podání je rychle absorbován. Je silně metabolizován, méně 

než 1% se vylučuje nezměněno močí. Silně se váže na plazmatické bílkoviny 

(97%. Farmakologicky účinná je výchozí látka, metabolity nemají COX-1 ani 

COX-2 aktivitu. [16]  

 

Rofekoxib 

            Je perorálně účinný aktivní inhibitor COX-2. Průměrná perorální 

biologická dostupnost je asi 93% bez ohledu na příjem potravy. Asi 85% látky se 

váže na plazmatické bílkoviny. Rofekoxib  se metabolizuje v játrech na 6 

metabolitů, které nevykazují měřitelnou aktivitu jako inhibitory COX. Je to 

analgetikum s duálním periferně centrálním analgetickým účinkem. Snižuje 

dráždění bolestivých nervových zakončení v postižené tkáni a tlumením produkce 

prostaglandinů v zadních rozích míšních brání centrální senzitizaci.Proto je 
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vhodný pro preventivní podání před chirurgickým výkonem s následnou sníženou 

pooperační spotřebou analgetik.[16,17]  

 

Valdekoxib 

            Po perorálním podání je dobře vstřebáván s biologickou dostupností 83%. 

Je aktivním metabolitem parekoxibu. Metabolizován je játry několika cestami. 

Část je přeměněna na účinný metabolit, jehož koncentrace je ovšem malá, asi 20% 

je v játrech přeměněno biotransformací a jen 5% je vyloučeno v podobě 

valdekoxibu. Výhoda metabolismu více sestami je snížení rizik lékových interakcí 

[16,18] 

 

Parekoxib 

            Je selektivní inhibitor COX-2 určený k parenterální aplikaci. Má 

protizánětlivé a analgetické účinky. Jedná se o hydrofilní molekulu, která se 

teprve v organismu metabolizuje na aktivní látku valdekoxib. Intravenózně nebo 

nitrosvalově je velmi účinný zejména při léčbě akutní pooperační bolesti. 

Hlavním místem působení je centrální nervový systém, kde během zánětu dochází 

ke značnému navýšení cyklooxygenáz. [19]  

 

 

Etorikoxib 

            Je perorálně aktivní , vysoce selektivní inhibitor COX-2. Po p.o. podání se 

dobře absorbuje. Biologická dostupnost dosahuje přibližně 100%. Z 92% se váže 

na plazmatické bílkoviny. Je rozsáhle metabolizován . Hlavní metabolity 

nevykazují žádnou měřitelnou aktivitu. Eliminace probíhá výhradně renální 

exkrecí. [14] 

 

Lumirakoxib  

            Je v současnosti registrován pouze ve Velké Británii, kde byl počátkem 

roku 2006 uveden na trh. . je indikován pro symptomatickou léčbu  osteoartrózy  

v dávce 100 mg denně, k pooperační bolesti v ortopedii a stomatologii ( 400 mg 

denně). [15] 
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6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  NSAIDs  

 

Nesteroidní antiflogistika vykazují nežádoucí účinky, které lze rozdělit na : 

 

            Typ A („augmented“) – což jsou dávkově závislé předvídatelné projevy                

                         normálních  nebo toxikologických vlastností chemické látky 

 

            Typ B („bizzare“) – nepředvídatelné reakce,nezávislé  na dávce, které  

                         představují kvalitativně abnormální odpověď na podání léčiva [20] 

 

 

 

6.1 Nežádoucí účinky typu A 

            Vyskytují se v souvislosti s inhibicí cyklooxygenázy. 

 

 

6.1.1 Gastrointestinální toxicita 

 

            Nejčastějším nežádoucím účinkem nesteroidních antirevmatik jsou 

gastrointestinální komplikace. V žaludeční mukóze se konstitutivně nachází 

COX-1, která vytváří prostaglandiny, jež chrání žaludeční sliznici a mají 

cytoprotektivní účinky na gastrointestinální trakt. Škodlivé účinky neselektivních 

NSAID na ochranu žaludeční sliznice vyplývají  z jejich inhibice COX-1. Inhibicí 

COX-1 dojde k narušení mukózy a její ochranné funkce, porušení povrchových 

epiteliárních buňek, a konečně i k narušení postepiteliární bariéry. Inhibicí COX-1 

tedy dojde ke snížení produkce hlenu, sekrece bikarbonátů, krevního průtoku a 

epiteliální proliferace. Oslabená protekce mukózy pak způsobuje , že GIT je 

citlivý k žaludečním kyselinám, žluči a různým enzymům. [21]  Vznik 

gastroduodenálních vředů je jedním z nejčastějších nežádoucích účinků, které se 

vyskytují u 15-30% pacientů užívajících  NSA pravidelně [22] Komplikace 

(krvácení, obstrukce, perforace) se pak vyskytují u 1-2% uživatelů NSAID. 
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Některé endoskopické studie hovoří dokonce o 40-60% výskytu endoskopicky 

prokazatelných gastroduodenálních erozí u chronických uživatelů NSAID. [23] 

Symptomy z horní části trávícího traktu (dyspepsie, nausea, vomitus, bolest 

v epigastriu) se objevují u 10 – 40% pacientů a nemusí být nutně spojeny 

s endoskopicky prokazatelnou lézí. Okultní krvácení po perorální aplikaci je 

následkem slizničních změn a může se projevit symptomatickou anémií.  

            Gastropatie z nesteroidních antiflogistik je charakterizována přítomností 

slizničních změn ( petéchií, erytémů, erozí nebo vředů) v žaludku nebo v duodenu 

zjištěných při endoskopickém vyšetření [24] Vzniká dvojím mechanismem. Po 

požití antirevmatika dochází nejprve při průchodu žaludkem k přímému 

poškození žaludeční sliznice působením kyselých skupin antirevmatika. Dochází 

k narušení mucinózní bariéry, snížení lokální produkce prostaglandinů. Po 

vstřebání antirevmatika dochází k systémové inhibici produkce konstitučních 

prostaglandinů ( inhibice COX-1). Tento typ systémového působení je pro vznik 

NSAID gastropatie rozhodující. NSAID gastropatie se vyskytuje v klinické praxi 

u více než třetiny pacientů užívajících NSAID a až 81% případů gastropatie 

probíhá bez příznaků. [25] V posledních několika letech byly získány poznatky o 

tom, že NSAID působí nepříznivě také na sliznici tenkého a tlustého střeva.  

Výskyt ulcerací v oblasti tenkého střeva byl popsán u více než 8% uživatelů 

NSAID [26,27]  Předpokládaná etiopatogeneze vzniku NSA enteropatie a 

kolonopatie je odlišná od NSA-gastropatie. Základním mechanismem při vzniku 

je nejspíše inhibice tvorby ATP v mitochondriích enterocytů.[27] 

 

 

 

6.1.2 Nefrotoxicita 

 

               Prostaglandiny hrajou důležitou roli při kontrole uvolňování reninu, 

regulaci vaskulárního tonu a ovlivňují i některé důležité tubulární funkce ledvin. 

