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Jedným z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov aterosklerózy je aterogénna dyslipidémia charakterizovaná hypertriacylglycerolémiou (hTAG), nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a prítomnosťou malých denzných LDL častíc. Zdá sa, že aterogénna dyslipidémia (ako konštantná súčasť plnej klinickej manifestácie MS) je v súčasnosti častejším problémom ako izolovaná hypercholesterolémia.
Článok sa venuje patogenéze aterogénnej dyslipidémie a našim súčasným terapeutickým (nefarmakologickým i farmakologickým) možnostiam jej ovplyvnenia (tabuľka 5, obrázok 1; 46).
Kľúčové slová: metabolický syndróm, aterogénna dyslipidémia, nefarmakologická liečba, statíny, fibráty, kombinovaná liečba.
MANAGEMENT OF ATHEROGENIC DYSLIPIDAEMIA IN THE METABOLIC SYNDROME
The main modifiable risk factor for atherosclerosis is the atherogenic dyslipidaemia (the combination of elevated serum triglyceride levels,
low serum HDL-C levels, and a preponderance of small dense LDL-C particles), particulary for patients with the metabolic syndrome. It has
been suggested that the clinical importance of the atherogenic dyslipidaemia probably exceeds that of LDL-cholesterol, because many
more patients with coronary artery disease are found to have this trait compared to those with hypercholesterolemia. The pathogenesis
of dyslipidemia in the metabolic syndrome will be reviewed and the roles of therapeutic lifestyle modification and drug therapies in the
traetment of dyslipidemia will be discussed (tablet 5, figure 1; 46).
Key words: metabolic syndrome, atherogenic dyslipidaemia, non-pharmacological therapy, statins, fibrates, combined therapy.
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Úvod
Metabolický syndróm (MS) predstavuje multifaktoriálny komplex proaterogénnych kardiometabolických rizikových faktorov (1, 2, 3), ktoré výrazne zvyšujú riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality.
Mnohé publikované práce zo Slovenska zamerané na prevalenciu MS a jeho zložiek potvrdzujú
vysokú prevalenciu MS (projekt MONIKA – 31 %
prevalencia MS v 25 až 64-ročnej populácii (4),
Pilotný skríning závažných dyslipoproteinémií
iniciovaný Slovenskou asociáciou aterosklerózy (SAA) – 11,9 % prevalencia MS (podľa NCEP
ATP III kritérií) v populácii 40-ročných (5), projekt
“Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku” organizovaný Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS) – prevalencia MS v sledovanej populácii
bola podľa NCEP ATP III kritérií 20,1% a podľa IDF
2005 kritérií 38,1 % (6).
Známe fakty o vysokej prevalencii MS v populácii diabetikov 2. typu potvrdzujú aj údaje z práce
zameranej na rizikové faktory aterosklerózy v populácii novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu, kde
NCEP ATP III kritériá pre MS splnilo 84,5 % diabetikov 2. typu a „prísnejšie“ IDF 2005 kritéria – 89,5 %
diabetikov 2. typu (7).
Hlavnou črtou metabolického syndrómu je aterogénna dyslipidémia charakterizovaná hypertriacylglycerolémiou (hTAG), nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a prítomnosťou malých denzných
LDL častíc (obrázok 1). Hypertriacylglycerolémia
a nízke hodnoty HDL-C sú dvomi hlavnými kritériami
určujúcimi prítomnosť metabolického syndrómu a sú
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Obrázok 1. Metabolický pôvod aterogénnej dyslipidémie.
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Vysvetlivky: IR – inzulínová rezistencia, VMK – voľné mastné kyseliny, CE – estery cholesterolu, CETP – cholesteryl ester transfer proteín, LPL – lipoproteínová lipáza, HL – hepatálna lipáza, MD LDL – malé denzné LDL, MD HDL – malé denzné HDL.

