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SOUHRN 

      Duální protidestičková léčba (DAPT – dual antiplatelet therapy), tj. kombinace aspirinu a 

clopidogrelu je indikována u pacientů po proběhlém AKS (akutním koronárním syndromu) i u 

pacientů po elektivní PCI (perkutánní koronární intervenci) a v těchto případech snižuje riziko 

kardiovaskulární smrti, re-IM (infarktu myokardu) či CMP (cévní mozkové příhody). U 

určitého procenta pacientů však dochází k rekurenci těchto příhod a tím ke zhoršení jejich 

prognózy. Jedna z příčin může být rezistence na terapii. Rezistence na clopidogrel je hlavním 

tématem mé práce. Má multifaktoriální etiologii a lze ji stanovit buď laboratorními metodami 

či nyní nově bedsite metodami, např. VerifyNow (v jednotkách PRU). 

      Dizertační práce má po nezbytném teoretickém úvodu do problematiky a přesném popisu 

metodiky tři části.  

     První část se zabývá incidencí rezistence na clopidogrel v reálné praxi tak, jak jí můžeme 

vídat u pacientů přijímaných na kardiologická oddělení a hledáním faktorů asociovaných 

s rezistencí. V naší populaci bylo 35% pacientů označeno jako rezistentních k léčbě, tj. non-

responderů s PRU > 240. Jako faktory, které byly nezávisle spojené s non-responderstvím 

jsme popsali vyšší věk, větší hmotnost, ženské pohlaví, diabetes mellitus, hladinu leukocytů a 

IL-10, přítomnost alely AA genu CYP 2C19*2 a nutnost umělé plicní ventilace. První část je 

podpořena námi publikovaným článkem, který se zabývá odlišnou koncentrací zánětlivých 

parametrů u pacientů s dostatečnou a nedostatečnou odpovědí na léčbu clopidogrelem.  

     Ve druhé části jsme u non-responderů titrovali dávku clopidogrelu pomocí měření PRU a 

snažili se dosáhnout účinné laboratorní odpovědí na clopidogrel. Ve většině případů jsme 

dosáhli dostatečné laboratorní inhibice destiček, i přes to však prognóza pacientů ovlivněna 

nebyla – nedošlo ani ke zvýšení rizika krvácení, ani ke snížení rizika ischemických příhod. 

Tato pasáž je podložena námi prezentovanou publikací, která popisuje pilotní studii o 

ovlivnění laboratorní rezistence na clopidogrel titrací chronické dávky clopidogrelu.  

     Ve třetí části jsme se zaměřili na to, zda je možné stanovením laboratorní efektivity 

clopidogrelu pomocí VerifyNow a dalších faktorů klinických, laboratorních a genetických 

stanovit prognózu pacientů s ICHS (ischemická choroba srdeční) léčených DAPT. Nenašli 

jsme žádnou korelaci mezi laboratorním efektem léčby clopidogrelem vyjádřeným pomocí 

PRU a prognózou pacientů.  Naopak přítomnost AA alely genu CYP2C19*2, vyšší hladina 

kreatininu a větší počet leukocytů byla častější u pacientů s horší prognózou. Tato část je 

podpořena publikací, která je hlavním článkem autora dizertace.  
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SUMMARY 

      Dual antiplatelet therapy, i.e. the combination of aspirin with clopidogrel, is indicated in 

patients after ACS (acute coronary syndorme) or following PCI (percutaneous coronary 

intervention). In these cases it reduces the risk of cardiovascular death, re-MI (myocardial 

infarction) and stroke. We can see the recurrence of these events in some patients, which 

worsenes their prognosis. The resistance to the therapy is one the possible causes. The 

resistance to clopidogrel is the main topic of my work. It is multifactorial and can be 

measured both by laboratory methods and bedsite test, e.g. VerifyNow (in PRU units).   

     My dissertation has three parts after theoretical introduction and accurate methodology 

description. 

      The first part dealed with the incidence of clopidogrel resistance in real practise and 

searched for the factors associated with the resistance. In our studied population 35% of 

patients were described as resistant to therapy, i.e. non-responders with PRU > 240. Higher 

age, higher weight, female gender, diabetes mellitus, leukocyte count and IL-10, presence of 

AA allele gene CYP 2C19*2 and mechanical ventilation were marked as independent factors 

associated with non-responders. The first part was supported by our article about different 

concentration of inflammatory parametres in patients with insufficient answer to clopidogrel 

therapy.   

     In the second part we titrated the dose of clopidogrel using PRU measurement and tried to 

achieve effective laboratory answer to clopidogrel. We reached to effective laboratory platelet 

inhibition in the most cases despite the fact we could not affect the prognosis of patients – 

there were no increased risk of bleeding or reduced risk of ischemic events. This part was 

based on our publication describing the pilot study about affecting the laboratory clopidogrel 

resistance by clopidogrel dose titration. 

     In the third part we focused on determing the prognosis of patients with coronary artery 

disease treated by DAPT by laboratory clopidogrel effectivity and other clinical, laboratory or 

genetical parametres defining.We did not find any correlation between laboratory clopidogrel 

effect described by PRU ant he prognosis of patients. The presence of AA alelle gene 

CYP2C19*2, higher concentration of creatinine and higher leukocyte count were seen more 

often in patients with worse prognosis. This parit is supported by the publication which is the 

main article of the dissertation author. 
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1. ÚVOD 

Krevní destičky hrají významnou roli při tvorbě trombu jako odpovědi na vaskulární postižení 

a to nejen v koronárním řečišti, ale také v periferních či mozkových tepnách. To má za 

následek rozvoj akutních forem ischemické choroby srdeční, ale i cévní mozkové příhody či 

ischemické choroby dolních končetin.  

