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Terápiás célok

<5.1 mmol/L
<1.8 mmol/L

<2.6 mmol/L

<3.3 mmol/L

>1-1.3 mmol/L

>1.5 mmol/L

<1.7 mmol/L<150 mg/dLTriglicerid



Exogén Lipid Transzport



Endogén Lipid Transzport
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Az ateromás plakk kialakulása: az LDL koleszterin szerepe

PGI2 és NO termelődése 

endoteliális diszfunkció

szabadgyökök termelése

LDL oxidációja

Szubendoteliális migráció

„Fatty streak” lézió Simaizomsejt-proliferáció

Kötőszövet-lerakódás

ATEROMÁS PLAKK

Oxidált LDL felvétele a makro-

fágokba „scavenger”-receptorokon

monociták/makrofágok

kitapadása és aktivációja
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Az ateroszklerózis megelőzésének lehetőségei

1. Rendszeres testedzés: HDL-szint növelése, endotél funkció 

javítása

2. Táplálkozás: 

• Omega-3 zsírsavak: trigliceridszint csökkentése

• Mérsékelt alkoholfogyasztás: HDL-szint nő (de a trigliceridszint is)!

• Folsav, B6- és B12- vitamin: homociszteinszintet csökkenti

• Antioxidánsok

3. Ösztrogén

4. Gyógyszerek: 

• Angiotenzin konvertáz enzim (ACE)-gátlók: endoteliális diszfukció

javítása 

• A vér lipidszintjét csökkentő gyógyszerek: 

antihiperlipidémiás szerek 
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A HMG-CoA-reduktáz gátlók: statinok

Vegyületek: lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, fluvastatin, 

rosuvastatin

lovastatin

simvastatin

pravastatin
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A HMG-CoA-reduktáz gátlók: statinok

Hatásmechanizmus:

• gátolják a májban a HMG-CoA – mevalonát átalakulást (éjjel aktívabb)

Koleszterin szintézise LDL-receptorok szintézise fokozódik

LDL fokozott felvétele a vérből

• endotélfunkció javulása

• ateroszklerotikus plakk stabilizálása

• LDL-oxidáció gátlása

• simaizom-proliferáció gátlása

• fokozott fibrinolízis, antitrombotikus hatás

• immunoszupresszív hatás

Csökkenti a kardiovaszkuláris mortalitást 25-30%-kal (infarktus, 

stroke, össz kardiovaszkuláris halálozást) 

www.semmelweispharma.com



HMG-CoA

Mevalonát

Izopentenil-PP

Geranil-PP

Farnezil-PP

Dolikol

HMG-CoA reduktáz

"Statin"

Koleszterin

Ubikinon (Koenzim Q10)

Protein preniláció

Koleszterin 

Modified from Goldstein and Brown, 

Nature, 343:425-430, 1990

A stationok hatásmechanizmusa: a mevalonát anyagcsereút 
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Therapy LDL-C HDL-C Triglycerid Egyéb hatások

HMG-CoA 

reduktáz gátlók
↓20-50% ↑10% ↓10-40% Májban megnő 

az LDL 

receptorok 

száma.



A HMG-CoA-reduktáz gátlók: statinok

Mellékhatások:

• gasztrointesztinális mellékhatások

• álmatlanság

• kiütések

• súlyos mellékhatások: rabdomiolízis, miopátia (főleg CYP3A4 és 

CYP2C enzimeken metabolizálódó egyéb szerekkel együtt szedve, pl

fibrátok, makrolidek, grapefruit) – „statin intolerancia”

• statin intolerancia esetén: dózis csökkentés, statin váltás, vagy kezelés 

abbahagyása fokozat

Kontraindikáció: terhesség

Adagolás:

• lovastatin, pravastatin: 20 – 80 mg/nap

• simvastatin, rosuvastatin: 10 – 40 mg/nap

• fluvastatin: 10 – 80 mg/nap

• atorvastatin (♀): 10 – 80 mg/nap
www.semmelweispharma.com



A HMG-CoA-reduktáz gátlók: statinok – tévhitek



A HMG-CoA-reduktáz gátlók: statinok – terápiás irányelvek



Biztonsági konklúziók statinokkal kapcsolatban: izom

• Myopátia és rhabdomiolizis fontos statin mellékhatás

• A kreatin kináz (CK) emelkedése a statin-indukált 

izomkárosodás jelzője lehet

• Izomgyengeség és izomfájdalom CK emelkedés nélkül is 

a statin-indukált izomkárosodás jelzője lehet

• Nagy dózisú statin terápia növeli az izomkárosodás 

rizikóját

• Gyógyszerinterakciók növelhetik a statin-indukált 

izomkárosodás rizikóját: pl. ezetimib, gemfibrozil és

CYP-3A4 inhibitorok

Thompson PD et al. Am J Cardiol. 2006;97:69C-76C



Biztonsági konklúziók statinokkal kapcsolatban: máj

• A statin használat emelkedett transzamináz szintekkel 

járhat

• Ez nem feltétlenül jelez májkárosodást (nincs jelentős 

számú eset az irodalomban)

