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Souhrn:

Cílem práce bylo zjistit účinnost antiagregační léčby u starých a polymorbidních 

pacientů. Zajímalo nás, zda vybrané laboratorní parametry, komorbidity a současně 

užívaná léčba mohou mít vliv na účinnost antiagregačního efektu malých dávek 

kyseliny acetylsalicylové.

Ve vyšetřených souborech jsme prokázali vysoké hodnoty 11-dehydrotromboxanu B2 

v moči, které svědčily o neúčinné antiagregační léčbě. V našem souboru její 

prevalence dosahovala 46 %. Při porovnání souborů aspirin senzitivních a 

rezistentních pacientů byly zjištěny statisticky významné rozdíly v hodnotách C 

reaktivního proteinu, údajích o kouření, překonané ischemické cévní mozkové příhodě 

a fibrilaci síní. Pacienti s účinnou antiagregační léčbou byli častěji léčeni statiny, 

nitráty a betablokátory.

Vyšetřením sérových koncentrací salicylátů jsme zjistili, že na vysoké prevalenci 

neúčinné antiagregační léčby se významně podílela non-compliance pacientů. 

Práce upozornila, které klinické a laboratorní faktory i léčiva mohou ovlivňovat 

antiagregační léčbu kyselinou acetylosalicylovou a na které se je nutno zaměřit 

v dalších potřebných studiích.
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Summary:

The aim of our study was to determine the efficacy of antiplatelet therapy in elderly 

and polymorbid patients. We were interested to know whether selected laboratory 

parameters, co-existing conditions, and concomitant therapy may affect the antiplatelet 

effect of low-dose acetylsalicylic acid.

In our study groups, we demonstrated high urinary levels of 11-dehydrothromboxane

B2 suggesting ineffective antiplatelet therapy. In our series, its prevalence was in 

excess of 46%. A comparison of groups of aspirin-sensitive and aspirin-resistant 

patients revealed statistically significant differences in CRP levels, smoking status, 

previous stroke, and atrial fibrillation. Patients with effective antiplatelet therapy were 

more often treated with statins, nitrates, and beta-blockers.

Determination of the serum levels of salicylates showed a major role in the high 

prevalence of ineffective antiplatelet therapy was played by patient non-compliance.



7

1. Úvod

Kyselina acetylsalicylová je nejčastěji používanou antiagregační látkou  v sekundární 

a stále častěji i v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. (1-5). Její efekt se 

vysvětluje inhibicí cyklooxygenázy-1 (Cox- 1) v trombocytech. Výsledkem je pokles 

tvorby prostaglandinu PGH2 a tromboxanu A2, což se pokládá za hlavní 

antitrombotický efekt (6). Přesto u významného procenta pacientů nedochází při této 

léčbě k dostatečné inhibici funkce trombocytů (7-9). Problematika tzv. aspirinové 

rezistence je dnes široce diskutována (10). Její výskyt se uvádí v širokém rozmezí a 

pohybuje se nejčastěji od 20-60%, podle použité metody a souboru pacientů. Tak je 

popisována aspirinová rezistence u jednotlivých diagnóz, například u nemocných s 

arteriální hypertenzí, ischemickou chorobou dolních končetin, cukrovkou,  

ischemickou chorobou srdce a pod. (11-12). Pacient ve stáří je však  většinou 

polymorbidní a také současně užívající několik druhu léků. Polymorbidita a 

polymedikace mohou mít vliv na výsledný antiagregační efekt. Zajímalo nás proto,  

jak polymorbidita a polymedikace mohou ovlivnit výsledný antiagregační efekt 

aspirinu a zda vybrané klinické a laboratorní ukazatele i skupiny léků se liší mezi 

rezistentní a senzitivní skupinou pacientů.

2. Hypotézy a cíle práce

Cílem naší práce bylo zjistit ve skupině starých a polymorbidních pacientů a dále ve

skupině nemocných cukrovkou II. typu a skupině nemocných arteriální hypertenzí:

a.) jaká je účinnost antiagregační léčby kyselinou acetylsalicylovou

b.) zda a do jaké míry se vybrané klinické a laboratorní ukazatele i skupiny léčiv liší u 

pacientů s účinnou a neúčinnou antiagregační léčbou 

c.) do jaké míry se na neúčinné antiagregační léčbě podílí non-compliance pacientů

3. Materiál a Metodika

Schéma studie: u zařazených pacientů byla odebrána podrobná anamnéza. Následně byli

pacienti objektivně vyšetřeni. Zaznamenali jsme sledované údaje a provedli EKG a 

echokardiografické vyšetření. Další den pacienti odevzdali 2 vzorky ranní moče a

současně byly provedeny odběry krevních vzorků pro laboratorní vyšetření 

sledovaných parametrů.
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Zařazovací kritéria: do studie byli zařazeni spolupracující pacienti starší než 60 let,

kteří v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění užívali 100 mg kyseliny 

acetylsalicylové minimálně po dobu ½ roku před zařazením do studie. Všichni

předem ústně potvrdili, že všechny předepsané léky pravidelně užívají. Podmínkou 

zařazení bylo, aby se pacient léčil pro více než 4 onemocnění.

Vylučovací kritéria: do studia nebyli zařazeni pacienti s akutní kardiovaskulární 

příhodou, k níž došlo před méně než půl rokem, s poruchou renálních funkcí, jaterní 

cirhozou, maligním onemocněním, respirační insuficiencí, tromboembolickou 

chorobou, akutním zánětlivým onemocněním, nemocní s kombinovanou

antiagregační nebo antiagregační a antikoagulační terapií, pacienti s patologickými 

hodnotami trombocytů, erytrocytů a plasmatickým kreatininem mimo referenční 

rozmezí.

Klinické parametry: u každého pacienta jsme zaznamenali anamnestický nebo současný 

výskyt některého ze sledovaných onemocnění: ischemické choroby srdeční, arteriální 

hypertenze, cukrovky, ischemické choroby dolních končetin, fibrilace síní, 

ischemické cévní mozkové příhody, srdečního selhání, implantace intrakoronárního 

stentu a kardiostimulátoru. Dále jsme zaznamenali tělesnou hmotnost, výšku, kouření

a aktuální systolický a diastolický krevní tlak.

Laboratorní parametry: z laboratorních parametrů jsme sledovali leukocyty, 

hemoglobin, trombocyty, glykémii, cholesterol, kreatinin, C-reaktivní protein (CRP), 

kyselinu močovou, močový kreatinin a 11-dehydrotromboxan B2.

