AteroAkadémia
Klinické skúsenosti
s inhibítormi PCSK9 na Slovensku
MUDr. R. Margóczy z Oddelenia všeobecnej kardiológie SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica vo svojej prednáške predstavil klinické
skúsenosti s inhibítormi PCSK9 na Slovensku.
Ako uviedol v jej úvode, nestáva sa často, aby sme nejakú liečebnú modalitu mali na Slovensku skôr ako v Čechách. „O to vzácnejšie je môcť pred
Vami prezentovať tieto naše prvé skúsenosti,“ dodal.
Na začiatku si položil otázku, prečo sa tým vlastne zaoberáme. Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) zostávajú dominantnou príčinou morbidity
a mortality napriek pokrokom v liečbe. KVO zabijú v EÚ ročne približne
4 milióny ľudí, z toho 2,2 milióna žien (55 %) a 1,8 milióna mužov (45 %).
Do veku 65 rokov v kardiovaskulárnych úmrtiach vysoko prevažujú muži
nad ženami, ženy však žijú dlhšie. Viac pacientov prežíva svoju prvú kardiovaskulárnu epizódu a stúpa tak počet jednotlivcov s rizikom recidívy.
Očakáva sa nárast výskytu KVO. Navyše stúpa aj prevalencia rizikových
faktorov KVO, najmä obezity a diabetu. Jedným z rizikových faktorov KVO
je porucha metabolizmu lipidov. Prevencia je koordinovaný súbor opatrení na populačnej úrovni alebo cielený na jednotlivca s cieľom eradikovať
alebo minimalizovať vplyv ochorenia a jeho dopadov. Význam kardiovaskulárnej prevencie je nesporný. Opatrenia sa môžu týkať širokej populácie vo forme propagácie zdravého životného štýlu alebo konkrétneho
jednotlivca so stredným a vysokým rizikom KVO alebo už s manifestným
KVO vo forme aktívnej zmeny nezdravého stravovania, fyzickej inaktivity,
fajčenia, ovplyvnenia vysokých koncentrácií lipidov alebo hypertenzie.
Prevencia je efektívna v redukcii výskytu KVO, režimové opatrenia môžu
zabrániť až 80 % prípadov manifestácie KVO a 40 % prípadov onkologických ochorení, čo má za následok priaznivý dopad aj na iné chronické
ochorenia. Nákladová efektívnosť je tým vyššia, čím je zdravotná starostlivosť drahšia a populácia rizikovejšia.
O závažnosti tejto problematiky svedčí aj fakt, že po 5 rokoch od predchádzajúcich Odporúčaní ESC/EAS pre manažment dyslipidémií z roku
2011 prichádzajú nové, reflektujúce zhoršujúcu sa situáciu vo vyspelých krajinách. Objem 72 strán (z toho 52 strán čistého textu) je solídna
informácia svedčiaca o rozsahu problematiky, rovnako ako aj 485 citácií.
Otázka hyperlipoproteinémie je široko diskutovaná aj v Odporúčaniach
pre liečbu infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI), akútneho
koronárneho syndrómu bez elevácie ST segmentu (NSTE-AKS) aj revaskularizáciu myokardu či periférne artériové ochorenie dolných končatín
(PAO DK), všetko recentných dokumentoch (z rokov 2014 až 2017), pretože ovplyvňuje vznik a progresiu všetkých uvedených ochorení. Z toho vyplýva, že ak budeme schopní zasiahnuť včas, môžeme radikálne ovplyvniť
prognózu pacienta priaznivým smerom k predĺženiu života a jeho skvalitneniu.
V starších odporúčaniach ESC/EAS pre manažment dyslipidémií
z roku 2011 boli dve cieľové hodnoty LDL-cholesterolu: Prvou bola

