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Hodnoteni e vedľajších účinkov  
inhibítorov aromatázy v klinických 
a experimentálnych štúdi ách

Evaluation of Aromatase Inhibitors’ Side Effects in Clinical 
and Experimental Studies

Kubatka P., Péč M.
Ústav lekárskej bi ológi e, Jesseni ova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

súhrn
Inhibítory aromatázy sú v súčasnosti farmaká prvého výberu v endokrinnej li ečbe metastatickej 
rakoviny prsníka u postmenopa uzálnych ži en. Ti eto látky budú v blízkej dobe pravdepodobne 
predstavovať aj štandardnú adjuvantnú terapi u u paci enti ek s hormón- závislo u rakovino u prs-
níka, či už samostatne alebo po aplikácii tamoxifénu. U li ečby inhibítormi aromatázy je výskyt 
ni ektorých neži aducich účinkov spojených s aplikáci o u tamoxifénu, akými sú endometri álny 
nádor, mozgová príhoda alebo pľúcny tromboembolizmus, znížený. Zati aľ otáznymi sú vedľajši e 
účinky a bezpečnosť inhibítorov aromatázy pri dlhodobej aplikácii. Nevyhnutná bude kontrola 
a zvládnuti e oste oporózy spojená s ich podávaním, výsledky sa očakávajú z práve prebi ehajúcich 
štúdií. Rovnako potrebné budú dlhodobé štúdi e, v ktorých sa objasni a účinky inhibítorov aroma-
tázy na lipidový metabolizmus a kardi ovaskulárny systém.
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summary
Aromatase inhibitors are now the first cho ice endocrine therapy in the metastatic setting for 
postmenopa usal women. These endocrine agents also seem likely to so on become the standard 
adjuvant therapy for postmenopa usal pati ents with hormone- responsive bre ast cancer, either 
alone or in sequence with tamoxifen. In the tre atment with aromatase inhibitors, the incidence 
of some adverse effects such as endometri al cancer, stroke or pulmonary tromboembolism tre at-
ment associ ated with tamoxifen is reduced. Questi ons remain abo ut the long-term side- effects 
and safety profile of aromatase inhibitors –  monitoring and handling of bone loss associ ated 
with their applicati on are essenti al and are being addressed in ongo ing tri als. Further studi es 
with longer follow-up are required to clarify the effects of aromatase inhibitors on lipid metabo-
lism and cardi ovascular he alth. 
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Aromatizáci a predstavuje hlavný mecha-
nizmus syntézy estrogénov v postme-
nopa uzálnom období u ži en. Inhibítory 
aromatázy potláčajú syntézu aromatázy 
a vzhľadom na mechanizmus účinku sú 
primárne aplikované u postmenopa uzál-
nej populáci e. Vývoj nových inhibítorov 
aromatázy bol nasmerovaný k syntéze 
menej toxických selektívnych inhibíto-
rov aromatázy –  nestero idnej a stero id-
nej povahy. Medzi selektívne inhibítory 
aromatázy najnovšej generáci e patri a 
anastrozol, letrozol a exemestan, ktoré 
sa v klinickej praxi využívajú v li ečbe po-
kročilej a včasnej formy estrogén- recep-
tor pozitívnej rakoviny prsníka u post-
menopa uzálnych ži en, anastrozol ti ež 
v ne o adjuvantnej li ečbe. Na základe vý-
sledkov klinických štúdi í môže anastro-
zol [1,2], letrozol [3] alebo exemestan [4] 
plne nahradiť po užívani e tamoxifénu ako 
farmaka prvolíni ovej li ečby pokročilej ra-
koviny prsníka. Klinické štúdi e, v ktorých 
bol porovnávaný anastrozol [5,6], letrozol 
[7,8] a exemestan [9] s tamoxifénom v ad-
juvantnej li ečbe u ži en s rakovino u prs-
níka vo včasnom štádi u, zistili ti ež vyšši u 
efektivitu inhibítorov aromatázy. Inhibí-
tory aromatázy boli v uvedených štúdi ách 
relatívne dobre tolerované. Otázne sú 
však vedľajši e účinky inhibítorov aroma-
tázy pri dlhodobom užívaní. Experimenty 
našej pracovnej skupiny ukázali, že neste-
ro idné inhibítory aromatázy –  anastrozol 
[10] a letrozol [11] –  predstavujú látky so 
zreteľným tumorsupresívnym účinkom 
v prevencii experimentálnej mamárnej 
karcinogenézy u samíc potkanov v pre-
menopa uzálnom modeli; stero idný exe-
mestan naopak v tomto modeli ne oplá-
zi e mli ečnej žľazy nepre ukázal očakávané 
chemopreventívne účinky [12].

