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Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.
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Vážení a milí přátelé,
píši stručný e-úvod k prvnímu výročnímu e-kongresu
o ateroskleróze, jakkoli jde o v pořadí již o 24. setkání
organizované Českou společností pro aterosklerózu.
Uvidíme se přes webové kamery a monitory počítačů,
budeme si psát přes webové rozhraní a jistě to nebude
takový zážitek, na který jsme si za ta předchozí léta zvykli. Vždyť potkat
se s kolegy při přednáškách nebo diskutovat u posterů a pak vše dokončit
v průběhu navazující společenské konverzace, bylo vždy velmi důležitou
součástí programu. Váhali jsme, zdali kongres úplně nevynechat a nezrušit.
Ale řekli jsme si, že se nedáme a přesunuli kongres do virtuálního prostředí. Bylo nutné připravený program zcela předělat, zkrátit, modifikovat. Ale
věřím, že se Vám bude líbit. Nakonec e-verze má i své výhody. Nestihnete-li
zajímavou přednášku v reálném čase, bude možné si ji prohlédnout později na portálu AtheroTV. Bude-li řečník střídat slidy příliš rychle, můžete
si ho zpomalit a k nejasnostem se vrátit. Zahraniční kolegové se připojí
z pohodlí svých kanceláří a tak máme možnost se vidět i s těmi, kteří by
jinak dlouhou cestu k nám do svých diářů těžko vtěsnali. Dovolte mi využít
příležitosti a všem prezentujícím, organizátorům i technickému štábu kongresu vyjádřit velké poděkování, bylo s tím hodně práce.
Nezbývá než popřát ostrý obraz a dobrý zvuk a hodně nových informací.

Michal Vrablík
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PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU
PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Vladimír Blaha, CSc.
Renata Cífková, CSc.
Tomáš Freiberger, Ph.D.
David Karásek, Ph.D.
Pavel Kraml, Ph.D.

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
GALÉN-SYMPOSION s. r. o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.gsymposion.cz
Hana Středová
e-mail: h.stredova@gsymposion.cz
Nikola Hrabovská – organizace kongresu, abstrakty
e-mail: n.hrabovska@gsymposion.cz
Zuzana Strouhalová – registrace
e-mail: registrace@gsymposion.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
členové pořádající společnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 Kč
ostatní účastníci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 Kč
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.
Daňové doklady vystavíme na vyžádání na adrese p.dubitzky@gsymposion.cz.
AKREDITACE
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK
a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK.
CERTIFIKÁTY
Potvrzení o účasti budou ke stažení od pondělí 7. prosince od 15.00 hod.
na webových stránkách https://www.gsymposion.cz/certifikat/.
ABSTRAKTY
Přijaté abstrakty budou publikovány v přesném znění zaslaném autorem
v elektronické verzi časopisu Atheroreview.

INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI
JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem kongresu je čeština a angličtina bez simultánního překladu.
POSTEROVÁ SEKCE
Postery budou vyvěšeny na webových stránkách www.kongrescsat.cz.
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NAŠI HOSTÉ Z EVROPY
prof. Raul D. Santos MD, MSc, PhD
Raul D. Santos is associate professor of cardiology and director
of the lipid clinic at the Heart Institute of the University of Sao
Paulo Medical School Hospital and senior researcher at the
Hospital Israelita Albert Einstein in Sao Paulo, Brazil
He’s the president of the International Atherosclerosis Society
and his main research interests are genetic dyslipidemias,
imaging on atherosclerosis and development of newer
therapies for blood lipid abnormalities.
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prof. Maciej Banach, MD, PhD, FNLA, FAHA, FESC
Prof. Maciej Banach was an Undersecretary of State at the
Ministry of Science and Higher Education of the Republic of
Poland (2010-2012). He is a President of Polish Mother’s Memorial
Hospital - Research Institute (PMMHRI) (February 2014-), Head of
Cardiovascular Research Centre at University of Zielona Gora, full
Professor of Cardiology at the Medical University of Lodz (MUL)
and PMMHRI, Head of Foreign Affairs Office (2012-2014), Head of
Department of Hypertension (2008-) at the Medical University of
Lodz and Professor in the Department of Nephrology, Hypertension
and Family Medicine, Chair of Nephrology and Hypertension, at the
WAM University Hospital in Lodz, Poland (2009-).
He is a member of the Executive Committee of European
Atherosclerosis Society (EAS) working as an Advisor in Matters
related to European Union Relations/Contacts, and the International
Atherosclerosis Society (IAS) Regional Federation Executive
Committee Member for Europe. He is a Founder and Head of the
Polish Lipid Association (PoLA) (2011-) - the official partner of
National Lipid Association (NLA, US) and Lodz Chapter of Polish
Society of Hypertension (2009-). He is the founder of the Lipid and
Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC; lbpmcgroup.
umed.pl) Group (2012-) – a group of over 150 worldwide experts
aimed to investigate the most important issues in the field of lipid
disorders, hypertension, nutrition and cardiovascular risk, as well as
the International Lipid Expert Panel (ILEP; ilep.eu) (2015-), currently
with >50 national society members, which has been founded to
prepare recommendations in the area of preventive cardiology in
the most debatable issues that have not been covered in the existing
guidelines. He is a member of 2 largest worldwide databases – the
Global Burden of Disease (GDB) (University of Washington, Seattle,
US) and Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration
(NCD-RisC, Imperial College of London, UK). He is also Founder and
President of the foundation – Think-Tank “Innovation for Health”,
which gathers six main health research institutes and over 40
medical business representatives in Poland with main aim to make
innovations in the medical area in Poland. He is a Visiting Professor
of University of Alabama at Birmingham (UAB) and University of
Medicine and Pharmacy Victor Babes in Timisoara, Romania (2014-).
His main area of scientific interests concerns hypertension aspects
(risk stratification, prehypertension, new biomarkers, optimal level
of BP - J-curve phenomenon, pharmacotherapy/combined therapy,
prevention, complications), lipid disorders (risk stratification, new
biomarkers, diagnosis, rare diseases), dyslipidemia therapy (statins,
new drugs, combined treatment) and new drugs in CVD therapy.
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SCHÉMA ODBORNÉHO PROGRAMU
ČTVRTEK 3. 12. 2020
13.50 – 14.00

Zahájení kongresu

14.00 – 15.00

EPIDEMIOLOGIE ATEROSKLEROTICKÝCH
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

15.00 – 15.10

přestávka

15.10 – 15.50

HOSTÉ Z JINÉHO OBORU

15.50 – 16.00

přestávka

16.00 – 16.40

RIZIKOVÉ FAKTORY A UKAZATELE CÉVNÍHO
POŠKOZENÍ A ATEROSKLERÓZY

16.40 – 16.50

přestávka

16.50 – 17.50

ATEROSKLERÓZA U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

PÁTEK 4. 12. 2020
13.00 – 13.50

WORKSHOP: KOUŘENÍ

13.50 – 14.00

přestávka

14.00 – 14.45

TERAPIE DYSLIPOPROTEINEMIÍ A OVLIVNĚNÍ
KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA

14.45 – 15.50

NAŠI HOSTÉ (NEJEN) Z EVROPY

15.50 – 16.00

přestávka

16.00 – 16.50

VROZENÉ DYSLIPIDEMIE, ZAMĚŘENO NA FAMILIÁRNÍ
HYPERCHOLESTEROLEMII

16.50 – 17.00

přestávka

17.00 – 17.25

PREZENTACE VÍTĚZNÉ PUBLIKACE, PREZENTACE
VÍTĚZNÉHO POSTERU

17.25 – 18.15

WORKSHOP: ZOBRAZENÍ ATEROSKLERÓZY
V AMBULANCÍCH LIPIDOLOGŮ A DIABETOLOGŮ

SOBOTA 5. 12. 2020
9.00 – 9.50

WORKSHOP: MASTNÉ KYSELINY

9.50 – 10.00

přestávka

10.00 – 10.50

WORKSHOP: ATEROSKLERÓZA A JEJÍ OVLIVNĚNÍ
U DIABETIKŮ - ROK 2020

10.50 – 11.00

přestávka

11.00 – 12.00

HOT LINES

12.00

ZAKONČENÍ
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ODBORNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2020
13.50 – 14.00

