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A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése
Kockázati kategóriák, célértékek
A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg
milyen kockázati kategóriába tartoznak és azokhoz milyen lipid célértékeket
rendeltek.
A fókuszban az igen nagy és a nagy kockázat áll, amelyekben legnagyobb a
veszélyeztetettség, de viszonylag itt lehet a legjobb eredményeket elérni. A
nemzetközi és a hazai ajánlásokban az elmúlt évtizedekben folyamatos változásoknak
vagyunk szemtanúi, a kockázatbesorolás és a célértékek szigorítása mellett. Jelen
állapotban hazánkban az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia (1)
irányelvei az irányadók, melyben az igen nagy kockázatot nagy rizikójú betegségek
társulása, illetve igen súlyos betegségek jelenléte tölti ki (1. táblázat). Az Európai
Kardiológus és Atherosclerosis Társaság (ESC/EAS) (2) 2011-es megújított ajánlása
nem a betegség-együttesek dupla rizikóján alapul, hanem a korábban nagy
kockázatúnak jelzett betegségek áthelyezése, átnevezése a very high risk kategóriába
(1. táblázat). A két besorolásban közös, hogy szigorodott az LDL-Ch célérték, <1,8
mmol/l (2. táblázat). 2013-ban aktuális a harmadik legszámottevıbb nemzetközi
ajánlás (3), az ATP IV. állásfoglalásának közzététele, melynél hasonló célértékekre
számíthatunk.

Az elsıdleges terápiás cél
Az elmúlt évtizedekben statinokkal elért cholesterin (Ch), LDL-Ch szint csökkentés
révén értek el eredményeket a cardiovascularis (CV) és részben az összhalálozás
csökkentésében. Kevésbé volt ez egyértelmő az a fibrátokkal végzett, triglicerid (Tg)
szintet csökkentı vizsgálatokban. Így jelenleg is a primer terápiás célnak az LDL-Cht tekintik, melyet ha >50%-kal és 2,0 mmol/l alá sikerült csökkenteni, akkor az
atherosclerosis regresszióját is ki lehetett mutatni (REVERSAL (4) SATURN).
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Ugyanakkor a koleszterinszint csökkentı kezelés mellett jelentıs reziduális rizikó
maradhat fenn, melyet a trigliceridszintre ható gyógyszerekkel lehet befolyásolni.
Elsısorban a statinoknak, de a fibrátoknak is meglévı pleiotrop hatása plusz szerepet
játszik a CV-rizikó csökkentésében.

A diétás kezelés szerepe
Dyslipidaemiáról beszélünk, ha bármely lipid paraméter – Ch, LDL-Ch, HDL-Ch,
Apo B, Apo A, Lp/a eltér a normálistól. Befolyásolásukban alapvetı az életmód
változtatás, a diéta, melyeknek végig kell kísérniük a gyógyszeres kezelést is.
Ha a hypercholesterinaemia dominál, mint a II/a és II/b típusban, ott a
testsúlycsökkentés mellett a telített és transzzsírsav, valamint a koleszterin-bevitel
korlátozása is szükséges. Ha elhízás és hypertriglyceridaemia is fennáll – mely
sokszor szénhidrát indukált – ott a gyorsan felszívódó magas glikémiás indexő
szénhidrátokat is meg kell szorítani (l. a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás
Társaság (MOMOT) ajánlását (5)).

A magas koleszterinszint kezelése
A vér koleszterinszintje nem annyira a táplálkozástól, hanem inkább a szervezet
örökölt, vagy kialakult endogén Ch-szintézisétıl függ. Így a diétától csak 5-10% Ch
szint csökkenés várható, ezért gyógyszeres kezeléssel kell belépnünk familiáris
esetekben, sıt az igen nagy kockázatú 3 betegségben (pl.: ACS) is maximális dózis
indításával. A HmgCoA reduktáz gátló statinok az LDL-Ch szintet 30-40, a Ch
szintet 25-30%-kal csökkenthetik. Hatáserısségő sorrend is fennáll (rosuvastatin,
atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, pravastatin sorrendben).
A statin terápiát kezdı vagy közepes dózissal kezdjük, ez a hatás 70%-át hozza,
mely duplázással csak 6-6%-kal növelhetı. Így, ha közepes dózisú statinnal, 40 mg
atorvastatinnal, vagy 20 mg rosuvastatinnal nem érjük el a célértéket, akkor inkább
kombináció javasolható, mégpedig a statinok mellékhatásaival (myopathia, májenzim
emelkedés, 9-12%-ban, diabetogén hatás) nem terhelt ezetimibbel. Statin myopathia
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az esetek 10%-ában elıfordulhat (6), mely Q10 adásával részben mérsékelhetı (7).
Az ezetimib hozzáadása nem növeli a mellékhatásokat, ellentétben a statin–fibrát
kombinációtól. Emellett plusz 20-25% LDL-Ch szint csökkenést hozzáad a
terápiához, melynek végeredménye rosuvastatin 40 mg + ezetimib 10 mg
kombinációval 70%-os LDL-Ch szint csökkenéshez vezet (8). Az ezetimibbel
evidence based értékő vizsgálatok folyamatban vannak, eddig a SHARP vizsgálatban
volt kimutatható CV rizikó csökkenés (9).
Statin-fibrát kombináció csak II/b típusú hyperlipaemiában jön szóba. Itt, ha a
statinnal elértük az LDL-Ch célértéket, de a triglicerid (Tg) szint magasabb (> 2,3
mmol/l) marad, fenofibrát hozzáadása jön szóba.
A sok reményt ígérı statin-nikotinsav kombináció nem vált be, mert a kipirulástól
védı laropipránttal adott niacin két új vizsgálatban (AIM-HIGH, APS-II) sem növelte
a CV hatást, miközben a mellékhatásokat súlyosbította, ezért tovább nem
szorgalmazzák.