Estrogény zohrávajú dôležitú úlohu 
v mnohých fyzi ologických procesoch 
(napr. v lipidovom metabolizme) alebo 
v systémoch, akými sú genitálny, kar-
di ovaskulárny, ti ež v kostnom tkanive. 
Bi ochemické účinky inhibítorov aroma-
tázy najnovšej generáci e charakterizuje 
takmer úplné potlačeni e plazmatických 
hladín estrogénov u postmenopa uzál-
nych ži en. Nasledujúci literárny prehľad 
sumarizuje aktu álne poznatky o výskyte 
vedľajších účinkov inhibítorov aromatázy 
u postmenopa uzálnych paci enti ek li eče-
ných na rakovinu prsníka.

Lipidový metabolizmus
Pokles plazmatických hladín estradi olu 
pozorovaný u ži en po li ečbe inhibítormi 
aromatázy je rizikovým faktorom neži adu-
cich zmi en ich plazmatického lipidového 
profilu. V klinickej štúdii MA- 17 (Nati onal 
Cancer Institute of Canada’s Clinical Tri al 
Gro up) letrozol po 36 mesi acoch li ečby 
signifikantne nezmenil celkový chole-
sterol, LDL- a HDL-cholesterol, ani tri acyl-
glyceroly u postmenopa uzálnych ži en, 
ktoré v rámci adjuvantnej terapi e užívali 
pred tým päť rokov tamoxifén [13]. Po-
dobne aj incidenci a kardi ovaskulárnych 
udalostí v skupine s letrozolom u štúdi e 
MA- 17 nedosi ahla signifikantný rozdi el 
porovnaním voči kontrole. V našej expe-
rimentálnej štúdii sme po aplikácii letro-
zolu u samíc potkanov zaznamenali sig-
nifikantný nárast sérových koncentráci í 
tri acylglycerolov. Zmeny hodnôt medzi 
li ečenými a neli ečenými zvi eratami zis-
tené u celkového cholesterolu a cho-
lesterolu v lipoproteínových frakci ách 
s nízko u, resp. vysoko u denzito u nedo-
si ahli hodnotu signifikantného rozdi elu 
[11]. V experimentálnej štúdii Gossa et al 
[14] bol letrozol aplikovaný ovari ektómo-
vaným potkanom (postmenopa uzálny 
model), pričom nemal účinok na cel-
kový ani LDL-cholesterol porovnaním 
s neli ečenými kontrolami. V našej ďalšej 
štúdii, v ktorej bol po užitý stero idný exe-
mestan, sme v skupine s vyššo u koncen-
tráci o u exemestanu v potrave pozorovali 
u zvi erat signifikantný pokles sérových 
tri acylglycerolov, ti ež pokles celkového 
cholesterolu a LDL-cholesterolu, ale aj 
pokles HDL-cholesterolu voči kontrole 
[12]. Zmeny sledovaných parametrov li-
pidového metabolizmu u li  ečených 
zvi erat boli dávkovo- závislé, v skupine 
zvi erat s nižšo u koncentráci o u exemes-
tanu v potrave sme signifikantný pokles 
hodnôt pozorovali len u LDL-choleste-
rolu. Podobné výsledky ako naša sku-
pina zistili aj a utori Goss et al [15], ktorí 
podávali exemestan ovari ektómovaným 
potkanom po dobu 16 týždňov; u li eče-
ných zvi erat v porovnaní s kontrolami bol 
v sére signifikantne redukovaný celkový 
cholesterol a LDL-cholesterol. Z týchto 
experimentálnych štúdi í je zrejmé, že 
exemestan s jeho predpokladaným an-
drogénnym pôsobením (imitujúcim 
účinky estrogénov) sa prejavil benefici ál-

