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Inkretinová léčba diabetu  
a kardiovaskulární komplikace
Martin Haluzík
Centrum diabetologie IKEM a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha

Kardiovaskulární komplikace jsou hlavní příčinou zvýšené mortality u nemocných s diabetem 2. typu. Proto je důležitým 
cílem léčby diabetiků 2. typu snížení jejich celkového kardiovaskulárního rizika a tím i kardiovaskulární morbidity a mor‑
tality. K tomu je nutná intenzivní intervence klasických rizikových faktorů, tedy léčba dyslipidemie, arteriální hypertenze, 
zákaz kouření a změna životního stylu. Velmi důležitá je také uspokojivá kompenzace diabetu a pokud možno i použití 
antidiabetik s pozitivním vlivem na kardiovaskulární komplikace.
Inkretinová léčba zahrnuje přístup založený na zvýšení endogenních hladin antidiabeticky působícího glukagon ‑like pep‑
tidu‑1 (GLP‑1) pomocí zablokování jeho štěpení dipeptidyl ‑peptidázou 4 (DPP‑4 inhibitory neboli gliptiny) nebo podávání 
GLP‑1 agonistů, které mají díky modifikované struktuře podstatně delší poločas než endogenní GLP‑1 a působí po vazbě 
na receptor pro GLP‑1.
Cílem tohoto článku je shrnout použití těchto dvou lékových skupin – gliptinů a GLP‑1 agonistů – u pacientů s diabetem 
2. typu se zaměřením na jejich kardiovaskulární účinky a ovlivnění kardiovaskulárních komplikací.
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Incretin-based treatment of diabetes and cardiovascular complications
Cardiovascular complications are main cause of increased mortality in patients with type 2 diabetes. Decrease of overall car‑
diovascular risk and subsequently cardiovascular morbidity and mortality in type 2 diabetes patients is therefore an important 
treatment aim. To this end, intensive intervention of classical risk factors such as dyslipidemia, arterial hypertension, smoking 
along with lifestyle intervention is necessary. Good diabetes control optimally with the use of antidiabetic medication and 
smoking with positive effect on cardiovascular complication is of high importance as well. 
Incretin‑based therapy includes an approach based on an increase of endogenous GLP‑1 concentrations by inhibition of its 
breakdown by dipeptidyl‑peptidase 4 (DPP‑4 inhibitors or gliptins) or he use of GLP‑1 receptor agonists that owing to mod‑
ified structure have much longer half‑life than endogenous GLP‑1 and act the use through stimulation of GLP‑1 receptor. 
The aim of this paper is to summarize the use of these two groups of antidiabetic drugs – gliptins and GLP‑1 receptor agonists – in 
patients with type 2 diabetes focusing on the their cardiovascular effects and their influence on cardiovascular complications.      

Key words: Type 2 diabetes mellitus, cardiovascular complications, incretin ‑based therapy, gliptins, GLP‑1 receptor agonists.

Úvod
Stoupající prevalence obezity a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) 

je celosvětovým problémem, který se nevyhýbá ani České republice 

(1). Komplexní důvody tohoto stavu (nadměrný příjem energeticky 

bohaté stravy, snižující se fyzická aktivita, genetická zátěž) jsou dobře 

popsány, jejich účinné ovlivnění je však velmi obtížné a v praxi jen 

omezeně realizovatelné.

Obezita je zásadním rizikovým faktorem pro vznik inzulinové re‑

zistence a u predisponovaných jedinců později pro rozvoj DM 2. typu 

(2). Zároveň obezita přispívá ke vzniku a rozvoji poruchy metabo‑

lismu lipidů, arteriální hypertenze, prokoagulačního stavu a  řadě 

dalších odchylek, které jsou společně označovány jako metabolický 

syndrom či syndrom inzulinové rezistence (3). Přítomnost tohoto 

syndromu vede k významnému zvýšení kardiovaskulární morbidity 
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a mortality, které se dále prohlubují u pacientů s neuspokojivou 

kompenzací DM 2. typu (4).

Současná léčba DM 2. typu dokáže u řady pacientů kompenzaci 

významně zlepšit. Klasická antidiabetika (inzulin, deriváty sulfonylurey, 

glinidy, pioglitazon) vedou často ke zvyšování hmotnosti a také k po‑

stupnému zhoršování funkce β ‑buněk (5). Léčba deriváty sulfonylurey 

a inzulinem navíc zvyšuje riziko hypoglykemie, která může mít řadu 

závažných důsledků včetně prohloubení kardiovaskulárního rizika (6).