Adheze, aktivace a agregace destiček 

    Aby se mohly destičky podílet na vzniku trombu v postižené tepně, je napřed nutná jejich 

adheze, aktivace a agregace. Na tom se podílí řada faktorů např. ADP. Po aktivaci dochází ke 

změně tvaru destičky, přestavbě cytoskeletu a ke zvýšení exprese GP IIb/IIIa na povrchu 

destičky, který po navázání destičkového a plazmatického fibrinogenu způsobí agregaci 

destiček mezi sebou a endotelem, Poté dochází k agregaci – vzájemnému spojení destiček 

mezi sebou prostřednictvím GP IIb/IIIa, což vede ke vzniku primární zátky. Po agregaci 

dochází ke vzniku primárního trombu, který je zprvu nestabilní. Teprve po retrakci a zpevnění 

fibrinovými vlákny dochází ke stabilizaci trombu.  

 ADP receptory 

     ADP se váže na purinové receptory, které se označují jako P2. Rozlišujeme receptor P2Y1 

a P2Y12, který je spojen s proteinem Gi. Jeho aktivace způsobuje pokles AMP a tím i inhibici 

destičkové adenylcyklázy.  

Protidestičková léčba 

    Protidestičková léčba tvoří jednu z hlavních a důležitých terapeutických metod 

v kardiologii. Díky jejímu rozvoji byl následně možný i rozvoj dalších postupů v léčbě i 

prevenci pacientů s ICHS, ale i v léčbě a prevenci pacientů s ischemickou chorobou dolních 

končetin a cévní mozkové příhody. 

Terapie aspirinem 

     Aspirin působí ireverzibilně, po celou dobu života destičky, tj. asi 10 dní. Inhibuje 

agonistu agregace tromboxan A2 a zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého, který fyziologicky působí 

proti agregačnímu a vazokonstrikčnímu působení tromboxanu A2, zlepšuje endotelovou 

funkci atd. 

    Definitivní potvrzení významné role aspirinu přinesla velká studie ISIS-2. Srovnávala 

mortalitu pacientů po akutním IM léčených streptokinázou po podání aspirinu ve srovnání 

s placebem. Aspirin snížil mortalitu o 9,4%, snížil riziko CMP a nefatálního IM o 50% aniž 

by zvyšoval riziko krvácení (Baigent, Collins et al. 1998). U pacientů s anamnézou IM bylo 
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prokázáno snížení vaskulárního rizika ze 17% na 13,5%, u pacientů s nestabilní AP (angina 

pectoris) ze 13,3% na 8% a stabilní AP (ze 14,1% na 9,9%). Byl potvrzen i fakt, že dávky 

aspirinu kolem 75-150 mg denně mají stejný účinek při nižším riziku krvácení než dávky 

vyšší. (Antithrombotic Trialists 2002).  

Terapie clopidogrelem 

Clopidogrel je thienopyridin patřící do skupiny ADP antagonistů. Jeho aktivace v játrech se 

účastní zejména systém cytochromu P450. Po jeho podání dochází k ireverzibilnímu potlačení 

na ADP závislé agregaci. Výsledky studie CAPRIE potvrdily snížení relativního rizika 

velkých vaskulárních příhod (IM, CMP a vaskulární smrti) u pacientů po IM léčených 

clopidogrelem ve srovnání s aspirinem o 8,7% (Committee 1996). Ve studii CURE se riziko 

IM, CMP či kardiovaskulární smrti při 12- ti měsíční terapii clopidogrelem u pacientů 

s nestabilní AP snížilo o 20% a podobných výsledků bylo dosaženo i u pacientů s akutním IM 

(Yusuf, Zhao et al. 2001). Efekt nasycovací dávky clopidogrelu během PCI u pacientů, kteří 

podstoupili PCI byl potvrzen studií PCI-CURE (Mehta, Yusuf et al. 2001).  

 Duální protidestičková léčba 

    Pokud přidáme v terapii pacientů s AKS k aspirinu clopidogrel, dojde k signifikantnímu 

snížení rizika kardiovaskulárních příhod (Yusuf, Zhao et al. 2001), podobně i u pacientů se 

stabilní ICHS po elektivní PCI (Steinhubl, Berger et al. 2002).  

 Rezistence na aspirin a clopidogrel 

    Řada prací již v minulosti potvrdila, že ne vždy je odpověď destiček na léčbu aspirinem a 

clopidogrelem dostačující (Serebruany, Steinhubl et al. 2005). Tento stav se nazývá rezistence 

na aspirin nebo rezistence na clopidogrel. Tu dělíme na laboratorní, kdy laboratorními 

metodami identifikujeme vyšší reaktivitu destiček i přes adekvátní antiagregační terapii a 

klinickou, kdy dochází k rekurenci ischemických příhod i přes plnou antiagregační terapii. Je 

důležité si uvědomit, že laboratorní rezistence, tj. vyšší reaktivita destiček při antiagregační 

terapii ještě nemusí znamenat, že dojde k recidivě kardiovaskulárních příhod. 

    Existuje mnoho studií, které potvrdily, že rezistentní pacienti s AKS mají horší prognózu 

než pacienti s dobrou odpovědí na antiagregační terapii (Cuisset, Frere et al. 2006). Podobná 

data jsou známa i u pacientů po elektivní PCI či s implantovaným lékovým stentem. 