nymi účinkami na plazmatický lipidový 
profil u potkanov. Signifikantný pokles 
aj HDL-cholesterolu po aplikácii exemes-
tanu v našej štúdii sa môže zdať prekva-
pujúci, vychádzajúc z faktu, že estrogény 
zvyšujú túto frakci u lipoproteínov, o čom 
sa predpokladá, že má kardi oprotektívny 
efekt [16]. Veľká klinická štúdi a (Women’s 
He alth Initi ative Study) dokázala nárast 
HDL-cholesterolu u ži en po monotera-
pii estrogénom, tento účinok sa však ne-
prejavil benefici álne znížením rizika kar-
di ovaskulárnych ochorení. To po ukazuje 
na fakt, že cholesterol z frakci e lipoproteí-
nov s vysoko u hustoto u nebude mať kľú-
čový význam v prevencii aterosklerózy 
[17]. Podobne ako v našom experimente 
aj v jednej klinickej štúdii, kde sa hodnotil 
účinok exemestanu u postmenopa uzál-
nych ži en s včasno u rakovino u prsníka, 
bol po dvojročnej li ečbe u paci enti ek zis-
tený pokles sérového HDL-cholesterolu 
[18]. Blahodarné účinky exemestanu na 
plazmatický lipidový profil u ži en však 
musi a byť potvrdené aj v dlhodobých kli-
nických štúdi ách. 

Porovnaním účinkov anastrozolu, let-
rozolu a exemestanu s tamoxifénom na 
plazmatický lipidový profil sa zistilo, že 
anastrozol [5] a letrozol [19] signifikantne 
zvyšujú celkový cholesterol, exemestan 
však ni e [20]. Zverejnené boli predbežné 
výsledky gréckej subštúdi e TEAM (The 
Tamoxifen- Exemestane Adjuvant Multi-
center Tri al) po 12 mesi acoch li ečby exe-
mestanom, resp. tamoxifénom u post-
menopa uzálnych ži en s včasno u formo u 
rakoviny prsníka. Aplikáci a exemestanu 
v porovnaní s tamoxifénom zvýšila hod-
noty LDL-cholesterolu, znížila tri acyl-
glyceroly a nespôsobila zmeny u celko-
vého cholesterolu ani HDL-cholesterolu 
[21]. V inej štúdii, v ktorej sa zúčastnilo 
20 ži en, letrozol aplikovaný 16 týždňov 
signifikantne zvýšil celkový cholesterol, 
LDL-cholesterol a hladiny Apo B [22]. Po-
tenci álne neži aduce účinky inhibítorov 
aromatázy na kardi ovaskulárny systém –  
konkrétne na plazmatický lipidový meta-
bolizmus – nebol v nasledujúcich klinic-
kých štúdi ách jednoznačne pre ukázaný. 
Dewar et al [23] publikovali predbežné 
výsledky, pričom nezistili signifikantné 
zmeny lipidového metabolizmu u ži en 
li ečených 20 mesi acov anastrozolom. 
Wojtacki et al [24] po medi áne 32 týžd-
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ňov nepozorovali neži aduce účinky na 
plazmatický lipidový profil u ži en li eče-
ných anastrozolom (n = 27) a letrozo-
lom (n = 3). Predbežné výsledky zo štúdi e 
LEAP (Letrozole, Exemestane and Ana-
strozole Pharmacodynamics) referujú 
o nepri aznivom pôsobení exemestanu 
po 3 mesi acoch li ečby na „pro ateroge-
nický pomer“ LDL : HDL u zdravých post-
menopa uzálnych ži en. U letrozolu bola 
tendenci a ku zvýšeným tri acylglycero-
lom v plazme, u anastrozolu neboli zis-
tené neži aduce účinky na lipidový me-
tabolizmus [25]. Rovnako anastrozol 
v našej experimentálnej štúdii nespôso-
bil zmeny v plazmatickom lipidovom pro-
file u samíc potkanov v porovnaní s kon-
trolami [10]. Výsledky z klinických štúdi í 
vo vše obecnosti po ukazujú prevažne na 
benefici álne účinky exemestanu na plaz-
matický lipidový metabolizmus u ži en 
(zvlášť v poklese tri acylglycerolov), u le-
trozolu a anastrozolu sa tento účinok 
nepozoroval.