Hypertriglyceridaemia és elhízás gyógyszeres kezelése
A hypertriglyceridaemia kezelésében az elsı választandó szerek IV. és V. típusban
az elsıdlegesen PPAR-alfa-t aktiváló fibrátok. Elsısorban a gyorsított felszívódású
mikronizált fenofibrát (Lipidil) javasolt. A gemfibrozil mellékhatások miatt
kompromittálódott. A fenofibrát a Tg szintet 30-50%-kal csökkentheti, a HDL-Ch
szintet 5-6%-kal emelheti, pleiotrop hatások mellett. A Ch szintre nincs egyértelmő
hatása. Miután az inzulinérzékenységet javítja, így az atherogen dyslipidaemia, a
metabolikus szindróma és a diabéteszes dyslipidaemia kezelésében is fontos szerepet
kaphat. Ezekben az esetekben legtöbbször elhízás az alapbetegség, atherogen
dyslipidaemiával és következményeivel.
A hypertriglyceridaemia kezelésében nagyobb szerepe van a fibrátoknak az extrém
értékekkel jellemezhetı V. típusban, mely pancreatitishez vezethet. Ennek
megelızésére omega-3 zsírsavval történı kombinációja is szóba jön. Tudni kell,
hogy V. típusban statinnal általában feleslegesen próbálkozunk, mert a fibrát révén a
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magas trigliceridszint csökkentése magával húzza, normalizálhatja az ilyenkor akár
10 mmol/l fölé is emelkedett Ch szintet, anélkül, hogy statinnal kellene kombinálni.
Sajnos az elhízás gyógyszeres kezelésével évek óta, mindezidáig híján voltunk. A
legtöbb gyógyszer a központi idegrendszert irritáló, a CV kockázatot növelı hatása
miatt kivonásra került. 2012-ben a FOOD and Drug Administration két új gyógyszer
forgalmazását hagyta jóvá az Egyesült Államokban, az étvágycsökkentı hatású
lorcaserin (Belviq) (10), valamint a topiramat és fentermin kombinációt (Qnexa).
Európai engedélyezésük eddig nem sikerült. Az elızmények alapján a lorcaserin
bizonyulhat biztonságosabbnak és hatékonyabbnak az étvágy és a nassolás
csökkentésében.

A célértékek elérése
Figyelembe véve azt az elvet, hogy minden irányelv elsısorban annyit ér, amennyit
megvalósítanak belıle, a CÉL, REALITY, MULTI GAP vizsgálatokban (11) 2004 és
2011 között vizsgálatokban követtük az intervenciókban bekövetkezett változásokat,
a célérték elérését.
Az LDL-Ch célérték elérése 2004-ben 14,7%, 2005-ben 22%, 2006-ban 30%, 2011ben 39,9%, 2012-ben pedig 44% volt. Ez már megfelel az általános európai
átlagoknak. Az LDL-Ch szint átlag 3,8-ról 2,87 mmol/l-re csökkent, a kezelt betegek
száma többszörösére nıtt, de a compliance hiánya, a gyógyszer indokolatlan
abbahagyása még sok problémát okozott.
A Tg és HDL-Ch célértékek (<1,7 mmol/l, illetve > 1/1,3 mmol/l) elérése sajnos
nem változott szignifikánsan. Ezért a jövıben még nagyobb gondot kell fordítanunk
az atherogen dyslipidaemia kezelésére is.
Ugyanakkor a lipidek vonatkozásában elégedettek lehetünk azzal, hogy a major
rizikófaktorok közül az obezitás 20-ról 28,5%-ra, a hyperglycaemia 5,0%-ról 7,5%-ra
emelkedett, a hypertonia gyakorisága nem csökkent, miközben – elsısorban a
gyógyszerek segítségével – a dyslipidaemia, ezen belül a hypercholesterinaemia
területén értük el a legjobb eredményeket.
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