Etiologie rezistence na protidestičkovou léčbu  

    Obecně můžeme rezistenci rozdělit na:   

a. z klinických příčin: noncompliance ze strany pacienta, lékové interakce (ibuprofen, 

inhibitory protonové pumpy), hyperglykemie, hypercholesterolémie, věk, pohlaví, kouření 
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(Catella-Lawson, Reilly et al. 2001) 

b. z buněčných příčin: nedostatečná suprese destičkové COX-1, nadměrná exprese COX-2 

mRNA destičkami nebo endoteliálními buňkami, zvýšení exprese F2 isoprostanů měřených 

jako PGF2αisomer, 8-iso PGF2α  v moči, interindividuální variabilita P2Y12 receptorů, různý 

počet receptorů na povrchu destičky či různé uvolňování ADP 

c. z genetických příčin: polymorfismus genů CYP2C19*2 a *3, CYP2C9*3 účastnících se 

biotransformace v játrech, polymorfismus genu  Pl 
A2/2 

pro glykoprotein IIb/IIIa, 

polymorfismy genů pro COX-1, GPla, P2Y1 a P2Y12 (Bauer, Bouman et al. 2011) 

 Možnosti měření aktivity krevních destiček a účinnosti antiagregační terapie 

    K měření účinnosti antiagregační terapie bylo vyvinuto několik testů. Do první skupiny 

patří ty testy, kde dochází k aktivaci agregace některým z agonistů (LTA, VerifyNow, 

Multiplate, PlateletWorks). Do druhé skupiny patří testy, kde k aktivaci trombocytů dochází 

pomocí střižné síly (PFA-100, Impact Cone, INNOVANCE-PFA-P2Y). Kromě toho je možné 

měřit přímo destičkové antigeny průtokovou cytometrií (VASP) nebo ELISA metodou měřit 

metabolity tromboxanu A2 v séru a v moči.  

Verify Now (dříve Ultegra rapid platelet function analyzer, výrobce Accumetrics, USA) 

   Verify Now je bed site metoda užívající se k měření efektu aspirinu, thienopyridinů a GP 

IIb/IIIa antagonistů. K měření jsou potřebné kyvety s vyplněné mikopartikulemi pokrytými 

fibrinogenem a agonisty agregace, které se liší podle antiagregancia, jehož aktivitu měříme 

(viz dále). Měří absorbci světelného paprsku vzorkem poté, co se aktivované destičky shlukují 

s fibrinogenem na mikropartikulích a tím se mění opacita vzorku (Malinin, Pokov et al. 2007).   

Měření efektu thienopyridinů. Pro měření aktivity thienopyridinů se jako agonista užívá ADP. 

Protože je v klinické praxi někdy velmi obtížné získat vzorek jak před, tak po podání 

thienopyridinů, umí VerifyNow navíc vytvořit tzv. baseline (tj. jakoby před podáním 

thienopyridinu) vzorek. Původní vzorek se rozdělí na dvě poloviny a k jedné polovině se přidá 

TRAP. Díky tomu, že je silný agonista agregace, překoná protidestičkový efekt 

thienopyridinů a tudíž se tato polovina vzorku může brát jako „základní“. Výsledná hodnota 

se označuje jako PRU (platelet reactivity unit). Verify Now poté vypočítá dvě hodnoty- 

samotné PRU a tzv. PRU% (procento inhibice), což je PRU/BASE x 100.  

Možnosti ovlivnění rezistence na protidestičkovou léčbu 

    Jak vyplývá z etiologie rezistence, možností, jak se pokusit ovlivnit rezistenci na 

protidestičkovou léčbu, je několik. Je možné změnit komedikaci, která ovlivňuje vstřebání či 

metabolismus antiagregačních léků, můžeme stabilizovat hladiny glukózy a cholesterolu, 
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pacientovi doporučíme přestat kouřit. 

     Jako další možnost se nabízí úprava dávky léku. U clopidogrelu byla potvrzena efekt 

nasycovací dávky, která má urychlit nástup účinku clopidogrelu rychlým navozením inhibice. 

Bylo prokázáno, že nasycovací dávka 600 mg je účinnější než původních 300 mg a naproti 

tomu dávka 900 mg i přes svůj lepší laboratorní efekt již klinický přínos nemá (Patti, Colonna 

et al. 2005). Navýšení udržovací dávky clopidogrelu bylo v poslední době studování mnoha 

klinickými studiemi, z nichž největší je asi studie GRAVITAS. Ta nepotvrdila přínos 

zdvojnásobení denní chronické dávky clopidogrelu u pacientů s vyšší reaktivitou destiček při 

protidestičkové léčbě (Price, Berger et al. 2011). Na úrovni kazuistik bylo popsáno dosažení 

dostatečné odpovědi na clopidogrel u rezistentních pacientů záměnou clopidogrelu za 

ticlopidin (ticlopidin se metabolizuje přes jiný isoenzym cytochromu P450) (Neubauer, Lask 

et al. 2008). V neposlední řadě je nyní po zavedení nových protidestičkových léků možná i 

záměna clopidogrelu za nová antiagregancia -prasugrel či ticagrelor.    

 

2. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

Cílem mé práce bylo: 

 

- zjistit incidenci rezistence na clopidogrel v reálné praxi 

 

- stanovit faktory klinické, laboratorní a genetické, které jsou asociovány s horší odpovědí      

destiček na terapii clopidogrelem 

 

- ovlivnit horší laboratorní odpověď na clopidogrel navýšením a titrací chronické dávky 

clopidogrelu aniž bychom zvýšili riziko krvácení 

 

- určit faktory klinické, laboratorní a genetické, které predisponují k horší prognóze 

pacientů  

    

  Hypotézy práce byly: 

 

- incidence rezistence na clopidogrel je v literatuře popisována od 5% do 40% v závislosti 

na metodě měření a charakteristice sledované populace; v reálné praxi bude incidence 
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rezistence v tomto rozmezí 

 

- existují faktory, které jsou zodpovědné za horší odpověď na léčbu clopidogrelem; jsou to 

faktory klinické (např. věk či pohlaví), laboratorní (biochemické a hematologické) a 

genetické (polymorfismy genů ovlivňující metabolismus clopidogrelu) 

 

- ovlivnit laboratorní odpověď na clopidogrel lze navýšením dávky 

 