Inkretinová léčba zahrnuje přístup založený na zvýšení endogen‑

ních hladin antidiabeticky působícího glukagon ‑like peptidu‑1 (GLP‑1) 

pomocí zablokování jeho štěpení dipeptidyl ‑peptidázou 4 (DPP‑4) – 

DPP‑4 inhibitory neboli gliptiny – nebo podávání GLP‑1 agonistů, 

které mají díky modifikované struktuře podstatně delší poločas než 

endogenní GLP‑1 a působí po vazbě na receptor pro GLP‑1 (7). Tato 

léčba byla také od svého uvedení na trh spojována s velkými nadějemi, 

jak pokud jde o snížení kardiovaskulárního rizika, tak i možnou ochranu 

beta ‑buněk. Zpomalení progresivního úbytku beta ‑buněk zatím v klinic‑

kých studiích u inkretinové léčby potvrzeno nebylo. Zatímco u gliptinů 

byl prokázán neutrální vliv na kardiovaskulární komplikace jednoznačně 

potvrzeno nebylo, řada GLP‑1 agonistů v kardiovaskulárních studiích 

snížila výskyt kardiovaskulárních komplikací a některé z nich i celkovou 

a kardiovaskulární mortalitu (8).

Antidiabetická léčba 
a kardiovaskulární komplikace

Antidiabetická léčba byla tradičně hodnocena na základě účinnosti 

při zlepšení kompenzace diabetu posuzované jako snížení glykova‑

ného hemoglobinu (HbA1c) v kombinaci se sledováním bezpečnosti 

a nežádoucích účinků (vzestup hmotnosti, výskyt hypoglykemií atp.). 

Studie nutné k registraci nových antidiabetik nemusely být dlouhodobé 

(obvykle trvaly 6 měsíců, výjimečně 1 rok) a nebyl v nich systematicky 

sledován vliv na kardiovaskulární komplikace. Teprve v devadesátých 

letech a především v prvním desetiletí 21. století byly více prováděny 

studie primárně zaměřené na otázku, zda zlepšení kompenzace diabetu 

intenzivní antidiabetickou léčbou povede také ke snížení rizika kardio‑

vaskulárních komplikací. Na základě jasné korelace mezi neuspokojivou 

kompenzací diabetu a zvýšením rizika kardiovaskulárních komplikací 

bylo předpokládáno, že strategie intenzivnější léčby diabetu vedoucí 

ke zlepšení kompenzace bude mít za následek i snížení četnosti kardi‑

ovaskulárních komplikací.

Zásadní informace o vlivu antidiabetik na kardiovaskulární kom‑

plikace (před zavedením inkretinové léčby a gliflozinů) tak pochá‑

zejí především z britské studie UKPDS a  jejího prodloužení a ze 

studií ADVANCE, ACCORD a VADT. Studie UKPDS byla prováděna 

u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu dosud bez 

kardiovaskulárních komplikací (9). Tato studie prokázala, že časná 

intenzivní léčba diabetu vede ve srovnání s léčbou méně intenzivní 

ke snížení kardiovaskulární mortality i morbidity, a to již po deseti 

letech v případě metforminu, respektive po ještě delším časovém 

období (zjištěno až při prodlouženém sledování) v případě derivátů 

sulfonylurey či inzulinu. Do studie však bylo z dnešního pohledu 

zařazeno relativně málo pacientů, a tak její výsledky nejsou zejména 

v kardiologických kruzích považovány za dostatečně přesvědčivé.

Studie ADVANCE, ACCORD a VADT byly provedeny naopak u paci‑

entů s delším trváním neuspokojivě kompenzovaného diabetu a s vy‑

sokým kardiovaskulárním rizikem (10–12). Tyto studie neprokázaly, že 

by intenzivní antidiabetická léčba pozitivně ovlivnila kardiovaskulární 

komplikace či mortalitu. Naopak výskyt mikrovaskulárních komplika‑

cí (zejména diabetické nefropatie) při intenzivnější léčbě významně 

poklesl. Diabetická větev studie ACCORD byla dokonce předčasně 

ukončena pro neočekávané zjištění zvýšené mortality u intenzivně 

léčených pacientů (13). Přesný důvod zvýšené mortality u intenzivně 

léčených pacientů nebyl dosud objasněn. Lze nicméně předpokládat, 

že se jednalo o zvýšení rizika hypoglykemie. Intenzivní léčba v těchto 

Tab. 1. Kardiovaskulární studie s GLP-1 agonisty
ELIXA LEADER SUSTAIN-6 EXSCEL HARMONY REWIND PIONEER 6

testovaný lék lixisenatid liraglutid semaglutid s.c. exenatid Albiglutid dulaglutid semaglutid p.o
počet pacientů 6068 9340 3297 14752 9463 9901 3183