Analýza farmakoterapie: při rozboru farmakoterapie jsme sledovali 12 druhů nejčastěji      

užívaných lékových skupin: nesteroidní antirevmatika, inhibitory 3-hydroxy-3-

methylglutaryl koenzym A (HMG-CoA) reduktázy (statiny), antagonisty kalciových 

kanálů, betablokátory, ACE inhibitory, blokátory receptoru typu-1 angiotenzinu II 

(AT1 blokátory), amiodaron, digoxin, inhibitory protonové pumpy, alfa blokátory, 

diuretika a nitráty.

Použité laboratorní metody: rutinní laboratorní parametry jako glykemie, cholesterol, 

kreatinin a kyselina močová byly stanoveny metodou absorpční spektrofotometrie,

zatímco C-reaktivní protein metodou imuno-turbidimetrickou (Roche Diagnostic, 

Francie).

Vyšetření 11-dehydrotromboxanu B2: koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 byla 

stanovena ve vzorku ranní moče metodou ELISA pomocí firemních setů (11-

dehydrotromboxane B2) podle návodu výrobce. 

Vyšetření kyseliny salicylové: koncentrace kyseliny salicylové jsme stanovili

kapalinovým chromatografem (HPLC) s fluorescenčním detektorem. Ke stanovení 

jsme použili metodu podle Pirkera a spol. (13).

Přístrojové vyšetření: funkce levé komory srdeční a velikost levé síně byla zjišťována

echokardiograficky. Za patologickou jsme pokládali velikost levé síně nad 42 mm. 

Za dysfunkci levé komory jsme pokládali ejekční frakci 0,40 a menší. Diagnóza 

fibrilace síní byla stanovena na základě EKG vyšetření.
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11-dehydrotromboxan B2: získané hodnoty ll-dehydrotromboxanuB2 byly přepočteny 

na koncentraci močového kreatininu. Za patologickou jsme pokládali hodnotu nad 

600 PURR jednotek (14), t.j. hodnotu 11-dehydrotromboxanu B2 vyšší než 67,9 

ng/mmol kreatininu.

Statistické metody: Výsledky jsou prezentovány jako průměrné hodnoty ± směrodatné 

odchylky u kvantitativních veličin a jako procento u kvalitativních znaků. Ke 

statistické analýze dat jsme použili dvouvýběrový t-test, resp. Mann-Whitneyův 

neparametrický test, analýzu rozptylu jednoduchého třídění (ANOVA) a chi -

kvadrát test v četnostních tabulkách. Pro veličiny, které nemají Gaussovo rozložení 

(CRP, 11-dTxB2) byla použita logaritmická transformace.

4. Studie 1: Účinnost antiagregační léčby u starých 
polymorbidních pacientů

4.1. Úvod

Cílem naší práce bylo zjistit účinnost antiagregační terapie u starých pacientů, kteří 

jsou však většinou polymorbidní a také současně užívají několik druhů léků. Zajímalo 

nás také, jak polymorbidita a polymedikace mohou ovlivnit výsledný antiagregační 

efekt aspirinu a zda vybrané klinické a laboratorní ukazatele i skupiny léků se u

rezistentní a senzitivní skupiny pacientů liší.

4.2. Soubor vyšetřených pacientů

Vyšetřili jsme 508 polymorbidních pacientů, kteří užívali antiagregační léčbu 100 mg 

aspirinu denně.

4.3. Výsledky:

4.3.1. Účinnost antiagregační léčby u starých polymorbidních nemocných

Z 508 vyšetřených mělo účinnou antiagregační terapii 275 (54 %) nemocných. 

Průměrná koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 ve skupině nemocných s účinnou 

antiagregační léčbou byla 32,9 ± 16,4 ng/mmol. Neúčinnou antiagregační terapii jsme 

detekovali u 233 (46 %) nemocných. Tato skupina měla průměrnou hladinu 11-

dehydrotromboxan B2 205 ± 176,6 ng/mmol.
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4.3.2. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou 

z pohledu klinických parametrů

V klinických parametrech jsme statisticky významný rozdíl shledali jen v kouření. Ve 

skupině pacientů s neúčinnou antiagregační léčbou kouřilo 25 % nemocných, ve 

skupině s účinnou jen 18 % (p = 0.02). V ostatních klinických parametrech jako věk, 

pohlaví, BMI, arteriální krevní tlak jsme rozdíly nenalezli.

4.3.3. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou 

z pohledu laboratorních parametrů

Mezi oběma skupinami jsme statisticky významné rozdíly nalezli jen v hodnotách 

cholesterolu a CRP. U pacientů s neúčinnou terapií byla statisticky významně vyšší 

hodnota CRP 20,7 mg/l, ve srovnání s 16,5 mg/l v účinně léčené skupině (p = 0,006). 

Ve skupině pacientů s účinnou antiagregační léčbou byla průměrná koncentrace 

cholesterolu 4,8 ± 0,98 mmol/l, ve skupině s neúčinnou léčbou 4,6 ± 1,12 mmol/l (p =

0,03). Mezi oběma skupinami jsme nenalezli rozdíl v počtu leukocytů, trombocytů, 

glykémie, kreatininu, kyseliny močové.

4.3.4. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou 

z pohledu echokardiografických parametrů

Při analýze výsledků nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinami

nemocných reagujících a nereagujících na léčbu aspirinem v těchto parametrech: ve 

velikosti levé síně, v ejekční frakci, v incidenci dilatované levé síně a v zastoupení 

pacientů s dysfunkcí levé komory.

4.3.5. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou 

z pohledu komorbidity

Při rozboru výsledků bylo zjištěno, že pacienti s vysokou koncentrací 11-

dehydrotromboxanu B2 měli častěji v anamnéze cévní mozkovou příhodu. Výskyt 

fibrilace síní ve skupině s neúčinnou antiagregační léčbou byl na hranici statistické 

významnosti. Ve výskytu ostatních onemocnění jako ischemická choroba srdeční, 

ischemická choroba dolních končetin, hypertenze, diabetes mellitus a srdeční selhání 

nebyl shledán statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami.

4.3.6. Srovnání souboru pacientů s neúčinnou a účinnou antiagregační léčbou 

z pohledu současně užívané léčby

Z hlediska farmakoterapie jsme statisticky významný vliv na účinnost antiagregační 

terapie zjistili v léčbě statiny, nitráty a digoxinem. V aspirin senzitivní skupině bylo 41

% nemocných léčeno statiny a 20 % nitráty, kdežto ve skupině ASA rezistentních jen 

28 % statiny (p = 0.01) a 12 % nitráty(p = 0.03),. Naopak, v aspirin rezistentní skupině 
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bylo digoxinem léčeno 16 % nemocných, v aspirin senzitivní skupině 9 %. (p = 0.008)

V dalších sledovaných skupinách léčiv jsme neshledali statisticky významný rozdíl 

mezi skupinou nemocných s účinnou a neúčinnou antiagregační léčbou.