Je otázne, či uvedené účinky na li-
pidový metabolizmus sú reverzibilné, 
alebo v konečnom dôsledku vedú k zvý-
šeni u rizika kardi ovaskulárnych ochorení. 
Vo vše obecnosti, incidenci a kardi ovasku-
lárnych ochorení po aplikácii inhibítorov 
aromatázy v adjuvantnej li ečbe rakoviny 
prsníka bola nízka, ale v skupinách ži en, 
ktoré dostávali tamoxifén bola ešte niž-
ši a. V štúdii ATAC (Arimidex, Tamoxifen, 
Alone or in Combinati on) bol pozorovaný 
nesignifikantný nárast výskytu kardi ovas-
kulárnych ochorení po li ečbe anastrozo-
lom v porovnaní s tamoxifénom (4,1 % vs 
3,4 %) [5]. Podobnú incidenci u srdcových 
príhod zaznamenali po li ečbe letrozolom 
(4,1 %) a tamoxifénom (30,8 %) v štúdii BIG 
1– 98 (The Bre ast Internati onal Gro up) [7]. 
V štúdii IES (The Intergro up Exemestane 
Study) bol zistený nesignifikantný nárast 
incidenci e hypertenzi e (42,6 % vs 39,2 %) 
a infarktu myokardu (0,9 % vs 0,4 %) u pa-
ci enti ek, ktoré si zamenili li ečbu tamoxi-
fénom na li ečbu exemestanom v porov-
naní s paci entkami, ktoré zotrvali v li ečbe 
tamoxifénom [9]. Získané predbežné vý-
sledky sa musi a potvrdiť v dlhodobých 
štúdi ách.

Kostné tkanivo
Riziko oste oporózy u ži en výrazne na-
rastá v menopa uze, kedy dochádza k dra-

matickému poklesu plazmatických hla-
dín estrogénov. Bolo zistené, že telesný 
hmotnostný index u postmenopa uzál-
nych ži en inverzne koreluje s rizikom os-
te oporózy, čo súvisí s faktom, že tukové 
tkanivo je dôležitým mi estom konver-
zi e androgénov na estrogény pomoco u 
aromatázy. Li ečba inhibítormi aromatázy 
u postmenopa uzálnej populáci e potláča 
aromatizáci u ako hlavný zdroj estrogé-
nov u týchto ži en a spôsobuje u nich po-
kles denzity kostného tkaniva; tamoxifén 
naopak so svojimi estrogénnymi účin-
kami v kosti ach znižuje riziko oste opo-
rózy [26]. Signifikantný úbytok denzity 
kostného tkaniva po aplikácii inhibítorov 
aromatázy bol zaznamenaný vo všetkých 
štúdi ách, v ktorých boli ti eto farmaká po-
rovnávané s tamoxifénom. Tento pokles 
bol však u stero idného exemestanu nižší 
ako u nestero idných inhibítorov aroma-
tázy –  anastrozolu a letrozolu. Porovna-
ni e spojitosti exemestanu, resp. tamoxi-
fénu s výskytom fraktúr v štúdii IES vyšlo 
v neprospech exemestanu [20]. V štúdii 
MA- 17 aplikáci a tamoxifénu počas 
5 rokov nasledovaná li ečbo u letrozolom 
či astočne obmedzila nepri aznivé účinky 
inhibítora aromatázy na kostný metabo-
lizmus, keď napri ek poklesu denzity kost-
ného tkaniva nebol v tejto štúdii zistený 
nárast počtu fraktúr v porovnaní s pla-
cebom [27]. Porovnani e účinkov inhibí-
torov aromatázy 3. generáci e ukázalo, 
že exemestan spôsobuje u ži en nižší vý-
skyt fraktúr (19,2/ 1 000) ako anastrozol 
(21,6/ 1 000) alebo letrozol (22,0/ 1 000) 
[5,19,20]. Ešte pri aznivejši e účinky exe-
mestanu na kostné tkanivo popisovali 
výsledky z experimentálnych štúdi í. Exe-
mestan znížil celkový metabolický obrat 
v kosti ach a chránil pred úbytkom kost-
ného tkaniva v lumbálnych stavcoch a fe-
mure u ovari ektómovaných potkanov. 
Protektívne účinky na kostné tkanivo po-
tkanov však neboli zistené u nestero id-
ného letrozolu [14,15]. V randomizova-
nej štúdii u postmenopa uzálnych ži en 
s včasno u rakovino u prsníka exemestan 
znížil v prvom roku li ečby denzitu kost-
ného tkaniva v porovnaní s placebom, čo 
bolo sprevádzané maximálnymi hodno-
tami resorpčných parametrov v 12. me-
si aci aplikáci e farmaka. V ďalšom období 
li ečby však boli ti eto neži aduce účinky 
li ečby exemestanom či astočne zvrátené, 