Obě isoformy cyklooxygenázy se vyskytují konstitutivně v ledvinách. COX-1 se 

nachází v glomerulu a aferntní arteriole, zatímco COX-2 se nachází v podocytech, 

vzestupném raménku Henleovy kličky, v macula densa a aferentní arteriole. [28] 
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            Tato odlišná místa distribuce obou isoenzymů korelují s rozdílnými účinky 

COX-1 a COX-2 na renální funkce. Prostaglandiny produkované COX-1 primárně 

působí na homeostázu ledvin a způsobují vasodilataci, snižují renální rezistenci a 

zvyšují perfuzi ledvin [28]  Oproti tomu prostaglandiny produkované COX-2 mají 

diuretický a natriuretický účinek. 

            NSAIDs blokádou cyklooxygenázy brání fyziologickému vlivu 

prostaglandinů na renální funkce. Poruchy zahrnují poruchu elektrolytové 

rovnováhy, hyperkalémii, retenci sodíku a vody a následný vznik edémů, 

intersticiální nefritidu a papilární nekrózu. 

            Nejčastější komplikací terapie NSAIDs z nefrologického hlediska je 

akutní vazomotorické selhání ledvin. Opakovaně byla popsána 

tubulointersticinální nefritida po různých NSAIDs (diclofenac, ibuprofen, 

naproxen, indometacin, tolmetin, fenoprofen, ale i selektivní COX-2 inhibitory 

(celecoxib rofecoxib). Mechanismus je zpravidla imunopatologický (opožděný 

typ hypersenzitivity). Někdy může být tubulointersticinální nefritida doprovázena 

nefrotickým syndromem, který je způsoben porušenou glomerulární permeabilitou 

zprostředkovanou prostaglandiny, Zvýšené riziko v tomto směru mají starší 

pacienti. Většina NSAIDs je eliminována ledvinami jako neaktivní metabolity 

(oxidací, hydroxylací, glukuronidizací). Proto renální selhání neovlivňuje toxicitu 

těchto NSAIDs, s vyjímkou těch, které jsou glukuronidizovány. Glukuronát těchto 

NSAIDs je totiž při renálním selhání retinován  a hydrolyzován zpět na aktivní 

látku. Týká se to například ketoprofenu, naproxeu a indometacinu. [30] 

            Nesteroidními antiflogistiky indukovaná nefrotoxicita může být 

potencována interakcemi s dalšími léky ( ACEI, diuretika) a některými rizikovými 

stavy a chorobami, jako je dehydratace, kardiální insuficience, nefrotický 

syndrom a počínající renální insuficience. . Nežádoucí účinky NSAIDs se projeví 

především při dlouhodobém podávání vysokých dávek a vážnými komplikacemi 

jsou více ohroženi pacienti s preexistujícím renálním onemocněním. [30]  a  

polymorbidní pacienti vyššího věku. Renální poškození zůstává často 

nerozpoznáno do pokročilého stavu. [20] 
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6.1.3 Bronchospazmus 

 

            Na vzniku bronchokonstrikce, pozorované po podání kyseliny 

acetylsalicylové a dalších NSAIDs, se zřejmě podílejí leukotrieny, Při 

zablokování metabolizace kyseliny arachidonové cyklooxygenázovou cestou  se 

zvýší aktivita 5-lipooxygenázy a syntéza leukotrienů, které u predisponovaných 

jedinců mohou vyvolat bronchokonstrikci až astmatický záchvat. Vyvolání 

astmatického záchvatu po kyselině acetylsalicylové nás má varovat, abychom 

nepodávali ani  jiné NSAIDs. Záchvat totiž mohou vyvolat také látky s odlišnou  

chemickou strukturou -  nejde totiž o pravou alergii, a mechanismus vzniku je 

stejný, bez ohledu na chemické složení NSAIDs [4] 

 

 

 

6.1.4 Kardiovaskulární toxicita NSAIDs 

           Tradiční (neselektivní) NSAIDs ovlivňují kardiovaskulární aparát 

v několika směrech: 

 

a. zvyšují krevní tlak 

b. snižují účinek antihypertenziv 

c. vedou k retenci tekutin 

d. mohou potencovat vývoj oběhového selhání 

 

 

           Účinky coxibů se v tomto směru neliší od tradičních NSAIDs, navíc byla 

pro některé coxiby prokázána v klinických studiích zvýšená incidence 

kardiovaskulárních příhod. (zejména infarktu myokardu).[30] 
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Inhibice agregace trombocytů 

           Všechna NSAIDs mají díky působení na syntézu tromboxanu A2 vliv na 

agregaci trombocytů a  prodlužují dobu krvácení. COX-1 a COX-2 katalyzují 

přeměnu kyseliny  arachidonové na prostaglandiny, které hrají důležitou roli 

v aktivitě trombocytů. Tromboxan A2 - hlavní produkt metabolismu COX-1 – 

způsobuje ireverzibilní agregaci destiček a vasokonstrikci.  

            Naproti tomu prostaglandin I2 - hlavní produkt metabolismu COX-2 – je 

inhibitorem agregace trombocytů a způsobuje vasodilataci. [31] 

 

            Klinického významu tento vedlejší efekt inhibice COX-1 nabývá u 

nemocných s antikoagulační terapií. Další rizikovou skupinou jsou nemocní se 

závažnými koagulopatiemi ( např. hemofilie), u kterých je vhodnější se medikaci 

NSAIDs vyhnout, pokud není koagulační porucha pod kvalitní terapeutickou 

kontrolou a pokud je v anamnéze vředová choroba gastroduodena.  [20] 

 

 

6.2 Nežádoucí účinky typu B 
 

            Předpokládá se, že většina těchto nečekaných reakcí je způsobena 

imunologickými mechanismy,ale jejich patogeneze není zatím zcela jasná. Patří 

sem kožní projevy,krevní poruchy, jaterní poškození a anafylaktická reakce, 

kterou může vyvolat většina NSAIDs.[20] 
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7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY COXIBŮ 
 

           Tak jako ostatní NSAIDs, coxiby můžou způsobovat retenci tekutin a z ní 

způsobenou hypertenzi a otoky, bolesti hlavy, vzácně se vyskytuje nefrotoxicita. 

Vzácně se mohou vyskytovat i příznaky vyplývající z působení na centrální 

nervový systém, jako je hučení v uších, úzkost až deprese, a dále reakce vzniklé 

z přecitlivosti, jako jsou vyrážky, astma bronchiale. Coxiby mohou zvyšovat 

výskyt kardiovaskulárních příhod, jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková 

příhoda. [1] 

 

7.1 Gastrointestinální bezpečnost 

            Selektivní inhibitory COX-2 byly vyvinuty v souladu s hypotézou, že 

zůstane zachován analgetický a protizánětlivý efekt srovnatelný s neselektivními 

NSAIDs, při významné redukci poškození žaludeční sliznice.  Neselektivní 

nesteroidní antirevmatika  inhibují oba isoenzymy COX, tedy i tvorbu ochranných 

prostaglandinů (PGE1,PGE2) a prostacyklinu (PGI2). Důsledkem je vychýlení 

rovnováhy agresivních a cytoprotektivních působků ve sliznici gastroduodena a 

převaha agresivních nox. Výsledkem mohou být účinky vedoucí ke vzniku vředů 

a k následným komplikacím. 