4.3.7. Vliv stáří:

Při analýze našeho souboru z pohledu věku se nám nepodařilo prokázat odlišnosti ve 

výskytu aspirinové rezistence v jednotlivých věkových kategoriích.

4.4. Riziko neúčinné antiagregační terapie u starých, polymorbidních pacientů

Pomocí analýzy dat krokovou logistickou regresí jsme se pokusili odhadnout riziko 

aspirinové rezistence na základě vybraných faktorů. Do prvního modelu jsme zahrnuli: 

věk nad 60 let, pohlaví, hypertenzi, ischemickou cévní mozkovou příhodu a kouření. 

Na základě výsledků lze říci, že kouření zvyšuje riziko neúčinnosti antiagregační 

terapie aspirinem zhruba 1,8 krát, přítomnost cévní mozkové příhody v anamnéze 

přibližně 

1,6 krát. V případě kombinace obou zmíněných rizikových faktorů je to 2,8 krát vyšší 

riziko nedostatečného efektu aspirinu. Do druhého modelu jsme přidali navíc hodnoty

CRP a cholesterolu. Ukázalo se, že každé zvýšení CRP o 1 jednotku zvyšuje 

aspirinovou rezistenci l, 3 násobně. Vliv ostatních veličin v modelu nebyl prokázán.

Neúčinná antiagregační léčba se vyskytovala u kuřáků v 55 %, u nekuřáků v 42 % 

(p = 0,018). Statisticky významný rozdíl při porovnávání obou skupin jsme nezjistili z 

hlediska věku, pohlaví, BMI, krevního tlaku, počtu leukocytů, trombocytů, hodnot 

hemoglobinu, glykémie, kreatininu, plasmatické koncentrace kyseliny močové, 

velikosti levé síně a ejekční frakce levé komory.

Vzhledem k tomu, že jsme si byli vědomi odlišných hemorologických poměrů 

v přítomnosti fibrilace síní, provedli jsme analýzu souboru s vyloučením pacientů s 

fibrilací síní. Výsledky však nebyly odlišné od prezentovaných.

      4.5. Diskuse

V našem souboru polymorbidních pacientů užívajících 100 mg aspirinu denně měla 

téměř polovina nemocných vysoké hodnoty močového 11- dTxB2, což svědčilo o 

neúčinné antiagregační léčbě. Při porovnání souboru pacientů s účinnou a neúčinnou 

antiagregační léčbou jsme zjistili, že statisticky významným faktorem pro neúčinnou 

léčbu bylo kouření, hodnoty CRP, cholesterolu, z komorbidit fibrilace síní a 

ischemická CMP v anamnéze. Z hlediska farmakoterapie mohou mít vliv na účinnost 

léčby statiny, nitráty a digoxin.

Literární údaje uvádějí, že výskyt ASA rezistence závisí především na denní dávce 

aspirinu a na délce jeho podávání (15, 16). U nemocných léčených vyššími dávkami 

kyseliny acetylsalicylové (nad 300 mg/d) se aspirinová rezistence vyskytuje méně 
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často, než při užívání menších dávek, jako 50-100mg denně (17). Několik studií 

prokázalo nárůst aspirinové rezistence s délkou terapie (18). Kromě nízkých dávek 

aspirinu a dlouhodobé terapie se u našich nemocných mohla na vysokých hodnotách 

močového tromboxanu podílet celá řada dalších faktorů, jako jsou vysoký věk 

pacientů a polymorbidita. V souboru byl také značně zastoupen podíl pacientů 

s implantáty v cévním řečišti-intrakoronárními stenty a elektrodami kardiostimulátorů. 

Koronární stentování se dnes pokládá za silný zánětlivý podnět s lokální i celkovou 

zánětlivou odpovědí (19). Je to však vysoce individuální a do velké míry se podílí na

vývoji restenózy. Přesto, že se dnes převážně používají drug - eluting stenty, je zde 

stále potenciální riziko pro pozdní trombózu stentu (20). V našem souboru bylo 

nositelem intrakoronárního stentu 15 % pacientů. Hodnoty močového tromboxanu 

mohla významně ovlivnit i kompliance pacientů. Odhaduje se, že kolem 10 % 

pacientů aspirin ve skutečnosti neužívá (21, 22).

Ze sledovaných faktorů porovnávaných v obou skupinách jsme statisticky významný 

rozdíl zjistili u kouření a hodnot CRP jako ukazatele zánětu. V obou případech jde o 

známý fakt, že kouření a zánět zvyšují agregabilitu krevních destiček a jsou častěji 

popisovány u aspirinové rezistence (23, 24). Tomu odpovídaly i naše nálezy. 

Zvýšený výskyt ASA rezistence je uváděn u hypercholesterolemie (25). Udává se, že 

trombocyty u pacientů se zvýšenými koncentracemi LDL jsou citlivější na agregační 

faktory než trombocyty u normocholesterolemických osob (26).

Přesto, že rozdíly mezi průměrnými hodnotami cholesterolu v obou skupinách našeho 

souboru byly malé, statisticky významně vyšších hodnot dosahovaly ve skupině 

s účinnou antiagregační léčbou.

Vysvětlením by mohl být komplexní efekt léčby statiny (27), které ve skupině aspirin 

senzitivních jedinců užívalo 41 % našich pacientů. U ostatních sledovaných parametrů 

nebyly zjištěny rozdíly mezi oběma skupinami, zejména ve vztahu k hodnotám 

krevního tlaku, funkci levé komory, glykémie a kyseliny močové.

V porovnávaných skupinách komorbidit byl statisticky významný rozdíl zjištěn u 

pacientů s fibrilací síní a u pacientů s překonanou ischemickou CMP v anamnéze. 

Skupina pacientů s fibrilací síní představuje zvláštní skupinu (28, 29). Ani po 

vyčlenění této skupiny ze souboru se statistická významnost ostatních sledovaných 

ukazatelů nezměnila. Pro vznik trombózy zejména v oblasti levé síně je zde 

indikována antikoagulační léčba. Imunohistochemické vyšetření síňových trombů 

ukázalo, že i když jsou převážně tvořeny fibrinem a amorfním materiálem, spoluúčast 

trombocytů může být značná (30) a připisuje se jim důležitá role zejména při 

zvětšování trombu (31, 32). To může způsobit vysoké koncentrace močového 11-

dTxB2. Přestože se u nemocných s fibrilací síní zjišťují laboratorní známky aktivace 

trombocytů, pokládají je někteří autoři za klinicky nevýznamné (33). Jiným možným 

vysvětlením je vliv léčby digoxinem, který mechanizmem zvyšování intracelulárního 

kalcia vede k aktivaci trombocytů (34).