Tabuľka 1. Kritéria pre stanovenie diagnózy metabolického syndrómu (1, 2, 3).
Kritériá

Centrálna
obezita

Abnormality
metabolizmu
glukózy

DLP

AHT

NCEP
ATP III

3 z 5 kritérií

obvod pása >
102 cm (muži),
> 88 cm (ženy)

glykémia
nalačno ≥ 6,1
mmol/l

TAG ≥ 1,7 mmol/l
HDL-C < 1,0 mmol/l (muži)
< 1,3 mmol/l (ženy)

Krvný tlak ≥
130/80mmHg

IDF

centrálna
obezita
+ 2 ďalšie
kritériá

europoidné
populácie
> 94 cm (muži)
> 80 cm (ženy)

glykémia
nalačno ≥ 5,6
mmol/l alebo
dg. DM

TAG ≥ 1,7 mmol/l
HDL-C < 1,0 mmol/l (muži)
< 1,3 mmol/l (ženy)
alebo špecifická liečba
lipidovej abnormality

STK ≥ 130 mmHg
alebo DTK ≥ 85
mmHg alebo
antihypertenzívna
liečba

zakomponované do všetkých doposiaľ publikovaných „definícií“ používaných na jeho identifikáciu (1,
2, 3) (tabuľka 1).
V európskej populácii 45 – 55-ročných mužov
až jedna tretina má prítomnú aterogénnu dyslipidé-