- lze stanovit faktory, které předurčují horší prognózu pacientů léčených protidestičkovou 

léčbou; jsou to faktory klinické, laboratorní a genetické 

  

3. MATERIÁL A METODIKA 

Zařazení pacientů 

     Tato práce byla provedena jako prospektivní observační studie. Byli zařazeni konsekutivní 

pacienti, kteří podstoupili primární PCI (elektivně či pro AKS) a byli indikováni k duální 

protidestičkové terapii. Potřeba duální protidestičkové terapie byla vedle podepsání 

informovaného souhlasu jediným vstupním kritériem. Vylučovací kritéria byly: plánovaný 

kardiochirurgický zákrok, předpokládaná délka přežití kratší jeden rok z nekardiálních příčin, 

noncompliance pacienta, kontinuální i.v. podání eptifibatidu po PCI či jakékoli podání 

abciximabu, dlouhodobá léčba clopidogrelem před PCI, koagulopatie s vysokým rizikem 

krvácení. Nezbytnou součástí zařazení do studie bylo podepsání informovaného souhlasu, 

který byl stejně jako celá studie schválen Etickou komisí FNKV. 

PCI a protidestičková léčba 

     Všichni pacienti zařazení do studie dostali nasycovací dávku 600 mg clopidogrelu během 

PCI nebo méně než dvě hodiny před PCI. Pokud jim nebyla nabídnuta účast v podstudii, 

následovala léčba 75 mg clopidogrelu denně. Pokud pacienti nebrali chronicky aspirin, bylo 

před PCI aplikováno 500 mg i.v. aspirinu. Dávka heparinu před a během PCI byla standartně 

70-150 IU/kg. Délka protidestičkové léčby závisela na diagnóze, pro kterou byla PCI 

prováděna (AKS x elektivní PCI) a na komedikaci (zejména potřebě antikoagulace).  

Náběr vzorků 

     Vzorky žilní krve byly pacientům odebírány do 24 hodin od provedení PCI, ne dříve než 2 

hodiny po PCI, vždy až po podání nasycovací dávky clopidogrelu.  Z krve byly stanoveny 

standartní odběry – základní biochemické, hematologické a koagulační parametry, další 
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vzorky byly odeslány na genetické a serologické vyšetření. Efekt clopidogrelu byl stanoven 

pomocí testu VerifyNow ze dvou vzorků žilní krve (2 ml žilní krve antikoagulované citrátem 

sodným o koncentraci 0,109 mol/l v poměru 9/1). Testem VerifyNow s ADP jako agnonistou 

agergace byly stanoveny PRU a PRU%.  

Serologická analýza 

     Pro serologické stanovení byly odebrány dva vzorky žilní krve (bez přidání jakékoli 

antikoagulace), následně centrifugovány, sérum bylo odpipetováno do zkumavek Eppendorf a 

uschováno v mrazáku v – 80°C. Analýza byla provedena pomocí ELISA metody, jak 

interleukin-10 tak CD40L byly měřeny komerčně dostupnými ELISA soupravami (RD 

Systems, Minneapolis, USA). 

Genetická analýza 

     DNA byla ze vzorků izolována s užitím standardního spin-column protokolu. Po izolaci 

byly polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) amplifikovány cílové úseky DNA za použití 

specificky navržených primerů a v získaných fragmentech genotypizovány vybrané 

polymorfismy genů pomocí denaturační kapilární elektroforézy. Pro separaci byl použit 96ti 

kapilární sekvenátor (MegaBACE 1000, Amersham Biosciences, NJ). 

Sledování pacientů 

     První klinická kontrola proběhla den po zařazení do studie, druhá v den propuštění. Byla 

zjišťována přítomnost ischemických endpointů a významného krvácení (takové, které 

prodloužilo hospitalizaci, vynutilo si podání krevních derivátů či si vyžádalo další zákrok). Za 

6 měsíců a 1 rok byli pacienti telefonicky kontaktováni. Během kontroly bylo zjišťováno zda 

je pacient naživu, případná re-hospitalizace, rozvoj IM, CMP, re-PCI a závažnějšího krvácení 

vyžadujícího hospitalizaci.  

Zvyšování dávky clopidogrelu a záměna za ticlopidin 

     Efekt clopidogrelu byl stanoven pomocí VerfyNow. V případě, že PRU dosahovalo 

hodnoty nad 240, byla těmto pacientům nabídnuta účast v podstudii se zvýšením dávky 

clopidogrelu, kdy byli tito pacienti randomizování do skupiny A se zdvoj- či ztrojnásobením 

dávky clopidogrelu dle PRU a skupiny B s ponecháním standartní dávky. Všem pacientům 

zařazeným do podstudie byla hladina PRU zkontrolována při ambulantní návštěvě za 30 dní 

od konečné změny dávky. Dále byli sledováni standartním způsobem dle protokolu studie.  

Statistické zpracování dat 

     Kontinuální proměnné byly nejprve testovány na normalitu rozložení pomocí 

Kolmogorova-Smirnova testu. Kontinuální proměnné jsou udávány jako průměr ± směrodatná 
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odchylka případně jako medián s mezikvartilovým rozpětím. Srovnání kontinuálních dat mezi 

skupinami bylo prováděno pomocí Studentova, Wilcoxonovova či Mann-Whitney testu. 

Kategorická data byla statisticky testována pomocí χ
2
 či Fisherova testu. Korelace mezi 

proměnnými byla testována pomocí Spearmanova korelačního testu. Pro zjištění asociace 

mezi sledovanými proměnnými a end-pointy byla nejprve provedena univariantní logistická 

regresní analýza. Proměnné, které byly mezi skupinami s a bez end-pointu signifikantně 

odlišné (p< 0,05) či jejichž rozdíl byl blízký statistické významnosti byly dále zahrnuty do 

multivariantní analýzy. Hodnota významnosti p menší než 0,05 byla považována za 

významnou. Veškerá data byla hodnocena pomocí programů SPSS verze 15.0 (SPSS 

Inc.,Chicago, Illinois) či SigmaSTAT (Aspire Software Int., Ashburn, VA, USA).Veškerá 

statistická analýza byla provedena statistikem se zkušeností v biomedicínské statistice. 