<1,8 mmol/l alebo ≥50 % zníženie v porovnaní s východiskovou hodnotou u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením (kardiovaskulárne ochorenie zdokumentované invazívnymi alebo neinvazívnymi metódami, predchádzajúci infarkt myokardu, akútny koronárny
syndróm, koronárna revaskularizácia alebo iný revaskularizačný zákrok,
ischemická CMP, periférne artériové ochorenie), diabetes mellitus (DM)
2. typu, miernou až ťažkou renálnou insuficienciou, DM 1. typu s poškodením cieľových orgánov alebo rizikom podľa SCORE ≥10 %. Druhou bola
<2,5 mmol/l u pacientov s významným zvýšením rizikového faktora (familiárna dyslipidémia, závažná hypertenzia) alebo rizikom podľa SCORE
medzi 5 a 10 %. V nových odporúčaniach ESC/EAS pre manažment
dyslipidémií z roku 2016 pribudla tretia kategória osôb s nízkym alebo
stredným rizikom (všeobecná populácia), u ktorých by mala byť zvážená
cieľová hodnota LDL-cholesterolu <3,0 mmol/l (115 mg/dl) (trieda odporúčaní IIa, úroveň dôkazov C). Prvou kategóriou sú pacienti s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, u ktorých je odporúčaná cieľová hodnota LDL-cholesterolu <1,8 mmol/l (70 mg/dl) alebo zníženie o najmenej
50 %, ak je východiskový LDL-cholesterol medzi 1,8 a 3,5 mmol/l (70
a 135 mg/dl). Druhou kategóriou sú pacienti s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom, u ktorých je odporúčaná cieľová hodnota LDL-cholesterolu
<2,6 mmol/l (100 mg/dl) alebo zníženie o najmenej 50 %, ak je východiskový LDL-cholesterol medzi 2,6 a 5,2 mmol/l (100 a 200 mg/dl).
Odporúčania ESC z roku 2011 a 2016

Poznáme teda ciele a vieme, že kľúčovú úlohu zohráva LDL-cholesterol, ktorého každé zníženie o 1 mmol/l redukuje kardiovaskulárnu
morbiditu a mortalitu o 22 %, čo je obrovské číslo. Okrem ovplyvnenia
samotnej hodnoty LDL-cholesterolu pomocou farmakoterapie bojujeme
aj inými prostriedkami, ako je uvedené v ľavej polovici obrázku, so snahou

o ovplyvnenie všetkých známych komponentov multifaktoriálneho rizika.
Základným kameňom v liečbe dyslipidémie sú statíny. Podľa medicíny založenej na dôkazoch (EBM) statíny redukujú kardiovaskulárnu morbiditu
a mortalitu, v primárnej aj sekundárnej prevencii, u oboch pohlaví, bez
rozdielu veku, spomaľujú progresiu koronárnej aterosklerózy a pravdepodobne ju aj redukujú, ale v monoterapii nestačia.
To sa odráža v nových odporúčaniach a pridávaní ďalších liekov.
Aby sme nehovorili len o dátach, ktoré sú väčšinou americké alebo celoeurópske, máme aj slovenské dáta. Realita na Slovensku napriek dostupnosti statínov je krutá. Len približne každý šiesty pacient liečený statínom
dosahuje cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Z výsledkov slovenskej časti
štúdie DYSlipidemia International Study (DYSIS-I) vyplynulo, že 83 % pacientov s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením, napriek liečbe statínom, nedosahuje cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l
(hodnota požadovaná podľa platných medzinárodných odporúčaní
Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre
aterosklerózu (EAS). Iba 17 % pacientov s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením dosahuje cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8
mmol/l. 78 % pacientov s DM 2. typu, napriek liečbe statínom, nedosahuje
cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l. Iba 22 % pacientov s DM
2. typu dosahuje cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l.
Odporúčania pre kombinačnú liečbu