miu (8). Presnejšie údaje o prevalencii aterogénnej
dyslipidémie v slovenskej populácii nemáme k dispozícii, ale dajú sa odhadovať z vyššie publikovaných prác (5, 6, 7). V pilotnom skríningu závažných
dyslipoproteinémií u 40-ročných v súbore 2 323 osôb
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malo 42,8 % normolipidémiu, 39,8 % malo hypercholesterolémiu, 11,0 % malo kombinovanú dyslipidémiu a 6,6 % malo hypertriacylglycerolémiu. Podľa
projektu SDS prevalencia MS a jeho komponentov je
na Slovensku porovnateľná s prevalenciou v európskej populácii v iných krajinách, okrem prevalencie
nízkych hladín HDL-C (celkovo 56 %, 45 % u mužov
a 66 % u žien), ktorá patrí k najvyšším v Európe (6).
V populácii novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu (takmer 90 % prevalencia MS) bola kombinovaná
dyslipidémia (TAG > 1,7 ∧ LDL-C > 2,5) prítomná
u 49,5 % pacientov, kritériá pre h-TAG (LDL ≤ 2,5
∧ TAG > 1,7) spĺňalo 9,4 % pacientov a kritériá pre
diagnózu hypercholesterolémie (LDL-C > 2,5 ∧ TAG
≤ 1,7) spĺňalo 35,4 % pacientov. Hodnoty TAG > 1,7
mmol/l malo 67 % mužov a 54 % žien, HDL-C < 1,03
(< 1,29) mmol/l spĺňalo 50 % mužov (63 % žien) (7).
Zdá sa, že aterogénna dyslipidémia (ako konštantná súčasť plnej klinickej manifestácie MS) je
v súčasnosti častejším problémom ako izolovaná
hypercholesterolémia (9).
Charakteristika a pôvod aterogénnej
dyslipidémie pri metabolickom
syndróme
Hypertriacylglycerolémia
Hypertriacylglycerolémia pri MS (abdominálnej
obezite a inzulínovej rezistencii) súvisí hlavne s nadprodukciou na triacylglyceroly (TAG) bohatých VLDL
(very low density lipoproteins) častíc. To je čiastočne zapríčinené nadmerným prísunom „stavebného“
substrátu pre VLDL častice do pečene. Pri inzulínovej
rezistencii (IR) sú viscerálne adipocyty citlivejšie na
metabolické účinky lipolytických hormónov (glukokortikoidov, katecholamínov). Zvýšená hormonálna
lipolytická aktivita vedie k zvýšenému uvoľňovaniu
voľných mastných kyselín (VMK). IR je taktiež spojená s neschopnosťou začlenenia VMK do TAG tukového tkaniva (neadekvátna esterifikácia). Výsledkom
je zvýšený tok VMK cez portálny systém do pečene,
kde slúžia ako substrát pre hepatálnu syntézu TAG.
Chronické zvýšenie toku VMK do pečene vedie
k zvýšenému ukladaniu TAG v cytozole s následnou
zvýšenou produkciou apolipoproteínu (apo) B-100
a zvýšenou sekréciou VLDL častíc pečeňou (10).
K zvýšenému toku VMK do pečene pristupuje aj
ďalší kľúčový hráč, ktorým je dysregulácia metabolizmu tukov v pečeni. Pečeň produkuje široké spektrum
VLDL častíc obsahujúcich apo B-100. Endogénne
(produkované pečeňou) VLDL častice môžeme rozdeliť
na dve hlavné podtriedy: veľké VLDL1 častice (ovplyvňujú plazmatickú koncentráciu TAG u normolipemikov)
a menšie, denznejšie VLDL2 (11). Sekrécia VLDL častíc
je ovplyvňovaná ako dostupnosťou TAG a cholesterolu
v pečeni, tak aj inzulínom. Abnormality inzulínovej sig-
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nálnej cesty pri IR ovplyvňujú proces tvorby VLDL častíc
na viacerých úrovniach, napr. upreguláciou SREBP-1
(sterol regulatory element binding protein-1) a ChREBP
(carbohydrate response element-binding protein), ktoré stimulujú lipogenézu de novo. Synergistický účinok
SREBP-1 a ChREBP riadi konverziu glukózy na mastné
kyseliny a zvyšuje ich esterifikáciu. Tento proces ďalej
zvyšuje dostupnosť TAG pre pečeň, s ich následným
ukladaním v pečeni alebo začlenením do VLDL častíc
(12). Poškodenie inzulínovej signálnej cesty vedie k zvýšenej akumulácii lipidov v nascentných VLDL časticiach
(za normálnych okolností inzulín znižuje tvorbu apo
B-100 cestou PI3 (phosphatidylinositol 3) kinázy) (13).
Taktiež je zvýšená expresia MTP (microsomal triglyceride transfer protein), ktorý zabezpečuje lipidáciu apo
B-100. V súčasnosti publikované štúdie na zvieracích
modeloch poukazujú na to, že zvýšená expresia MTP
a zvýšená dostupnosť lipidov v pečeni je spojená so
zníženou degradáciou apo B-100, čo ovplyvňuje nadprodukciu apo B-100 pri inzulínorezistencii.
Hypertriacylglycerolémia je spojená aj s alteráciou metabolizmu na TAG bohatých lipoproteínov (obsahujúcich apo B-48 a apo B-100) v postprandiálnom
stave. Hydrolýza chylomikrónov a VLDL triacylglycerolov závisí hlavne od enzýmu – lipoproteínovej lipázy (LPL). Hoci TAG sú vo veľkých lipoproteínových
časticiach hydrolyzované rýchlejšie ako v menších
časticiach, prísun chylomikrónov po jedle zhoršuje lipolýzu VLDL častíc pre kompetíciu o LPL. Následne je
delipidácia VLDL častíc spomalená a predlžuje sa čas
pretrvávania týchto častíc a ich remnantných častíc
v cirkulácii. Tento proces je o to viac zvýraznený pri
stavoch IR, keď je produkcia VLDL1 ešte excesívnejšia a aktivita LPL je znížená. V štúdiách na zvieracích
modeloch bolo dokázané, že IR je spojená aj s nadprodukciou apo B-48 častíc (u človeka táto otázka
ostáva stále nevyjasnená) (14).
Nízky HDL-cholesterol
Metabolizmus na TAG bohatých lipoproteínov je
veľmi úzko spätý s metabolizmom HDL častíc a nízke
hodnoty HDL-C pri MS bývajú často hodnotené ako
sekundárne pri h-TAG (okrem kvantity sa mení aj kvalita HDL častíc, menej väčších HDL2 častíc na úkor
menších HDL3 častíc). Kombinácia centrálnej obezity,
IR a h-TAG akceleruje katabolizmus HDL častíc, ktoré
sú neustále intravaskulárne remodelované lipázami
a lipidy transferujúcimi proteínmi, najmä LPL, hepatálnou lipázou (HL), cholesteryl ester transfer proteínom
(CETP) a fosfolipidy transfer proteínom (PLTP). Pri MS
prebieha zvýšená výmena TAG za estery cholesterolu
medzi VLDL a HDL časticami sprostredkovaná CETP,
čo vedie k formovaniu na TAG bohatých HDL častíc.
Tieto na TAG bohaté a na cholesterol chudobné HDL
častice sú rýchlejšie katabolizované HL, ktorá hydrolyzuje fosfolipidy a TAG a redukuje veľkosť a denzitu HDL