 

            Největším přínosem coxibů je výrazné snížení rizika gastropatie 

z nesteroidních antirevmatik a jejich komplikací.  Cílem vývoje coxibů bylo 

vytvořit taková NSAIDs, která by blokovala tvorbu prozánětlivých prostaglandinů 

vznikajících působením cyklooxygenázy – 2, zatímco tvorba prostaglandinů 

tvořených pomocí cyklooxygenázy – 1 ( především prostaglandiny v oblasti 

žaludeční sliznice) by zůstala zachována. Proto selektivní inhibice COX-2 bez 

vlivu na COX-1 umožňuje žádoucí efekt NSAIDs bez nežádoucích 

gastrointestinálních účinků. [32] 
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7.2 Kardiovaskulární bezpečnost 

           Zatímco u nespecifických NSAIDs vždy převáží inhibiční efekt na 

destičkovou COX-1 s výsledným antitrombotickým efektem, nejsou důsledky 

selektivní inhibice COX-2 coxiby zcela jasné. Chybějící inhibice COX-1 u coxibů  

zbavuje tuto třídu NSAIDs ochranného trobocytárního působení a při užívání 

coxibů  nelze s tímto „kardioprotektivním“ efektem počítat.  

      Možné zvýšení kardiotoxicity coxibů bývá obvykle vysvětlováno tím, že 

coxiby blokují tvorbu prostacyklinu (PGI2) s jeho vasodilatačním a 

antiagregačním účinkem, zatímco tvorbu tromboxanu a ostatních mediátorů 

s vasokonstrikčním , proagregačním a proaterogenním efektem coxiby na rozdíl 

od neselektivních NSAID neovlivňují.   

           Jednostranná inhibice COX-2 může dokonce vést ke zvýšené tvorbě 

tromboxanu A2 a zvýšené tvorbě trombů. Takové obavy se ukázaly jako 

opodstatněné u rofecoxibu, který proto byl nedávno stažen z trhu. Naproti tomu u 

pacientů užívajících nejčastěji předepisovaný celecoxib  zvýšené riziko vzniku 

aterotrombotických příhod zaznamenáno nebylo. 

           Jiní autoři zdůvodňují možné rozdíly v kardiotoxicitě jednotlivých NSAID 

rozdílem mezi sulfonovými (rofecoxib, etoricoxib) a sulfonamidovými ( 

celecoxib, valdecoxib) coxiby a neselektivními NSAID. Sulfonové coxiby dle této 

teorie významně potencují oxidaci částic LDL a snižují plazmatickou antioxidační 

kapacitu, což má dle zastánců této teorie zásadní vliv na zvýšení výskytu KV 

příhod u uživatelů rofecoxibu a etoricoxibu. Další teorie vysvětluje rozdíl ve 

výskytu KV příhod u jednotlivých coxibů jejich biologickým poločasem, neboť 

kratší biologický poločas a rychlejší disociace z aktivního místa COX mohou 

umožnit rychlejší obnovu endoteliární tvorby PGI2 a zachování rovnováhy 

prostaglandinů v cévní stěně. [14] 

 

Souhrn: Při používání coxibů v klinické praxi je třeba zohlednit absenci inhibice 

COX-1 v celém rozsahu terapeutických dávek, tedy i chybějící antiagregační efekt 

ve srovnání s tradičními NSAIDs. U pacientů s vysokým kardiovaskulárním 

rizikem je třeba doplnit léčbu takových pacientů nízkou dávkou kyseliny 

acetylsalicylové, nebo jinou antiagregační léčbou. 
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7.3 Renovaskulární bezpečnost 
  

            Prostaglandiny  produkované COX-2, která se v ledvinách vyskyuje 

převážně v tlustém ascendentním kanálku Henleovy kličky, v macula densa, 

v podocytech a v aferentních arteriolách, mají v ledvinách především diuretický a 

natriuretický účinek. U osob s normální funkcí ledvin inhibice COX-2 nemá vliv 

na TK ani na renální funkce. Nepříznivé působení blokády cyklooxygenázy-2 se 

zvýrazňuje především v situacích, kdy dochází k poklesu aktuálního nebo 

efektivního krevního volumu ( krvácení, dehydratace, renální insuficience atd.). 

Exprese COX-2 se zvyšuje v kůře ledvin v případě vysoké plazmatické 

koncentrace reninu, tj. při nízkém příjmu sodíku v dietě, při volumové depleci, 

stenóze renální arterie, aktivní lupusové nefritidě, parciální renální ablaci a při 

terapii inhibitory ACE a blokátory receptorů 1 pro angiotenzin II (sartany). Podání 

jakéhokoliv NSAID pak může vést k retenci vody a solí a ke vzniku hypertenze. 

Stejně tak u starších lidí vedou NSAIDs k poklesu glomerulární filtrace a 

k redukci exkrece sodíku ledvinami, což může mít za následek vznik hypertenze 

nebo otoků. 

            U léčených hypertoniků mohou NSAIDs interferovat s účinky těch 

antihypertenziv, u kterých je působení závislé na aktivitě prostaglandinů ( 

inhibitory ACE, betablokátory, diuretika, centrální α2-agonisté, periferní α1-

blokátory, sartany), zatímco podstatně méně ovlivňují kontrolu TK těmi 

antihypertenzivy, u kterých je účinek na prostaglandinech nezávislý ( blokátory 

kalciových kanálů).  [33] 

 

Souhrn: Renální rizika COX-1 a COX-2 jsou konstitutivní enzymy v ledvinách, 

prostaglandiny asi nehrají tak významnou úlohu ve zdravých ledvinách jako při 

zatížení ledvin poškozením, hypovolémií. Proto zřejmě jsou rizika poškození 

ledvin u neselektivních i selektivních NSAIDs podobná. 
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7.4 Hypersenzitivní reakce 

            Pacienti s anamnézou hypersenzitivní reakce na sulfonamidy mají zvýšené 

riziko vzniku kožních reakcí při užívání coxibů se sulfonamidovou strukturou ( 

celecoxib, valdecoxib, parecoxib). 

 

           Velmi vzácně mohou coxiby způsobovat závažné kožní reakce jako jsou 

toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnson syndrom nebo erytema 

exudativum multiforme.  [34] 

 

 

7.5 Závěr: 

            Jde o skupinu  preparátů s potenciálním nepříznivým působením na 

kardiovaskulární systém, které je závislé na dávce a délce podávání. V žádném 

případě je proto nepoužijeme u nemocných s vyšším stupněm kardiovaskulárního 

rizika (ICHS, iktus, hypertenze, stavy po bypassech apod.), je nutno se vždy 

vyvarovat vyšších dávek a léčba by se měla omezit na nejkratší možnou dobu. 