keď markery oste ogenézy dosi ahli svoje 
maximá v 18. a 24. mesi aci aplikáci e far-
maka [28]. V inej štúdii boli hodnotené 
bi omarkery kostného metabolizmu zís-
kané zo séra, resp. moču po 24- mesačnej 
li ečbe exemestanom, anastrozolom a le-
trozolom. Markery kostnej resorpci e boli 
najvi ac zvýšené u letrozolu; u exemes-
tanu boli zistené najvyšši e sérové hladiny 
bi omarkerov oste ogenézy [27]. Možné 
vysvetleni e blahodarných účinkov exe-
mestanu a jeho hlavného metabolitu 
17- hydroexemestanu na metabolizmus 
kostného tkaniva vychádza z ich stero id-
nej štruktúry, s ktoro u súvisi a stimulačné 
(androgénne) účinky na oste ogenézu.

Naša štúdi a, ktorá modelovala preme-
nopa uzálnu mamárnu karcinogenézu 
u samíc potkanov, prini esla za ujímavé 
výsledky. Anastrozol podávaný v níz-
kych dávkach signifikantne (dávkovo- zá-
visle) zvýšil hrúbku kompaktného kost-
ného tkaniva v oboch skupinách, kde bol 
aplikovaný o 12 % (P < 0,001), resp. 13 % 
(P < 0,001) v porovnaní s neli ečenými 
kontrolnými zvi eratami [10]. Údaje boli 
získané meraním v strede di afýzy ľavého 
femuru. Tento výsledok predstavuje prvú 
zmi enku o oste ogenetických účinkoch 
anastrozolu testovaného v experimentál-
nych alebo klinických štúdi ách. 

Efektívne zvládnuti e neži aducich účin-
kov li ečby inhibítormi aromatázy, zvlášť 
úbytku kostného tkaniva, je dôležitým 
faktorom optimálnej starostlivosti o pa-
ci entov. Výrazný úbytok kostného tka-
niva sa môže stať vážno u prekážko u 
k širokému využiti u inhibítorov aroma-
tázy v adjuvantnej li ečbe hormón- re-
ceptor pozitívnej rakoviny prsníka alebo 
aj v chemoprevencii. Nedávne klinické 
štúdi e ukázali, že krátkodobý pokles 
kostnej denzity po aplikácii inhibítorov 
aromatázy je zvládnuteľný kontrolami, 
v prípade potreby sa aplikuje kalci um 
s vitamínom D, v ťažších prípadoch bis-
fosfonáty potláčajúce kostnú resorpci u 
[29]. Výsledky sledovani a dlhodobého 
poklesu kostnej denzity u ži en po apliká-
cii inhibítorov aromatázy budú vyhodno-
tené po ukončení prebi ehajúcich štúdi í.