častíc (15, 16). Tieto častice sú rýchlejšie katabolizované. HDL častice môžeme rozdeliť na základe zloženia
apolipoproteínov na častice obsahujúce lipoproteín AI
(LpAI, obsahujúce iba apo AI) a LpAI:AII častice (obsahujúce apo AI a apo AII). V súčasnosti publikované kinetické štúdie u nediabetických mužov s MS poukazujú
na prítomnosť hyperkatabolizmu oboch (LpAI a LpAI:AII)
typov častíc (hoci dominantnou zmenou v plazmatickej
koncentrácii je redukcia LpAI:AII) (15, 16).
Integrálnymi regulátormi metabolizmu HDL
častíc a reverzného transportu cholesterolu (RTC)
sú povrchové bunkové receptory: ABCA1 (adenosine
triphosphate-binding cassette transproter 1) a SR-BI
(scavenger receptor class B type I). Expresia ABCA1,
SR-BI a PLTP je regulovaná glukózou a PLTP aktivita býva znížená u subjektov s MS (15, 16).
Malé denzné LDL častice
H-TAG pri MS je spojená s generovaním malých
denzných (MD) LDL častíc. Hoci pri MS hodnoty
LDL-C bývajú obyčajne normálne alebo iba ľahko
zvýšené, LDL častice majú abnormálne zloženie
a ich počet býva zvýšený (MD LDL častice). MD LDL
častice sa odlišujú od veľkých LDL častíc svojim chemickým zložením (menej polárnych lipidov), ako aj
afinitou k väzbe na proteoglykany (apo B-100 MD LDL
častíc obsahuje špecifické segmenty zabezpečujúce
väzbu na proteoglykany nachádzajúce sa na povrchu
týchto častíc). Početné štúdie potvrdzujú fakt, že koncentrácia plazmatických TAG je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim variabilitu veľkosti LDL častíc.
Kinetické štúdie dokazujú, že veľké VLDL1 častice
sú prekurzormi MD LDL častíc a tieto sa tvoria už pri
hladinách TAG nad 1,5 mmol/l (17, 18).
Tvorbe MD LDL častíc napomáha aj znížená lipolýza a predĺžené zotrvávanie VLDL1 častíc
v cirkulácii. Zvýšená výmena lipidov medzi VLDL
a LDL sprostredkovaná CETP vedie k formovaniu na
TAG bohatých LDL častíc, z ktorých sa za pomoci
HL formujú MD LDL častice. MD LDL častice majú
mnohé proaterogénne vlastnosti (horšia väzba na
LDL receptor, dlhšie zotrvávanie v cirkulácii, ľahšia
penetrácia do intimy artérií, zvýšená väzobná afinita
na proteoglykany, zvýšená náchylnosť na oxidáciu,
formovanie oxidovaných LDL častíc) (17, 18).
Manažment aterogénnej
dyslipidémie pri metabolickom
syndróme
Cieľom liečby MS a jeho súčastí je prevencia
s ním súvisiach metabolických a kardiovaskulárnych komplikácií. Liečba dyslipidémie pri MS má
byť zacielená na komplexné ovplyvnenie kvantitatívnych (zníženie LDL-C a TAG a zvýšenie HDL-C),
ale aj kvalitatívnych zmien lipidového spektra (malé
denzné LDL častice, malé denzné HDL častice).
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Tabuľka 2. Zmeny v životnom štýle ovplyvňujúce abnormality súvisiace s metabolickým syndrómom (modifikované podľa 21).
Ovplyvnenie abnormality

zvýšením

znížením

centrálna obezita

fyzickej aktivity

denného kalorického príjmu

hypertriacylglycerolémia

fyzickej aktivity a konzumácie
ω-3 MK

hmotnosti, príjmu nasýtených MK,
jednoduchých cukrov a alkoholu

znížené koncentrácie HDL-C

fyzickej aktivity a konzumácie
mononenasýtených MK

príjmu nasýtených MK, hmotnosti
a fajčenia

artériová hypertenzia

fyzickej aktivity a konzumácie
čerstvého ovocia a zeleniny

hmotnosti a príjmu Na

abnormality metabolizmu
glukózy

fyzickej aktivity a konzumácie
vlákniny (viac ako 30 g/deň,
ovocia, zeleniny, cereálií)