Druhým onemocněním se statisticky významným zvýšením močového tromboxanu je 

v našem souboru ischemická CMP. Až 56 % pacientů po ischemické CMP (od 3 do 9 
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měsíců) má zvýšené hodnoty močového tromboxanu i v chronickém stádiu (35). 

V jiném pozorování v sekundární prevenci po CMP se po roce léčby stalo 

rezistentními 4,1 % pacientů (16).

Z hlediska farmakoterapie jsme statisticky významný rozdíl mezi porovnávanými 

skupinami dle účinnosti antiagregační léčby zjistili u digoxinu, statinů a nitrátů. 

Působení statinů je komplexní. Laboratorní a klinické práce popisují jejich 

protizánětlivé účinky a příznivé působení na trombocyty (36, 37). V naší skupině 

senzitivních pacientů užívalo statiny 41 % jedinců.

Nitráty užívalo 16 % pacientů našeho souboru a častěji byly podávány u aspirin 

senzitivní skupiny. Antiagregační účinek nitrátů se vysvětluje zvýšením syntézy 

cyklického guanosin monofosfátu cGMP (38, 39). Antiagregační účinek nitrátů byl 

také zaznamenán v jiném pozorování, i když u menšího počtu pacientů (40). 

U pacientů současně léčených nesteroidními antirevmatiky jsme neprokázali jejich 

negativní vliv a nenalezli rozdíl mezi oběma skupinami, ale soubor těchto pacientů byl 

malý. Názory na tuto problematiku zatím nejsou jednotné (41 -45).

Za potencionální limitace naší studie považujeme tři hlavní faktory. Za prvé nevíme, 

kolik pacientů aspirin neužívalo, compliance pacientů nebyla potvrzena měřením 

salicylátů v krvi nebo v moči. Za druhé nelze vyloučit extratrombocytární syntézu 

tromboxanu (např. monocyty/makrofágy apod.), důsledkem které vyšetření močového 

tromboxanu nemusí být specifické pro protidestičkový antiagregační účinek kyseliny 

acetylsalicylové. Za třetí šlo o jednorázové a neopakované vyšetření, které nemusí 

dostatečně přesně odrážet aktivaci trombocytů v delším časovém úseku.

Na závěr můžeme konstatovat, že antiagregační léčba aspirinem byla neúčinná téměř u 

poloviny polymorbidních pacientů. Výsledky studie poukázaly na faktory, které

mohou pozitivně nebo negativně ovlivňovat výsledný antiagregační účinek aspirinu, a 

které je nutné dále zkoumat. K potvrzení našich výsledků jsou potřebné další studie. 

Zkoumání širších souvislostí u polymorbidních pacientů je nutností.

5. Studie č. 2: Účinnost antiagregační léčby u nemocných
s diabetem II. typu

5.1. Úvod

Pacienti s cukrovkou II. typu mají 2-4 x zvýšené riziko mortality na kardiovaskulární 

onemocnění (46, 47). Kromě faktorů specifických pro cukrovku, jako jsou 

hyperglykemie, inzulinová rezistence, prozánětlivé a protrombotické stavy, se u těchto 

nemocných vyskytují další kardiovaskulární rizikové faktory, jako jsou arteriální 

hypertenze, dyslipidemie a obezita. Zejména ve vyšším věku jsou časté další 

komorbidity a v souvislosti s tím i polymedikace, což jsou faktory, které mohou mít 

vliv na výsledný antiagregační efekt aspirinu ( 48-49).



14

5.2. Charakteristika souboru nemocných s DM II. typu

Do studie jsme zařadili 101 pacientů s diabetem II. typu a 101 nemocných bez diabetu.

Diabetických pacientů bylo 39 nemocných léčeno jen dietou, 33 nemocných dietou a 

perorálními antidiabetiky, 25 nemocných dietou a inzulinem a 4 pacienti kombinací 

diety, perorálních antidiabetik a inzulinu.

5.3. Výsledky

       5.3.1. Účinnost antiagregační léčby ve skupině nemocných s DM II. typu

Ve skupině 101 pacientů s cukrovkou jsme zjistili zvýšené hodnoty močového TxB2 u 

47 pacientů (46,5 %), v kontrolní skupině ze 101 pacientů mělo zvýšené hodnoty jen 

31 (30,7 %) pacientů. Tento rozdíl byl statisticky významný (p = 0,021). Průměrné 

koncentrace močového TxB2 u pacientů z obou skupin byly prakticky stejné a byly 

v průměru 5 x vyšší než u senzitivních pacientů.

5.3.2. Sledované laboratorní parametry ve skupině diabetiků

Ze sledovaných laboratorních ukazatelů byly statisticky významné rozdíly nalezeny 

jenom u glykemie, CRP a cholesterolu. V souboru pacientů s cukrovkou byly 

koncentrace glykémie (p = 0.001) a CRP ¨(p = 0.009) vyšší, zatímco koncentrace 

cholesterolu byla nižší. V ostatních sledovaných ukazatelích nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl.

     5.3.3. Sledované komorbidity 

Ve skupině diabetiků a v kontrolní skupině nebyl nalezen statisticky významný rozdíl 

ve sledovaných komorbiditách . Komorbidity v obou porovnávaných souborech byly 

zastoupeny stejně.

5.3.4. Sledovaná farmakoterapie

Z hlediska farmakoterapie rozdíly mezi lékovými skupinami u diabetiků a kontrolní 

skupinou nedosahovaly statistické významnosti. Statisticky významný rozdíl byl 

shledán jen v AT1 blokátorech, které ve skupině diabetiků byly častěji užívané než u 

nediabetiků: 13,9 % versus 4,5 % (p = 0,01).

Skupina aspirin sensitivních diabetických pacientů byla častěji léčená statiny (60,4 % 

versus 39,6 %, p 0,18), AT1 blokátory (71,4 % a 28,6 %, p = 0,14) a nitráty (72,2 % a 

27,8 %, (p = 0,08). Ve skupině aspirin rezistentních byla častější léčba omeprazolem 

(p =0,15) a digoxinem (p = 0,28), ale počty takto léčených pacientů byly malé.
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5.4. Diskuse

Prokázali jsme statisticky méně účinnou antiagregační léčbu u nemocných s DM II. 