 

 

4. VÝSLEDKY 

     Zařadili jsme 378 konsekutivních pacientů s průměrným věkem 67,4 + 10,1, s hmotností 

82,4 + 16,4 kg, výškou 171,0 + 10,1 cm a BMI 28,9 + 17,7. Ve skupině bylo 262 (69,3%) 

mužů a 116 (30,7%) žen. V celé skupině pacientů bylo přes 50% kuřáků či bývalých kuřáků 

(224 [59,3%]) a hypertoniků (223 [58,9%]). Asi třetina pacientů byli diabetici (116 [30,7%]), 

s hyperlipoproteinemií (110 [27,6%]). Čtvrtina měla anamnézu IM (99 [24,8%]). Celý soubor 

pacientů byl rozdělen podle hodnoty PRU. Jako cut off hodnota byla stanovena hodnota 240. 

Pacienti, kteří měli PRU <240 byli označeni jako respondeři (R), tj. s odpovídající odpovědí 

destiček na léčbu clopidogrelem. Pacienti s PRU > 240 byli označeni jako non-respondeři 

(NR), tj. s horší odpovědí destiček na clopidogrel. Responderů bylo celkem 243 (64,3%), non- 

responderů 135 (35,7%). Po porovnání základních klinických a laboratorních ukazatelů bylo 

patrné, že non- respondeři byli starší (R: 65,8 + 13,3, NR: 69,8 + 11,5, p = 0,003), častěji ženy 

(R: 63 [25,9%], NR: 53 [39,3%], p = 0,01), častěji trpěli diabetem (R: 64 [26,3%], NR: 52 

[38,5%], p = 0,019) a byli častěji léčeni umělou plicní ventilací (R: 2 [0,8%[, NR: 6 [4,4%], p 

= 0,028). Z laboratorních ukazatelů se lišili hladinou hemoglobinu, kterou měli non- 

respondeři nižší (R: 140,7 + 24,6, NR: 132,3 + 22,7, p = 0,001), naopak počet leukocytů měli 

non- respondeři vyšší (R: 9,9 + 3,5, NR: 11,7 + 12,8, p = 0,04). Hladina CD40L se u 

responderů a non- responderů nelišila, naproti tomu se respondeři a non-respondeři lišili 

koncentrací interleukinu- 10 (R: 3,1+ 0,9, NR: 5,4+ 1,1, p = 0,001) podobně jako hladinou 

leukocytů. Repondeři a non-respondeři se lišili pouze výskytem CYP2C19*2 – AA alely (R: 1 
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[0,4%], NR: 10 [7,4%], p < 0,001), incidencí CYP2C9*2 – TT, CYP2C9*3 – AC, CC a 

MDR1- TT se skupiny nelišily.  

      S každým zjištěným parametrem byla provedena univariantní analýza. Parametry, které 

měly v této analýze prognostický význam, tj. ty, které se stastisticky významně lišily 

v jednotlivých skupinách (anebo se ke statistické významnosti blížily), byly podrobeny 

multivariantní analýze. Parametry, které vyšly nezávisle spojené s non-responderstvím 

v multivariantní analýze byly vyšší věk (OR 1,03 [1,01-1,05], p<0,05), vyšší hmotnost (OR 

1,02 [1,01-1,03], p<0,05), diabetes mellitus (OR 2,2, [1,7-5,5], p<0,05), ženské pohlaví (OR 

1,9 [1,1-3,1], p<0,05), vyšší hodnota leukocytů (OR 1,1 [1,05-1,7], p<0.05), vyšší 

koncentrace IL-10 (OR 1,29 [1,03-1,60], p<0.05), přítomnost alely AA genu CYP 2C19*2 

(OR 1,8 [1,2-3,2],p<0,05) a mechanická ventilace (OR 8,2 [1,9-74,8], p<0,05). 

     44% nonresponderů (60 pacientů) bylo zařazeno do podstudie s navyšováním chronické 

dávky clopidogrelu. Byli randomizováni do skupiny A (n=30, s titrováním dávky dle PRU) a 

skupiny B (n% 30, ponechání standartní dávky). Skupiny se v základních klinických a 

laboratorních parametrech statisticky významně nelišily.    

      Při zařazení se hodnota PRU v obou skupinách nelišila (A: 297+37, B: 306+45, p = n.s). 

Za 30 dní byla hodnota PRU ve skupině A signifikantně nižší než ve skupině B (A: 201+56, 

B: 277+36, p<0,001). Ve skupině A bylo dosaženo snížení PRU pod 240, tj. efektivního 

účinku clopidogrelu u 86% pacinetů, ve skupině B pouze u 20% pacientů. Snížení PRU ve 

skupině A bylo o více než 30 (A: 31,6 + 17,1, B: 13,2 + 9,4) s průměrným rozdílem 18,4% 

(95% CI: 11,3% - 25,5%, p < 0,001).  U 14 pacientů (46%) ve skupině A bylo k dosažení 

účinné inhibice třeba více než 150 mg clopidogrelu/den, u zbylých 16 (54%) stačilo 

k dosažení účinné inhibice 150mg clopidogrelu/den. 

