KOMENTÁR K ODPORÚÈANIAM
Slovenská kardiologická spoloènos pripravila ve¾mi rýchlo po zverejnení NCEP ATP III (2001) Lipidový konsenzus  2, ktorý bol publikovaný v èasopise Kardiológia/Cardiology v januári 2002 (Cardiol 2002;11:4755). Pokladáme za opodstatnené upozorni na to, e algoritmus lieèby dyslipidémií tak, ako je uverejnený v tomto materiáli, je
aktuálne platný. Viaceré body Lipidového konsenzu  2 majú progresívnejie èrty ako teraz predloené odporúèania
ESC. Skupina odborníkov SKS, ktorá sa vyjadruje k Odporúèaniam pre prevenciu srdcovocievnych chorôb v klinickej
praxi, je toho názoru, e základné kroky Lipidového konsenzu  2 majú by integrálnou súèasou teraz predkladaného
materiálu o prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Niektoré údaje sme aktualizovali v súlade s najnovími odbornými materiálmi svetových, európskych a slovenských odborných spoloèností (najmä v oblasti diabetológie) a zosúladili
sme rizikovú stratifikáciu v Lipidovom konsenze  2 pod¾a systému SCORE.

KROK
1

Stanovenie hladiny lipoproteínov  kompletný lipoproteínový profil
po minimálne 12-hodinovom hladovaní

Klasifikácia hladín celkového cholesterolu (TC), LDL cholesterolu (LDL), HDL cholesterolu (HDL)
a triacylglycerolov (TG) (v mmol/l)
LDL cholesterol  primárny cie¾ pre lieèbu
Hladina
< 2,5
optimálna
2,5  3,5
blízka optimálnej
> 3,5  4,0 hraniène zvýená
> 4,0  5,0 vysoká
> 5,0
ve¾mi vysoká

Celkový cholesterol
Hladina
< 5,0
poadovaná
5,0  6,0
hraniène zvýená
> 6,0
vysoká

HDL cholesterol
Hladina mui
< 1,0
nízka
1,0  1,4
blízka optimálnej
> 1,4
optimálna

Triacylglyceroly
Hladina
< 2,0
normálna
2,0  3,0
hraniène zvýená
> 3,0  5,5 vysoká
> 5,5
ve¾mi vysoká

KROK
2
•
•
•
•
•

Hladina eny
< 1,2
1,2  1,6
> 1,6

Identifikácia klinickej prítomnosti aterosklerózy, ktorá potvrdí vysoké
riziko ICHS príhody (respektíve rizikové ekvivalenty ICHS)

Klinická ICHS
Symptomatická AS oklúzia karotickej artérie
Obliterujúca AS periférnych artérií
Aneuryzma abdominálnej aorty
Diabetes mellitus
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KROK
3

Zistenie prítomnosti hlavných rizikových faktorov (okrem LDL-CH)

Hlavné rizikové faktory (okrem LDL-CH), ktoré modifikujú cie¾ové hladiny LDL-CH*)
•
•
•
•
•

Fajèenie cigariet
Artériová hypertenzia (krvný tlak ≥ 140/90 mmHg alebo jestvujúca antihypertenzná farmakoterapia )
Nízka hladina HDL cholesterolu menej ako 1,0 mmol/l **)
RA predèasnej ICHS (muskí príbuzní 1. stupòa pred 55. rokom veku, enskí príbuzní 1. stupòa pred 65. rokom veku)
Vek (mui vo veku 45 rokov a viac, eny vo veku 55 rokov a viac)

*) Diabetes mellitus sa povauje za riziko porovnate¾né s rizikom ICHS.
**) Hladina HDL-CH 1,6 mmol/l a viac sa pokladá za negatívny rizikový faktor.
Jeho prítomnos eliminuje zo súètu rizikových faktorov jeden pozitívny rizikový faktor.

KROK
4

Stanovenie 10-roèné rizika ICHS (pod¾a SCORE)

KROK
5

Stanovenie rizikovej kategórie (upravené pre SCORE)

• Stanovenie lieèebného cie¾a pre hladinu LDL cholesterolu
• Stanovenie potreby terapeutických úprav v ivotnom týle (Ú)
• Stanovenie úrovne pre úvahu o farmakoterapii
Tri odliné rizikové kategórie, ktoré ovplyvòujú poadované cie¾ové hladiny LDL cholesterolu, zaèiatok úprav
ivotného týlu a uvaovanie o zaèiatku farmakoterapie
Riziková
kategória

Cie¾ová
hladinaLDL
(mmol/l)

Hladina LDL
pre zaèiatok
terapeutických
Ú (mmol/l)

