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Kombinovaná dyslipidémie, charakterizovaná zvýšením low-density lipoprotein-cholesterolu (LDL-C), zvýšením triglyceridů (TG) a snížením high-density lipoprotein-cholesterolu (HDL-C) je asociována se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Vysoká prevalence smíšené
dyslipidémie je podmíněna častým výskytem takových rizikových faktorů, jako je obezita, diabetes mellitus nebo insulinová resistence,
metabolický syndrom a fyzická inaktivita. V léčbě kombinované dyslipidémie má význam redukce hmotnosti a zvýšení fyzické aktivity.
Farmakoterapie lipidové triády se poté často musí opírat o kombinovanou hypolipidemickou léčbu. Kombinace farmak je u pacientů
s aterogenní dyslipidémií indikována tehdy, pokud není dosažen cíl dle doporučení (NCEP III, ATP III). Možné kombinace hypolipidemik
zahrnují především fibrát + statin, a mezi další kombinace potom patří léčba typu fibrát + niacin, fibrát + ezetimibe, statin + niacin
případně + ezetimibe.
Klíčová slova: dyslipidémie, diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, metabolický syndrom.

Combined hypolipidemic therapy using statins and fibrates reducing the cardiovascular risk in the patients with
atherogenic dyslipidemia
Combined dyslipidemia, characterized by the elevation of low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), triglycerides (TG) a decrease of
high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) is associated with increased cardiovascular risk. An increased prevalence of mixed dyslipidemia is due to the frequent appearance of risk factors such as obesity, diabetes mellitus or insulin resistence, metabolic syndrome
or physical inactivity. The weight management and physical activity are the cornerstones in the therapy of the combined dyslipidemia.
The pharmacotherapy of lipid triad should often use a combined hypolipidemic treatment. The combination of hypolipidemic drugs is
indicated when the treatment goal (NCEP III, ATP III) is not accomplished. There are the following possible combinations: fibrate + statin,
fibrate + niacin, fibrate + ezetimibe, statin + niacin or + ezetimibe.
Key words: dyslipidemia, diabetes mellitus, coronary heart disease, atherosclerosis, metabolic syndrome.
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Úvod
Kombinovaná nebo také aterogenní
dyslipidémie je charakterizovaná lipidovou triádou, tj. zvýšenou triglyceridémií (TG),
zvýšením low-density lipoprotein-cholesterolémie (LDL-C) a snížením high-density lipoprotein-cholesterolémie (HDL-C) (1). Kromě toho
dochází ke zvýšení počtu malých densních
LDL částic a k akumulaci na cholesterol boha-

tých částic s elevací apolipoproteinu B (apoB).
Podle údajů ze studie INTERHEART, která hodnotila rizikové faktory akutního infarktu myokardu (2), víme, že dyslipidémie představuje
více jak 50 % celkového vaskulárního rizika
v populaci. Ačkoliv je primárním cílem k redukci KV rizika snížení LDL-C (3), současná
doporučení přistupují k problému komplexně
a zdůrazňují nutnost zohledňovat a interve-

novat také ostatní abnormality lipoproteinů
a non-lipidové rizikové faktory (jako je kouření
cigaret, krevní tlak, fyzická inaktivita, obezita
atd.) (4, 5, 6).
Vysoká prevalence smíšené dyslipidémie
je podmíněna častým výskytem takových
rizikových faktorů, jako je obezita, diabetes
mellitus nebo insulinová resistence, metabolický syndrom a fyzická inaktivita (7, 8). Klinická
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závažnost aterogenní dyslipidémie spočívá
ve zvýšeném riziku ischemické choroby srdeční
(ICHS).
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Obrázok 1. Vliv fibrátů na aterogenní dyslipidemii.