Predpíšte statín až do najvyššej odporúčanej dávky alebo najvyššej tolerovateľnej dávky na dosiahnutie cieľa (trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
V prípade intolerancie statínov by mal byť zvážený ezetimib alebo sekvestranty žlčových kyselín alebo ich kombinácie (trieda odporúčaní IIa, úroveň dôkazov C). Ak cieľ nie je dosiahnutý, mala by byť zvážená kombinácia
statínu s inhibítorom absorpcie cholesterolu (trieda odporúčaní IIa, úroveň
dôkazov B). Ak cieľ nie je dosiahnutý, mala by sa zvážiť kombinácia statínu
so sekvestrantom žlčových kyselín (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov
C). U pacientov s veľmi vysokým rizikom, s pretrvávajúcim vysokým LDL-cholesterolom napriek liečbe s maximálnou tolerovanou dávkou statínu, v kombinácii s ezetimibom alebo u pacientov s intoleranciou statínov, je možné
zvážiť inhibítor PCSK 9 (trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov C). Kombinácia statínov s fibrátmi môže byť tiež zvážená pri súčasnom monitorovaní
myopatie, ale kombinácii s gemfibrozilom sa treba vyhnúť. Ak nie sú triacylglyceroly kontrolované statínmi alebo fibrátmi, je možné zvážiť predpis n-3
mastných kyselín na ďalšie zníženie triacylglycerolov a tieto kombinácie sú
bezpečné a dobre tolerované.
Odporúčania pre kombinačnú liečbu počítajú v prvej línii samozrejme
so statínom ako základným kameňom liečby, ale ak samotný statín nestačí, odporúča sa pridanie nestatínového lieku, čo v praxi znamená takmer
výlučne pridanie ezetimibu. Máme skúsenosti, že existuje skupina pacientov, ktorým ani táto kombinácia nestačí na dosiahnutie cieľa, a preto sme
s radosťou privítali možnosť indikovať vo vybraných prípadoch liečbu
PCSK9 inhibítormi.
Ak statín a ezetimib nestačí, alebo je táto kombinácia, prípadne jeden
z dvojice liekov netolerovaný alebo sprevádzaný závažnými svalovými