Hladina LDL
pre zaèiatok
farmakoterapie
(mmol/l)

< 2,5

≥ 2,5

> 3,5
(2,5  3,5 individuálne rozhodnutie
pod¾a stavu pacienta)

2+ rizikové
faktory
(10-roèné riziko 5  9 %)

< 3,5

≥ 3,5

≥ 3,5
(pri riziku 5  9 %)
> 4,0
(pri riziku < 5 %)*

0  1 rizikový
faktor
(pri riziku <5 % )

< 4,0

≥ 4,0

≥ 5,0
4,0  5,0
(lieèba moná)

prítomná ICHS
alebo jej rizikové
ekvivalenty
(10-roèné riziko ≥ 10 %)

*) pod¾a SCORE a individuálneho klinického posúdenia pacienta
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KROK
6

Ak je hladina LDL cholesterolu vyia ako odporúèaná cie¾ová hodnota,
zaèa lieèbu úpravami v ivotnom týle (Ú) (poui PRÍLOHU o diétnych opatreniach)

• Diéta pri Ú
 nasýtené tuky < 7 % kalórií, príjem cholesterolu < 200 mg/deò
 lieèebné monosti na výraznejie zníenie hladiny LDL cholesterolu
♦ zvýením príjmu rozpustnej vlákniny (10  25 g/deò)
♦ zvýený príjem ovocia a zeleniny (porcia ovocia alebo zeleniny s kadým jedlom), 500  600 g/deò
♦ nekonzumova alkohol
• Zníenie telesnej hmotnosti
• Zvýenie pohybovej aktivity

KROK
7

Uvái pridanie medikamentóznej lieèby, ak je hladina LDL cholesterolu
vyia ako odporúèaná cie¾ová hodnota (pod¾a kroku 5)

• Pri ICHS a jej ekvivalentoch sa odporúèa zaèa farmakoterapiu súèasne s Ú
• V ostatných rizikových kategóriách uváte pridanie hypolipemika po troch mesiacoch Ú
Lieky ovplyvòujúce lipoproteínový metabolizmus
Lieková
skupina

Látky a denné
dávky

Efekt
na lipidy

Ved¾ajie
úèinky

Kontraindikácie

Statíny

lovastatín (20  60 mg)
pravastatín (20  40 mg)
simvastatín (20  80 mg)
fluvastatín (20  80 mg)
atorvastatín (10 80 mg)

LDL ↓ 18  55 %
HDL ↑ 5 15 %
TG ↓ 7 30 %

myopatia,
zvý. hepat.
enzýmov

ivice
(sekvestranty
lèových kyselín)

cholestyramín
cholestipol

LDL ↓ 15  30 %
HDL ↑
35%
TG ↓ 20  50 %

GIT nevo¾nos,
zápcha,
zní. resorb.
iných liekov

Kyselina
nikotínová
a jej
deriváty

krytalická
s predå. uvo¾òovaním
so spomal. uvo¾òovaním

LDL ↓ 5  25 %
HDL ↑ 15  35%
TG ↓ 20  50%

vyráka,
hyperglykémia,
hyperurikémia,
dna,
GIT akosti,
horného typu,
hepatotoxicita

Fibráty

gemfibrozil
fenofibrát
ciprofibrát
bezafibrát

LDL ↓5  20 % **)
HDL ↑ 10 20 %
TG ↓ 20  50 %

dyspepsia,
lèové kamene,
myopatia,
zvý. hepat.
enzýmov

absolútne:
aktívne
hepatálne
ochorenie
relatívne:
súèasné uívanie
urèitých liekov *)
absolútne:
dysbetalipoproteinémia;
TG > 4,5 mmol/l
relatívne:
TG > 2,0 mmol/l
absolútne:
chronické hepatálne
ochorenie,
aká dna
relatívne:
diabetes mellitus,
hyperurikémia,
vredová choroba
gastroduodena
absolútne:
aká renálna
insuficiencia,
aké hepatálne
ochorenie

*) cyklosporíny, makrolidové antibiotiká, rôzne antimykotiká a inhibítory cytochrómu P-450
(fibráty a niacín mono poui s patriènou opatrnosou);
**) môu sa zvyova u pacientov s vysokou hladinou TG
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KROK
8

Zisti prítomnos metabolického syndrómu.
Ak je prítomný, zaèa ho lieèi po troch mesiacoch Ú

Klinická manifestácia metabolického syndrómu  prítomnos ktorýchko¾vek troch z nasledujúcich uvedených
ukazovate¾ov
Rizikový faktor