ZAHÁJENÍ
Michal Vrablík

14.00 – 15.00 EPIDEMIOLOGIE ATEROSKLEROTICKÝCH
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
předsedající: M. Vrablík

14.00 – 14.20

Boj proti ateroskleróze i v době covidu trvá
M. Vrablík /Praha/

14.20 – 14.30

Role zánětu u aterosklerózy a možné způsoby jeho
ovlivnění
J. Bruthans /Praha/

14.30 – 14.40

Klinická realita v dosahování doporučené cílové hodnoty
LDL u pacientů v sekundární prevenci ICHS v projektu
EUROASPIRE
O. Mayer, J. Bruthans, P. Vorlíčková, J. Gelžinský, M. Mateřánková,
R. Cífková, J. Filipovský /Plzeň/

14.40 – 14.55

Hypertenze a lipidy v české populaci. Vzájemné vztahy
a dlouhodobé trendy
R. Cífková /Praha/

14.55 – 15.00

diskuze

15.00 – 15.10

přestávka

15.10 – 15.50

HOSTÉ Z JINÉHO OBORU
předsedající: H. Rosolová

15.10 – 15.30

COVID
M. Vašáková /Praha/

15.30 – 15.45

Covid a cévní postižení
H. Rosolová /Plzeň/

15.45 – 15.50

diskuze

15.50 – 16.00

přestávka
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16.00 – 16.40 RIZIKOVÉ FAKTORY A UKAZATELE CÉVNÍHO
POŠKOZENÍ A ATEROSKLERÓZY
předsedající: M. Vrablík

16.00 – 16.10

Hypertriglyceridemický pas u nemocných s diabetem
2. typu, jeho vztah k ukazatelům cévního poškození
D. Karásek, J. Spurná, D. Mačáková, L. Cibičková, V. Kučerová,
L. Slavík /Olomouc/

16.10 – 16.20

Hyperlipoproteinemie navozená inhibitory TNF-alfa
u pacientů s autoimunitním onemocněním
P. Kraml /Praha/

16.20 – 16.30

Changes in circulating stem cells and endothelial
progenitor cells over a 12-month period after
implantation of a continuous-flow left ventricular
assist device
P. Ivák /Praha/

16.30 – 16.40

Membrane and soluble endoglin role in cardiometabolic
disorders
P. Nachtigal, M. Vicen, I. C. Igreja e Sá, K. Tripská, B. Vitverová,
I. Najmanová, S. Eissazadeh, S. Mičuda /Hradec Králové/

16.40 – 16.50

přestávka

16.50 – 17.50 ATEROSKLERÓZA U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH
blok připravený Českou onkologickou společností ČLS JEP

předsedající: T. Štulc

16.50 – 17.05

Ateroskleróza jako problém interní onkologie
B. Melichar /Olomouc/

17.05 – 17.20

Riziko kardiovaskulárních onemocnění při systémové
léčbě urologických malignit
H. Študentová /Olomouc/

17.20 – 17.35

Karcinom prsu a rizikové faktory aterosklerózy
H. Kalábová /Olomouc/

17.35 – 17.50

diskuze
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PÁTEK 4. PROSINCE 2020
13.00 – 13.50 WORKSHOP: KOUŘENÍ
předsedající: M. Vrablík

13.00 – 13.10

Kouření a COVID
E. Králíková /Praha/

13.10 – 13.40

Klady a zápory elektronických cigaret
P. Hájek /Londýn, Velká Británie/

13.40 - 13.50

diskuze

13.50 – 14.00

přestávka

14.00 – 14.45 TERAPIE DYSLIPOPROTEINEMIÍ A OVLIVNĚNÍ
KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA
předsedající: J. Piťha