Nižší protektivní účinek aspirinu u diabetiků v porovnání s nediabetiky byl 

zaznamenán již v několika klinických studiích (50-53). Experimentální práce 

prokázaly u diabetiků zvýšenou senzitivitu trombocytů na agregační stimuly (54-55).

Aspirinová rezistence u nemocných cukrovkou se popisuje v širokém rozmezí od 18,7

% do 50 % (56-58). U pacientů s cukrovkou II. typu byla zjištěna u 21,5 % pacientů a 

dalších 16,9 % bylo semi-responzivních, tj. účinnou léčbu mělo jenom 61,6% pacientů 

(55). V našem pozorování byly zvýšené hodnoty 11-dTxB2 zjištěny téměř u poloviny 

pacientů s cukrovkou a rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou byl statisticky 

významný. Část močového11-dTxB2 může pocházet z netrombocytárních zdrojů 

(monocyty/makrofágy). Zbytek je přičítán metabolickému poškození v rámci 

cukrovky (57, 58), i když přesný mechanizmus aspirinové rezistence u cukrovky není 

plně objasněn (57-59). Jiným vysvětlujícím mechanizmem je snížená biologická 

dostupnost aspirinu u cukrovky. U pacientů s cukrovkou 2. typu byla zaznamenána 

rychlejší dekompozice aspirinu v porovnání s nediabetiky (59).

Ze sledovaných laboratorních parametrů byly statisticky významné hodnoty glykémie 

a CRP, které byly zvýšeny ve skupině diabetiků. Hyperglykémie snižuje antiagregační 

účinek aspirinu (60). Biologie cukrovky je daleko komplexnější a zde se uplatní 

několik faktorů: kromě jiných hypertenze, dyslipidemie, mikroalbuminurie, zánět a 

abnormální trombolýza (61). V procesu aterogeneze se zánětu přikládá velmi důležitá 

úloha. Kardiovaskulární riziko je u cukrovky výrazně zvýšené a zánětu je zde 

připisován predominantní mechanizmus (62, 63). CRP jako ukazatel zánětu má i 

prognostický význam z hlediska komplikací aterosklerózy. Dalším nepříznivým 

nálezem je skutečnost, že 25 % vysoce rizikových pacientů nadále kouří. Kouření je 

dalším rizikovým faktorem, který proces aterosklerózy negativně ovlivňuje (64).

Oproti tomu jsme nezjistili žádné rozdíly ve vztahu k věku, pohlaví, BMI, krevnímu 

tlaku, hodnotám cholesterolu, jak již byly popisovány v některých studiích (49).

Také z pohledu sledovaných komorbidit jsme mezi oběma skupinami nenalezli

statisticky významný rozdíl.

Z hlediska užívané farmakoterapie jsme nezjistili její statisticky významný vliv na 

účinnost aspirinové léčby u nemocných s DM II. typu.

Z literatury je známá snížená účinnost aspirinu při současném užívání nesteroidních 

antirevmatik, zejména ibuprofenu (45). O vlivu inhibitorů protonové pumpy na 

absorpci aktivní kyseliny salicylové jsou údaje nejednotné (65, 66). V našem souboru

byl příznivý i když statisticky nevýznamný vliv naznačen při použití statinů, AT1

blokátorů, nitrátů a negativní u omeprazolu a digitalisu.
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6. Studie č. 3: Účinnost antiagreagční léčby u starších
pacientů s arteriální hypertenzí

6.1. Úvod

Arteriální hypertenze je dalším onemocněním, u kterého se doporučuje antiagregační 

léčba. Nad 60 let se vyskytuje u více než 60 % populace. Vysoký krevní tlak je 

důležitým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Současně je známo, že 

samotná arteriální hypertenze ovlivňuje funkci destiček (67, 68). Významná část 

nemocných s arteriální hypertenzí užívá v prevenci kardiovaskulárních příhod nízké 

dávky aspirinu (69). Ukazuje se však, že u části hypertenzních nemocných je léčba 

aspirinem neúčinná (8). Zajímalo nás, jaká je účinnost antiagregační terapie u starých 

nemocných s arteriální hypertenzí.

6.2. Výsledky

6.2.1. Účinnost antiagregační léčby u nemocných s arteriální hypertenzí

Průměrné hodnoty močového tromboxanu ve skupině hypertoniků a normotoniků se 

statisticky významně nelišily. U pacientů s arteriální hypertenzí byly častěji zjištěny 

vysoké koncentrace 11-dTxB2, svědčící o neúčinné antiagregační terapii

(42,4 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (37,2 %), ale tento rozdíl nebyl statisticky 

významný (p = 0,4).

6.2.2. Analýza laboratorních a klinických ukazatelů v souboru pacientů s arteriální

hypertenzí

Při porovnání laboratorních a klinických ukazatelů mezi sledovaným souborem 

hypertoniků a kontrolní skupinou jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly

v hodnotách krevního tlaku, počtu leukocytů, glykémie, kreatininu a hraniční rozdíly v

BMI. V ostatních laboratorních a klinických ukazatelích a komorbiditách jsme mezi 

oběma skupinami sledovaných souborů nenalezli signifikantní rozdíl (tab. č.1).
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Tabulka č. 1: Charakteristika sledovaného souboru

Charakteristiky
Celý soubor

n=262
HT

N=184
bez HT
n=78

P-hodnota

Věk/roky 71 ± 11 71 ± 11 70 ± 11 ns

Muži n (%) 125 (47,7) 82 (44,6) 43 (55,1) ns

Ženy n (%) 137 (52,3) 102 (55,4) 35 (44,9) ns

BMI kg/m2 27,6 ± 4,6 28,1 ± 4,7 26,5 ± 4,1 0,050

STK mmHg 142,1 ± 27,3 147,2 ± 29,2 130,2 ± 17,2 0,001

DTK mmHg 81,5 ± 13,1 83,4 ± 13,9 76,8 ± 9,8 0,001

Vysoký TK n (%) 133 (50,8) 104 (56,5) 29 (37,2) 0,004

Glukóza mmol/l 6,3 ± 2,3 6,5 ± 2,4 6,0 ± 2,1 0,002

Sedimentace mm/l 15,8 ± 14,1 16,4 ± 14,8 14,3 ± 12,1 ns

Leukocyty 109/l 7,2 ± 1,8 7,4 ± 1,8 6,8 ± 1,7 0,008

Hemoglobin g/l 134,9 ± 16,8 135,5 ± 15,5 133,6 ± 19,5 ns

Trombocyty 109/l 236,4 ± 79,2 240,2 ± 79,2 227,3 ± 78,8 ns

Kreatinin umol/l 88,3 ± 18 90,3 ± 17,9 83,4 ± 17,3 0,004

CRP mg/l 6,1 ± 10,1 6,2 ± 10,7 5,8 ± 9,0 ns

Cholesterol mmol/l 4,8 ± 1,0 4,9 ± 1,0 4,6 ± 1,0 ns

Kyselina močová µmol/l 368,9 ± 106,3 379,6 ± 105,7 346,6 ± 105,6 ns

Kouření n (%) 57 (22) 35 (19) 22 (28) ns

STK = systolický krevní tlak, DTK = diastolický krevní tlak, Vysoký TK = vyšší TK při vyšetření 
(>140/90 mmHg), CRP=C reaktivní protein.