+ KVO  100 % 72,4 % 72,2 % 73,1 % 100 % 31,5% 84,7 %

medián sledování 25 měsíců 45,6 měsíců 25,2 měsíců 38,4 měsíců 19,2 měsíců 64,8 měsíců 15,9 měsíců

MACE-3 endpoint
13,4 % vs. 13,2 %

13,0 % vs. 14,9 %
HR 0,87

6,6 % vs. 8,9 %
HR 0,74

11,4 % vs. 12,2 %,
7 % vs. 9 %

HR 0,78
12,0 % vs. 13,4 %

HR 0,88
3,8 % vs. 4,8 %

nefatální IM
8,9 % vs. 8,6 % 6,0 % vs. 6,8 % 2,9 % vs. 3,9 % 6,2 % vs. 6,4 %

2,43 vs. 3,26
HR 0,75

4,1 % vs. 4,3 % 2,3 % vs. 1,9 %

nefatální CMP
2,2 % vs. 2,0 % 3,4 % vs. 3,8 %

1,6 % vs. 2,7 %
HR 0,61

2,1 % vs. 2,4 % 1,25 % vs. 1,45 %
2,7 % vs. 3,5 %

HR 0,76
0,8 % vs. 1,0 %

úmrtí z KV příčin
5,1 % vs. 5,2 %

4,7 % vs. 6,0 %
HR 0,78

2,7 % vs. 2,8 % 4,6 % vs. 5,2 % 3 % vs. 3 % 6,4 % vs. 7,0 %
0,9 % vs. 1,9 %

HR 0,49
hospitalizace 
pro srdeční selhání 4,0 % vs. 4,2 % 4,7 % vs. 5,3 % 3,6 % vs. 3,3 % 3,0 % vs. 3,1 %

samostatně 
neuvedeno

4,3 % vs. 4,6 % 1,3 % vs. 1,2 %

celková mortalita
7,0 % vs. 7,4 %

8,2 % vs. 9,6 %
HR 0,85

3,8 % vs. 3,6 %
6,9 % vs. 7,9 %

HR 0,86
2,44 vs. 2,56 10,8 % vs. 12,0 %

1,4 % vs. 2,8 %
HR 0,51

+ KVO – podíl nemocných s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním, MACE-3 endpoint – výskyt KV úmrtí, nefatálních infarktů myokardu a nefatálních cévních 
mozkových příhod, IM – infarkt myokardu, CMP – cévní mozková příhoda. 
Tučně jsou (spolu s HR – hazard ratio) zvýrazněny výsledky, kdy byly rozdíly v četnosti příhod mezi skupinou s testovaným lékem a placebem statisticky významné v pří-
padě studie, respektive horní limit 95 % intervalu spolehlivosti (CI) byl nižší než 1 (studie PIONEER 6)
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studiích totiž obvykle odpovídala nasazení či intenzifikací inzulinote‑

rapie, což s sebou zvýšení rizika hypoglykemie nevyhnutelně přináší.

Zcela zásadním mezníkem v diskuzi o kardiovaskulární bezpečnosti 

antidiabetik byla metaanalýza publikovaná Nissenem a spoluautory 

2007 prokazující zvýšení rizika kardiovaskulárních komplikací při léčbě 

tehdy oblíbeným a často využívaným antidiabetikem rosiglitazonem 

(agonista PPAR ‑γ receptorů) (14). Na základě intenzivní debaty o kar‑

diovaskulárních efektech rosiglitazonu přijaly regulační agentury – 

americká FDA i Evropská medicínská agentura doporučení, ukládající 

všem výrobcům antidiabetik nově uváděných na trh provedení studie 

potvrzující jejich kardiovaskulární bezpečnost. To je hlavní důvod, proč 

v případě inkretinové léčby i další nové skupiny antidiabetik gliflozinů 

mají prakticky všechny nové léky z těchto skupin provedenu prospek‑

tivní dvojitě slepou placebem kontrolovanou studii zaměřenou na 

kardiovaskulární bezpečnost.