alebo hepatálnymi nežiaducimi účinkami, prichádza možnosť indikácie
novej, potentnej liečby PCSK9 inhibítormi. Na kombinačnej liečbe sa
pokles hodnôt LDL-cholesterolu pohybuje na úrovni vyše 60 %, približne 50% v prípade monoterapie PCSK9-inhibítormi. Vzhľadom na to, že
aj podľa Odporúčaní je cieľom liečby LDL-cholesterol, málo sa hovorí
o Lp(a), ktorý je vysoko aterogénny, ale nevyšetruje sa rutinne, o to pozitívnejšie je, že táto nová modalita liečby priaznivo ovplyvňuje aj tento
parameter.
Prvým inhibítorom PCSK9 na Slovensku bol alirokumab, ktorý bol uvedený na trh 1. novembra 2016. Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov
po zlyhaní hypolipidemickej liečby v maximálnych tolerovaných dávkach
v trvaní minimálne 7 mesiacov (6 mesiacov liečby statínom a 1 mesiac liečby
ezetimibom) alebo v trvaní minimálne 1 mesiac s ezetimibom u pacientov
s dokumentovanou intoleranciou alebo kontraindikáciou statínovej liečby:
A. S nonfamiliárnou hypercholesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody, ktorí majú invazívnym alebo neinvazívnym vyšetrením (napr. koronarografia, záťažová
echokardiografia, USG) dokumentované kardiovaskulárne ochorenie,
AKS (predchádzajúci IM alebo NAP vyžadujúcu hospitalizáciu), chronické
ochorenie srdca, ischemickú NCMP, periférne artériové ochorenie alebo
revaskularizačné výkony na koronárnych (PCI alebo CABG) a ostatných artériách, a u ktorých pretrváva hladina LDL-cholesterolu ≥4 mmol/l;
B. S nonfamiliárnou hypercholesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou a veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody, t.j. s najmenej
dvomi predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi príhodami alebo polyvaskulárnym ochorením, a u ktorých pretrváva hladina LDL-cholesterolu
≥3,5 mmol/l;
C. S familiárnou hypercholesterolémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody, ktorí majú invazívnym alebo neinvazívnym vyšetrením
(napr. koronarografia, záťažová echokardiografia, USG) dokumentované
kardiovaskulárne ochorenie, AKS (predchádzajúci IM alebo NAP vyžadujúcu hospitalizáciu), chronické ochorenie srdca, ischemickú NCMP, periférne artériové ochorenie alebo revaskularizačné výkony na koronárnych
(PCI alebo CABG) a ostatných artériách, alebo s veľmi vysokým rizikom
kardiovaskulárnej príhody, t.j. s najmenej dvomi predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi príhodami alebo polyvaskulárnym ochorením, a u ktorých pretrváva hladina LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l;
D. S familiárnou hypercholesterolémiou bez kardiovaskulárneho ochorenia, u ktorých pretrváva hladina LDL-cholesterolu ≥5 mmol/l.
Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 kg/m2 je podmienkou
začiatku hradenej liečby hypolipidemikami pokles hmotnosti najmenej
o 3 kg po trojmesačnom diétnom režime. Ak po mesačnej liečbe nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou
liečbou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej
poisťovne.
Druhým inhibítorom PCSK9 na Slovensku bol evolokumab, ktorý bol
uvedený na trh 1. januára 2017. Evolokumab bol na Slovensku dostupný
o 2 mesiace neskôr, indikačné obmedzenia sú totožné ako pre alirokumab.
U pacientov s nonfamiliárnou hypercholesterolémiou alebo zmiešanou
dyslipidémiou: a) s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou
LDL-cholesterolu ≥4 mmol/l a ktorí majú invazívnym alebo neinvazívnym
vyšetrením (napr. koronarografia, záťažová echokardiografia, USG) dokumentované kardiovaskulárne ochorenie: * AKS (predchádzajúci IM alebo
nestabilnú AP vyžadujúcu hospitalizáciu); * chronickú ICHS; * ischemickú
NCMP; *PAO; * revaskularizačné výkony na koronárnych (PCI alebo CABG)
a ostatných artériách; b) s veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l, t.j. pacientov s najmenej
dvomi predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi príhodami alebo polyvaskulárnym ochorením. Ďalej je indikovaný u pacientov s familiárnou
hypercholesterolémiou: a) s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody
s hladinou LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l a ktorí majú invazívnym alebo
neinvazívnym vyšetrením (napr. koronarografia, záťažová echokardiogra-

fia, USG) dokumentované kardiovaskulárne ochorenie: * AKS (predchádzajúci IM alebo nestabilnú AP vyžadujúcu hospitalizáciu); * chronickú
ICHS; * ischemickú NCMP; *PAO; * revaskularizačné výkony na koronárnych (PCI alebo CABG) a ostatných artériách; b) s veľmi vysokým rizikom
kardiovaskulárnej príhody s hladinou LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l, t.j.
pacientov s najmenej dvomi predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi príhodami alebo polyvaskulárnym ochorením; c) bez kardiovaskulárneho
ochorenia, u ktorých pretrváva hladina LDL-cholesterolu ≥5 mmol/l.

Jozef – Iniciácia liečby

Oba lieky sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia po splnení
indikačných a preskripčných obmedzení a po schválení revíznym lekárom
poisťovne.
Aká je realita? K 30. aprílu 2018 bolo na liečbu inhibítormi PCSK9 v SÚSCCH a.s., Banská Bystrica nastavených 60 pacientov. Zo 60 pacientov
MUDr. Margóczy liečbu indikoval osobne u 15 pacientov. Z 15 pacientov má 13 dokázaný efekt na úrovni 45 až 60 % poklesu LDL-cholesterolu oproti pôvodnej hodnote, jedna pacientka mala iniciálne slabší efekt
(pokles o 23 %), po zvýšení dávky alirokumabu bola dosiahnutá spodná
cieľová hranica (pokles o 44 %). Ostatný pacient je ešte pred prvou kontrolou efektu liečby.
MUDr. Margóczy svojich pacientov nazval 15 statočnými, pretože aj keď
sú motivovaní, čo je podmienka na to, aby liečbu mohli dostať, musia spĺňať určité režimové návyky, stravovacie návyky, index telesnej hmotnosti
(BMI) a musia byť kompliantní s liečbou, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre to, aby sme vôbec o iniciácii liečby inhibítormi PCSK9 mohli
uvažovať.
Mojich „15 STATOČNÝCH“