hmotnosti, príjmu nasýtených MK
a jednoduchých cukrov

Nefarmakologické opatrenia
Klinický manažment osôb s MS začína nefarmakologickými opatreniami, ktoré zahŕňajú zmenu životného štýlu, redukciu hmotnosti, zvýšenie
pohybovej aktivity a zmenu stravovacích (diétnych)
návykov.
Intenzívna intervencia v zmene životného štýlu
je efektívna v redukcii rizika rozvoja DM 2. typu a v
zlepšení jednotlivých zložiek metabolického syndrómu (19, 20, 21) (tabuľka 2).
Redukcia hmotnosti je spojená s redukciou sekrécie VLDL-apo B-100, so zvýšením inzulínovej senzitivity
a znížením hepatálnej lipogenézy. Pre pacientov s MS je
želateľný a dosiahnuteľný pokles hmotnosti o 5 – 10 %
za 6 – 12 mesiacov. Prispieva k tomu denná aeróbna
aktivita, ako aj zmena v stravovacích návykoch (redukcia nasýtených tukov, cholesterolu a zníženie denného
kalorického príjmu). NCEP ATP III (ako aj väčšina v súčasnosti platných odporúčaní) odporúča denne < 200
mg cholesterolu, < 7 % nasýtených tukov (z celkovej
kalorickej hodnoty) u pacientov so zvýšenými hodnotami LDL-C. U pacientov s aterogénnou dyslipidémiou
(aterogénnou triádou) by nemali uhľohydráty prekročiť
viac ako 60 %, tuky 25 – 30 % dennej kalorickej hodnoty, s vyšším zastúpením nenasýtených tukov. Prísnejšia
nízkotuková diéta môže viesť k ďalšiemu zníženiu hodnôt HDL-C. Pacienti s kombinovanou dyslipidémiou
vyžadujú kombináciu týchto diétnych opatrení. Diétne
opatrenia sú vo všeobecnosti úspešnejšie v ovplyvnení
hladiny TAG a môžu viesť aj k zlepšeniu hladín LDL-C
(približne o 10 %) (22, 23).
Farmakologická liečba
V prípade neúspechu nefarmakologickej liečby
je nutné siahnuť k farmakologickej liečbe.
Hoci je aterogénna dyslipidémia pri MS definovaná hlavne zvýšenými hladinami TAG a nízkymi
hodnotami HDL-C, iniciálna farmakologická liečba
je (podľa amerických aj európskych odporúčaní)
zameraná predovšetkým na dosiahnutie cieľových
hladín LDL-C. Tento fakt vychádza ako z výsledkov
veľkých klinických intervenčných statínových štúdií
(potvrdený význam intenzívnej redukcie LDL-C vo
vzťahu k zníženiu kardiovaskulárneho rizika), tak
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aj z faktu, že „normálne“ hodnoty LDL-C sa najmä
u vysoko a veľmi vysoko rizikových pacientov posúvajú čoraz nižšie. Panel expertov NCEP ATP III
(22) odporúča ako primárny terapeutický cieľ práve
zníženie a dosiahnutie cieľových hodnôt LDL-C, ako
sekundárny cieľ dosiahnutie cieľových hodnôt non
HDL-C (celkový cholesterol – HDL-C), pričom cieľová hodnota pre non HDL-C u pacientov s h-TAG a/
alebo nízkym HDL-C je približne o 1 mmol/l vyššia
ako pre LDL-C. Terciárnym cieľom liečby by mala byť
redukcia TAG a zvýšenie HDL-C (tabuľka 3).
Treba vždy pamätať na to, že tento typ dyslipidémie je vysoko aterogénny, preto podľa súčasných
odporúčaní by mali aj pacienti s MS a prítomnou aterogénnou dyslipidémiou dosahovať cieľové hodnoty
lipidového spektra ako diabetici 2. typu, resp. ako
pacienti s vysokým (veľmi vysokým) KV rizikom (24).
Voľba počiatočnej liečby (statín alebo fibrát) závisí
od aktuálneho lipidového profilu, často sa nevyhneme kombinovanej hypolipidemickej liečbe.
Statíny (inhibítory HMG-CoA redukázy) sú liekmi
prvej voľby pre redukciu LDL-C. Pri použití maximálnych
dávok najpotentnejších statínov sme schopní dosiahnuť
pokles LDL-C o viac ako 50 %, HDL-C sa zvyšuje približne od 5 do 10 %, pokles TAG je veľmi variabilný (závisí
od fetypu dyslipidémie, ako aj od jej závažnosti), ale vo
všeobecnosti sa pokles hýbe od 10 do 40 %.
Význam liečby statínmi u pacientov s MS vyplýva z post hoc analýz štúdie 4S (25), WOSCOPS (26),
ale aj zo v súčasnosti publikovaných štúdií ako je
CHESS (27), STELLAR (28) a COMETS (29). V štúdii COMETS liečba rosuvastatínom v dávke 10 – 20
mg viedla k takmer 50 % poklesu LDL-C, k redukcii
TAG o 25 % a zvýšeniu HDL-C o 6 – 10 %, s markantou redukciou C reaktívneho proteínu (CRP) ako
markera subklinického zápalu.
TNT (Treating to New Targets) bola prospektívna, dvojito zaslepená štúdia, ktorá sledovala 4,9 roka
10 001 pacientov s klinicky evidentnou ICHS. V roku
2006 bola publikovaná post hoc analýza vykonaná
u 5 584 pacientov s MS (boli použité kritériá NCEP
ATP III). V skupine užívajúcej 10 mg atorvastatínu
boli koncentrácie LDL-C po trojmesačnej liečbe 2,6
mmol/l a v skupine užívajúcej 80 mg atorvastatínu