Antidiabetické a další metabolické 
účinky gliptinů a GLP-1 agonistů

Inkretinová léčba je v rámci terapeutického algoritmu DM 2. typu 

léčbou druhé volby do kombinace k metforminu, který u diabetu 2. typu 

zůstává dle aktuálních doporučení lékem první volby (15). Schéma 

současného algoritmu léčby DM 2. typu vytvořeného na základě kon‑

senzu Americké diabetologické asociace (ADA) a Evropské asociace pro 

studium diabetu (EASD) ukazuje obrázek 1.

Antidiabetické účinky obou skupin inkretinových léků jsou založeny 

na působení zprostředkovaném GLP‑1 receptory (16). U většiny diabetiků 

2. typu je přítomna dysfunkce inkretinového systému projevující se 

nedostatečným vzestupem GLP‑1 po příjmu potravy (kdy u zdravých 

jedinců výrazně stoupá jeho sekrece) (17). V případě gliptinů dochází 

inhibicí DPP‑4 k normalizaci hladin GLP‑1. GLP‑1 agonisté dosahují při 

léčebném podávání vyšších až farmakologických hladin, což je důvo‑

dem, že mají některé účinky nad rámec působení gliptinů (18).

Gliptiny (v České republice je k dispozici sitagliptin, vildagliptin, 

saxagliptin, alogliptin a linagliptin) jsou účinná antidiabetika (účinnost 

je srovnatelná například s deriváty sulfonylurey), mezi jejichž výhody 

patří relativně nízký výskyt nežádoucích účinků a především fakt, že na 

rozdíl od derivátů sulfonylurey nevyvolávají hypoglykemii a nezvyšují 

tělesnou hmotnost (19). Zvýšení endogenního GLP‑1 vede ke stimu‑

laci sekrece inzulinu a snížení tvorby hyperglykemicky působícího 

glukagonu. Velmi výhodné je podávání gliptinů mimo jiné u starších 

pacientů a u nemocných s renální insuficiencí (20). Oblíbené je také 

jejich podávání ve fixních kombinacích s metforminem (21). Naděje 

na zpomalení progrese diabetu potlačením úbytku beta ‑buněk však 

u gliptinů nebyly klinickými studiemi potvrzeny.

Synteticky připravení GLP‑1 agonisté (v České republice je k dis‑

pozici exenatid, lixisenatid, liraglutid, semaglutid a dulaglutid) mají 

dostatečně dlouhý poločas díky rezistenci k účinku DPP‑4 a působí 

po vazbě na GLP‑1 receptor (22, 23). Tyto léky vedou u diabetiků 

2. typu k významnému zlepšení kompenzace diabetu podobně 

jako gliptiny díky stimulaci inzulinové sekrece a poklesu hladin 

glukagonu. Zároveň vedou k poklesu příjmu potravy, zpomalení 

vyprazdňování žaludku, ke snížení tělesné hmotnosti a také k mír‑

Obr. 1. Algoritmus léčby DM 2. typu dle společného konsensu ADA a EASD aktualizovaného v roce 2020
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nému poklesu systolického i diastolického krevního tlaku a zlepšení 

zejména postprandiální glykemie. Kombinace účinků GLP‑1 agonistů 

je v rámci stávajícího portfolia antidiabetických léků včetně inzulinu 

unikátní. Mezi další výhody GLP‑1 agonistů patří minimální výskyt 

hypoglykemií a  také komplementarita jejich působení k účinkům 

dalších perorálních antidiabetik i  inzulinu. Na rozdíl od gliptinů 

jsou GLP‑1 agonisté podáváni injekčně (obvykle 1× denně nebo 

1× týdně) a jejich aplikace je spojena s poněkud vyšším výskytem 

nežádoucích účinků – zejména gastrointestinálních (bolesti břicha, 

nauzea, zvracení, průjem) (24, 25). Tyto nežádoucí účinky se však 

obvykle nejvíce vyskytují na počátku léčby a po několika týdnech 

podávání se významně zmírňují až zcela mizí.