14.00 – 14.10

Využití fixní kombinace hypolidemik v praxi
L. Zlatohlávek /Praha/

14.10 – 14.20

Apolipoprotein B - má šanci v širší klinické praxi?
V. Soška /Brno/

14.20 – 14.30

Souvislost GGT s (mikro)vaskulárním postižením žen
s diabetes mellitus 1. typu
J. Piťha, P. Piťhová /Praha/

14.30 – 14.40

Využití inhibitorů PCSK9 v léčbě hypercholesterolemie
u pacientů s myopatií asociovanou se statiny (SAM)
V. Blaha, P. Vyroubal, E. Havel /Hradec Králové/

14.40 – 14.45

diskuze

14.45 – 15.50 NAŠI HOSTÉ (NEJEN) Z EVROPY
předsedající: M. Vrablík

14.45 – 15.15

Immediate Lipid lowering combination therapy? When,
whom and why?
Maciej Banach /Łódź, Polsko/
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15.15 – 15.45

Pediatric dyslipidemia and early atherosclerosis prevention

Raul D. Santos /Sao Paulo, Brazílie/

15.45 – 15.50

diskuze

15.50 – 16.00

přestávka

16.00 – 16.50 VROZENÉ DYSLIPIDEMIE, ZAMĚŘENO NA FAMILIÁRNÍ
HYPERCHOLESTEROLEMII
předsedající: V. Blaha

16.00 – 16.10

Možnosti využití lomitapidu v léčbě homozygotní formy
familiární hypercholesterolemie
V. Blaha, P. Vyroubal, E. Havel /Hradec Králové/

16.10 – 16.20

Validní zdroje informací o sekvenčních variantách
lidského genomu na příkladu genu pro LDLR
L. Tichý, T. Freiberger, K. Konečná, P. Zapletalová /Brno/

16.20 – 16.30

Familiární hypercholesterolemie u dětí v 8 evropských
zemích
T. Freiberger /Brno/

16.30 – 16.40

Ovlivní covidová éra budoucnost dětí s familiární
hypercholesterolemií?
Z. Urbanová /Praha/

16.40 – 16.50

diskuze

16.50 – 17.00

přestávka

17.00 – 17.25

PREZENTACE VÍTĚZNÉ PUBLIKACE, PREZENTACE
VÍTĚZNÉHO POSTERU
moderují: J. Piťha, P. Nachtigal, H. Rosolová

17.00 – 17.15

Vítězná publikace: Systematic Coronary Risk Evaluation
(SCORE) and 20-year risk of cardiovascular mortality
and cancer
P. Wohlfahrt /Praha/

17.15 – 17.25

Vyhodnocení posterové sekce

17.25 – 18.15

WORKSHOP: ZOBRAZENÍ ATEROSKLERÓZY
V AMBULANCÍCH LIPIDOLOGŮ A DIABETOLOGŮ
předsedající: J. Piťha
diskutují: Jan Piťha, Lukáš Krotil
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SOBOTA 5. PROSINCE 2020
9.00 – 9.50

WORKSHOP: MASTNÉ KYSELINY

9.00 – 9.10

Metodické aspekty stanovení mastných kyselin v klinicky
relevantních matricích

předsedající: M. Vrablík

M. Vecka, A. Žák, M. Zeman, B. Staňková, E. Tvrzická /Praha/

9.10 – 9.20

Mastné kyseliny a regulace zánětlivé odpovědi

A Žák, M Zeman, M Vecka, A Slabý, J Macášek, B Staňková,
E Tvrzická /Praha/

9.20 – 9.30

MK u nádorových onemocnění

J Macášek /Praha/

9.30 – 9.40

Mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění

M Zeman, M Vecka, J Macášek, A Žák, B Staňková,
E Tvrzická /Praha/

9.40 – 9.50

Mastné kyseliny, jejich význam, spotřeba
a problémy v komunikaci

J Brát /Praha/

9.50 – 10.00

přestávka

10.00 – 10.50 WORKSHOP: ATEROSKLERÓZA A JEJÍ OVLIVNĚNÍ
U DIABETIKŮ - ROK 2020
Nad aktuálními otázkami k tématu budou diskutovat:
L. Brunerová, M. Haluzík, M. Prázný, M. Vrablík
(workshop podporován společností Novo Nordisk s. r. o.)