Definovaná úroveò

Abdominálna obezita
mui
eny

obvod pásu
> 102 cm
> 88 cm

Triacylglyceroly

≥ 2,0 mmol/l

HDL cholesterol
mui
eny

< 1, 0 mmol/l
< 1, 2 mmol/l
systolický ≥ 130 mmHg
diastolický ≥ 80 mmHg

Krvný tlak
Glykémia nalaèno
*)

> 5,6 mmol/l *)

Pod¾a najnovích odporúèaní medzinárodných diabetologických spoloèností aj Slovenskej diabetologickej spoloènosti

Lieèba metabolického syndrómu
•

lieèba vyvolávajúcich príèin (zvýená telesná hmotnos/obezita, telesná neaktivita):
 úprava telesnej hmotnosti
 zvýenie telesnej aktivity

•

lieèba lipidových a nelipidových rizikových faktorov, ktoré pretrvávajú napriek Ú:
 lieèba artériovej hypertenzie
 kyselina acetylsalicylová a jej ekvivalenty u pacientov s ICHS na zmiernenie protrombotického stavu
 lieèba hypertriacylglycerolémie a/alebo nízkeho HDL cholesterolu
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KROK
9

Lieèba zvýených hladín triacylglycerolov (TG)

ATP III klasifikácia sérových hladín TG (mmol/l)
Hladina
< 2,0
2,0  3,0
>3,0  5,5
> 5,5

normálna
hraniène zvýená
vysoká
ve¾mi vysoká

Lieèba zvýených hladín TG (nad 2,0 mmol/l)
•
•
•
•
•

primárnou úlohou je dosiahnu cie¾ové hladiny LDL cholesterolu
intenzifikova redukovanie telesnej hmotnosti
nekonzumova alkohol
zvýi telesnú aktivitu
ak je hladina TG nad 3,0 mmol/l, urèi si sekundárny cie¾ pre non-HDL cholesterol (celkový cholesterol mínus
HDL cholesterol), ktorého cie¾ová hodnota má by cie¾ový LDL cholesterol plus 1,0 mmol/l

Porovnanie cie¾ových hladín pre LDL a non-HDL cholesterol v troch rizikových kategóriách
Riziková kategória
ICHS a
EKVIVALENTY ICHS
(10-roèné riziko ICHS ≥ 5 % )
Mnohopoèetné
rizikové faktory (2+)
(10-roèné riziko < 5 % )
0  1 rizikový faktor

Cie¾ pre LDL
(mmol/l)

Cie¾ pre non-HDL
(mmol/l)

< 2,5

< 3,5

< 3,5

< 4,0

< 4,0

< 5,0

Ak je hladina TG 3,0  5,5 mmol/l, po dosiahnutí cie¾ovej hladiny LDL cholesterolu je potrebné zvái, èi je
nevyhnutné dosiahnu cie¾ovú hladinu HDL cholesterolu
•
•

intenzifikovaná lieèba s liekmi zniujúcimi LDL cholesterol
pridanie fibrátu alebo kyseliny nikotínovej na ïalie zníenie VLDL cholesterolu

Ak je hladina TG nad 5,5 mmol/l, prvoradé je zníi ich hladinu ako prevenciu pankreatitídy
•
•
•
•

ve¾mi nízkotuková diéta (menej ako 15 % kalorického príjmu z tukov), nekonzumova alkohol
úprava telesnej hmotnosti a zvýenie telesnej aktivity
fibráty alebo kyselina nikotínová
keï je hladina TG menej ako 5,5 mmol/l, zamera sa na zníenie LDL cholesterolu

Lieèba nízkeho HDL cholesterolu (pri hladine < 1,0 mmol/l)
•
•
•
•

prvoradé je dosiahnu cie¾ové hodnoty LDL cholesterolu, potom:
intenzifikova kontrolu telesnej hmotnosti a zvýi telesnú aktivitu, nekonzumova alkohol
ak sú hladiny TG 3,0  5,5 mmol/l, dosiahnu cie¾ové hodnoty HDL
ak sú hladiny TG menej ako 3,0 mmol/l (izolovaný nízky HDL) pri ICHS alebo ICHS ekvivalente uvaova o lieèbe fibrátom alebo kyselinou nikotínovou
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PRÍLOHA