Fibrát

Farmakoterapie lipidové triády
Elevace LDL-C představuje hlavní kardiovaskulární (KV) rizikový faktor. Máme k dispozici
výsledky několika randomizovaných klinických
studií, které prokázaly, že snížení LDL-C statiny vede k podstatné redukci KV morbidity
a mortality (9, 10, 11). Zároveň je také známo, že
významné procento léčených pacientů přesto
KV příhodu prodělá, ačkoliv dosahují cílové
hodnoty LDL-C podle platných současných
doporučení (11, 12) a proto mluvíme o tzv. reziduálním riziku (13, 14). National Cholesterol
Education Program, Adult Treatment Panel III
(NCEP ATP III) zdůrazňuje v léčbě kombinované dyslipidémie význam redukce hmotnosti
a zvýšení fyzické aktivity.
Farmakoterapie lipidové triády se poté
často musí opírat o kombinovanou hypolipidemickou léčbu (1).
Efekt léčby inhibitory 3-hydroxy-3methylglutaryl koenzym A reduktázy (inhibitory
HMG-CoA tj. statiny) spočívá primárně ve snížení
LDL-C (15). Léčba statiny, která vede k inhibici
enzymu HMG-CoA reduktázy, je spojena se zvýšením počtu LDL-C receptorů v hepatocytech
a tím podporuje odstraňování LCL-C z plasmy.
Mezi další efekty léčby statiny patří také snížení
TG, apoproteinu B a zvýšení HDL-C (16).
U pacientů s kombinovanou dyslipidémií je
k dalšímu snížení TG nebo zvýšení HDL-C třeba
použít další typy hypolipidemik.
Fibráty jako skupina výrazně snižují triglyceridy a zvyšují HDL-C, a to výrazněji než statiny
(17). Zatímco starší fibráty reprezentované gemfibrozilem působí spíše na triglyceridy a HDL
cholesterol a jsou málo účinné na celkový a LDL
cholesterol, fibráty druhé a třetí generace snižují
výrazněji i celkový a LDL cholesterol.
Léčba deriváty kyseliny fibrové (fibráty) vede k významnému poklesu zejména lipoproteinů bohatých na triglyceridy a zvyšuje hladinu
HDL cholesterolu (hladina TG klesá o cca o 25
– 50 %, ve VLDL (very low density lipoprotein)
o 40 %, HDL cholesterol stoupá o 10 – 20 %,
také v závislosti na výchozích hladinách).
Koncentrace LDL cholesterolu jsou fibráty ovlivňovány různou měrou, popisován je pokles
o 0 – 13 %, v případě vysokých výchozích hladin lipoproteinů bohatých na triglyceridy je
v důsledku změn mechanizmů jejich katabolizmu možný i mírný vzestup LDL cholesterol
po léčbě fibráty.
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Obrázok 2. PPARα aktivátory působí na klíčové faktory aterogeneze
PPARα aktivátor
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Účinky fibrátů
Účinky fibrátů na krevní lipidy a lipoproteiny, ale i jejich další účinky, jsou zprostředkovány na molekulární úrovni vazbou se specifickými receptory v buněčném jádře, nazývanými
PPAR-α (peroxisomální proliferační aktivační
receptory α).
PPAR-α ovlivňují expresi genů, které následně řídí důležité enzymy a proteiny v metabolismu lipidů, a to především částic bohatých
na triglyceridy (např. gen pro lipoproteinovou
lipázu, pro apolipoprotein A I, A II, C III, pro ß-oxidaci mastných kyselin) (obrázek 1). Výsledkem
vazby fibrátů na PPAR-α je řada metabolických
efektů. Dochází k útlumu lipolýzy v periferních
tkáních, klesá přísun mastných kyselin do jater a snižuje se syntéza VLDL a apoproteinu
B 100 v játrech. Zvyšuje se aktivita lipoproteinové lipázy, je zrychlené odbourávání částic

• Protizánětlivý účinek
• Stimulace uvolnění
cholesterolu
z makrofágů
• Antitrombotický
účinek