Kardiovaskulární účinky GLP-1, 
gliptinů a GLP-1 agonistů

Receptory pro GLP‑1 jsou kromě gastrointestinálního traktu 

přítomny také v centrálním nervovém systému, v myokardu (zde 

zřejmě převážně v sinoatriálním nodu), v buňkách hladké svaloviny 

cév, v endoteliálních buňkách a v makrofázích (26). Navázání GLP‑1 

na receptor stimuluje produkci cyklického adenozin monofosfátu 

a aktivaci proteinkinázy A, což vede v myokardiálních buňkách 

ke zvýšení vychytávání glukózy a obecně k pozitivně inotropním 

účinkům. Podávání GLP‑1 vedlo u diabetiků 2. typu ke snížení cévní 

rezistence a  také ke zlepšení endoteliální dysfunkce (27). Kromě 

popsaných vlivů GLP‑1 na myokard a endotel mohou být pozitivní 

účinky tohoto hormonu také zčásti zprostředkovány jeho působením 

na aterosklerotický proces (28).

Kromě studií zaměřených na podávání exogenního GLP‑1 se po‑

dobně efektivní zdá být i podání GLP‑1 agonistů a v experimentu 

i některých gliptinů.

Kardiovaskulární studie 
s gliptiny a GLP-1 agonisty

V současné době jsou k dispozici výsledky 3 kardiovaskulárních 

studií, kde byl porovnáván vliv gliptinů vs. placeba na výskyt kardio‑

vaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu zároveň léčených standardní 

antidiabetickou léčbou (studie SAVOR ‑TIMI se saxagliptinem (29), studie 

TECOS se sitagliptinem (30), studie EXAMINE s alogliptinem) (31). Výsledky 

pro všechny testované gliptiny byly stran kardiovaskulární bezpečnosti 

(kombinovaný endpoint smrti z kardiovaskulárních příčin, nefatálního 

infarktu myokardu a nefatálních cévních mozkových příhod) neutrální 

s výjimkou zvýšení rizika hospitalizace pro srdeční selhání ve studii SAVOR‑

‑TIMI se saxagliptinem a naznačené podobné tendence s alogliptinem 

(29, 31). Za podrobnější zmínku stojí studie CAROLINA, která na rozdíl od 

předchozích tří studií neporovnávala účinky linagliptinu na kardiovasku‑

lární komplikace s placebem, ale s derivátem sulfonylurey glimepiridem 

(32). Tato studie prokázala, že přidání linagliptinu u diabetiků 2. typu 

s vysokým kardiovaskulárním rizikem má na kombinovaný cíl – smrt 

z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní 

mozkové příhody – srovnatelný vliv jako podávání derivátu sulfonylurey 

glimepiridu (32). Glimepirid byl sice spojen s významně vyšším výsky‑

tem hypoglykemií, ovšem toto zvýšení se nijak neprojevilo v ovlivnění 

kardiovaskulárních komplikací. Gliptiny tak lze obecně považovat za 

kardiovaskulárně bezpečné, ale nikoliv kardioprotektivní (33). V případě 

saxagliptinu a alogliptinu není dle SPC i aktuálních doporučení vhodné 

jejich podávání u pacientů s přítomností srdečního selhání (15, 34).

V současné době máme k dispozici výsledky 7 ukončených studií 

s podáváním GLP‑1 agonistů – studie ELIXA (lixisenatid) (35), studie 

LEADER (liraglutid) (36), studie EXCEL (exenatid 1× týdně) (37), studie 

SUSTAIN 6 (semaglutid 1× týdně s.c) (38), studie REWIND (dulaglutid 

1× týdně) (39), studie HARMONY (albiglutid 1× týdně) (40) a studie 
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Obr. 2A. Čas od počátku do první potvrzené MACE (primární endpoint) u subjektů ve studii SUSTAIN 6 celkově. *Superiorita nebyla předem specifikovaná. 
Kaplan–Meierovy odhady: Coxův model proporcionálních rizik pro čas od randomizace do první MACE, potvrzené EAC, v celkovém analyzovaném souboru 
a léčba podle interakce podskupin, v případě relevance, jako fixní faktor(y). Data byla sloučena pro skupiny se semaglutidem, resp. pro skupiny s placebem. CI, 
interval spolehlivosti; KV, kardiovaskulární; EAC, Komise pro posuzování příhod; HR, poměr rizik; MACE, významná nežádoucí kardiovaskulární příhoda.
Marso SP et al. N Engl J Med 2016; 375: 1834–1844.