Uviedol kazuistiku pacienta J. F., narodeného v roku 1958. V septembri
2014 prekonal predný Q STEMI s následnou primárnou perkutánnou
koronárnou intervenciou (pPCI) ramus interventricularis anterior (RIA)
a implantáciou liekom povlečeného stentu (DES). Pacient mal koronárnu
artériovú chorobu s dvojcievnym postihnutím, izolovanú hypercholesterolémiu a intoleranciu atorvastatínu, rosuvastatínu aj ezetimibu. Jeho
parametre lipidového metabolizmu z 15. septembra 2014 (pred liečbou)
a 24. marca 2017 (po liečbe najprv vysokou dávkou atorvastatínu, potom
rosuvastatínom a nakoniec ezetimibom) boli nasledovné: celkový cholesterol 7,24 mmol/l a 8,2 mmol/l, LDL-cholesterol 5,39 mmol/l a 5,52 mmol/l,
HDL-cholesterol 1,57 mmol/l a 2,09 mmol/l, triacylglyceroly 0,62 mmol/l
a 1,29 mmol/l. Pacient spĺňal indikáciu „nonfamiliárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou LDL-cholesterolu ≥4 mmol/l.“ Liečba inhibítormi
PCSK9 podlieha schváleniu revíznym lekárom, preto bola u pacienta podaná žiadosť o schválenie liečby. Návod na aplikáciu alirokumabu je súčasťou príbalového letáka (Diapozitív 17).
Pri prvej kontrole liečby 12. júna 2017 boli parametre lipidového metabolizmu nasledovné: celkový cholesterol 5,92 mmol/l, LDL-cholesterol
3,24 mmol/l (pokles o 42 %), HDL-cholesterol 1,9 mmol/l, triacylglyceroly 1,72 mmol/l. Treba zdôrazniť, že pokles „len“ o 42 % je daný tým, že
v tomto konkrétnom prípade ide o sólo efekt inhibítora PCSK9, nakoľko
pacient netoleruje žiadnu inú liečbu. V závislosti od zdravotnej poisťovne