• Nem szükséges rutin májfunkció tesztelés a statint 

szedő betegekben

• Végstádiumú májelégtelenségben kontraindikált egyedül 

a statin terápia megkezdése

Thompson PD et al. Am J Cardiol. 2006;97:69C-76C



Biztonsági konklúziók statinokkal kapcsolatban: vese

• A klinikailag előirt statin dózisok nem okoznak 

proteinuriát vagy hematuriat

• Nincs összefügés a statin használat és glomeruláris-

tubuláris károsodás között

• Egyes tanulmányok szerint a statin használat enyhe 

vese védő hatással is bir

Thompson PD et al. Am J Cardiol. 2006;97:69C-76C



Biztonsági konklúziók statinokkal kapcsolatban: KIR

• A statin használat nem okoz perifériás neuropáthiát

• A statin használat nem okoz memória problémát sem 

kognitiv funkciózavarokat

• A klinikai vizsgálatok adatai nem támasztják alá, hogy a 

statin használat megnövelné a vérzéses stróke rizikóját

Thompson PD et al. Am J Cardiol. 2006;97:69C-76C



Niacin (nikotinsav)

Hatásmechanizmus:

• aktiválja a lipoprotein-lipázt

• gátolja a VLDL szekrécióját

• leghatékonyabban emeli a HDL-szintet

Adagolás: napi 2-6 g,  fokozatosan emelve az adagot 500-

750 mg kezdéssel

Mellékhatások:

• kipirulás (XR kiszereléssel csökkenthető)

• dyspepsia (gyomorfekélyben kontraindikált!)

• súlyos: májtoxicitás 

• inzulinrezisztencia (diabetesben kontraindikált!)

• húgysavszint emelése

• teratogén (terhességben kontraindikált!)

Kilomikron-, VLDL  

trigliceridszint (akár 50% 

csökkenés)
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Epesavkötő gyanták (colesevelam, colestipol, colestiramin)

Hatásmechanizmus:

per os adva megköti az epesavakat a vékonybélben

enterohepatikus körforgás megakadályozása

koleszterinfelszívódás

epesavképződés

Mellékhatások: gasztrointesztinális panaszok (hányinger, puffadás, obstipáció, 

hasmenés) – csökkenthető megfelelő folyadékbevitellel

gátolhatják más gyógyszerek felszívódását –

kerülendő az egyszerre történő gyógyszerbevétel – 4 órán belül

Alkalmazás: - izolált LDL-szint növekedése esetén, szóbajöhet terhesség 

során is 

- akár napi 30 g adagban

- gyerekek is szedhetik napi 20 mg max dózisban



A koleszterin felszívódását csökkentő szerek: ezetimib

Hatásmechanizmus:

Szelektíven gátolja a koleszterin intesztinális felszívódását 

Farmakokinetika:

• glükuroniddal konjugálódva aktiválódik

• enterohepatikus körforgása van

• fibrátok növelik, epesavkötő gyanták csökkentik a plazmakoncentrációját

Mellékhatások: statinokkal együtt adva hepatotoxikus

Adagolás: napi 5-20 mg (ajánlott: 10 mg/nap)

www.semmelweispharma.com



A koleszterin felszívódását csökkentő szerek: 

ezetimib+szimvasztatin

Gyakori fix dózisú szinergisztikus hatású kombinációs készítmény

Mellékhatások: fokozott hepatotoxicitás, és miositis és mialgia veszély

Adagolás: Este 1x: Ezetimib 10 mg + Szimvasztatin 10-80mg

Nem ajánlott niacinnal, amiodaronnal, vagy verapamillal kombinálni.

Kontraindikált májbetegség és terhesség esetén.

www.semmelweispharma.com



Fibrátok (fenofibrát, gemfibrozil)

Hatásmechanizmus: 

• PPARa agonisták

• fokozódik a b-oxidáció

• stimulálják a lipoprotein-lipázt

(elősegíti a húgysav ürítést, diabeteszesnek is adható)

Farmakokinetika:

