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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
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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 – 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



• 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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