bohatých triglyceridy (chylomikra, VLDL) v krvi, zvyšuje se vazebnost jejich remnant (IDL
tj. intermediary density lipoprotein, zbytky
chylomiker) na receptory pro apoprotein E.
Remnantní částice jsou rychleji odstraňovány
z krve, vznikající LDL mají nižší denzitu, klesá
koncentrace malých denzních LDL3. Zlepšuje
se vazebnost LDL na LDL receptory, které jsou
pravděpodobně současně aktivovány. Rychlá
degradace chylomiker a VLDL vede zřejmě
i ke zvýšené tvorbě nascentních HDL částic
z jejich povrchových struktur. Dále je popsán
částečný útlum syntézy cholesterolu v játrech,
mechanizmus není znám. Dochází ke zvýšení
syntézy apolipoproteinů A I a A II, stoupá počet
HDL a zvyšuje se koncentrace HDL cholesterolu
se změnami aktivity CETP (cholesteryl ester
transfer protein) a LCAT (lecitin cholesterol acyl
transferáza) (obrázek 2).
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Lze tedy shrnout, že lipidový účinek fibrátů
představuje hlavně účinek na snížení triglyceridů. Významný je vzestup HDL cholesterolu.
Klesá cholesterol ve frakci VLDL, pokles LDL
je menší než u pryskyřic a statinů. Z kvalitativních změn je významný pokles malých LDL3.
Efekt na krevní lipidy se ale liší podle toho,
jaký typ dyslipoproteinémie nemocný má před
zahájením terapie. Zkracuje se postprandiální
lipémie.
Rozdíly v mechanismech působení a farmakologických účincích statinů a fibrátů s následným komplexním ovlivněním lipidové profilu představují východisko pro jejich podávání
v kombinaci, zejména u pacientů s reziduálním
KV rizikem v rámci aterogenní dyslipidémie
u metabolického syndromu nebo diabetu 2.
typu, kterou nelze zvládnout léčbou monoterapii.
Kromě ovlivnění metabolismu lipidů mají
statiny a fibráty i další, tzv. pleiotropní efekty,
např. zlepšení dysfunkce endotelu, snížení
parametrů zánětu na úrovni vaskulární i systémové, zvýšení stability aterosklerotického
plátu a snížení trombogenity. Pleiotropní
efekty, minimálně při léčbě statiny, jsou také
spojené se snížením KV morbidity a mortality
(18, 19). Pleiotropní účinky fenofibrátu mohou
vysvětlit jeho pozitivní vliv na mikrovaskulární komplikace diabetu 2. typu a potenciál ke zlepšení KV rizika (20). Je zajímavé, že
kombinace statin–fibrát vede k efektivnějšímu
ovlivnění markerů zánětu než jakákoliv monoterapie (21, 22).

Význam HDL-C, TG a LDL-C/HDL-C
jako kardiovaskulárních rizikových
faktorů
Post-hoc analýzy studie 4S (Scandinavian
Simvastatin Survival Study) prokázaly, že pacienti
s kombinovanou dyslipidémií (tj. zvýšení LDL-C,
snížení HDL-C a zvýšení TG) mají vyšší morbiditu
a zvýšený výskyt KV příhod (úmrtí a infarkt myokardu) při léčbě placebem (23). Pacienti s diabetem mellitem 2. typu (T2DM) mají vyšší výskyt
KV příhod v závislosti na poklesu HDL-C, zvýšení
TG a zvýšení poměru LDL/HDL (11). Konečně
retrospektivní analýzy prokázaly, že dosažení
kombinovaných lipidových cílů ve srovnání
s izolovaným zaměřením na snížení LDL-C vede
k redukci KV rizika (24).
Reziduální kardiovaskulární riziko, které
přetrvává i při léčbě statiny, má multifaktoriální
povahu. Recentní post-hoc analýzy klinických
studií předpokládají významný podíl non LDL-C
lipoproteinových parametrů. HDL-C je silný, ne-

závislý a inversní prediktor KV onemocnění (25).
Post-hoc analýzy prokázaly, že riziko KV příhod
u jedinců, kteří dosáhli při léčbě statiny LDL-C
pod 1,8 mmol/l, negativně koreluje s hladinou
HDL-C (26, 27).
Souhrnná analýza čtyř statinových studií
prokázala, že i relativně malé zvýšení HDL-C
(7,5 %) koreluje s regresí ateromů (28).
Data ze studie Bezafibrate Infarction
Prevention (BIP) v post-hoc analýze ukázala, že
zvýšení HDL-C při léčbě bezafibrátem inverzně
koreluje s KV rizikem (29), a dlouhodobé následné sledování prokázalo snížení mortality (30).
Máme k dispozici řadu údajů o tom, že elevace TG, zejména postprandiálně, je prediktorem
KV onemocnění (31, 32). Recentně publikovaná
meta-analýza 29 prospektivních studií (262 525
pacientů, 10 158 s ICHS) potvrdila význam TG
a HDL-C jako rizikových KV faktorů (33).
Post-hoc analýza studie Pravastatin or
Atorvastatin Evaluation and Infection TherapyThrombolysis in MI-22 (PROVE-IT TIMI-22) prokázala, že u pacientů s akutním koronárním syndromem léčeným statiny vede elevace TG nad
1,7 mmol/l ke zvýšení rizika rekurence KV příhod,
a to nezávisle na hladině LDL-C (34).
Post-hoc analýza recentní velké fenofibrátové studie Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes (FIELD) poukázala na fakt,
že fenofibrát je v rámci snížení KV rizika nejvíce
efektivní u jedinců s metabolických syndromem
a hypertriglyceridémií nebo s kombinovanou
dyslipidémií (definovanou jako triglyceridémie
nad > 2,3 mmol/l samostatně nebo se snížením
HDL-Cl) (35). Absolutní snížení rizika při přítomné
dyslipidémii bylo 4,3 % oproti 0,8 % v případě
chybění výše definované dyslipidémie, a korespondující parametr NNT (number needed to treat)
činil 23 oproti 143.