Počet subjektů v riziku
Semaglutid 1648 1619 1601 1584 1568 1543 1524 1513

Placebo 1649 1616 1586 1567 1534 1508 1479 1466

Obr. 2. Primární kardiovaskulární endpoint (smrt z KV příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkové příhody) ve studii SUSTAIN 6 (s.c. 
semaglutid vs. placebo)
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PIONEER 6 (semaglutid p. o. 1× denně) (41). Podrobnější charakteristiky 

jednotlivých studií jsou shrnuty v tabulce 1.

Je třeba zdůraznit, že šlo (s výjimkou studie REWIND) o studie 

primárně designované jako non ‑inferioritní – tedy s cílem prokázat 

dle požadavku regulačních agentur, že kardiovaskulární bezpečnost 

podávaného GLP‑1 agonisty je srovnatelná s placebem. Všechny stu‑

die byly dvojitě slepé a randomizované a účinná látka nebo placebo 

byly přidávány ke stávající antidiabetické léčbě. Cílem bylo dosažení 

optimální kompenzace diabetu u všech pacientů tak, aby se konečné 

hodnoty HbA1c mezi aktivní a placebovou skupinou významněji nelišily.

Studie ELIXA s lixisenatidem a studie EXCEL s exenatidem podá‑

vaným 1× týdně neprokázaly signifikantní vliv těchto látek na kombi‑

novaný kardiovaskulární cíl (smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální 

infarkt myokardu, nefatální cévní mozkové příhody). V případě studie 

EXCEL však došlo ke snížení celkové mortality.

Ve studiích LEADER s liraglutidem, SUSTAIN 6 se subkutánně podá‑

vaným semaglutidem (Obr. 2.), i HARMONY s albiglutidem a REWIND 

s dulaglutidem (Obr. 3.) došlo k významnému poklesu kombinovaného 

kardiovaskulárního cíle. Ve studii PIONEER 6 srovnávající orální sema‑

glutid s placebem byl vliv na kardiovaskulární komplikace numericky 

vyšší pro semaglutid a byla potvrzena non ‑inferiorita, avšak nikoliv 

superiorita vůči placebu.

Ve studii LEADER (liraglutid) byla snížena celková i kardiovaskulární 

mortalita. V ostatních kardiovaskulárních studiích s GLP‑1 agonisty 

nebyla celková ani kardiovaskulární mortalita významně ovlivněna.

Jak inkretinová léčba snižuje kardiovaskulární 
komplikace a je efekt přítomen jen u některých 
GLP-1 agonistů?

V uvedených kardiovaskulárních studiích s GLP‑1 agonisty nedošlo 

ke snížení výskytu kardiovaskulárních komplikací v případě lixisenatidu 

a exenatidu, zatímco u ostatních GLP‑1 agonistů byla kardioprotektivita 

přítomná. Lze tedy říci, že nejde o efekt celé třídy, ale pouze vybraných 

preparátů. Neutrální vliv podávání gliptinů lze zřejmě do určité míry vy‑

světlit nižšími dosaženými hladinami GLP‑1 a nepřítomností pozitivních 

vlivů na tělesnou hmotnost, krevní tlak a lipidy.

Přesné vysvětlení rozdílů zodpovědných za různý efekt jednotli‑

vých GLP‑1 agonistů na kardiovaskulární komplikace je obtížné. Nabízí 

se poločas daného preparátu (významně kratší u  lixisenatidu než 

u ostatních), adherence pacientů k léčbě (byla relativně nízká ve studii 

EXCEL asi z důvodu relativně komplikované aplikace), případně rozdíly 

ve struktuře jednotlivých GLP‑1 agonistů (preparáty s nižší homologií 

s lidským GLP‑1 – exenatid a lixisenatid – kardiovaskulární komplikace 

neovlivnily) a také určité rozdíly v populacích jednotlivých studií.

Rovněž přesný mechanismus účinku GLP‑1 agonistů na snížení kar‑

diovaskulárních komplikací není zcela jasný. Z tvaru a charakteru křivek 

výskytu kardiovaskulárních komplikací a jejich rozdílů mezi placebovou 

a léčenou skupinou vyplývá, že efekt nastupuje v řádu roku až několika 

let podobně jako například ve studiích se statiny. To naznačuje efekt 

na stabilitu a progresi aterosklerotického plátu, což potvrzují i výsledky 

řady experimentálních studií. Zda jde opravdu převážně o tento me‑

chanismus nebo o kombinaci s jinými (vliv snížení hmotnosti, zlepšení 

dyslipidemie, poklesu krevního tlaku či zcela jiné mechanismy), ukáže 

až čas a výsledky dalších studií.