pacienta je liečba schválená na rôzne obdobie, iniciálne 1 alebo 3 mesiace
a následne je nutné v prípade preukázania účinnosti žiadať o opakované
schválenie. Cenová politika má svoju logiku, neefektívne vynakladanie
prostriedkov nie je namieste, druhá strana mince je nadmerná administratívna záťaž lekára, ktorá sa s pribúdajúcim počtom pacientov zvyšuje. Mechanizmus účinku PCSK9-i je založený na telu vlastnej látke, pripravenej metódou genetického inžinierstva, s minimálnym až nulovým
potenciálom neželanej interakcie. Donekonečna sa opakujúca potreba
vypisovania žiadostí evokuje preto aj akúsi „snahu“ o odradenie lekára
od iniciácie liečby a jej pokračovania, s cieľom „ušetrenia“ finančných prostriedkov zdravotnou poisťovňou. Na tomto mieste však MUDr. Margóczy
uviedol, že v indikovaných prípadoch sa zatiaľ nestretol so zamietavým
postojom zdravotnej poisťovne. Pri ďalšej kontrole liečby 4. septembra 2017 boli parametre lipidového metabolizmu nasledovné: celkový
cholesterol 5,78 mmol/l, LDL-cholesterol 3,06 mmol/l, HDL-cholesterol
2,06 mmol/l, triacylglyceroly 1,46 mmol/l. Napriek tomu, že došlo k ďalšiemu poklesu LDL-cholesterolu, bola hodnota pomerne ďaleko od cieľovej
hodnoty pre tohto pacienta, ktorou je 1,8 mmol/l. Preto bola u pacienta
podaná ďalšia žiadosť o navýšenie dávky zo 75 mg na 150 mg každých
14 dní. Plánovaná bola ďalšia kontrola efektivity liečby v maximálnej dávke a opakovanie žiadosti o schválenie úhrady liečby pri pretrvávaní jej
efektivity. Pri ďalšej kontrole liečby 5. apríla 2018 boli parametre lipidového metabolizmu nasledovné: celkový cholesterol 5,37 mmol/l, LDL-cholesterol 3,19 mmol/l, HDL-cholesterol 1,81 mmol/l, triacylglyceroly
1,52 mmol/l. U daného pacienta zrejme dosiahli „strop účinnosti“ alirokumabu. Zdravotná poisťovňa akceptovala 43 % pokles za dostatočné preukázanie účinnosti lieku. Aktuálne je liečba v plnej dávke schválená na obdobie ďalších 6 mesiacov (doteraz to bolo na 1, 3, 3 a 3 mesiace). Približne
mesiac pred uplynutím doby platnosti schválenia plánovali skontrolovať
lipidogram a v závislosti na výsledku požiadať o povolenie pokračovať
v plne hradenej liečbe. Po aplikácii prvej dávky 150 mg pacient telefonicky konzultoval MUDr. Margóczyho pre objavenie sa vyrážok. Avizoval
neochotu pokračovať v liečbe. Prečítal si dôkladne príbalový leták a našiel
tam informáciu o alergických reakciách. MUDr. Margóczy pacienta pozval
na kontrolu, pri ktorej zistil, že charakter vyrážky nezodpovedá alergickému prejavu a nesedí ani časový odstup od iniciácie liečby. Dermatologické vyšetrenie odhalilo časovú koincidenciu s herpetickou infekciou
v podobe zosteriformného pásového usporiadania plochých vezikulobulóznych prejavov, zatiaľ nesplývajúcich, na erytémovej spodine.
Bola mu predpísaná liečba acyklovir 800 mg 5-krát denne a benfotiamín
100 mg + pyridoxín 100 mg 3-krát denne. Svoju neochotu pokračovať
v liečbe prehodnotil a v liečbe pokračoval bez prerušenia.
Čo dodať na záver? Ako uviedol MUDr. Margóczy, redukcia hodnôt LDL-cholesterolu je predpokladom regresie aterosklerózy. Pokles
LDL-cholesterolu o 1 mmol/l je sprevádzaný výrazným poklesom kardiovaskulárnej morbidity a mortality o 22 %. Statíny (s/bez ezetimibu) sú síce
základným kameňom liečby, ale u väčšiny pacientov nestačia na dosiahnutie prísnych cieľov. Obavy z „príliš veľkej redukcie“ LDL-cholesterolu nie
sú na mieste. Poznanie všetkých dostupných možností liečby, vrátane
inhibítorov PCSK9, je prínosom pre pacienta a zadosťučinením pre lekára.
MUDr. Dávid Martinický, PhD.

AD test – otázky a možnosti odpovedí na základe
prednášok prezentovaných na odbornom seminári
Klinické skúsenosti s inhibítormi PCSK9 na Slovensku
Vaše odpovede z AD testu vyznačte na e-learningovej stránke www.meditrend.sk v sekcii AD testy
v termíne od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018
Kredity budú pripočítané na Váš účet v elektronickom kreditnom systéme CME.
Z možných odpovedí je jedna správna.
1. Vyberte správne tvrdenie o kardiovaskulárnych
ochoreniach (KVO):
a) KVO sa stávajú minoritnou príčinou morbidity a mortality vďaka
po krokom v liečbe.
b) KVO zabijú v EÚ ročne približne 4 milióny ľudí, z toho 2,2 milióna
žien (55 %) a 1,8 milióna mužov (45 %).
c) Do veku 65 rokov v kardiovaskulárnych úmrtiach vysoko
prevažujú ženy nad mužmi.
d) Očakáva sa pokles výskytu KVO.