boli hodnoty LDL-C 1,8 mmol/l. Po takmer 5-ročnom
sledovaní bol štatisticky významný rozdiel vo výskyte kardiovaskulárnych príhod medzi týmito skupinami. Signifikantne viac pacientov s MS (11,3 %) oproti
pacientom bez MS (8,0 %) prekonalo kardiovaskulárnu príhodu, riziko bolo štatisticky významne ovplyvnené intenzívnou statínovou terapiou (30).
V septembri 2007 bola publikovaná ďalšia post
hoc analýza štúdie TNT venovaná prediktívnej hodnote hladín HDL-C u 9 770 pacientov dosahujúcich
cieľové hodnoty LDL-C 2,6 a 1,8 mmol/l. HDL-C u pacientov užívajúcich statín bol významným prediktorom kardiovaskulárnych príhod v sledovanej populácii (31), čo ďalej podporuje význam ovplyvnenia celého lipidového spektra (vrátane HDL-C) v prevencii
kardiovaskulárnej morbidity a mortality.
Za viac ako 15-ročné obdobie používania statínov
v klinickej praxi sa potvrdila ich vysoká bezpečnosť.
Hlavnými nežiaducimi účinkami liečby statínmi sú
pečeňová a svalová toxicita. Incidencia zvýšenia aminotransferáz na trojnásobok horného limitu normálu
je menej ako 1 % a 2 – 3 % pri maximálnych dávkach
statínov. Menej frekventovane sa vyskytujú myalgie,
prípadne aj so zvýšením CPK, závažné myopatie vo
forme rabdomyolýzy sa môžu vyskytnúť u pacientov
s predisponujúcimi faktormi (súčasná liečba imunosupresívami, makrolidovými antibiotikami, pacienti
s pečeňovou alebo obličkovou insuficienciou).
Fibráty – aktivátori PPAR-α (peroxisome proliferator-activated receptor-α) efektívne ovplyvňujú
všetky tri zložky aterogénnej lipidovej triády (TAG,
HDL-C, MD LDL častice). Redukujú hladinu TAG
o 30 – 50 %, zvyšujú HDL-C o 10 – 20 %, redukujú
LDL-C variabilne, ale nie viac ako o 15 %. Významným
efektom fibrátov je redukcia MD LDL častíc (vo fenofibrátových štúdiách okolo 50 %) a posun lipidového
fenotypu B do fenotypu A s redukciou aterogénneho
potenciálu týchto častíc. Nie malý význam (podobne
ako u statínov) majú aj pleiotropné účinky fibrátov
na mnohé faktory zasahujúce do aterogenézy (endotelová dysfunkcia, inzulínová senzitivita, oxidačný
stres, subklinický zápal, koagulácia) (32, 33, 34).
Podskupinové analýzy fibrátových štúdií u pacientov s jednou alebo viacerými črtami metabolického
syndrómu podporujú užitočnosť ich včasného podávania (35, 36, 37, 38).
Fibráty predstavujú terapeutickú voľbu u pacientov s inzulínovou rezistenciou, metabolickým
syndrómom, u diabetikov 2. typu, avšak bez prítomnosti ICHS, s nízkymi hodnotami HDL-C a zvýšenými
hodnotami TAG (bez prítomnosti zvýšených hodnôt
LDL-C). Zároveň predstavujú významnú terapeutické východisko pre kombinovanú liečbu u pacientov
na monoterapii statínmi, u ktorých sa nepodarilo
dosiahnuť normalizáciu lipidového spektra (najmä
zníženie TAG a zvýšenie HDL-C).
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Tabuľka 3. Liečba aterogénnej dyslipidémie ako súčasť komplexnej liečby metabolického syndrómu (modifikované podľa 21).
Problém