Z dalších možných mechanismů stojí za zmínku ještě nefroprotek‑

tivní efekt většiny GLP‑1 agonistů. V řadě studií zejména s liraglutidem, 

semaglutidem a dulaglutidem bylo prokázáno zpomalení progrese 

diabetické nefropatie – zejména snížení progrese a nového vzniku 

albuminurie. Vzhledem k těsné souvislosti diabetické nefropatie a kar‑

diovaskulárních komplikací může i toto snížení v dlouhodobějším 

horizontu přispívat ke kardioprotektivitě některých GLP‑1 agonistů.

Interpretace výsledků kardiovaskulárních 
studií: co z nich plyne pro klinickou praxi?

K interpretaci výsledků uvedených studií je třeba vycházet z toho, 

že populace pacientů se v rámci jednotlivých studií dosti významně 

lišila, což může být zčásti zodpovědné za rozdílné výsledky. Studie 

se také do značné míry lišily počtem pacientů, délkou trvání a řadou 

dalších parametrů.

Zatímco do většiny studií byli zařazeni převážně nebo výhradně 

pacienti s anamnézou prodělané kardiovaskulární příhody, ve studii 

REWIND (dulaglutid) tvořili více než 68 % populace nemocní v primární 

prevenci. Tato populace byla naopak minoritní ve studii LEADER (lirag‑

lutid), SUSTAIN 6 (semaglutid s.c.), EXSCEL (exenatid 1× týdně) i PIONEER 

6 (semaglutid p.o.). Studie HARMONY (albiglutid) a ELIXA zahrnovaly 

pouze pacienty v sekundární prevenci.

Z GLP‑1 agonistů, které jsou k dispozici v České republice, tak máme 

pro liraglutid k dispozici důkazy o snížení výskytu kardiovaskulárních 

komplikací i kardiovaskulární a celkové mortality a pro subkutánně 

podávaný semaglutid a dulaglutid důkazy o snížení kardiovaskulárních 

komplikací (kompozit smrti z kardiovaskulárních příčin, nefatálních cév‑

ních mozkových příhod a nefatálního infarktu myokardu). Aktualizovaná 

doporučení Americké diabetologické asociace/Evropské asociace pro 

studium diabetu doporučují nasazení GLP‑1 agonistů jako léků druhé 
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Obr. 3. Primární kardiovaskulární endpoint (smrt z KV příčin, nefatální 
infarkt myokardu, nefatální cévní mozkové příhody) ve studii REWIND 
(dulaglutid  vs. placebo)
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volby k metforminu u diabetiků 2. typu s přítomností kardiovaskulárních 

komplikací (stav po infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě atd.) 

i u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kde jsou díky studii 

REWIND důkazy o snížení kardiovaskulárních komplikací při podávání 

dulaglutidu i u nemocných v primární prevenci.

V případě liraglutidu i semaglutidu měla většina pacientů při 

zařazení do studie již anamnézu kardiovaskulární příhody, a výsledky 

lze tedy aplikovat především na pacienty v sekundární prevenci. 

Naopak v případě dulaglutidu byla většina populace ještě bez 

anamnézy kardiovaskulární příhody a pacienti tak odpovídali spíše 

populaci v primární prevenci. Lze předpokládat, že by působení 

všech tří GLP‑1 agonistů mohlo být u obou populací (v primární 

i v sekundární prevenci) podobné, avšak jasná data z klinických 

studií pro tyto závěry zatím nemáme.

Zatímco GLP‑1 agonisté se postupně propracovávají do čela algo‑

ritmu léčby diabetu 2. typu, gliptiny jsou vnímány jako spolehlivé léky 

s minimem nežádoucích účinků, ale bez přidané hodnoty nefro‑ či 

kardioprotektivity. Mohou se dobře uplatnit jako jednoduchá léčebná 

volba u nemocných, kde se chceme vyhnout nežádoucím účinkům 

a příliš komplikovanému léčebnému schématu. Jako velmi výhodné 

se jeví u nemocných bez komplikací v časných stadiích diabetu (zde 

bylo ve studii VERIFY v případě časného nasazení vildagliptinu proká‑

záno i zpomalení progrese diabetu oproti monoterapii metforminem 

(42) a také u starších pacientů a nemocných s poruchou renální či 

jaterní funkce.

Podpořeno MZ ČR – RVO („Institut klinické  

a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“) a RVO VFN 64165.
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