2. Pre nové Odporúčania ESC/EAS pre manažment
dyslipidémií z roku 2016 neplatí:
a) Pribudla tretia kategória osôb s nízkym alebo stredným rizikom
(všeobecná populácia), u ktorých by mala byť zvážená cieľová 		
hodnota LDL-cholesterolu <3,0 mmol/l (115 mg/dl).
b) Prvou kategóriou sú pacienti s veľmi vysokým kardiovaskulárnym
rizikom, u ktorých je odporúčaná cieľová hodnota
LDL-cholesterolu <1,8 mmol/l (70 mg/dl) alebo zníženie 		
o najmenej 50 %, ak je východiskový LDL-cholesterol medzi
1,8 a 3,5 mmol/l (70 a 135 mg/dl).
c) Druhou kategóriou sú pacienti s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom, u ktorých je odporúčaná cieľová hodnota LDL-cholesterolu <2,6 mmol/l (100 mg/dl) alebo zníženie o najmenej 		
50 %, ak je východiskový LDL-cholesterol medzi 2,6 a 5,2 mmol/l
(100 a 200 mg/dl).
d) Nedošlo v nich k žiadnej zmene oproti starším Odporúčaniam
ESC/EAS pre manažment dyslipidémií z roku 2011.

3. Vyberte správne tvrdenie o statínoch:
a) Sú základným kameňom v liečbe dyslipidémie.
b) Podľa medicíny založenej na dôkazoch (EBM) redukujú 		
kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu iba v primárnej prevencii.
c) Podľa EBM redukujú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu
iba u mužov vo vyššom veku.
d) Statíny stačia v monoterapii.

4. Pre výsledky štúdie DYSIS-I neplatí:
a) 83 % pacientov s dokumentovaným kardiovaskulárnym 		
ochorením, napriek liečbe statínom, nedosahuje cieľovú hodnotu
LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l.
b) Iba 17 % pacientov s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením dosahuje cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l.
c) 87 % pacientov s DM 2. typu, napriek liečbe statínom, nedosahuje
cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l.
d) Iba 22 % pacientov s DM 2. typu dosahuje cieľovú hodnotu
LDL-cholesterolu ≤1,8 mmol/l.

5. Vyberte správne tvrdenie o odporúčaniach
pre kombinačnú liečbu:
a) Predpíšte gemfibrozil až do najvyššej odporúčanej dávky alebo
najvyššej tolerovateľnej dávky na dosiahnutie cieľa
(trieda odporúčaní I, úroveň dôkazov A).
b) V prípade intolerancie gemfibrozilu by mal byť zvážený statín
alebo n-3 mastné kyseliny alebo ich kombinácie (trieda 		
odporúčaní IIa, úroveň dôkazov C).
c) Ak cieľ nie je dosiahnutý, mala by byť zvážená kombinácia gemfibrozilu so statínom (trieda odporúčaní IIa, úroveň dôkazov B).
d) U pacientov s veľmi vysokým rizikom, s pretrvávajúcim vysokým
LDL-cholesterolom napriek liečbe s maximálnou tolerovanou 		
dávkou statínu, v kombinácii s ezetimibom alebo u pacientov 		
s intoleranciou statínov, je možné zvážiť inhibítor PCSK 9
(trieda odporúčaní IIb, úroveň dôkazov C).

6. Pre inhibítory PCSK9 platí:
a) Prvým inhibítorom PCSK9 na Slovensku bol evolokumab, ktorý bol
uvedený na trh 1. novembra 2016.
b) Druhým inhibítorom PCSK9 na Slovensku bol alirokumab, ktorý
bol uvedený na trh 1. januára 2017.
c) Oba lieky sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia 		
po splnení indikačných a preskripčných obmedzení a po schválení
revíznym lekárom poisťovne.
d) Alirokumab a evolokumab majú úplne odlišné indikačné obmedzenia.