10.50 – 11.00

přestávka

11.00 – 12.00 HOT LINES
předsedající: R. Cífková

11.00 – 11.10

Tekuté diety v souboji s režimovými opatřeními v redukci
tělesné hmotnosti (studie ACOORH)
V. Boháčová, T. Starnovská /Praha/

11.10 – 11.20

Studie Evaporate
T. Kovárník /Praha/
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11.20 – 11.30

Studie ELIPSE HoFH

V. Blaha /Hradec Králové/

11.30 – 11.40

Studie STRENGHT
V. Soška /Brno/

11.40 – 11.50

Studie ORION 11
M. Vrablík /Praha/

11.50 – 12.00

Studie EPACS

12.00

ZAKONČENÍ

M. Šnejdrlová /Praha/
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POSTEROVÁ SEKCE
(Postery budou uveřejněny na webových stránkách kongresu.)

1)

Porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
R. Cibulka, H. Vimmerová, J. Pekár, J. Očenášek, K. Bršlicová /Plzeň/

2)

Porovnání lipidogramu stanoveného nalačno a po jídle
R. Cibulka, K. Formelová, J. Pekár, K. Bršlicová /Plzeň/

3)

Changes of plasma circulating biomarkers in AMD patients under
rheohemapheresis therapy. A pilot-study
D. Dlouhá, M. Bláha, J. Mesányová, J. A. Hubáček, V. Blaha,
H. Langrová /Praha/

4)

Stanovení hladiny PCSK9 a jeho využití pro monitoring terapie
PCSK9 inhibitory
V. Dobročáni, E. Bače, M. Karpíšek, J. Piťha, J. Čepová, K. Dunovská /Brno/

5)

Cholesterol a akutní koronární syndrom. Mendelovská randomizace
na české populaci
J. A. Hubáček, V. Adámková, D. Dlouhá, J. Piťha /Praha/

6)

Soluble endoglin aggravates NASH progression in mouse liver
I. C. Igreja e Sá, M. Hroch, R. Hyšpler, A. Tichá, H. Laštůvková,
J. Schreiberová, K. Tripská, E. Doleželová, M. Pericacho, S. Mičuda,
P. Nachtigal /Hradec Králové/

7)

Vliv statinové léčby na polarizaci makrofágů v lidské tukové tkáni
S. Kauerová, H. Kubátová, L. Janoušek, J. Froněk, R. Poledne,
I. Králová Lesná /Praha/

8)

Rozdíly v profilu mastných kyselin ve frakci plazmatických
neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA) a ve frakci
triacylglycerolů lipoproteinů velmi nízké hustoty (VLDL-TG)
v plazmě při lačnění
J. Kovář, D. Miklánková, H. Malínská, T. Dusilová /Praha/

9)

Význam využití lipoproteinů jako markerů v predikci prognózy
u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací
H. Langrová, M. Bláha, V. Blaha, M. Lánská, E. Vejražková, J. Studnička,
A. Štěpanov, V. Loefflerová, C. Andrýs /Hradec Králové/

10) Studie SmartRehab - využití chytrých zařízení pro rehabilitaci
pacientů po infarktu myokardu
J. Mrázková, P. Wohlfahrt, R. Houdková, J. Svoboda /Praha/
15

11)