6.2.3. Analýza účinnosti aspirinové léčby z pohledu věku

Průměrný věk všech pacientů s neúčinnou léčbou byl statisticky významně vyšší než u 

pacientů s efektivní antiagregační léčbou, 73,3 r. versus 69,2 r. při p= 0,004. 

6.2.4. Analýza vlivu klinických faktorů a komorbidit na účinnost antiagregační léčby

u skupiny hypertoniků

Vliv dalších klinických faktorů a komorbidit na účinnost aspirinové léčby u skupiny 

hypertoniků jsme nezjistili.
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6.2.5. Analýza souboru hypertoniků z pohledu vlivu farmakoterapie na účinnost 

antiagregační léčby

Z hlediska farmakoterapie skupina hypertenzních nemocných s účinnou antiagregační 

terapií byla častěji léčena statiny (p = 0.02) a betablokátory (p = 0.04), zatímco 

skupina s neúčinnou aspirinovou léčbou ACE inhibitory (p = 0.01). Další statisticky 

významné rozdíly v současně užívané léčbě mezi skupinou s účinnou a neúčinnou 

terapií jsme nezjistili .

6.3. Diskuse

Ve sledovaném souboru nemocných s arteriální hypertenzí mělo 42,4 % pacientů 

vysoké hodnoty 11- dTxB2, které svědčily o neúčinné antiagregační léčbě. 

Údajů o účinnosti antiagregační léčby aspirinem u klinických souborů nemocných s 

arteriální hypertenzí je v literatuře velmi málo a jejich výsledky jsou nejednotné, více 

méně rozporuplné. Macchi a spol. publikovali své pozorování při sledování účinnosti 

antiagregační léčby na relativně malém souboru pacientů. Všichni pacienti s 

neúčinnou antiagregační léčbou měli arteriální hypertenzi. Při srovnání se skupinou s 

účinnou antiagregační léčbou byl tento rozdíl statisticky významný (70). Oproti tomu 

Fehér a spol. (71) zjistili významně častější výskyt hypertenze u aspirin senzitivní

skupiny. Nálezy vysvětlovali příznivým účinkem antihypertenzní léčby, zejména

betablokátory a ACE inhibitory. Statisticky nevýznamný, ale častější výskyt 

hypertenze ve skupině aspirin rezistentních pacientů podobně jako my zjistili Lee a 

spol. (15)

V našem souboru nemocných s arteriální hypertenzí byly ze sledovaných laboratorních 

ukazatelů zaznamenány statisticky významně vyšší hodnoty leukocytů, glykémie, 

kreatininu a BMI v porovnání s kontrolní skupinou. Hodnoty leukocytů a kreatininu se 

pohybovaly ještě v mezích laboratorních norem. 

Vztahem mezi počtem leukocytů a výší krevního tlaku se zabývá celá řada prací, které 

přinášejí stále více důkazů o možné souvislosti mezi počtem leukocytů a incidencí

hypertenze (72 - 74). Naše nálezy tuto hypotézu podporují také. Vysvětluje se to 

úlohou leukocytů při chronickém zánětu, který poškozuje funkci endotelu, ovlivňuje 

produkci oxidu dusnatého a prostacyklinu a následně negativně ovlivňuje 

vasodilatační, antitrombotické a antiaterogenní vlastnosti cévního endotelu. Podle jiné 

teorie je to způsobeno zvýšenou adherencí leukocytů k cévnímu endotelu, což vede ke 

kapilární leukocytóze a následnému zvýšení cévní rezistence. Zda a do jaké míry 

ovlivní vyšší počet leukocytů rheologické abnormality zjištěné u hypertenze však 

zůstává neobjasněno (75).

Zvýšené koncentrace sérového kreatininu u hypertoniků mohou být způsobeny více 

faktory. Kromě hypertenze je to zejména cukrovka (více než 30 % v obou souborech) 

a mohla se uplatňovat i současně podávaná léčba, zejména ACE inhibitory (více než 

50 % léčených v obou souborech). Vzhledem k tomu, že se oba soubory nelišily z 

hlediska věku, zastoupení komorbidit (včetně cukrovky) i léčbou ACE inhibitory, 



19

předpokládáme, že zvýšení kreatininu má souvislost se samotnou arteriální hypertenzí.

V současnosti se “high-normal” sérová koncentrace kreatininu u pacientů s arteriální 

hypertenzí považuje za prediktora kardiovaskulárního rizika (76).

Hypertenze se často sdružuje s obezitou a porušenou glukózovou tolerancí resp.

cukrovkou, a proto zvýšená hmotnost a glykémie v souboru našich hypertoniků není

překvapujícím nálezem. Spolu s dalšími faktory mohou vést k protrombotickému 

stavu u hypertenze (77, 78).

Každý hypertonik užívá několik léčiv současně. Z toho vyplývá nejen možnost 

lékových interakcí kyseliny acetylsalicylové s antihypertenzivy, ale i možný přímý 

vliv těchto léčiv na funkci destiček (79).

Nejčastěji se diskutuje o možném vlivu nesteroidních antirevmatik. Současné 

podávání nesteroidních antirevmatik např. ibuprofenu, může interferovat s inhibicí 

COX-1 systému s kompetitivní inhibicí na vazebním místu cyklooxygenázového 

kanálu (42-44). U našich pacientů jsme neprokázali vliv NSA na účinnost 

antiagregační terapie, počet pacientů užívajících NSA však byl malý.

V našem souboru pacienti s efektivní aspirinovou léčbou častěji užívali statiny a 

betablokátory. Působení statinů je zřejmě komplexní (36). Zásahem do lipidového 

metabolismu kromě toho, že přímo ovlivňují funkci destiček, současně snižují 

srážlivost krve, a pravděpodobně snižují sekreci tkáňového faktoru (80). Předpokládá 

se, že tyto mechanizmy by mohly částečně příznivě ovlivnit účinnost antiagregační 

léčby .