7. Pre alirokumab neplatí:
a) Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov po zlyhaní 		
hypolipidemickej liečby v maximálnych tolerovaných dávkach
v trvaní minimálne 7 mesiacov (6 mesiacov liečby statínom
a 1 mesiac liečby ezetimibom) alebo v trvaní minimálne
1 mesiac s ezetimibom u pacientov s dokumentovanou 		
intoleranciou alebo kontraindikáciou statínovej liečby.
b) Podmienkou hradenej liečby je konzumácia alkoholu, fajčenie
a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného nezdravého 		
stravovania s vysokým obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov
spolu s trojmesačnou fyzickou inaktivitou.
c) Pri hodnotách BMI nad 30 kg/m2 je podmienkou začiatku
hradenej liečby hypolipidemikami pokles hmotnosti najmenej
o 3 kg po trojmesačnom diétnom režime.
d) Ak po mesačnej liečbe nedôjde k zlepšeniu klinického stavu 		
pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

8. Vyberte nesprávne tvrdenie o evolokumabe:
a) Je indikovaný u pacientov s nonfamiliárnou 			
hypercholesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou
s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou
LDL-cholesterolu ≥4 mmol/l a ktorí majú invazívnym alebo
neinvazívnym vyšetrením (napr. koronarografia, záťažová 		
echokardiografia, USG) dokumentované kardiovaskulárne
ochorenie: * AKS (predchádzajúci IM alebo nestabilnú
AP vyžadujúcu hospitalizáciu); * chronickú ICHS; * ischemickú
NCMP; *PAO; * revaskularizačné výkony na koronárnych
(PCI alebo CABG) a ostatných artériách.
b) Je indikovaný u pacientov s nonfamiliárnou 			
hypercholesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou 		
s veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou
LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l, t.j. pacientov s najmenej 		
dvomi predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi príhodami alebo 		
polyvaskulárnym ochorením.
c) Je indikovaný u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou:
s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody s hladinou 		
LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l a ktorí majú invazívnym alebo
neinvazívnym vyšetrením (napr. koronarografia, záťažová 		
echokardiografia, USG) dokumentované kardiovaskulárne 		
ochorenie: * AKS (predchádzajúci IM alebo nestabilnú AP 		
vyžadujúcu hospitalizáciu); * chronickú ICHS; * ischemickú NCMP;
*PAO; * revaskularizačné výkony na koronárnych (PCI alebo CABG)
a ostatných artériách.
d) Je indikovaný u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou
bez kardiovaskulárneho ochorenia, u ktorých pretrváva hladina
LDL-cholesterolu ≥3,5 mmol/l.

9. Vyberte správne tvrdenie o inhibítoroch PCSK9:
a) Možnosť indikácie novej, potentnej liečby PCSK9 inhibítormi 		
prichádza vtedy, ak statín a ezetimib nestačí, alebo je táto
kombinácia, prípadne jeden z dvojice preparátov netolerovaný 		
alebo sprevádzaný závažnými svalovými alebo hepatálnymi 		
nežiadúcimi účinkami.
b) Pokles hodnôt LDL-cholesterolu sa na kombinačnej liečbe 		
pohybuje na úrovni vyše 70 %.
c) Pokles hodnôt LDL-cholesterolu sa v prípade monoterapie PCSK9inhibítormi pohybuje na úrovni 60 %.
d) Inhibítory PCSK9 neovplyvňujú Lp(a).

10. Vyberte nesprávne tvrdenie:
a) Redukcia hodnôt LDL-cholesterolu je predpokladom regresie 		
aterosklerózy.
b) Pokles LDL-cholesterolu o 1 mmol/l je sprevádzaný výrazným 		
poklesom kardiovaskulárnej morbidity a mortality o 22 %.
c) Statíny (s/bez ezetimibu) sú základným kameňom liečby
a u väčšiny pacientov stačia na dosiahnutie prísnych cieľov.
d) Obavy z „príliš veľkej redukcie“ LDL-cholesterolu nie sú na mieste.
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