První týdny dietně fyzické intervence mají zásadní vliv na změnu
lipidového spektra u osob s nadváhou nebo obezitou
P. Suchánek, D. Dlouhá, J. Mrázková, R. Houdková, I. Králová Lesná,
V. Lánská, A. J. Hubáček /Praha/

12)

Triglyceridy, APOA5, GCKR polymorfizmy a riziko AKS v české
populaci
V. Todorovová, J. A. Hubáček, V. Adámková, J. Piťha, M. Šatný,
M. Vrablík /Praha/

13)

Carotuximab affects 7-ketocholesterol induced endothelial
dysfunction in HAEC via endoglin? – a pilot study
K. Tripská, M. Vicen, R. Havelek, I. C. Igreja e Sá,
P. Nachtigal /Hradec Králové/

14)

Vliv léčby rheohemaferézou na hladinu PCSK9 (proprotein
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Cholesterol
pod kontrolou

Jedna tableta rosuvastatinu + ezetimibu
je vysoce účinnou kombinací pro snížení LDL-C 1, 2, 3

Kombinace vysoce účinného
statinu* a ezetimibu vede
k poklesu LDL-C
až o 65%
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* rosuvastatin 40 mg, atorvastatin 80 mg

SORVASTA PLUS

Název přípravku: Sorvasta Plus 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg, potahované tablety. Složení: 1 potahovaná tableta obsahuje 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, nebo 40 mg rosuvastatinum a 10 mg ezetimibum. Tableta obsahuje laktózu a méně než 1 mmol (23 mg) sodíku.
Indikace: Přípravek je indikován jako substituční léčba, která je doplňková k dietním a jiným nefarmakologickým léčebným opatřením (např. cvičení, snížení hmotnosti) pro použití u dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo
homozygotní familiární hypercholesterolemií, kteří jsou adekvátně léčeni jednotlivými účinnými látkami podávanými souběžně se stejným dávkováním jako v této fixní kombinaci, ale jako samostatné přípravky. Dávkování a způsob podání: Před zahájením léčby má pacient dodržovat
standardní dietu ke snížení hladiny cholesterolu, která má pokračovat i během léčby. Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně. Přípravek lze podávat v kteroukoli denní dobu, spolu s jídlem nebo bez něj. Před převedením na přípravek Sorvasta Plus má být pacient léčen stabilními
dávkami jednotlivých monokomponentních přípravků podávaných ve stejnou dobu. Dávka přípravku má být stanovena podle dávek jednotlivých složek kombinace v době převodu. Přípravek není vhodný pro počáteční terapii. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, je-li to nutné, se má
provádět pouze s monokomponentními přípravky a po stanovení příslušných dávek je možné převést pacienta na fixní kombinaci dávky příslušné síly. Kontraindikace: Přípravek je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, u pacientů
s aktivním onemocněním jater včetně nevysvětlitelné přetrvávající zvýšené koncentrace sérových transamináz a při zvýšení sérových transamináz překračujících trojnásobek horního limitu normálních hodnot (ULN), u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/
min), u pacientů s myopatií, u pacientů dostávajících současně cyklosporin, během těhotenství a laktace a u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají příslušná antikoncepční opatření. Zvláštní upozornění: Účinky rosuvastatinu na kosterní svalstvo, například myalgie, myopatie a vzácně
rabdomyolýza, byly hlášeny u pacientů léčených rosuvastatinem při všech dávkách a zejména při dávkách > 20 mg. Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rabdomyolýzy. Většina pacientů, u nichž došlo k rozvoji rabdomyolýzy, užívala spolu s ezetimibem i statin. Nicméně
velmi vzácně byla rabdomyolýza popisována i při monoterapii ezetimibem a také velmi vzácně byla popisována i po přidání ezetimibu k ostatním lékům, o nichž je známo, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem rabdomyolýzy. Pokud existuje podezření na myopatii na základě svalových příznaků