Fibráty a ovlivnění
kardiovaskulárního rizika
u pacientů s aterogenní
dyslipidémií
V současné době máme k dispozici celou
řadu angiografických a intervenčních studií,
které prokázaly, že fibráty zpomalují progresi
aterosklerosy a snižují KV morbiditu (17). Řada
velkých prospektivních studií však byla ve vztahu k primárním cílům nepřesvědčivá, a některé
meta-analýzy uzavírají, že léčba fibráty neovlivňuje celkovou mortalitu (36).
Při detailním rozboru vidíme, že celkové výsledky významně ovlivňují velké rozdíly
v populaci sledovaných jedinců. Post-hoc nebo
follow-up analýzy konsistentně prokazují, že fib-

ráty vykazují mnohem větší efektivitu v redukci
makrovaskulárních příhod u pacientů s vyjádřeným metabolickým syndromem.
Primárně preventivní studie Helsinki Heart
Study (HHS) hodnotila vliv léčby gemfibrozilem
u mužů s primární dyslipidémií (non-HDL-C > 5,2
mmol/l). Follow-up analýza 18-ti leté mortality
prokázala, že jedinci s TG a BMI v nejvyšších tercilách, léčení fibrátem, měli signifikantně nižší KV
mortalitu (o 71 % nižší RR) a celkovou mortalitu
(o 33 % nižší RR) ve srovnání s placebovou větší
(37).
Studie Veterans Affairs High-Density
Lipoprotein Intervention Trial (VA-HIT) trial randomizovala pacienty s nízkým HDL-C a s prakticky
cílovými koncentracemi LDL-C (< 2,6 mmol/l) k léčbě gemfibrozilem nebo placebem.
Pacienti s T2DM nebo ti, kteří neměli T2DM,
ale byli v nejvyšší kvartile lačné insulinémie,
vykazovali prospěch z léčby fibrátem v podobě
významnější redukce relativního KV rizika (současný výskyt úmrtí na ICHS, cévní mozkové
příhody a nonfatálního infarktu myokardu)
ve srovnání s ostatními jedinci ve studii (RR 32,
35 resp. 24 %) (38). Ve studii BIP nevedla léčba
bezafibrátem u pacientů se zvýšením LDL-C,
nízkým HDL-C a TG pod 1,7 mmol/l k žádné
významné redukci primárních cílů (výskyt fatálního nebo nonfatálního infarktu myokardu
nebo náhlé smrti). Avšak posthoc analýza prokázala významné snížení ve výskytu příhod
u pacientů se zvýšením TG (39).
V současné době máme k dispozici další post-hoc analýzy, které potvrdily, že co do ovlivnění
KV příhod je bezafibrát více efektivní u pacientů
s metabolickým syndromem, a že jeho efekt
závisí na počtu vyjádřených charakteristik metabolického syndromu (40).
Konečně studie Fenofibrate Intervention and
Event Lowering in Diabetes (FIELD) hodnotila vliv
léčby fenofibrátem na KV morbiditu a mortalitu
u pacientů v časné fázi dobře kontrolovaného
T2DM. Ačkoliv nebyl po 5 letech léčby prokázán signifikantní vliv na výskyt primárních
cílů studie (KV úmrtí nebo nonfatální infarkt
myokardu), došlo k signifikatními snížení celkových KV příhod, zejména nonfatálního infarktu myokardu a koronárních revaskularizací.
Potenciálním problémem při interpretaci výsledků této studie je vyšší podíl drop-in léčby
statiny v placebové větvi, který mohl maskovat
potenciální prospěch z léčby fibráty. Nicméně
další analýzy podskupin prokázaly, že v kohortě
s nejvíce vyjádřenou dyslipidémií tj. nízkým
HDL-C a/nebo zvýšením TG byl fenofibrát více
efektivní (27 % snížení RR) (35).
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Tabuľ ka 1. Farmakokinetika kombinační léčby statin + fibrát
Cyt P 450
Staniny