     Při šestiměsíční kontrole se ischemický endpoint objevil ve skupině A u jednoho pacienta 

(3%) a ve skupině B u dvou pacientů (7%) (OR 0, 48; 95% CI: 0,04 – 5,6, p = 0,55). Dva 

pacienti ve skupině A a dva pacienti ve skupině B prodělali krvácení, které se dle TIMI 

klasifikace významně nelišilo. Tři pacienti ze skupiny A byli nositelé defektní alely AA genu 

CYP2C19. U dvou z nich se podařilo dosáhnout účinné inhibice PRU < 240 dávkou 150mg 

clopidogrelu/den, u třetího z nich nebylo dosaženo účinné inhibice ani dávkou 225mg/den. 

Z celé skupiny A nebylo dosaženo účinné inhibice u 4 pacientů, 3 z nich byli nositelé alely 

AA CYP2C19. 

     Dle přítomnosti endpointu při šestiměsíční kontrole byly vytvořeny dvě skupiny. Skupina 

A obsahovala pacienty s endpointem. V průběhu šesti měsíců byl u 30 pacientů (7,94%) 
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zjištěn alespoň jeden z předem definovaných endpointů. 12 pacientů (3,17%) prodělalo infarkt 

myokardu, pět pacientů (1, 32%) ischemickou cévní mozkovou příhodu a 15 pacientů (3,97%) 

zemřelo. U dvou pacientů jsme zaznamenali kombinaci dvou endpointů – cévní mozková 

příhoda + smrt a infarkt myokardu + smrt. Skupina B obsahovala 348 (92,06%) pacientů bez 

endpointu v průběhu prvních šesti měsíců. 

     Pacienti ve skupině s endpointem se lišili od pacientů bez endpointu pouze přítomností 

diabetes mellitus (A: 17 [56,7%] B: 99 [28,4%], p = 0,003), anamnézou cévní mozkové 

příhody (A: 8 [26,7%] B: 23 [6,6%], p < 0,001), měli vyšší počet leukocytů (A: 14,4 + 25,6 x 

10
9
 B: 10,2 + 3,8 x 10

9
, p = 0,006) a vyšší hladinu kreatininu (A: 121,4 + 67,8 B: 93,4 + 52,9, 

p = 0,008). Hraničně se obě skupiny lišily hodnotou ALT (A: 1,7 + 4,2 B: 0,9 + 1,9, p = 

0,068) a urey (A: 14,1 + 35,1 B: 7,7 + 14,3, p = 0,051). Podobně jsme srovnali i zastoupení 

námi zvolených polymorfismů. Statisticky hraničně významně se lišila přítomnost 

CYP2C19*2 – AA (A: 3 [10%] B: 8 [2,29%], p = 0,066).  

     Nejvýznamnějším zjištěním naší analýzy byl fakt, že skupiny s a bez endpointu se nelišily 

hodnotou PRU (A: 208,5 + 85,5 B: 203,1 + 91,3, p = 0,75) a PRU% (A: 20,6 + 22,9 B: 30,3 + 

40,1, p = 0,23).  

     Parametry, které vyšly v multivariantní analýze nezávisle spojené s horší prognózou 

pacientů byly vyšší hladina leukocytů (OR 1,7 [1,2-2,4], p<0,01), vyšší hodnota kreatininu 

(OR 1,4 [1,1-2,5], p<0,05) a hraničně přítomnost AA alely CYP2C19*2 (OR 2,5 [0,99-4,1], 

p=0,052). 

 

5. DISKUZE 

Dle řady studií lze pomocí aktivity destiček při terapii clopidogrelem měřené pomocí 

VerifyNow stratifikovat riziko recidivy ischemického endpointu (Brar, ten Berg et al. 2011) 

(Aradi, Komocsi et al. 2010). Marcucci et al. stanovil jako optimální hraniční hodnotu  PRU 

240, kdy byla senzitivita testování 61%, specificita 70%, negativní prediktivní hodnota 96% a 

pozitivní prediktivní hodnota 12%. Pacienti s PRU nad 240 měli 2,5 x vyšší riziko úmrtí či re-

IM během následujících 12 měsíců (Marcucci, Gori et al. 2009). Proto i v naší studii byla 

zvolena hodnota PRU 240 jako hodnota, která rozděluje skupinu pacientů na respondery a 

non-respondery.  

     Z našich výsledků dále vyplývá, že věk, hmotnost, pohlaví a přítomnost diabetu ovlivňují 

efektivitu clopidogrelu ve smyslu horší inhibice destiček. K podobným závěrům došly i dříve 

publikované studie (DiChiara, Bliden et al. 2007)  (Breet, van Werkum et al. 2010).  
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          V těchto studiích však nebyl zmíněn vliv mechanické ventilace na efektivitu 

clopidogrelu, nicméně není úplně neznámý (Osmancik, Jirmar et al. 2010). Vyšší aktivita 

destiček u pacientů na mechanické ventilaci může souviset s horší gastroduodenální motilitou 

pacientů na UPV, (Heyland, Tougas et al. 1996). Katecholaminy, které se běžně podávají u 

nestabilních pacientů na UPV, zvyšují aktivitu destiček a tím mohou také přispívat k horší 

efektivitě clopidogrelu (Schedel, Schloss et al. 2008). 

     Vyšší efektivita clopidogrelu byla paradoxně popsána u kuřáků (Motovska, Widimsky et 

al. 2009), což naše výsledky podporují, nicméně pouze v univariantní analýze.  

     Vliv podávání IPP na efektivitu clopidogrelu se v naší studii neprokázal. Nicméně v našich 

datech nebylo blíže specifikováno podání určitého IIP (např. omeprazolu).       

     Stejně jako v mnoha jiných studiích, přítomnost alely AA genu CYP 2C19*2 v našem 

souboru pacientů predikovala horší odpověď na léčbu clopidogrelem a byla signifikantně 

častější u non-responderů (Mega, Close et al. 2009) (Bauer, Bouman et al. 2011). Přítomnost 

polymorfismu genu CYP2C9*3 a MDR1  se v naší studii neukázala jako významná stejně 

jako v mnoha jiných studiích (Mega, Close et al. 2009).     