DIÉTNE ODPORÚÈANIA V RÁMCI OPTIMÁLNEJ
LIEÈBY DYSLIPOPROTEINÉMIÍ DOSPELÝCH

• Právo na výivu prospenú zdraviu je integrálnou súèasou Veobecnej deklarácie ¾udských práv. Diétne odporúèania a zásady zdravej výivy majú by zakomponované medzi ústavné práva obèanov Slovenskej republiky.
• iadna potravina neobsahuje vetky pre zdravie potrebné výivové zloky. Prvoradou podmienkou správnej výivy
je èo najväèia pestros.
Zdraviu prospená potrava musí obsahova èo najirí sortiment èerstvého ovocia, èerstvej zeleniny, obilovín, cereálií, strukovín, orechov, nízkotuèných mlieènych výrobkov (kyslomlieènych a tvrdých syrov), mastných morských
rýb, nemastnej hydiny a chudého mäsa (vrátane bravèového).
• Nenahradite¾nou zlokou správnej výivy je kvalitná, dostatoène tvrdá pitná voda v celkovom mnostve aspoò dva
litre denne.
• Pri varení nepouíva zmäkèovaèe pitnej vody.
• Denná pohybová aktivita je neoddelite¾nou súèasou vetkých diétnych opatrení:
 bez pohybovej aktivity stráca diétny reim svoj zmysel
 pohybová aktivita minimálne 30 minút denne s postupným predlovaním na 60 minút denne (chôdza, bicyklovanie, plávanie), aby sa dosiahlo 60  70 % maximálnej pulzovej frekvencie (orientaène 220 mínus vek)
 redukova èas sedenia
 jedným z cie¾ov je obvod pása u muov < 102 cm a u ien < 88 cm
• Jednoduché rady pri výbere ovocia a zeleniny:
 Vo¾te dobre zrelé druhy: tmavozelené, tmavomodré, tmavoèervené, tmavooranové, sýtolté. Tieto druhy sú
výnimoèným zdrojom vitamínov, minerálov a úèinných antioxidantov.
 Jedzte ich najlepie na zaèiatku kadého jedla pä a 6x denne v celkovom mnostve 400 a 500 gramov.
• Èo najvýznamnejie zvyuje plazmatickú hladinu cholesterolu?
1. Saturované mastné kyseliny  sú najviac obsiahnuté v tropických olejoch (v kokosovom oleji 86 %, v palmovom
jadrovom oleji 81 %).
2. Transformy mastných kyselín  súèasne významne zniujú hladinu ochranného HDL. Ich celkový negatívny potenciál je vyí ako u nasýtených mastných kyselín.
Hlavný zdroj:
 hydrogenizované (tuhé), ale aj èiastoène hydrogenizované margaríny a výrobky z nich (tukové peèivo, koláèe, keksy, krekery, hotové polievky, omáèky, náhrady ¾ahaèky a podobne)
 jedlá pripravené fritovaním  retaurácie rýchleho obèerstvenia (zemiakové hranolky, vypráaný syr, vypráané kurence, vypráané rybie filé, vypráané cukiny, vypráaný karfiol, ampiòóny, langoe, iky a podobne)
3. Cholesterol z potravy  jeho vplyv na hladinu cholesterolu v krvi je najnií. Jedlá s oznaèením výrobok neobsahuje cholesterol (napríklad na stuených rastlinných tukoch) nie sú preto bezpeènou vo¾bou pre tých, èo chcú
hladinu svojho cholesterolu zniova. Vajeèný åtok obsahuje vysoké mnostvo cholesterolu, ale vôbec neobsahuje nasýtené mastné kyseliny. Naopak, obsahuje lecitín a urèité mnostvo 3-Ω mastných kyselín. Jedno vajce
denne je akceptovate¾né v závislosti od hmotnosti chorého.
• Aké tuky sú najvhodnejie?
1. Najirie pouitie má olivový olej, ktorý obsahuje 74 % mononenasýtenej kyseliny olejovej. Práve táto mastná
kyselina zaisuje mimoriadnu tepelnú stabilitu olivového oleja, preto je olivový olej vhodný na pouitie za tepla
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i za studena. Takzvaný panenský olivový olej obsahuje ve¾mi úèinné antioxidanty. Olivový olej je súèasou epidemiologicky preverenej mediteránnej diéty.
2. Z tuhých tukov má a 56 % nenasýtených mastných kyselín bravèová mas, z èoho mononenasýtená kyselina
olejová tvorí 45 %. Bravèová mas je preto v tepelnej stabilite na druhom mieste za olivovým olejom. Striedme
pouitie bravèovej masti je aj pod¾a epidemiologických výsledkov z ostrova Okinawa racionálnou vo¾bou.
• Výnimoèné postavenie 3-Ω mastných kyselín z rýb
Na základe epidemiologických túdií vo svete jestvujú tyri vedecky overené stravovacie modely:
1. Diéta grónskych Inuitov ijúcich za severným polárnym kruhom  pozostáva výluène z rýb a morských ivoèíchov. Pomer úmrtnosti oproti Dánom na KVS a nádorové ochorenia je 1 : 10.
2. Stredomorská diéta  základná charakteristika je v mimoriadnej pestrosti zeleniny, ovocia, cestovín, strukovín,
cesnaku, cibule. Obsahuje vysoký podiel rýb a morských ivoèíchov.
3. Japonský stravovací model  vyniká výnimoène nízkym podielom tuku. Tepelná príprava najmä varením, dusením a peèením. Dominuje listová zelenina, strukoviny (najmä sója vo forme tofu), rya varená bez tuku, ryby
kadý deò, navye krevety a morské riasy.
4. Okinawský model  od japonského sa odliuje podstatne väèím podielom ovocia a pestrosou zeleniny vzh¾adom na subtropickú klímu. Dennou potravou sú sladké zemiaky, ryby a sviatoène bravèové mäso s nízkym
podielom tuku.
•