3A4

2C9

1A1

1A3

Iova

x

x

x

atorva

x

x

x

simva

x

ceriva

x

rosuva

x

fluva

x

2C8

1A2

UGT
2D6

2C19

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

1A9

2B7

x

x

prava
Fibráty
feno
gemfi

x

x

Kombinační léčba statinem
a fibrátem
Odlišnosti v mechanismech účinků a s tím
spojené rozdíly v klinických dopadech statinů a fibrátů představují východisko k jejich
kombinaci v léčbě pacientů s dyslipidémií
a zvýšeným reziduálním KV rizikem, které
přetrvává při monoterapii. Recentní post-hoc
analýzy ze studie BIP poukazují, že při léčbě
bezafibrátem ve skupině pacientů s nízkým
HDL-C a mírnou elevací LDL-C je výsledný
klinický benefit co do ovlivnění HDL-C a TG
(výskyt nonfatálního infarktu myokardu nebo
úmrtí) inverzně asociován s výchozí hodnotou
LDL-C. Ovlivnění HDL-C a TG má větší význam
pro pacienty s nižší hodnotu LDL-C, zatímco
intervence LDL-C má větší KV přínos pro pacienty s vyšší vstupní koncentrací LDL-C (41).
V současné době je proto doporučováno při
stanovení terapeutických cílů současné zhodnocení LDL-C, HDL-C a TG, protože kombinovaná intervence přináší pacientům potenciál
aditivního benefitu. Proto je také u rizikových
pacientů doporučována kombinace statinů
s fibráty nebo dalšími léky, schopnými zvýšit
HDL-C a snížit triglyceridy (3).
Kratší klinické studie (21, 42, 43, 44, 45)
prokázaly, že kombinovaná léčba statinem
a fenofibrátem v léčbě aterogenní dyslipidémie je u pacientů s T2DM, metabolickým
syndromem nebo kombinovanou dyslipidémií
efektivnější než léčba těmito hypolipidemiky
samostatně. Např. kombinace atorvastatin–
fenofibrát po 24 týdnech léčby u pacientů
s T2DM bez vstupní anamnézy ICHS vede
ke snížení odhadovaného rizika infarktu myokardu v horizontu následujících 10 let z 21,6
na 4,2 % (42).
V dubnu t.r. byly publikovány závěry studie
ACCORD Lipid (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes). Studie ACCORD Lipid (15) ran-