nebo je diagnóza myopatie potvrzena zvýšením hladiny kreatinfosfokinázy (CPK) > 10násobek horní hranice normálu (ULN), je nutno ezetimib, všechny statiny a veškeré tyto jiné léky, které pacient současně užívá, okamžitě vysadit. Přípravek se nesmí podávat pacientům s akutním závažným
onemocněním s podezřením na myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke vzniku renální nedostatečnosti v důsledku rabdomyolýzy (například sepse, hypotenze, velký chirurgický zákrok, trauma, závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy;
nebo nekontrolované záchvaty). Přípravek se nesmí podávat souběžně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. Podobně, jako je tomu při použití jiných inhibitorů HMG-CoA reduktasy, je třeba přípravek Sorvasta Plus používat s
opatrností u pacientů, kteří konzumují nadměrná množství alkoholických nápojů a/nebo kteří mají v anamnéze onemocnění jater. Zvýšená systémová expozice rosuvastatinu byla pozorována u subjektů užívajících rosuvastatin souběžně s různými inhibitory proteázy v kombinaci s ritonavirem.
V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění, zvláště při dlouhodobé terapii statiny. Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii,
která již vyžaduje diabetologickou péči. Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyly stanoveny. Pokud se přípravek přidá k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, je nutno odpovídajícím způsobem sledovat INR. Přípravek obsahuje laktózu.
Interakce: Cyklosporin, inhibitory proteázy, inhibitory transportních proteinů, fibráty, kyselina fusidová, antacida, antikoagulancia, erythromycin, enzymy cytochromu P450, kolestyramin, digoxin, perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba (HRT). Seznam léčivých přípravků
majících vliv na expozici rosuvastatinu: cyklosporin, atazanavir, regorafenib, simeprevir, velpatasvir, ombitasvir, grazoprevir, glekaprevir, lopinavir, klopidogrel, gemfibrozil, eltrombopag, darunavir, tipranavir, dronedaron, itrakonazol, fosamprenavir, aleglitazar, silymarin, fenofibrát, rifampicin,
ketokonazol, flukonazol, erythromycin, baikalin. Těhotenství a laktace: Přípravek je kontraindikován v těhotenství a při kojení. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky pozorované při užívání rosuvastatinu jsou obecně mírné a přechodné. Mezi časté nežádoucí účinky rosuvastatinu patří:
diabetes mellitus, bolest hlavy, závratě, zácpa, nauzea, bolest břicha, myalgie, astenie, únava, průjem, flatulence, zvýšené ALT nebo AST. Balení: 30 nebo 90 potahovaných tablet po 10 mg/10 mg nebo 20 mg/10 mg. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Uchovávejte v původním
obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádně zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným zněním SPC přípravku.
Datum poslední revize textu SPC: 12.2.2020.
Držitel rozhodnutí o registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko.
Registrační číslo: Sorvasta Plus 10 mg/10 mg potahované tablety: 31/548/17-C, Sorvasta Plus 20 mg/10 mg potahované tablety: 31/550/17-C.
Léčivý přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis.
Léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Nepřetržitá veřejná informační služba: tel./zázn.: +420 221 115 150, e-mail: info.cz@krka.biz; www.krka.cz/cz/leciva-a-jine-produkty
Krka ČR, s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8 - Karlín
Tel. +420 221 115 115
www.krka.cz
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Základní informace pro předpis léčivého přípravku:
(připraveno podle schváleného Souhrnu údajů o přípravku)

Fenofibrát
pro 3. tisíciletí
Pro pacienty s vysokým kardiovaskulárním rizikem,
u kterých TG ani HDL-C nejsou dostatečně kontrolovány1
Jediné hypolipidemikum ve formě nanočástic2, které umožňují:
• zvýšenou rozpustnost a vysokou absorpci v trávicím traktu,3
• vysokou biologickou dostupnost s jídlem i nalačno,3
• zjednodušený dávkovací režim, který může zvyšovat compliance pacientů.3