Metabolický syndróm

↓

Terapeutický
krok 1

Terapeutický
krok 2

Ciele

• vyšetrenie obličiek a štítnej žľazy

Úprava životného štýlu
(zvýšenie fyzickej aktivity, kvantitatívna i kvalitatívna
zmena stravovacích zvyklostí, zanechanie fajčenia)
↓
Obezita
↓

↓
Hyperglykémia
↓

Rimonabant
Orlistat
Sibutramín
Bariatrická
chirurgia
↓

• Metformín
• Glitazóny
• Ostatné OAD
(novšie OAD) +
inzulín
↓

•
•
•
•
•

Prevencia DM2T
Ak je DM2T
prítomný HBA1C
< 6,5 %

Veľmi vysoké KV riziko –
LDL-C < 1,8 mmol/l
Vysoké KV riziko
LDL-C < 2,5 mmol/l
TAG < 1,7 mmol/l
HDL-C
> 1,0 mmol/l (muži)
> 1,3 mmol/l (ženy)

Reziduálne KV
rizikové faktory
•
•
•
•

Redukcia
hmotnosti
o 5 – 10 %

• podanie statínu 12 hodín pred podaním fibrátu
• zistenie možných interakcií s inými liekmi

↓
Aterogénna DLP
↓

↓
AHT
↓

Statíny (+ezetimib)
• ACEI
Fibráty
• ARBs
Niacín
• Ostatné lieky
ω -3 MK
Kombinácia hypolipidemík
↓
↓
TK < 130/80
mmHg

Tabuľka 4. Súhrn farmakokinetických interakcií medzi inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statínmi) a fibrátmi
(modifikované podľa Davidsona, 45).
Inhibítor HMG-CoA reduktázy
Atorvastatín
Pravastatín

Gemfibrozil

Fenofibrát

chýbajú dáta

chýbajú dáta

signifikantné

bez efektu

Fluvastatín

bez efektu

dáta nedostupné

Simvastatín

– 112 % ↑ C max
2 – 3-násobné ↑ C max

bez efektu

dáta nedostupné

bez efektu

Cerivastatín
Rosuvastatín

Vysvetlivky: C max = maximálna koncentrácia,
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bez efektu

↑ = zvýšenie

Kombinovaná hypolipidemická liečba. Kombinovaná hypolipidemická liečba využíva výhody
ovplyvnenia lipidového spektra rôznymi mechanizmami účinku. V našej klinickej praxi (aj z hľadiska
dostupnosti) v liečbe dyslipidémie pri metabolickom
syndróme do úvahy prichádza najčastejšie kombinácia statínu s fibrátom. Z fibrátov do kombinácie
preferujeme najmä fenofibrát alebo bezafibrát.
Dôvodom je fakt, že gemfibrozil má vyššie riziko
liekových interakcií (inhibuje proces zabezpečujúci
elimináciu inhibítorov HMG-CoA reduktázy – glukuronidáciu).
V súčasnosti pribúdajú neustále informácie
o efektívnosti a bezpečnosti kombinovanej liečby
statín + fibrát.
Aditívny priaznivý vplyv na všetky lipidové parametre sa zistil v randomizovanej, placebom kontrolovanej cross-over štúdii, v ktorej sa hodnotil účinok
liečby 10 mg atorvastatínu s 200 mg fenofibrátom
oproti monoterapii s týmito liekmi, alebo kombináciou fenofibrátu s placebom. Autori taktiež zistili
lepší účinok kombinovanej liečby na endotelovú dysfunkciu, hladinu hsCRP a fibrinogénu (38). V štúdii
SAFARI (Simvastatin Plus Fenofibrate for Combined
Hyperlipidaemia) kombinovaná liečba simvastatí-