S ohledem k nižšímu výskytu gastrointestinálních komplikací ( vředová choroba) 

a příznivému revmatologickému  profilu se k této skupině léků můžeme uchýlit 

tam, kde bychom požadovali snížení potenciálních nežádoucích účinků na GIT 

(krvácení) a zvýraznění analgetického působení. Podmínkou je ovšem splnění 

výše uvedených podmínek ( pouze u nemocných s minimálním kardiovaskulárním 

rizikem, nízké dávky podávané co nejkratší dobu). Pacient by měl být v každém 

případě seznámen s potenciálním kardiovaskulárním rizikem.   
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8. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH COXIBŮ 

 

V ČR nyní lze na základě platné registrace používat následující 

léčivé přípravky obsahující coxiby:  

Arcoxia (etoricoxib) 

Celebrex, Onsenal ( celecoxib) 

Bextra, Kudeq (valdecoxib) 

Dynastat, Rayzon (parecoxib) 

Přípravky Vioxx, Ceoxx ( rofecoxib) staženy z trhu na žádost držitele rozhodnutí 

o registraci kvůli zvýšenému riziku vzniku závažných tromboembolických příhod 

v půběhu studie APPROVe. [35] 

  

 

8.1 Rofecoxib 
 

           Jde o selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 první generace. Je obsažený v 

přípravcích Vioxx a Ceeox společnosti MSD (Merc Sharp & Dohme).  K 30.9. 

2004 byl zcela stažen z trhu pro významné zvýšení kardiovaskulárních komplikací 

– především infarktu myokardu a trombotických mozkových cévních příhod . 

Důvodem pro tento krok bylo dle prohlášení Státního úřadu pro kontrolu léčiv 

vyhodnocení výsledků mezinárodní studie APPROVe. [12] 

 

Studie APPROVe ( Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx)  

           Je mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná 

studie zaměřená na účinek rofecoxibu na snížení počtu recidiv ademových polypů 

tlustého střeva po provedené endoskopické polypektomii.  Do této studie bylo 

zařazeno přes 2500 nemocných s diagnózou familiární adenomatózní polypózy, u 

kterých měl specifický COX-2 inhibitor prokázat schopnost zabraňovat 

transformaci polypů do karcinomu tlustého střeva oproti placebu.  Pacientům bylo 

v průměru necelých 60 let a 15% z nich preventivně užívalo malé dávky kyseliny 

acetylsalicylové.  
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           Při vyhodnocení dat z tříletého období studie se ukázalo, že relativní riziko 

kardiovaskulárních příhod se začíná zvyšovat po 18 měsících užívání. Výskyt 

kardiovaskulárních komplikací byl do 18 měsíců identický v obou skupinách, pak 

začaly obě křivky disociovat a dosáhly statisticky významného rozdílu 

v neprospěch rofecoxibu oproti placebu. Kumulativní výskyt kardiovaskulárních 

příhod byl 7,5 /1000 léčených u placeba oproti 15/1000 u rofecoxibu, což 

znamená, že studie ukázala dvounásobné zvýšení relativního rizika 

kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu a cévních mozkových příhod) u 

pacientů užívajících rofecoxib ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. V září 

2004 výsledky studie  vedly společnost Merck and Co., Inc., k dobrovolnému 

globálnímu stažení rofecoxibu z trhu.[36] 

 

 

Obr. 4: Kaplanova-Meierova křivka kumulativního výskytu potvrzených 

závažných trombotických komplikací po rofecoxibu a placebu ve studii 

APPROVe. 

 

 

  

Převzato z [12] 
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            Na vyšší riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků rofecoxibu 

upozorňovaly i některé dřívější studie. Např studie VIGOR: 

 

Studie VIGOR (Vioxx Gastrointestinal Outcomes Research)  

            Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie s více než 8000 

pacienty s revmatoidní artritidou, kteří byli náhodně  rozděleni do skupin 

užívajících rofecoxib nebo naproxen, ukázala vyšší incidenci závažných 

kardiovaskulárních trombotických příhod u pacientů užívajících Vioxx 

(rofecoxib) v porovnání s pacienty, kterým byl podáván naproxen, nikoliv však ve 

srovnání s placebem. To se vysvětlovalo chyběním protidestičkového efektu u 

rofecoxibu ( na rozdíl od naproxenu, který tlumením COX-1 mohl snižovat tvorbu 

tromboxanu zvyšujícího agregaci trombocytů). 

            Užití kyseliny acetylsalicylové povoleno nebylo. Byly užity větší než 

normální dávky inhibitoru, aby bylo možno zachytit rozdíl v bezpečnosti mezi 

tímto léčivem a neselektivním NSAID užitým ve standartní dávce. 

            Studie ukázala statisticky signifikantní pokles výskytu komplikací a 

symptomatického vředu mezi pacienty užívajícími inhibitor COX-2 v porovnání 

s těmi, kteří užívali neselektivní NSAID.  Překvapivě byl zjištěn významně vyšší 

výskyt nefatálního infarktu myokardu u pacientů léčených 500 mg rofecoxibu 

oproti pacientům léčených naproxenem v dávce 2x500mg denně. V přepočtu na 

pacientské roky byl výskyt nefatálního IM ve skupině rofecoxibové 20 IM/2699 

pacientských roků oproti pouhým 4 IM/2699 pacientoroků ve skupině 

naproxenové. Toto zjištění vyvolalo léta trvající diskuzi o kardiovaskulární 

bezpečnosti coxibů.  [37] 
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Obr. 5: Výskyt tromboembolických příhod ve studii 

 

 

převzato z [12] 

 

 

Závěr: ve studii byl prokázán  5x větší výskyt nefatálního infarktu myokardu 

v porovnání s naproxenem. 
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            Po studii VIGOR následovala řada studií a analýz, které se zabývaly 

gastrointestinální bezpečností:  

 

            Gastrointestinální snášenlivost není v akutních indikacích vnímána jako 

tak závažný rizikový faktor jako u chronické léčby, nicméně již 7denní terapie 

neselektivními NSAIDs je spojena s výskytem žaludečních erozí (71 % pacientů 

po podávání ibuprofenu v dávce 800 mg 3x denně, 94 % pacientů po léčbě 

kyselinou acetylsalicylovou v dávce 650 mg 4x denně). Výskyt erozí po 

pětinásobné dávce rofecoxibu, tj. 250 mg denně, byl srovnatelný (12 %) se 

skupinou placeba (8 %)  [40] 

            Ve srovnání s placebem, ibuprofenem 400mg/den a celecoxibem 

200mg/den měl rofecoxib v dávce 50 mg nižší výskyt nauzey, zvracení a bolesti 

hlavy u pacientů s akutní pozákrokovou dentální bolestí. [41]  

 

Závěr:  

            Studie VIGOR ukázala statisticky signifikantní pokles výskytu komplikací 

a symptomatického vředu mezi pacienty užívajícími inhibitor COX-2 v porovnání 

s těmi, kteří užívali neselektivní NSAID.  Ale ve studii byl prokázán  5x větší 

výskyt nefatálního infarktu myokardu v porovnání s naproxenem. I studie 

APPROVe ukázala  zvýšení relativního rizika kardiovaskulárních příhod  u 

pacientů užívajících rofecoxib ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. 

Gastrotoxicita Rofecoxibu je srovnatelná s placebem. 