x

x

x

domizovala 5518 vysoce rizikových diabetiků 2. typu s LDL-C cca 2,6 mmol/L v úvodu,
léčených k cílové hodnotě cca 2,0 mmol/L
simvastatinem při průměrné dávce 22 mg/
den, k léčbě fenofibrátem plus simvastatinem
nebo samotným simvastatinem. Důvodem,
proč byl vybrán do kombinace se simvastatinem fibrát, byly post hoc analýzy podskupin
z některých předchozích studií (39, 46, 47), které prokazovaly efektivitu této léčby u diabetiků 2. typu s dyslipidémií, zejména v asociaci
s abdominální obezitou – včetně studie FIELD
(35). Podobní pacienti byli vybráni i do studie
ACCORD Lipid (průměrný body mass index
byl 32 kg/m2) (15). Ve studii ACCORD Lipid
(15) vedla léčba fenofibrátem ke snížení TG
(průměrné snížení o 22,2 % od zahájení studie, a o 8,7 % oproti léčbě samotným simvastatinem), a zvýšení HDL-C (8,4 vs. 6,0 %).
V celkovém hodnocení studie neprokázala
žádný statisticky významný prospěch z léčby
v primárním cíli (kombinace kardiovaskulární
mortalita, non-fatální infarkt myokardu (MI)
nebo non-fatální mozková příhoda), ani v sekundárních cílech při srovnání léčby fenofibrát–simvastatin versus monoterapie simvastatinem. Autoři v rámci presentace výsledků
zdůrazňují, že předem definovaná skupina
pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem
měla z kombinované léčby statin-fibrát prospěch. Jedná se o nemocné, kteří měli před
zahájením kombinované hypolipidemické léčby TG v rozmezí horní tercily studijní populace
(≥ 2,3 mmol/L) a vstupní HDL-C v nejnižší tercile (≤ 0,88 mmol/L). Tito pacienti, pokud byli
léčeni samotným simvastatinem, měli o 70 %
větší výskyt primárních příhod než nemocní
bez takové dyslipidémie (17,3 vs. 10,1 %) (15).
Kombinace fenofibrátu k simvastatinu vedla
ve studii ACCORD Lipid k 31 % snížení primárního sledovaného cíle (KV příhod). Došlo
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k poklesu KV příhod z 17,3 na 12,4 %, absolutní
snížení rizika bylo 4,9 % (15).
Při kombinované léčbě statin-fibrát je třeba
respektovat potenciální možnost vzniku myopatie nebo rhabdomyolýzy, i když je absolutní
riziko malé.
Dalším faktorem jsou rozdíly ve farmakokinetice hypolipidemik (48). Cytochromy P-450
(CYP) patří mezi biotransformační enzymy.
Biotransformační enzymy jsou odpovědné
za detoxikaci a eliminaci organických cizorodých látek (xenobiotik). Reakce katalyzované těmito enzymy se rozdělují na reakce
fáze I (funkční) a reakce fáze II (konjugační).
Enzymy fáze I (např. cytochrom P-450 nebo epoxidhydrolasa) vnášejí do molekuly
substrátu funkční skupiny jako např. -OH
(hydroxylace); enzymy fáze II (např. glutathion-S-transferasy, N-acetyltransferasy, UDPglukuronyltransferázy) pak skupinu -OH používají pro konjugaci kupř. s glutathionem,
sulfátem, kyselinou glukuronovou a pod.
za vzniku sloučenin hydrofilních (ve vodě
dobře rozpustných), které jsou z organismu
snadněji eliminovány. Jsou nejpočetnější
skupinou metabolizující léčiva, ale i některé
endogenní látky jako steroidy, mastné kyseliny, prostaglandiny. Provádějí redukci, C-, N-,
S-hydroxylaci, dealkylaci, dehalogenaci, deaminaci. Genová nadrodina je tvořena více
než 250 geny. Největší obsah je v játrech, ale
mohou být i v jiných tkáních. U člověka bylo
charakterizováno více než 30 isoenzymů CYP.
Fenofibrát na rozdíl od gemfibrozilu neinteraguje se statiny ani na úrovní cytochromu P
450, ani na úrovni glukuronidizace – používá
subtypy CYP450 a UDP-glukuronyltransferázy,
které statiny k metabolizaci nevyužívají, a proto nevyvolává myopatii. Díky tomuto příznivému metabolizmu je kombinace statinů s fenofibrátem mnohem bezpečnější než kombinace s gemfibrozilem, je ovšem doporučeno
důsledné sledování pacienta kvůli možnému
vzniku myopatie (bolesti svalů, zvýšení hladiny
kreatinfosfokinázy).
Na základě výše uvedeného současná doporučení uvádějí fenofibrát jako fibrát první volby
pro rizikové pacienty s aterogenní dyslipidémií,
léčené současně statinem (49).

Závěr
Léčba statiny vede k redukci kardiovaskulární morbidity a mortality v důsledku především snížení LDL-C. Přesto zůstává řada pacientů, kteří jsou i nadále vystaveni významně
zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku, a to
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zejména v důsledku toho, že nedosáhli cílové
lipidové hodnoty. Jedná se zejména o pacienty s diabetes mellitus 2. typu nebo metabolickým syndromem, u kterých je vyjádřena
aterogenní dyslipidémie, a kde monoterapie
statinem nevede k adekvátní korekci. Vedle
snahy o další snížení LDL-C, kterou lze dosáhnout kombinovanou léčbou s hypolipidemiky typu např. inhibitorů střevní absorpce
cholesterolu (ezetimibe), máme v kontextu
současných doporučení pro pacienty s dyslipidémií k dispozici další léčebné modality.
Benefit z léčby preparátem typu inhibitoru
CETP byl bohužel provázen závažnými nežádoucími účinky, nicméně další preparáty
– zejména fenofibrát, deriváty kyseliny nikotinové – mohou přinést pacientům dodatečný
prospěch přidáním k základní léčbě statiny.
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