• bélből 90% felszívódik, albuminhoz kötve szállítódik

• glükuroniddal konjugálódva vizelettel ürül

Mellékhatások: rabdomiolízis (sztatinnal együtt adva!), akut 

veseelégtelenség (ritka), epekőképződésre hajlamosít, hypoglykémia

Adagolás: napi 2x600 mg gemfibrozil, 45-145 mg/nap fenofibrát

Interakció: statinnal együtt a gemfibrozil nem alkalmazható, óvatosan 

kombinálható egyéb fibráttal

a VLDL- és 

trigliceridszint

www.semmelweispharma.com



PPAR alfa és gamma hatása a VLDL, LDL

és HDL anyagcserére

*  Peroxisome Proliferator Activated Receptor

PPAR alfa

Szövetek:  Máj, vese, szív, 

harántcsíkolt izom

Ligandjai:  zsírsavak, fibrátok

Hatás: Az apo A I, a 

lipoprotein lipáz fokozott 

termelése és az ABC A-1 

expresszió fokozása, FFA 

felvétel és katabolizmus 

fokozása, csökkent VLDL 

szintézis.

PPAR gamma

Szövetek:  Zsirszövet és bél.

Ligandjai: arachidonsav, 

Glitazonok

Hatás: ABC A-1 expresszió 

fokozása,

FFA felvétel adipocytákba, 

fokozott inzulin szenzitivitás



Új gyógyszerek a hiperlipidémia kezelésében

Mipomersen: 

• antisense oligonucleotid (s.c.) 

• csökkenti az ApoB100 expressziót 

Homozigóta familiáris hiperkoleszterinémia kezelésében jöhet szóba 

(USA).

Lomitapid: 

• mikroszomális trigliceride transzfer 

protein (MTP) gátló 

• csökkenti az ApoB szintet és a VLDL szintézist a májban

Homozigóta familiáris hiperkoleszterinémia kezelésében jöhet szóba (EU 

is).  

VLDL, IDL, LDL 

www.semmelweispharma.com
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• Evolocumab, alirocumab (PCSK9 gátlók): 

- Antitest a keringő PCSK9 ellen (Proprotein convertase subtilisin/kexin

type 9)

- Gátolja az LDL receptor körforgást – LDL receptor denztás nő – LDL 

- PCSK9: proteáz, szubsztátok hormonok, növekedési faktorok, 

receptorok, metalloproteáztok, felszíni glikoproteinek, stb.)

Új gyógyszerek a hiperlipidémia kezelésében



CETP gátlók (darcetrapib, torcetrapib, stb):  

• koleszterin-észter transzfer protein gátlók  

• csökkenti a koleszterin transzportot a HDL felől az LDL felé 

– LDL koleszterin csökken 

Az eddigi klinikai vizsgálatok során elbuktak a fejlesztés alatt álló 

készítmények.

Omega-3 zsírsavak (eikozapentaénsav [EPA] és dokozahexaénsav 

[DHA]): 

Hatásmechanizmus: acyl-CoA:1,2-diacilglicerin acyiltranszferáz gátlás, ß-

oxidáció serkentése és lipogenezis csökkentése a májban, plazma 

lipoprotein lipáz aktivitás serkentése, más zsírsavak észterifikációjának 

csökkentése 

Mellékhatások: hányinger, hányás, hasi diszkomfort, vérzési idő növelése 

(orális antikoagulált betegben  nem javasolt)

Új utak a hiperlipidémia gyógyszeres kezelésére

www.semmelweispharma.com



• Megfelelő gyógyszer kiválasztása - függ a 

dyslipidemia típusától

•Emelkedett LDL-C dominál:

Elsődlegesen statin, másodlagosan epesavkötő gyanta vagy 

ezetimib, harmadlagosan niacin 

• Emelkedett LDL-C és csökkent HDL-C esetén:

Elsődlegesen statin, másodlagosan niacin 

• Emelkedett LDL-C, csökkent HDL-C, és emelkedett triglycerid

esetén: 

Niacin és statin elsődlegesen, fibrátok másodlagosan

• Emelkedett triglycerid esetén: 

Elsődlegesen fibrátok, másodlagosan niacin

• Alacsony HDL-C esetén: 

Elsődlegesen niacin, másodlagosan fibrátok – VAGY semmi. 



A terápia monitorozása, kombinációs terápiák

➢ 6 héttel a terápia megkezdése után: Éhomi lipid profil 

ellenőrzés, mellékhatásokra rákérdezés

❑LDL-C cél nem teljesül → dózisemelés (majd 

újraértékelés 6 hét múlva)

❑Új gyógyszer adása, ezután válik szükségessé, 

majd újraértékelés, melléékhatás keresés célszerű

➢ Májfunkció, CK ellenőrzés rutinszerűen nem 

szükséges

➢ Életmód tanácsadás gyakoribb viziteket igényel, több 

kommunikációt

A gyógyszeres terápiában részesülő 

betegek ~39% éri el a célértéket, míg 

az életmód tanácsadásban részesülő 

betegek ~34%.
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