 
 

 

8.2 Celecoxib  

 

           Celecoxib byl prvním specifickým inhibitorem zavedeným do klinické 

praxe. Proto se řadí společně s rofecoxibem ke specifickým inhibitorům 

cyklooxygenázy-2 první generace. Je obsažen v přípravcích Celebrex a Onsenal. 

           Bylo provedeno mnoho klinických i epidemiologických studií ověřujících 

účinnost a bezpečnost celecoxibu : 
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            Studie CLASS ( celecoxib longterm artritis safety study) byla dvojitě 

slepá, randomizovaná, kontrolovaná studie provedená s celecoxibem u pacientů 

s osteoartrózou a revmatoidní artritidou. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je léčba 

celecoxibem asociována s nižším výskytem komplikací vředů ve srovnání 

s konvenčními NSAIDs.  Celkem do studie bylo zařazeno  8059 pacientů, kteří 

byli randomizováni do skupiny s celecoxibem 400 mg 2x denně ( 4 krát vyšší 

dávka než doporučená FDA pro léčbu osteoartrózy či dvojnásobek dávky 

doporučené pro léčbu revmatoidní artritidy), do skupiny s ibuprofenem 800 mg 3x 

denně a do skupiny s diclofenacem 75 mg 2x denně. Celkem 7 968 pacientů 

obdrželo alespoň 1 dávku léku. Podávání kyseliny acetylsalicylové do 325 mg 

z důvodu kardiovasculární profylaxe bylo povoleno. Publikované výsledky 

zahrnují 6 měsíců léčby. Výsledky (vyjádřené jako roční incidence)  ukázaly, že 

kombinovaný výskyt vředů a jejich komplikací byl statisticky významně nižší při 

podávání celecoxibu (2,08%) ve srovnání s NSAIDs (3,54%). Samostatné 

hodnocení komplikací vředů (perforace, krvácení, obstrukce), které bylo 

primárním cílem studie, ukázalo trend k menšímu výskytu ve skupině 

s celecoxibem ( 0,76%) proti NSAIDs (1,45%), avšak tento rozdíl nedosáhl 

statistické významnosti. Celecoxib byl také asociován s nižším výskytem klinicky 

významného poklesu hematokritu, a to i tehdy, jestliže byli z analýzy vyloučeni 

pacienti se zjevnými komplikacemi GIT. Celkový výskyt kardiovaskulárních a 

celebrovaskulárních příhod nebyl rozdílný u všech sledovaných nemocných, a ani 

při separátní analýze pacientů neužívajících  aspirin.  

            Ve studii CLASS byla hodnocena i renální bezpečnost. Ukázalo se, že 

celecoxib má i při mimořádně vysoké dávce 800mg/den nižší nefrotoxicitu než 

běžná NSAIDs. Ovlivnění glomerulární filtrace celecoxibem bylo ve srovnání 

s naproxenem minimální, vylučování sodíku a prostaglandinů E2, bylo ovlivněno 

podobně jako při léčbě jinými NSAIDs. [40]            

            Studie CLASS byla kritizována, především proto, že podávání léčiv trvalo 

12-16 měsíců a byly publikovány výsledky po prvních 6 měsících léčby. V dalším 

průběhu se rozdíl mezi celecoxibem a NSAIDs snížil. Autoři tento postup 

vysvětlují snahou o publikaci údajů, které byly nejvíce vědecky a klinicky validní. 

Problém byl totiž v tom, že poměrně značné procento pacientů ( více než 50%) 

nedokončilo léčbu a po 6 měsících se jednalo o vysoce selektované skupiny, které 

neodrážely běžný stav, za něhož jsou coxiby nebo NSAIDs podávány. [41]  
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Obr. 6: Výskyt tromboembolických příhod ve studii CLASS 

 

 
 

 

převzato z [12] 

 

 

Závěr: Studie CLASS potvrdila, že celecoxib i v dávkách vyšších než běžně 

používaných vede terapeuticky vede ke sníženému výskytu symptomatických 

vředů a jejich komplikací. Tento účinek je pozorovatelný především u nemocných 

neužívajících současně kyselinu acetylsalicylovou. Byly redukovány i další 

nežádoucí účinky obvykle spojované s terapií NSAIDs,  především nefrotoxicita.   
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            Podrobné analýze tromboembolických  příhod ve studii CLASS se 

věnovala další práce, která nenašla rozdíl v incidenci vážných tromboembolických 

komplikací mezi celecoxibem a NSAIDs. Celkový počet renálních nežádoucích 

účinků byl ve skupině s celecoxibem nižší (5,0%) než u srovnávaných NSAIDs 

(6,6%). Významně častější byly u NSAIDs také hepatální nežádoucí účinky 

(2,3%), především ve skupině s diclofenacem , v porovnání s celecoxibem (0,6%). 

[42] 

 

            Vliv na funkci krevních destiček a mechanismu s krevního srážení byl 

zkoumán v randomizované , kontrolované studii u 24 dobrovolníků ve srovnání 

s naproxenem. Byly použity suprateterapeutické dávky celecoxibu, tj. 600 mg 2x 

denně. Ukázalo se, že ani v těchto dávkách nevede celecoxib ke změnám 

v agregaci trombocytů, v sérových hladinách tromboxanu či k prodloužené době 

krvácivosti. Na rozdíl od celecoxibu a placeba vedl naproxen k významným 

změnám v těchto parametrech. [43]  

 

            Rozsáhlou systematickou studii publikovali Deeks a kol. v roce 2002. 

Jednalo se o rozsáhlou metaanalýzu randomizovaných studií s celecoxibem, ve 

kterých byl srovnáván s jinými NSAIDs, nebo placebem. Identifikovali celkem 9 

studií, které splnily náročná kritéria na kvalitu a které zahrnovaly celkem 15 172 

pacientů s OA a RA. Potvrdily ekvivalentní účinnost mezi celecoxibem a 

srovnávanými NSAIDs ( diclofenac, naproxen, ibuprofen) ale významě lepší 

snášenlivost. Ta byla prokázána jednak menším počtem předčasného ukončení 

terapie, jednak nižší incidencí definovaných gastrointestinálních komplikací ( 

symptomatické vředy, perforace, krvácení). Podle jejich výsledků bylo možné 

aplikovat tyto poznatky i na podskupinu nemocných, kteří brali malé dávky 

kyseliny acetylsalicylové jako tromboembolickou profylaxi. [44] 

 

            Podobně příznivé zprávy přinesla studie SUCESS-1, ve které se ukázalo, 

že nemocní léčeni celecoxibem měli významě snížený výskyt vředových 

komplikací ( 0,1%) oproti nemocným, kteří užívali neselektivní  NSAIDs ( 0,8%) 

[45] 
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            V randomizované, jednoduše zaslepené studii u starších dobrovolníků měl 

celecoxib malý účinek na renální hemodynamické funkce, ačkoli účinek na 

exkreci PGE2 a sodíku byl shodný s naproxenem. Dobrovolníci dostávali po dobu 

5 dní 2x denně 200mg celecoxibu . Po dobu dalších 5 dnů se dávka celecoxibu 

zvýšila na 400 mg. Dávkování naproxenu bylo 500 mg 2x denně po dobu 10 dnů. 