Základní informace o přípravku: Lipanthyl NT 145 mg, potahované tablety
Složení: Fenofibratum 145 mg (nanočástice) v 1 potahované tabletě. Obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a sójový lecithin. Indikace: Doplněk k dietě a jiné
nefarmakologické léčbě (např. cvičení, snižování hmotnosti) při léčbě závažné hypertriglyceridemie s nízkou hladinou nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu a smíšené
hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Jako doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie pacientů s vysokým kardiovaskulárním
rizikem, u nichž triacylglyceroly ani HDL-cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 145 mg denně. Pacienti užívající
v současnosti jednu 200mg tobolku nebo jednu 160mg tabletu mohou být převedeni na jednu 145mg tabletu bez další úpravy dávkování. U pacientů s poruchou funkce
ledvin (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m2) je potřeba snížit dávku, u pacientů s poruchou funkce jater, těžkou poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) a mladších
18 let se přípravek nedoporučuje. Tableta může být podána v jakoukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoli
pomocnou látku, porucha funkce jater (včetně biliární cirhózy a nevysvětlené přetrvávající abnormality jaterních funkcí), známé onemocnění žlučníku, těžká renální
insuficience, chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy, způsobené těžkou hypertriglyceridémií, známá alergie na světlo nebo fototoxická
reakce během léčby fibráty či ketoprofenem, alergie na arašídy, podzemnicový olej nebo sójový lecitin. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Sekundární
příčiny hyperlipidemie musí být před léčbou fenofibrátem adekvátně léčeny. Doporučuje se monitorovat hladiny transamináz a kreatininu každé 3 měsíce během prvních
12 měsíců léčby a dále pravidelně. Přípravek má být používán s opatrností u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. Při podávání fibrátů byla zaznamenána
svalová toxicita, včetně vzácných případů rhabdomyolýzy. Riziko svalové toxicity může být zvýšeno, pokud je léčivý přípravek podáván s dalším fibrátem nebo statinem.
Kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny má být proto vyhrazena pouze pro pacienty se závažnou kombinovanou dyslipidemií a vysokým kardiovaskulárním rizikem bez
anamnézy svalového onemocnění, při pečlivém sledování potenciální svalové toxicity. Interakce: Fenofibrát zvyšuje účinek perorálních antikoagulancií a může zvýšit riziko
krvácení. Během současného podávání fenofibrátu a cyklosporinu byly zaznamenány závažné případy reverzibilního poškození ledvinových funkcí. Riziko závažné svalové
toxicity je zvýšeno, pokud je fibrát podáván současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy nebo jinými fibráty. Při současném podávání glitazonů jsou zaznamenány případy
reversibilní paradoxní redukce HDL-cholesterolu. Nežádoucí účinky: Gastrointestinální známky a příznaky (abdominální bolest, nausea, zvracení, průjem, plynatost),
zvýšené transaminázy, zvýšená hladinu homocysteinu, poruchy svalů (např. myalgie, myositida, svalové křeče a slabost). Zvláštní opatření pro uchovávání: Při teplotě
do 30 °C. Balení: 30 a 90 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Mylan IRE Healthcare Limited; Unit 35/36, Grange Parade; Baldoyle Industrial Estate;
Dublin 13, Irsko. Registrační číslo: 31/214/05-C. Datum poslední revize textu: 25. 10. 2017. Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob hrazení: Hrazen
z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC).
TG: triglyceridy; HDL-C: high density lipoprotein cholesterol
Literatura: 1. SPC Lipanthyl NT 145 mg, datum poslední revize textu: 25. 10. 2017. 2. Weissig V, Pettinger TK et al. Nanopharmaceuticals (part I): products on the
market. Int J Nanomedicine 2014; 9: 4357–4373. 3. Sauron R, Wilkins M et al. Absence of a food effect with a 145 mg nanoparticle fenofibrate tablet formulation.
Int J Clin Pharmacol Ther. 2006; 44(2): 64-70.
MYL_1020_161
MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o.
Evropská 2590/33C, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400
e-mail: officecz@viatris.com, www.viatris.com
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