
ÚVOD: Duální protidestičková léčba je základem terapie u pacientů s ischemickou chorobou 

srdeční podstupujících perkutánní koronární intervenci (PCI). 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. Jako příčinu selhání léčby lze označit rezistenci na léčbu, tj. 

rezistenci na clopidogrel.  

CÍL: Cílem naší práce bylo a) zjistit incidenci rezistence na clopidogrel v reálné praxi b) 

stanovit faktory, které jsou asociovány s rezistencí na clopidogrel c) určit, zda je možné 

reaktivitu destiček měřenou pomocí VerifyNow ovlivnit titrací dávky clopidogrelu d) stanovit 

faktory, které predikují horší prognózu pacientů léčených duální protidestičkovou léčbou. 

METODIKA: Zařadili jsme konsekutivní pacienty po PCI, kteří byli indikováni k duální 

protidestičkové léčbě. Vzorky žilní krve byly odebírány do 24 hodin od PCI a byly stanoveny 

základní biochemické, hematologické a koagulační parametry, dále byla provedena 

serologická a genetická analýza a test na reaktivitu destiček pomocí VerifyNow. Jako 

rezistentní byli označeni pacienti s PRU >240. U daného procenta rezistentních pacientů byla 

titrována dávka clopidogrelu pomocí opakovaného měření PRU. Při kontrolách byla 

zjišťována přítomnost námi definovaných endpointů - re-hospitalizace, infarkt myokardu, 

mozková příhoda, re-PCI a závažnější krvácení vyžadující hospitalizaci. 

VÝSLEDKY a ZÁVĚRY: V našem reálném souboru pacientů byla incidence non- 

responderů 35%. Parametry, které vyšly nezávisle spojené s non-responderstvím v 

multivariantní analýze byly vyšší věk, vyšší hmotnost, diabetes mellitus, ženské pohlaví, 

vyšší hodnota leukocytů, vyšší koncentrace IL-10, přítomnost alely AA genu CYP 2C19*2 a 

mechanická ventilace. 44% nonresponderů (60 pacientů) bylo zařazeno do podstudie s 

navyšováním chronické dávky clopidogrelu. Při zařazení se hodnota PRU v obou skupinách 

nelišila. Za 30 dní byla hodnota PRU ve skupině po navýšení chronické dávky clopidogrelu 

(A) signifikantně nižší než ve skupině s dávkou neměnnou (B). Ve skupině A bylo dosaženo 

snížení PRU pod 240 u 86% pacientů, ve skupině B pouze u 20% pacientů. Při šestiměsíční 

kontrole se ischemický endpoint objevil ve skupině A u jednoho pacienta (3%) a ve skupině B 

u dvou pacientů (7%). Skupiny s a bez endpointu se při 6-ti měsiční kontrole nelišily 

hodnotou PRU a PRU%. Parametry, které vyšly v multivariantní analýze nezávisle spojené s 

horší prognózou pacientů byly vyšší hladina leukocytů, vyšší hodnota kreatininu a hraničně 

přítomnost AA alely CYP2C19*2. 