Šestý den podávání naproxen signifikantně redukoval glomerulární  filtraci 

v porovnání s celecoxibem. Naproxen a obě dávky celecoxibu signifikantně 

redukovaly exkreci PGE2 močí v porovnání s bazálními hladinami. Velikost změn 

byla stejná u všech použitých systémů. Okamžitě po zahájení léčby s celecoxibem 

i naproxenem bylo pozorováno dočasné, ale signifikantní snížení exkrece sodíku. 

Ani jedna z látek neovlivňovala exkreci vápníku a draslíku. Dle této studie se tedy 

zdá, že celecoxib nevyvolává změny v hemodynamické funkci ledvin, nicméně 

má stejný účinek na redukci tvorby prostaglandinů v ledvninách a na přechodnou 

retenci sodíku jako nespecifická NSAIDs [46]  

 

            Goldstein publikoval studii provedenou na zdravých dobrovolnících, jež 

monitorovala vznik NSAIDs-enteropatie pomocí kapslové endoskopie. Do 

randomizované, placebem kontrolované a dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 

413 dobrovolníků. Všichni pacienti se podrobili vyšetření endoskopickou kapslí . 

Zajímavé je, že celkem 57 nemocných (13,6%) muselo být ze studie ještě před  

randomizací vyřazeno pro pozitivní nález vředových lézí na tenkém střevě, aniž 

by předtím užívali NSAIDs nebo jiné léky. Zbývající nemocní vstoupili do studie  

a po dobu tří měsíců  užívali buď celecoxib (200 mg 2x denně), nebo naproxen 

(500 mg 2x denně) a omeprazol (20 mg denně). Nebo byli zařazeni do třetí 

skupiny, v níž bylo podáváno pouze placebo. Na konci sledování bylo u všech 

nemocných provedeno nové vyšetření tenkého střeva endoskopickou kapslí. Ve 

skupině nemocných léčených celecoxibem (celkem 115) byl zjištěn průměrný 

počet slizničních lézí na jednoho pacienta 0,32, ve skupině zdravých dobrovolníků 

užívajících  neselektivní nesteroidní antirevmatikum (celkem 111) byl průměrný 

počet slizničních defektů na tenkém střevě na jednoho pacienta 2,97 a u osob, 

které dostávaly placebo, byl průměrný počet vředovitých lézí na tenkém střevě 

0,11 na jednoho pacienta. Výskyt slizničních defektů na tenkém střevě byl 

několikanásobně vyšší ve skupině nemocných, kteří dostávali naproxen a 
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omeprazol. Výsledky této studie byly do značné míry překvapující, protože 

ukázaly tři nové poznatky. Jednak zjištění, že poměrně vysoké procento zdravých 

lidí má na tenkém střevě přítomny drobné vředy, aniž by tyto defekty 

způsobovaly nějaké klinické obtíže. Také poznatek, že užívání neselektivního 

nesteroidního antiflogistika vede k významně většímu výskytu drobných 

slizničních vředů na tenkém střevě a že terapi inhibitory protonové pumpy, 

účinnými v prevenci vředů na žaludku a duodenu, nechrání před vznikem 

vředových změn na tenkém střevě. [47]     

 

Závěr:  

Četné studie potvrdily kardiovaskulární bezpečnost celecoxibu. Nemocní léčeni 

celecoxibem měli významě snížený výskyt vředových komplikací. Na redukci 

tvorby prostaglandinů v ledvninách a na přechodnou retenci sodíku má stejný 

účinek jako nespecifická NSAIDs.  

 

 

8.3 Valdecoxib  

            Je NSAID určené k perorálnímu způsobu aplikace. Je zástupcem tzv. 

druhé generace,  selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2, tedy coxibů. Je 

charakteristický vysokou selektivitou ke COX-2 a dlouhodobou vazbou na její 

vazebné místo, která umožňuje  dávkvání jednou denně. Z farmakologických 

vlastností je výhodou metabolismus  více cestami, který snižuje  riziko lékových 

interakcí. [48] 

  

Gastrointestinální bezpečnost 

            Incidence GIT vředů byla nižší u pacientů užívajících valdecoxib než u 

pacientů užívajících diclofenac. 

            V 26 týdenní klinické studii byl valdecoxib ( 20 a40 mg denně) u 722 

pacientů s revmatoidní artritidou  srovnatelně účinný jako diclofenak (75mg 2x 

denně). Incidence gastroduodenálních vředů byla ve skupinách valdecoxibu  (20 

mg – 6%, 40 mg – 4%) významě nižší než ve skupině diclofenacu 75 mg 2x 
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denně (16%) a také subjektivní gastrointestinální snášenlivost byla u valdecoxibu 

lepší. [49] 

            Také při použití supraterapeutických dávek (20-40 mg 2x denně) byla 

gastroduodenální snášenlivost významně vyšší než v případě naproxenu ( 500 mg 

2x denně). Současná léčba nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové 

gastrointestinální  riziko mírně zvyšovala, ale toto riziko stále zůstávalo významě 

nižší ve skupině valdecoxibu.  Renální účinky v této studii byly srovnatelné 

s klasickými NSAIDs ( ibuprofenem nebo diclofenacem). [50] 

 

Renovaskulární bezpečnost 

            Blokáda renálních prostaglandinů může vyvolávat významné příznaky 

poruchy ledvin, jako  jsou otoky, zvýšení tlaku a vzácně i městnavé srdeční 

selhání.. Byla provedena sdružená analýza  devíti randomizovaných 

kontrolovaných studií v délce 6-26 týdnů s dávkami 10-40 mg denně, která 

neukázala vyšší incidenci hypertenze a otoků než u nespecifických NSAIDs. 

Nicméně v jedné studii byl u skupiny léčené supraterapeutickými dávkami 

valdecoxibu (80 mg denně) zaznamenán vyšší výskyt renovaskulárních 

nežádoucích účinků než po naproxenu 500 mg 2x denně. [51]   

 

Kardiovaskulární bezpečnost 

            Kardiovaskulární bezpečnost valdecoxibu byla retrospektivně analyzována 

kombinací údajů ze čtyř randomizovaných, kontrolovaných studií v délce  trvání 

do tří měsíců. Léčba valdecoxibem v dávce 10-80 mg denně nebyla spojena 

s vyšší incidencí závažných trombotických příhod než podávání naproxenu 500 

mg 2x denně nebo placeba . Další sdružená analýza 10 randomizovaných 

kontrolovaných studií u OA a RA, která zahrnovala 7 934 pacientů, opět 

neukázala žádné rozdíly mezi valdecoxibem a nespecifickými NSAIDs 

v incidenci závažných trombotických příhod. [52] 

 