Na vliv betablokátorů již tak jednoznačný názor není. Některé klinické a 

experimentální práce poukazují na jejich příznivé antiagregační působení (70, 81, 82). 

Existují však práce, které jejich antiagregační účinky nepotvrzují (83, 84) nebo je 

obecně považují za málo významné (85).

Překvapujícím nálezem byla častější léčba ACE inhibitory u nemocných s neúčinnou 

antiagregační terapií. Názory na možný vliv ACE inhibitorů na účinnost aspirinové

léčby není jednotný. Předcházející práce popisují neutrální vliv enalaprilu, 

quinalaprilu (86 - 89), antiagregační působení prokazují u kaptoprilu, fosinoprilu (90, 

91), a proagregační účinek u enalaprilu (90).

7. Studie č.4: Non-compliance a chronická antiagregační léčba aspirinem

7.1. Úvod 

Compliance nemocných se s narůstajícím věkem a počtem léčiv snižuje. Její 

rozpoznávání je obtížné. Údaje v literatuře o non-complianci aspirinu se pohybují 

v širokém rozmezí od extrémně nízkých (0,4 %) (119, 120), až po neobvykle vysoké 

(42 %) (121), podle složení souboru pacientů a použité metodiky. Nás zajímala 

compliance v našem souboru starých polymorbidních pacientů.
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7.2. Soubor pacientů a metody

Soubor vyšetřených tvořilo 138 pacientů ambulantně sledovaných na našem oddělení, 

kteří dlouhodobě (déle než 6 měsíců) z důvodů sekundární prevence užívali 100 mg 

kyseliny acetylsalicylové denně (Anopyrin 100, výrobce Zentiva, Česká republika). 

Všichni potvrdili, že udávanou léčbu berou pravidelně. Kontrolní skupinu tvořilo 34

pacientů, kteří kyselinu acetylsalicylovou neužívali. Žádný z nich nebyl vegetarián.

Obě skupiny jsme podrobně klinicky a laboratorně vyšetřili.

K ověření, zda užívají kyselinu acetylsalicylovou, byla u všech vyšetřena plasmatická 

koncentrace kyseliny salicylové, hlavního metabolitu aspirinu. Z hlediska 

farmakokinetiky za 4 hodiny po požití 100 mg „non enteric coated“ dosahuje 

plasmatická koncentrace kyseliny salicylové 2,5 g/ml, po 6 hodinách kolem 1g/ml a 

po 8 hodinách kolem 0,7 g /ml (122). Pro porovnání: průměrná hodnota kyseliny 

salicylové v séru u jedinců neužívajících aspirin byla 9,7 ng/ml (123).

7.3. Výsledky

V kontrolní skupině pacientů neužívajících aspirin se hodnoty kyseliny salicylové 

pohybovaly v rozmezí 11,5 – 106 ng/ml, průměr 32,4 ± 22,5 ng/ml. Ve skupině 

pacientů užívajících aspirin v intervalu od 1 do 6 hodin po požití 100 mg aspirinu,

celkem u 29 pacientů, se hodnoty salicylátů pohybovaly v rozmezí od 3,5 do 111 

ng/ml, tj. stejně jako v kontrolní skupině. U ostatních pacientů v tomto časovém 

intervalu hodnoty salicylátů dosahovaly hodnot 2 - 5 000 ng/ml, průměr 2 529,2 ± 4

518 ng/ml, medián 2 553 ng/ml. Mohli jsme proto konstatovat, že 29 pacientů 

bezpečně neužívalo aspirin.

U dalších 4 nemocných sledovaného souboru jsme detekovali koncentraci, která 

neodpovídala udávanému časovému použití aspirinu. U těchto pacientů se detekované

koncentrace kyseliny salicylové pohybovaly mezi 198 - 531 ng/ml. Proto jsme 

předpokládali, že se spíše jedná o nepřesné udání času užití léčiva než o non-

complianci.

Výsledky shrnujeme konstatováním, že 29 pacientů (21 %) aspirin neužívalo.

7.4. Diskuse

K ověření užívání aspirinu jsme použili metodiku vyšetření plasmatické koncentrace 

kyseliny salicylové, hlavního metabolitu aspirinu. Nevýhodou je, že v nízkých 

koncentracích se kyselina salicylová a salicyláty nacházejí i u jedinců neužívajících 

aspirin (92). Do organismu se dostávají hlavně potravou (zejména ovoce a zelenina) 

nebo vstřebáváním přes kůži, protože salicyláty jsou součastí různych kosmetických 

připravků, šamponů a lokálních léčiv. Zvýšené sérové koncentrace kyseliny salicylové 

byly zjištěny u vegetariánů (93). Přes značné interindividuální rozdíly však medián 

koncentrace kyseliny salicylové u vegetariánů byl přibližně 100x menší než ve 
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skupině pacientů užívajících 75 mg aspirinu denně. Hodnoty kyseliny salicylové 

v plazmě u naší kontrolní skupiny odpovídaly nálezům Blackloka a spol. (93) a byly 

více než 100x menší v porovnání s maximálními koncentracemi u pacientů, kteří 

chronicky užívali 100 mg aspirinu denně.

Literárních údajů o farmakokinetice malých dávek aspirinu je poskrovnu, ale i tak se 

všichni autoři shodují na značných interindividuálních rozdílech v koncentracích 

kyseliny salicylové, podobně jako v našem souboru, a to bez ohledu na to, zda šlo o 

jednoduché nebo „enteric coated“ formy aspirinu (94, 95). 

Non-compliance u antiagregační léčby se v literatuře nejčastěji pohybuje kolem 10 % 

(21, 22, 96, 97). Non-compliance v našem souboru dosahuje téměř 21 %. Je to menší 

než bylo pozorováno v jiných klinických studií (98). Ve studii BRAVO v čistě 

aspirinové skupině byla předčasně pacientem ukončena léčba u 22,9 % jedinců a ve 

skupině aspirin plus lotrafiban dokonce u 29,3 % jedinců (99). Vysazení léčby přitom 

má za následek výrazné zhoršení prognózy u pacientů se středním a vysokým rizikem 

pro ischemickou chorobu srdeční (100).