     AKS zvyšuje zánětlivý stav organismu (leukocyty, CRP, IL-6). Jako odpověď se současně 

vyplavují do organismu i protizánětlivé mediátory (např. IL-10). Hladina leukocytů u pacientů 

s AKS léčených DAPT či hladina CRP při podání clopidogrelu ovlivňuje jejich prognózu 

(Ndrepepa, Braun et al. 2009) (Ge, Zhou et al. 2012). Tyto studie potvrzují naše zjištění, že 

non-respondeři mají signifikantně vyšší hladinu leukocytů. Podobně jsme prokázali i 

signifikantně vyšší hladinu protizánětlivého IL-10 ve skupině non-responderů.  

     V literatuře můžeme najít několik studií, které se zabývaly možností ovlivnění vysoké 

destičkové aktivity při terapii clopidogrelem navýšením dávky. Práce Angiolilla et al., 

popsala po podání 150 mg clopidogrelu denně za 30 dní signifikantní snížení aktivity destiček 

ve srovnání se skupinou, která dostávala chronickou dávku 75 mg denně (Angiolillo, 

Bernardo et al. 2008). Ve studii OPTIMUS došlo za 30 dní  ve skupině s dvojitou dávkou 

clopidogrelu k signifikantnímu snížení destičkové aktivity ve srovnání se skupinou 

s chronickou dávkou 75 mg (p = 0,002), ale u 60% pacientů stále přetrvával suboptimální 

efekt clopidogrelu (Angiolillo, Shoemaker et al. 2007).      

     V naší práci bylo možno dosáhnout navýšením dávky clopidogrelu efektivního snížení 

PRU u 85% pacientů, u poloviny z nich však bylo nutno podávat dávky vyšší než 150mg/den. 

Skupina pacientů s navýšenou dávkou však i přes lepší laboratorní odpověď destiček na 

clopidogrel neměla nižší výskyt ischemických endpointů (ale ani vyšší výskyt krvácivých 
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endpointů), což bylo patrné i ve velké multicentrické studii GRAVITAS, kde bylo testováno 

pomocí VerifyNow celkem 5429 pacientů. Zvýšení dávky na 150mg/den u rezistentních 

pacientů sice vedlo k poklesu PRU, ale nebylo spojeno s lepší prognózou oproti dávce 

75mg/den (kde kontrolní PRU nekleslo). Navíc, pacienti hodnotou PRU nad 230 PRU měli ve 

srovnání s kontrolní skupinou s hodnotou PRU pod 230 srovnatelné riziko úmrtí, re-IM či 

trombózy stentu (Price, Berger et al. 2011). Navýšení dávky clopidogrelu vedoucí k lepšímu 

efektu léčby nevedlo ani k vyššímu výskytu krvácivých komplikací, které bylo popsáno ve 

studii CURRENT OASIS-7 (Mehta, Bassand et al. 2008). Podobné výsledky jako naše studie 

přinesla i studie ACCEL – DOUBLE. Do ní bylo zařazeno 126 pacientů indikovaných 

k duální protidestičkové léčbě. Všem byla podávána dvojnásobná dávka clopidogrelu 150 mg 

denně. Nosiči alely CYP2C19 *2 nebo *3 (n = 80) měli signifikantně vyšší na ADP závislou 

agregaci destiček než ti, kdo tuto alelu neměli (n = 46) (40.7 ± 16.8% vs. 30.3 ± 12.6%, p < 

0.001; 54.2 ± 16.2% vs. 40.5 ± 15.8%, p < 0.001)  (Jeong, Kim et al. 2010). 

     Mnohé studie se zabývaly prognózou pacientů v závislosti na hodnotě  OTPR. Breet et al. 

sledoval, jak jsou různé bedsite testy destičkové aktivity schopny predikovat prognózu 

pacientů. Pouze LTA, VerifyNow a Plateletworks byly schopny predikovat prognózu pacientů 

v ročním sledování, ani jeden z testů nebyl schopen predikovat riziko krvácení (Breet, van 

Werkum et al. 2010).  

     Metaanalýza zahrnující téměř 10000 pacientů potvrdila vztah horší prognózy (IM, 

trombózoa stentu a kardiovaskulární smrt) a vyšší OTPR při léčbě clopidogrelem (Aradi, 

Komocsi et al. 2010). Tyto výsledky však s výsledky naší studie nemůžeme porovnat, protože 

metaanalýza hodnotila efektivitu léčby clopidogrelem pomocí různých metod (VerifyNow, 

LTA, VASP,..). Ani výsledky těchto metod nejsou zcela porovnatelné. Proto někteří pacienti 

identifikovaní jednou metodou jako rezistentní mohou být jinou metodou zařazeni do skupiny 

s dobrou odpovědí na léčbu. Stejně tak je nutné brát v úvahu i rozdílné skupiny pacientů 

(elektivní PCI, AKS, s implantovaným DES), čas odběru vzorku či velikost nasycovací 

dávky. Se všemi studiemi, které se snažily prokázat prognostický význam PRU můžeme 

porovnat i naši práci ve smyslu počtu pacientů, načasování odběru vzorků a celé metodologie 

práce. 

     Studie Marcucciho et al. (Marcucci, Gori et al. 2009) a Price et al. (Price, Endemann et al. 

2008) stanovili cut off hodnotu PRU 235/240 pro určení prognózy pacientů. Pacienti s PRU 

nad 240 měli 2,55x větší riziko kardiovaskulární smrti a nefatálního IM ve 12ti měsíčním. 