Vliv na trombocyty 

            Dvojitě zaslepené randomizované studie s valdecoxibem provedené u 

zdravých dobrovolníků popisují,že valdecoxib nemá výraznější účinek nejen na 

funkci trombocytů, ale že neovlivňuje ani dobu krvácivosti. V jedné z těchto 

studií bylo 62 dobrovolníků rozděleno do čtyř skupin, v nichž byly po dobu 
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jednoho týdne podávány valdecoxib 40 mg 2x denně, naproxen 500 mg, 

diclofenac 75 mg či placebo. Zatímco valdecoxib neměl statisticky významný vliv 

na agregační schopnost destiček, krvácivost ani na hodnotu tromboxanu TXB2, 

nesektivně působící naproxen i diclofenac významě inhibovaly agregaci. [53]  

 

            Ve studii se zdravými seniory (staršími 65 let) byl valdecoxib 40 mg 2x 

denně porovnáván proti ibuprofenu 800 mg 3x denně a proti placebu. Podobně 

jako ve studii předchozí, ani v této studii valdecoxib výrazně neovlivnil funkci 

destiček, krvácivost ani sérovou hladinu TXB2. Naproti tomu užívání ibuprofenu 

vedlo k výraznému poklesu agregability destiček, prodloužení doby krvácivosti a 

poklesu sérového tromboxanu. [54] 

 

Závěr:  

            Valdecoxib je coxibem druhé generace. Rozsáhlý endoskopický program  

potvrdil dobrou gastrointastninální snášenlivost. Studie neukázaly vyšší incidenci 

hypertenze a otoků než u nespecifických NSAIDs a léčba valdecoxibem nebyla 

spojena s vyšší incidencí závažných trombotických příhod než podávání 

naproxenu. Valdecoxib neovlivňuje dobu krvácivosti, ani nemá výraznější účinek 

na funkci trombocytů. 

 

 
8.4 Parecoxib  

 
            Parecoxib je prvním ze skupiny specifických inhibitorů cyklooxygenázy-2, 

který je možné podat cestou intravenozních či intramuskulárních injekcí. Léčivý 

přípravek má název Dynastat. Samotný parecoxib je však pouze tzv. prodrug 

(proléčivo), tedy látka farmakologicky neúčinná, která na svém účinku nabývá až 

metabolizací na farmakologicky účinný valdecoxib.  
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Obr.7: Schéma biotransformace parecoxibu na valdecoxib 

 

 

Převzato z [9] 

 

            V doporučovaných dávkách 40 mg je velmi účinný zejména při léčbě 

akutní pooperační bolesti, především pooperační bolesti v gynekologii a ortopedii 

a při bolesti dentálního původu. Používá se též při tzv. preemptivní analgezii. 

Předoperačně podané analgetikum vede k nižší intenzitě pooperační bolesti, a tím 

i k nižší pooperační spotřebě analgetik. 

 

            Parecoxib významě neovlivňuje hladinu cytoprotektivních prostaglandinů 

a tromboxanu B2 v žaludeční sliznici. Ve starším věku je však možné pozorovat 

signifikantní snížení tromboxanu B2. příčinou bude zřejmě poněkud pomalejší 

metabolismus v játrech a tím i vyšší plazmatické koncentrace účinné látky.[9] 

        Nízké riziko poškození gastrointestinálního traktu při léčbě parecoxibem 

bylo potvrzeno endoskopickou sedmidenní studií  s 94 zdravými dobrovolníky, 

kteří dostávali parecoxib (2x denně 40 mg, i.v.), nebo ketorolac ( 4x denně 15 mg, 

i.v.). Gastroduodenální ulcerace byla zjištěna u 23%  pacientů ve skupině 

ketorolacu a u žádného pacienta ve skupinách parecoxibu. [55]  

           Ve druhé endoskopické studii byl parecoxib (2x denně 10 mg ) srovnáván 

s naproxenem (2x denně 500 mg) a opět ketorolacem (4x denně 15 mg). Zatímco 

všichni pacienti ve skupině ketorolacu a 50 % pacientů ve skupině naproxnu měli 

gastroduodenální vředy, ve skupině parecoxibu nebyl takový pacient ani jeden. 

[56]  
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            Druhou výhodou v perioperačním podání coxibů je prakticky žádný vliv 

na destičkové funkce a hemokoagulaci. Vliv parecoxibu na agregaci trombocytů a 

krvácivost je srovnatelný s placebem, ketorolac výrazně narušil destičkové funkce 

již první den podávání [57] 

 

Závěr:   

            Parecoxib je prodrug ( proléčivo) valdecoxibu. Po parenterální aplikaci je 

metabolizován na valdecoxib, který je zodpovědný za analgetické a protizánětlivé 

účinky. Na rozdíl od neselektivních antirevmatik neovlivňuje destičkové funkce  a 

ve srovnání s ketorolacem má významě nižší výskyt gastroduodenálních lézí. 

 

 

8.5 Etoricoxib  

            Etoricoxib (léčivý přípravek má název Arcoxia) představuje coxib druhé 

generace s vysokým stupněm selektivity. 

            Výskyt nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinálního traktu byl 

zkoumán v endoskopické studii, kdy byl prokázán signifikantně nižší výskyt 

žaludečních nebo duodenálních vředů v porovnání s ibuprofenem. Bezpečnost 

byla hodnocena analýzou endoskopického výskytu  slizničních lézí v horní části 

GIT. Incidence endoskopicky detegovaných lézí byla signifikantně nižší u 

pacientů užívajících etoricoxib oproti skupině pacientů léčených neselektivním 

NSAID. Léčba etoricoxibem redukovala incidenci asi o 50% ve srovnání se 

skupinou léčenou neselektivním NSAID.  [58]   

            Také v rozsáhlém programu MEDAL byl prokázán signifikatně nižší 

výskyt všech nežádoucích účinků v oblasti horního trávícího traktu v porovnání 

s léčbou diclofenakem v dávce 150 mg denně. Program MEDAL byl ale převážně 

zaměřen na sledování kardiovaskulární bezpečnosti etoricoxibu v porovnání 

s diclofenakem. Program MEDAL je složen ze 3 dílčích studií (EDGE 1,EDGE 2 

a MEDAL), které byly randomizované a dvojitě zaslepené, přičemž se jej 

zúčastnili pacienti s osteoartrózou a revmatoidní artritidou. Léčeni byli buď 

etoricoxibem (60 či 90 mg denně), nebo diclofenakem ( 150 mg denně). Bylo 

povoleno profylaktické podávání  nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové u 

pacientů s vysokým rizikem ICHS. Do studie  bylo zapojeno 34 701 pacientů, 
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kteří byli sledováni v průběhu 18 měsíců. Trombotická kardiovaskulární příhoda 

se vyskytla u 320 pacientů léčených etoricoxibem  a u 323 pacientů léčených 

diclofenakem, tedy výskyt 1,24, resp. 1,30 příhody na 100 pacientoroků. Výskyt 

komplikací ze strany horního GIT ( perforace, krvácení, vřed) byl nižší u pacientů 

léčených  etoricoxibem než léčených diclofenakem : 0,67 vs 0,97/ 100 

pacientoroků. Riziko trombotické kardiovaskulární komplikace po etoricoxibu 

bylo stejné jako po diclofenaku. Naopak výskyt závažných projevů NSAID 

gastropatie byl nižší po etoricoxibu než po diclofenaku.[59]  

