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Je obecně známo, že pacienti s karcinomem prostaty často trpí kardiovaskulárními chorobami. Je to 

způsobeno jednak věkem, jednak některými společnými rizikovými faktory pro karcinom prostaty a 

nemoci srdce a cév, zejména obezitou. Navíc některé typy léčby používané u karcinomu prostaty 

výrazně zvyšují riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Jedná se zejména o androgenní deprivaci 

(ADT), ale rizikové jsou i léky ze skupiny ARTA (androgen-receptor targeted agents).  

Protože pacienti s kardiovaskulárními chorobami mohou být do jisté míry vyloučeni z účasti v klinických 

studiích, provedli Lu-Yao a spolupracovníci retrospektivní populační analýzu založenou na údajích 

amerického programu úhrady Medicare, který obvykle pokrývá osoby starší 65 let, a onkologického 

registru SEER. Zjistili, že až dvě třetiny pacientů léčených v běžné praxi abirateronem nebo 

enzalutamidem mají významné kardiovaskulární komorbidity (Lu-Yao et al. 2020).  

Z 3 876 léčených pacientů mělo 67 % alespoň jednu preexistující kardiovaskulární nemoc. V souboru 

byla vysoká časná mortalita: 6měsíční celková mortalita u pacientů léčených v postchemoterapeutické 

indikaci byla 24 % u pacientů léčených abirateronem a 28 % u pacientů léčených enzalutamidem. 

V prechemoterapeutické indikaci toto procento činilo 18 % u abirateronu a 17 % u enzalutamidu. 

Nejrizikovější skupinou byli tedy pacienti předléčení chemoterapií, konkrétně u abirateronu nemocní po 

cévní mozkové příhodě, u enzalutamidu pacienti po cévní mozkové příhodě nebo s fibrilací síní.   

Ve srovnání s pacienty bez kardiovaskulární komorbidity byla 6měsíční mortalita zvýšena o 16 % u 

nemocných s 1–2 kardiovaskulárními diagnózami a o 56 % u pacientů se 3 preexistujícími 

kardiovaskulárními nemocemi. Rozdíly v přežití pacientů se projevovaly především během prvních 6 

měsíců léčby ARTA. Úmrtnost na kardiovaskulární nemoci byla stejná u pacientů léčených abirateronem 

a enzalutamidem. Tato analýza z reálné praxe nicméně nemůže posloužit jako důkaz o stejném 



kardiovaskulárním riziku u enzalutamidu a abirateronu. Nejedná se o randomizovanou studii, a tudíž je 

možné selekční zkreslení.  

Nicméně tato data z reálné praxe ukazují na důležitou skutečnost, a sice že nemocní s preexistujícím 

kardiovaskulárním onemocněním léčení ARTA jsou výrazně ohroženi, zejména v prvních 6 měsících od 

zahájení léčby. U některých pacientů tak může být prospěch z léčby ARTA neutralizován vinou 

kardiovaskulární morbidity. Nasazení ARTA by proto mělo předcházet důkladné zvážení 

kardiovaskulárního rizika a optimalizace příslušné léčby.  

 