Negativní prediktivní hodnota při takto dopočteném cut-off byla 99%.       
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     V literatuře však můžeme najít i další studie, které naše tvrzení naopak podporují. V práci 

Buch et al. hodnota PRU nekorelovala s prognózou zařazených pacientů (MACE či nutnost 

opakované revaskularizace se vyskytl v následujících 6 měsících u 8,2% pacientů, ale hodnota 

PRU je nebyla schopna predikovat). Ve studii TRIGGER-PCI (Trenk, Stone et al. 2012) bylo 

sice PRU signifikantně nižší ve skupině pacientů s prasugrelem než ve skupině s 

clopidogrelem, všechny endpointy (smrt, IM, CMP) včetně krvácení se vyskytly zřídka a 

jejich rozdíl byl bez statistické významnosti. Jak již bylo zmíněno výše, ve studii GRAVITAS 

zvýšení dávky na 150mg/den sice vedlo k poklesu PRU, ale nebylo spojeno s lepší prognózou 

oproti dávce 75mg/den. Navíc, pacienti hodnotou PRU nad 230 PRU měli ve srovnání s 

kontrolní skupinou s hodnotou PRU pod 230 srovnatelné riziko úmrtí, re-IM či trombózy 

stentu. Post-hoc analýza sice ukázala, že při reanalýze byla hodnota PRU nad 208 spojena s 

vyšším rizikem MACE. V analýze původně sledovaných skupin neměli však (dle hodnoty 

PRU definováni) respondeři a nonrespondeři odlišné prognózy. 

     Možným vysvětlením tak rozdílných výsledků podobně vedených studií nacházíme 

v komplexnosti destičkové agregace, což je značně složitý děj, stejně jako působení 

clopidogrelu, ze kterého vyplývá i multifaktoriální etiologie jeho rezistence. Aktivace 

destičky se neděje pouze jednou cestou přes jeden receptor, proto ani blokování pouze 

jednoho receptoru jedním lékem jistě nemusí vést k dostatečnému efektu, který by byl 

schopen ovlivnit prognózu. Efekt léčby také nelze vyjádřit pouze jedním číslem a klinický 

výsledek jistě závisí na kombinaci faktorů genetických, laboratorních a klinických. Pouze 

kombinace všech těchto faktorů může najít správnou cestu k individualizaci léčby pacientů 

s ICHS. 

      

6. ZÁVĚR 

    Duální protidestičková léčba je základem terapie u pacientů s ischemickou chorobou 

srdeční podstupujících PCI. Bez jejího rozvoje v uplynulých letech by nebyl možný ani rozvoj 

intervenční kardiologie a léčby pacientů s akutním koronárním syndromem. Prokazatelně 

snižuje riziko ischemických komplikací u těchto pacientů a tím i morbiditu a mortalitu. I přes 

veškerou snahu však u nemalého procenta pacientů dochází k rekurenci ischemických 

komplikací a tím k zhoršení jejich prognózy. Pokud vyloučíme stavy, které přímo nesouvisí 

s léčbou (např. technické provedení PCI), můžeme jako příčinu selhání léčby označit 

rezistenci na léčbu, tj. rezistenci na clopidogrel.  

     V literatuře se její incidence značně liší zejména v závislosti na charakteristice souboru 
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pacientů a metodě měření. Současně musíme rozlišovat rezistenci klinickou, kterou určíme 

pouze s přítomného klinického endpointu a laboratorní, kdy prokážeme zvýšenou aktivitu 

destiček i při správně probíhající protidestičkové léčbě. V naší práci jsme efektivitu léčby 

clopidogrelem měřily pomocí bedsite metody VerifyNow u konsekutivních pacientů po PCI, 

kteří byli hospitalizováni na naší klinice a jako cut off hodnotu pro stanovení neefektivní 

odpovědi na clopidogrel jsme stanovili hodnotu PRU 240. V našem reálném souboru pacientů 

byla incidence non- responderů 35%. Z toho vyplývá i nutnost stanovení faktorů, které by 

nezávisle souvisely s non-responderstvím a v klinické praxi by mohly pomoci lékaři 

vyselektovat pacienty, u kterých je nutná zvýšená opatrnost, kontrola a monitorace léčby při 

protidestičkové terapii. Jako parametry, které jsou nezávisle spojeny s neefektivní laboratorní 

odpovědí na léčbu clopidogrelem stanovenou pomocí VerifyNow jsme určily vyšší věk, větší 

hmotnost, ženské pohlaví, přítomnost diabetes mellitus, léčbu mechanickou ventilací, vyšší 

hladinu leukocytů, vyšší koncentraci IL-10 a přítomnost alely AA genu CYP 2C19*2.  

     U pacientů rezistentních ke standartní léčbě je dále důležitá otázka jejího ovlivnění. Jako 

nejjednodušší se jeví navýšení chronické dávky, při tom však nesmí dojít k současnému 

zvýšení rizika krvácení. V naší podskupině pacientů s neefektivní laboratorní odpovědí na 

clopidogrel jsme u 86% pacientů dosáhli navýšením dávky laboratorní efektivity, aniž 

bychom zvýšili riziko krvácení. U 46% pacientů však byla nutná více než dvojnásobná dávka 

k dosažení optimální odpovědi na léčbu. K selhání terapie i přes navýšení dávky clopidogrelu 

dochází zejména u nosičů alely AA CYP2C19.  

     V klinické praxi by bylo přínosné, kdyby bylo možné určit jasné parametry, které by 

predikovali horší prognózu pacientů léčených duální protidestičkovou léčbou. V naší studii 

jsme zjistili, že přítomnost AA alely genu CYP2C19*2, vyšší hladina kreatininu a větší počet 

leukocytů je spojen s horší prognózou pacientů. Jako jednoduchý ukazatel prognózy 

stanovitelný do pár minut by se jevilo stanovení PRU. Zklamání naší práce bylo, že PRU ani 

PRU% nedokáže predikovat prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční léčených 

duální protidestičkovou léčbou. 
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