 

            Přestože  dlouho očekávané výsledky programu MEDAL neprokázaly 

zvýšené kardiovaskulární riziko podávání etoricoxibu v porovnání 

s diklofenakem, americká léková agentura (FDA) neschválila užívání etoricoxibu 

v USA. Výsledky studie MEDAL byly  široce diskutovány, neboť srovnávacím 

nesteroidním antiflogistikem byl v programu zvolen diclofenac, u něhož bylo ale 

v poslední době také prokázáno zvýšené kardiovaskulární riziko. Naproti tomu 

Evropská komise  ( na doporučení Evropské lékové agentury, EMEA) již dříve 

povolila podávání etoricoxibu v následujících indikacích: symptomatická léčba 

projevů při osteoartróze, revmatoidní artritidě a akutní dnavé artritidě. Z dalších 

indikací lze etoricoxib podávat pro akutní bolest provázející zubní operace a dále 

pro bolesti při dysmenoreji. Podávání etoricoxibu je kontraindikováno u pacientů 

s kardiovaskulárním a cerebrovaskulárním onemocněním, s onemocněním 

periferních tepen a se špatně korigovanou hypertenzí [60] 

 

Závěr:  

            Etoricoxib je coxib druhé generace.  Má šetřící vliv na gastrointestinální 

trakt, při jeho podávání je však potřeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardio-

vaskulárním rizikem nebo s hypertenzí. I přesto, že výsledky studie MEDAL 

neprokázaly zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod, jeho podávání v USA 

zatím schváleno nebylo.  
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8.6 Lumiracoxib  

            Léčivý přípravek obsahující Lumiracoxib má název Prexige. Ačkoli je tato 

látka v České republice registrována, nebyla a s největší pravděpodobností ani 

nebude uvedena na trh, a to z důvodu popsaných případů jaterního selhání, pro 

které byla v řadě zemí již stažena z trhu. [61]  

            Prvotním cílem studie TARGET byl výskyt závažných gastrointestinálních 

případů, jejichž počet se výrazně snížil u pacientů, kteří dostávali lumiracoxib. 

       Studie TARGET ( Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event 

Trial ) porovnávala lumiracoxib s naproxenem nebo ibuprofnem. Do studie bylo 

zařazeno přes 18 tisíc pacientů s osteoartrózou, kteří byli léčeni buď 

lumiracoxibem 400 mg (dvojnásobná terapeutická dávka) nebo naproxenem (1000 

mg) či ibuprofenem (2400 mg). Délka studie byla 12 měsíců. A primárním 

kritériem byl počet komplikovaných gastroduodenálních vředů. Ve skupině 

s lumiracoxibem bylo prokázáno snížení výskytu komplikovaných vředů u 

pacientů neužívajících malé dávky kyseliny acetylsalicylové o 71%, v celé 

skupině pak o 66%. I ve skupině užívající malé dávky kyseliny acetylsalicylové 

bylo komplikovaných vředů méně po lumiracoxibu než po naproxenu nebo 

ibuprofenu (a to o 21%), ale tento rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Počet 

kardiovaskulárních komplikací nebyl statisticky významně častější po 

lumiracoxibu než po neselektivních nesteroidních antiflogisticích, navíc 

lumiracoxib signifikantně méně ovlivňoval výši systolického krevního tlaku. 

Studie potvrdila vyšší gastrointestinální bezpečnost lumiracoxibu a srovnatelnou 

kardiovaskulární bezpečnost lumiracoxibu a neselektivního nesteroidního 

antiflogistika. [62] 
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9. Závěr 

 

            Kardiovaskulární bezpečnost coxibů začala být intenzivně diskutována 

poté, kdy byly publikovány výsledky studie VIGOR s rofecoxibem, která ukázala 

4x vyšší výskyt infarktů myokardu po rofecoxibu než po naproxenu. 

           Zásadní otázkou samozřejmě je, zda jde pouze o vliv rofecoxibu, či zda se 

jedná o účinek všech coxibů (tzv. class effect), nebo dokonce vliv všech 

nesteroidních antiflogistik.  

            Pro tzv. class effect by mohl svědčit potenciální mechanismus účinku –  

chybění inhibice COX-1 v destičkách a tím i inhibice tromboxanu, a naopak 

účinná COX-2 dependentní inhibice vasodilatačního prostacyklinu může sloužit 

k výkladu mechanismu vzniku trombogenního potenciálu po coxibech obecně. Na 

druhé straně se zatím v žádné studii neukázalo větší kardiovaskulární riziko po 

celecoxibu, valdecoxibu, etoricoxibu ani po lumiracoxibu. V této situaci si 

můžeme položit otázku, v čem by mohl rozdíl ( například mezi rofecoxibem a 

celecoxibem) vyšího rizika kardiovaskulárních příhod spočívat. Často 

diskutovaným faktem  v této souvislosti například delší biologický poločas 

rofecoxibu oproti celecoxibu. 

            Otevírá se tedy otázka, zda zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod není 

společné všem NSAIDs. Společným mechanismem účinku by mohlo být zvýšení 

systolického  i diastolického tlaku, které většinou činí 3 –5 mm Hg, což již může 

být epidemiologicky významné. Definitivní odpověď přinesou až další 

prospektivní a dlouhodobé studie. 

            Je možné očekávat, že se budou vyžadovat i data z delších studií (nejméně 

18 měsíčních), protože až do studie APPROVe byla k dispozici pouze 12 měsíční 

data, což se ukázalo jako nedostatečné. 

            Přikláním se na stranu těch, kteří se v současnosti domnívají, že 

mechanické přenesení prokázaného zvýšeného rizika po rofecoxibu na další 

coxiby není možné, protože to není podpořeno žádným signálem z klinických 

studií.  
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Souhrn: Cílem diplomové práce bylo podat přehled o nežádoucích účincích a 

eventuální toxicitě nesteroidních antiflogistik, zejména coxibů. Coxiby jsou 

nesteroidní antirevmatika, která selektivně  inhibují enzym cyklooxygenázu-2. 

V klinických studiích  se zdravými dobrovolníky a pacienty s revmatickými 

chorobami byla také prokázána lepší gastrointestinální snášenlivost. Na rozdíl od 

neselektivních antirevmatik neovlivňují destičkové funkce. Mají potenciální 

protrombogenní efekt. Tento efekt vyžaduje jejich další sledování, zejména u 

pacientů s kardiovaskulárními onemocněními a vysokým rizikem 

kardiovaskulárních příhod. 

 

 

Summary: The object of  the dissertation was to give a survey of the adverse 

effect and toxicity of NSAIDs, especially coxibs. The coxibs are nonsteroidal 

anti-inflamatory drugs, which selective inhibit the enzyme cyclo-oxygenase-2. 

Clinical studies in healthly subjects and patients with rheumatic diseases suggest 

improved gastrointestinal tolerability. Coxibs have not significantly  affected 

platelet function in healthy subjects. They have potentially prothrombotic effect. 

This effect  mandates  other evaluation mainly in patients with cardiovascular 

diseases, who are at the risk for cardiovascular events. 
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