S4 / 2007

↑ Cmax
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Tabuľka 5. Odporúčania pre prevenciu myopatie pri
kombinovanej liečbe fibrát-statín u pacientov s metabolickým syndrómom (46).

nom v dávke 20 mg a fenofibrátom v dávke 160 mg
viedla k významnému ovplyvneniu celého lipidového
spektra, ako aj zmene fenotypu (posun od malých
LDL častíc k väčším, menej aterogénnym časticiam)
pri porovnaní s monoterapiou simvastatínom (39).
U pacientov s kombinovanou DLP a metabolickým syndrómom sa porovnával vplyv simvastatínu
10 mg v kombinácii s fenofibrátom 200 mg, oproti
fáze s dvojitým placebom a fáze so simvastatínom.
Pridaním fenofibrátu k simvastatínu sa znížil obsah cholesterolu a apo-B v priemere o 35 %, došlo
k vzostupu HDL-C o 23 % a zmenila sa kvalita LDL
častíc s prevahou veľkých LDL a významným poklesom MD LDL častíc. Simvastatín (10 mg) v kombinácii s fenofibrátom (200 mg) zlepšil aterogénnu
dyslipidémiu u pacientov s MS (40). Aj kombinácia
atorvastatínu s fenofibrátom mala významný vplyv
na všetky lipidové abnormality u pacientov s MS
a viedla k zníženiu kardiovaskulárneho rizika (41).
Údaje o výbornom bezpečnostnom profile kombinácie fenofibrátu so statínmi priniesla aj štúdia FIELD
(42).
Začiatkom roku 2010 očakávame výsledky štúdie ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk
in Diabetes), ktorá by mala zodpovedať otázku, či

• podanie nízkej alebo strednej iniciálnej dávky
statínu
• použitie fenofibrátu alebo bezafibrátu do kombinácie
• monitorovanie CPK a svalovej symptomatológie
• poučenie pacienta o symptómoch myopatie

kombinovaná liečba statín-fibrát zredukuje vysokú
kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu viac ako terapeutická stratégia využívajúca monoterapiu statínom (v kontexte dobrej glykemickej kontroly u 5 518
diabetikov 2. typu) (43).
Z ďalších možností kombinovanej liečby dyslipidémie pri metabolickom syndróme do úvahy prichádza kombinácia statínu s kyselinou nikotínovou
(u nás momentálne nedostupná) alebo kombinácia
statínu (alebo fibrátu) s ω-3 mastnými kyselinami.
ω-3 mastné kyseliny vo vysokých dávkach
znižujú hladiny TAG, ich efekt sa prejavuje ako pri
eikozopentaénovej, tak aj pri dokozahexaénovej kyseline, ako aj pri ich kombinácii v rybom oleji. Dávka
potrebná na redukciu TAG o 30 – 50 % sa hýbe medzi 3 – 5 g denne. ω-3 mastné kyseliny neznižujú
LDL-C, ale modifikujú veľkosť a denzitu LDL častíc,
čo vedie k redukcii frakcie MD LDL častíc. Efekt na
zvyšovanie HDL-C je iba mierny. Okrem antisklerotického účinku majú potvrdený aj antitrombogénny
účinok. Ako potvrdzujú mnohé práce, májú svoje
miesto aj v liečbe dyslipidémie pri metabolickom
syndróme (44).
Kombinovaná liečba prináša so sebou aj možnosť zvýšeného rizika komplikácií v porovnaní
s monoterapiou. Patria medzi ne hlavne myotoxicita
a hepatotoxicita. Preto aj napriek bezpečnostným
údajom z klinických štúdií by pacienti na kombinovanej liečbe statín-fibrát mali byť dôsledne monitorovaní najmä z hľadiska možnosti rozvoja hepatopatie
a myopatie. Dôležitými predisponujúcimi faktormi
zvyšujúcimi riziko myopatie (či sú statíny a fibráty
používané zvlášť alebo v kombinácii) sú: vek (> 65
rokov), poškodenie obličkových funkcií (GFR < 30
mL/min), pečeňové ochorenia, hypotyreóza, nízky
objem svalovej hmoty, ženské pohlavie. Pri iniciovaní kombinovanej liečby je vhodná postupná titrácia
dávky statínov, ako aj voľba fibrátu (45, 46) (tabuľka
4 a 5).
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