Genitálny systém
V klinických štúdi ách bol vo vše obecnosti 
pozorovaný prijateľný účinok inhibítorov 
aromatázy na genitálny systém v porov-
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naní s tamoxifénom. Štúdi a ATAC s kom-
pletne dokumentovanými výsledkami, ale 
aj štúdi e BIG- 1 98, resp. IES pozorovali po-
kles rizika výskytu endometri álnych ná-
dorov po aplikácii anastrozolu, letrozolu, 
resp. exemestanu v porovnaní s tamoxi-
fénom, ktorý naopak prejavil estrogénne 
účinky na uterus so zvýšeným výskytom 
invazívnych endometri álnych nádorov 
[5,7,9]. Ukázalo sa, že inhibítory aroma-
tázy aplikované hneď od zači atku terapi e 
nemali ži adny účinok na hrúbku endo-
metri a, avšak v prípade, keď boli apliko-
vané v rámci zámeny li ečby u rakoviny 
prsníka, dokázali zvrátiť s tamoxifénom 
spojený nárast hrúbky endometri a [30]. 
Výskyt gynekologických symptómov, za-
hrňujúcich vaginálne krvácani e a vagi-
nálny výtok, bol signifikantne nižší u pa-
ci entov li ečených inhibítormi aromatázy 
ako tamoxifénom. Vaginálne krvácani e 
bolo menej časté u paci entov užívajúcich 
v adjuvantnej li ečbe letrozol (6 %) v po-
rovnaní s placebom (8 %) [8]. U mladých 
premenopa uzálnych ži en majú inhibí-
tory aromatázy potenci ál svojho využiti a 
v konzervatívnej li ečbe endometri álnych 
hyperplázi í [31] alebo v li ečbe infertility, 
kde majú schopnosť indukovať ovari álnu 
folikulogenézu [32,33]. V uvedených prí-
padoch však treba ďalšími štúdi ami potvr-
diť účinnosť a bezpečnosť týchto farmák. 
V experimentálnych štúdi ách u samíc po-
tkanov boli zaznamenané zreteľné atro-
fické účinky letrozolu [34,35] alebo iných 
nestero idných inhibítorov aromatázy 
MEN11066 [36] a SEF19 [37] na uterus 
zvi erat. Aj v našom experimente histo-
logické hodnoteni e pre ukázalo atrofické 
zmeny uteru a ti ež vagíny u potkanov 
spojené s výrazným poklesom hmot-
nosti orgánov po aplikácii letrozolu [11]. 
Uvedené zmeny, ktoré boli dávkovo- zá-
vislé, po ukázali na anti estrogénne účinky 
letrozolu na genitálny systém potkana 
v našom predklinickom modeli preme-
nopa uzálnej mamárnej karcinogenézy. 
Histologické hodnoteni e maternice a va-
gíny v našej ďalšej štúdii s exemestanom 
nepre ukázalo ži adne zmeny na orgánoch 
po porovnaní li ečených a neli ečených 
zvi erat [12]. Podobne aj v našom treťom 
pokuse s anastrozolom, kde sme po užili 
nízke dávky farmaka, sme na konci po-
kusu nepozorovali mikroskopické zmeny 
na endometri u maternice, resp. vaginál-

nom epiteli porovnaním kontrolných 
a li ečených potkanov [10].

Ďalši e vedľajši e účinky
Vychádzajúc zo záverov klinických 
štúdi í ATAC, BIG 1- 98, IES, ABCSG/ ARNO 
a MA- 17, vyhodnoteni e incidenci e všet-
kých typov ci evnych príhod v adjuvant-
ných štúdi ách, kde sa porovnávali inhibí-
tory aromatázy s tamoxifénom, ukázalo 
na zreteľne nižši e riziko tromboembo-
lizmu u inhibítorov aromatázy. Údaje 
z uvedených štúdi í však po ukazujú na 
častejší výskyt muskuloskeletálnych ne-
ži aducich účinkov po aplikácii inhibíto-
rov aromatázy ako po tamoxiféne. Apli-
káci a letrozolu vyvolávala u paci entov 
častejši e artralgi e a/ alebo myalgi e v po-
rovnaní so skupino u s placebom [5].