Kromě obvyklých příčin non-compliance se v našem souboru mohl uplatňovat 

zejména vyšší věk pacientů, polymorbidita a polymedikace. Důležitý je i fakt, že 

vysazení aspirinu nevede k bezprostřednímu zhoršení stavu, jako je tomu např. 

vysazení furosemidu u kardiaka. Věk nad 65 let a dávka aspirinu (300 mg versus 30 

mg) byly nezávislými rizikovými faktory pro non-adherenci aspirinové léčby (101). 

Důležitým faktorem je i dlouhodobost léčby. Většina pacientů v našem souboru 

užívala kyselinu acetylsalicylovou déle než 1 rok. S délkou terapie se non-compliance 

zvyšuje. V souboru Kulkarni a spol. u nemocných s ICHS do 1 roku spontánně 

přerušilo léčbu 18 % pacientů (102). Výsledky epidemiologických studií ukazují, že u 

chronických onemocnění do 1 roku od začátku léčby ji ukončí 20 - 30 % pacientů 

(103, 104) a odhaduje se, že v USA a vyspělých zemích jenom kolem 50 % pacientů 

dlouhodobě pokračuje v zavedené léčbě. 

Na závěr můžeme konstatovat, že značná část našich pacientů neužívala zavedenou 

léčbu aspirinem. Výsledek v širších souvislostech není neobvyklý, ale o to více 

naléhavější. V diskusi o tzv. aspirinové rezistenci  je třeba problematice non-

compliance věnovat daleko více pozornosti. 
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Závěry a zhodnocení cílů jednotlivých studií

Cílem první studie bylo zjistit účinnost antiagregační léčby u starých polymorbidních 

nemocných a vliv klinických a laboratorních parametrů, polymorbidity a polymedikace na 

účinnost léčby.

Téměř u poloviny nemocných nad 60 let byla zjištěna neúčinná antiagregační léčba při 

nízkých dávkách aspirinu. U pacientů s neúčinnou antiagregační léčbou byla nalezena 

statisticky významná  korelace se zvýšenou koncentrací CRP a s kouřením, z komorbidit 

s fibrilací síní a ischemickou cévní mozkovou příhodou v anamnéze. Kouření zvyšuje 

riziko neúčinné antiagregační terapie 1,8 krát a ischemická cévní mozková příhoda 1,6 

krát. Každé zvýšení CRP o 1 jednotku zvyšuje neúčinnost antiagregační terapie l,3 

násobně. Pacienti s účinnou antiagregační léčbou byli častěji léčeni statiny a nitráty a 

s neúčinnou antiagregační léčbou digoxinem. 

Účinnost eventuálně neúčinnost antiagregační léčby nebyla v našem souboru statisticky 

významně ovlivněna přítomností ischemické choroby srdeční, ischemické choroby 

dolních končetin, arteriální hypertenze,  cukrovky a srdečního selhání.  

Cílem druhé studie bylo zjistit účinnost antiagregační léčby aspirinem u pacientů 

s diabetem II. typu a její ovlivnění polymorbiditou, farmakoterapií a sledovanými 

laboratorními parametry. U diabetiků II. typu byla zjištěna zvýšená koncentrace 

močového TxB2 u 46,5 % pacientů a u kontrolní skupiny 31,5 % (p = 0,025).

Ze sledovaných laboratorních ukazatelů byly statisticky významné rozdíly nalezeny jenom 

u glykémie a C reaktivního proteinu. Zjistili jsme, že diabetici byli častěji léčeni pomocí 

AT1 blokátory. Neprokázali jsme vliv sledovaných laboratorních ukazatelů, komorbidit a 

farmakoterapie na účinnost antiagregační léčby u diabetiků.

U diabetiků II. typu je častější výskyt neúčinné antiagregační terapie než u nediabetiků. 

Na účinnost léčby aspirinem jsme kromě glykémie a C reaktivního proteinu nezjistili vliv 

ostatních sledovaných parametrů.

Cílem třetí práce bylo zjistit účinnost antiagregační léčby aspirinem u pacientů s 

arteriální hypertenzí a její možné ovlivnění vybranými klinickými a laboratorními faktory 

a současně užívanou farmakoterapií.

Závěrem můžeme shrnout výsledky jednotlivých studií v rámci tří sledovaných okruhů 

následovně:

U pacientů s arteriální hypertenzí jsme zjistili statisticky nevýznamně nižší účinnost 

aspirinové léčby (42,4 %) než u normotenzních (37,2 %) (p = 0.43). Ve skupině 

hypertoniků byly zaznamenány vyšší hodnoty leukocytů, glykémie, kreatininu a BMI. 

V ostatních laboratorních a klinických ukazatelích jsme nezjistili signifikantní rozdíly.

Z hlediska farmakoterapie byli hypertonici s účinnou antiagregační terapií častěji léčeni 

statiny a beta blokátory, a naopak pacienti s neúčinnou terapií ACE-inhibitory. Prevalence 
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neúčinné antiagregační léčby u pacientů s arteriální hypertenzí je relativně vysoká, ale 

statisticky se významně nelišila od kontrolní skupiny. 

Cílem čtvrté studie bylo zjistit rozsah non-compliance u pacientů užívajících kyselinu 

acetylosalicylovou a určit její podíl na tzv. aspirinové rezistenci v souboru starých a 

polymorbídních pacientů. Zjistili jsme, že až 21 % pacientů neužívalo předepsanou 

antiagregační léčbu, což znamená, že non-compliance se výrazně podílí na tzv. aspirinové 

resistenci. 
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Seznam použitých zkratek:

ADP Adenosindifosfát

Ca2+ vápník 

ACE inhibitor Inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu

AP angina pectoris

ASA kyselina acetylsalicylová

AT1 blokátory blokátory receptoru typu-1 angiotenzinu II

BMI body mass index

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

CMP cévní mozková příhoda

COX- 1 cyklooxygenázu-1

DM diabetes mellitus

DTK diastolický krevní tlak

FDA Food and Drug Administration

HMG-CoA reduktázy inhibitory 3 – hydroxy – 3-methylglutaryl coenzym A  
reduktázy (statiny)

HPLC kapalinový chromatograf

ICHDK ischemická choroba dolních končetin

LK levá srdeční komora

LS levá srdeční síň

min. Minuta

NSA nesteroidní antirevmatika

OR

ot. Otáček

PFA Platelet Function Analyser 

PGD2 prostagladin D2

PGE2 prostaglandin E2

PGF2 prostaglandin F2

PGG2 prostaglandin G2

PGH2 prostaglandin H2 

PGI2 Prostacyklin

r. Rok

SD směrodatná odchylka

STK systolický krevní tlak

TxA2 Tromboxan A2

TxB2 11-dehydro tromboxan B2
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