Účinky estradi olu na vi acero aspek-
tov fyzi ologických a behavi orálnych re-
guláci í v energetickej bilancii u cicavcov 
je vše obecne známy [38,39]. Existuje hy-
potéza o účinku estradi olu na telesnú 
hmotnosť, ktorý je sprostredkovaný pô-
sobením cez leptín. Signifikantný ná-
rast príjmu potravy pozorovaný u zvi erat 
li ečených letrozolom v našom pokuse bol 
sprevádzaný výrazným nárastom telesnej 
hmotnosti charakterizovaným zvýše-
ným podi elom bi eleho tukového tkaniva 
u zvi erat. Podobne aj v ďalšom našom po-
kuse exemestan v skupine s vyššo u kon-
centráci o u v potrave zvýšil signifikantne 
u zvi erat príjem potravy a následne aj prí-
rastok telesnej hmotnosti v závere expe-
rimentu [11,12]. Nárast telesnej hmot-
nosti u potkanov po li ečbe exemestanom 
pozorovali aj a utori Di Salle et al [40]. Ex-
perimentálne výsledky po ukazujú na an-
ti estrogénne účinky nových inhibítorov 
aromatázy –  letrozolu a exemestanu, na 
reguláci e príjmu potravy u potkanov. Zá-
very z klinických štúdi í zati aľ nerefero-
vali o vplyve inhibítorov aromatázy na te-
lesnú hmotnosť paci enti ek.

Záver
Nová generáci a inhibítorov aromatázy –  
anastrozol, letrozol a exemestan, sa stala 
li ečivami prvej voľby v endokrinnej li ečbe 
pokročilej rakoviny prsníka u postmeno-
pa uzálnych paci enti ek. Na základe vý-
sledkov z klinickej praxe sa zdá, že ti eto 
farmaká sa čoskoro stanú štandardnými 
li ečivami aj v adjuvantnej li ečbe u post-

menopa uzálnych ži en s hormón- recep-
tor pozitívno u rakovino u prsníka, či už 
v samostatnej aplikácii alebo po apliká-
cii tamoxifénu. V súvislosti s neži adu-
cimi účinkami takejto li ečby bude nevy-
hnutné sledovani e a zvládnuti e úbytku 
kostnej denzity, v tomto smere sú veľmi 
očakávané výsledky z práve prebi ehajú-
cich klinických štúdi í. Sú potrebné ďalši e, 
dlhodobé štúdi e, ktoré by objasnili účinky 
inhibítorov aromatázy na lipidový me-
tabolizmus a výskyt kardi ovaskulárnych 
ochorení. Na základe zistenej výraznejšej 
redukci e kontralaterálnych nádorov prs-
níka inhibítormi aromatázy ako tamoxi-
fénom v adjuvantných štúdi ách, existuje 
predpoklad poklesu výskytu ochoreni a 
aj u zdravých vysoko rizikových ži en za-
pojených do chemoprevenci e. Celkové 
účinky chronického podávani a nových 
inhibítorov aromatázy v prebi ehajúcich 
preventívnych štúdi ách budú predstavo-
vať dôležitý faktor na posúdeni e ich pro-
spešnosti pri dlhodobej aplikácii. Úloha 
inhibítorov aromatázy v li ečbe a preven-
cii rakoviny prsníka u premenopa uzál-
nych paci enti ek je otázko u ďalši eho ve-
deckého výskumu. Naše experimenty 
s anastrozolom a letrozolom, ktoré v mo-
deli chemoprevenci e mamárnej karcino-
genézy u samíc potkanov prejavili signifi-
kantné antine oplastické účinky, poskytli 
raci onálny dôvod k tomu, aby sa o ich 
aplikácii uvažovalo aj v klinickom využití 
u premenopa uzálnych paci enti ek.
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