Úèinky 3-Ω mastných kyselín
zniujú morbiditu a mortalitu na IM
zniujú významným spôsobom výskyt porúch srdcového rytmu
zniujú riziko náhlej smrti aj v rámci sekundárnej prevencie (Lyonská srdcová túdia, GISI PREV)
úèinná dávka: 850 mg 3-Ω MK dvakrát týdenne

• Obsah 3-Ω mastných kyselín v rybách v mg/100g
úhor 5,6 g
losos
2,0 g
proty 4,3 g
halibut 1,3 g
slede 3,5 g
makrela 0,8 g
• Molekulárna biológia a genetika potvrdzujú, e frekvencia spontánnych mutácií jadrovej DNK predstavuje 0,5 %
za 1 000 000 rokov, t. j. 0,005 % za 10000 rokov. Genetický kód súèasného èloveka sa zhoduje s paleolitom (vysoký
podiel pohybu  chôdze, chýbanie koncentrovaných foriem energie z tuku a cukrov, ve¾a vláknin, minerálov, vitamínov, nízky podiel soli).
Výiva a pohybová aktivita sú preto rozhodujúcimi èinite¾mi, ktoré ovplyvòujú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu z celosvetového h¾adiska.

Kritické poznámky k predloeným odporúèaniam
Na úvod treba zdôrazni, e farmakoterapia v oblasti primárnej aj sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych
ochorení sa má zaèa a po neúspechu nefarmakologických opatrení. Výnimku tvoria osoby s výrazne zvýenou
hladinou celkového cholesterolu v plazme (8,0 mmol/l
a viac), LDL cholesterolu nad 6,0 mmol/l, respektíve
hodnotami tlaku krvi 180/110 mmHg a vyie.
Pri posudzovaní kardiovaskulárneho rizika pod¾a
tabu¾ky SCORE musíme ma na pamäti, e tabu¾ka SCO-

RE zoh¾adòuje iba pä rizikových faktorov, z toho dva
neovplyvnite¾né (pohlavie, vek). Zostávajú tak iba tri
ovplyvnite¾né rizikové faktory (systolický krvný tlak, hladina celkového cholesterolu a fajèiarsky status). Na tejto skutoènosti niè nemení ani zaradenie ïalieho faktora, ktorým je geografické rozèlenenie na regióny Európy
s vysokým a nízkym rizikom. Tabu¾ka nezoh¾adòuje také
významné rizikové faktory, akými sú diabetes mellitus,
porucha glukózovej tolerancie, hladina HDL cholestero-
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lu a triacylglycerolov, obezita, nedostatoèná telesná aktivita, A typ správania, hyperhomocysteinémia a subklinické orgánové pokodenie. Tie by bolo iaduce zoh¾adni
hladinu apolipoproteínu B alebo Lp (a), C reaktívneho
proteínu a fibrinogénu. Text Odporúèaní síce na tieto
skutoènosti upozoròuje, ale simplifikovaný postup pod¾a SCORE, zameraný na výpoèet absolútneho rizika pod¾a tabuliek, by mohol vies k jeho výraznému podceneniu. Platí to najmä pre vysokorizikovú kombináciu, akou
je metabolický syndróm. Uvedomujeme si, e tabu¾ky
SCORE zhodnocujú iba riziko 10-roènej fatálnej príhody a vynechávajú nefatálne príhody. Na druhej strane je
pravdou, e prevalencia artériovej hypertenzie, hypercholesterolémie a fajèenia v populácii Slovenskej republiky je tak vysoká, e napríklad úspené zvládnutie iba
týchto troch navrhovaných rizikových faktorov by podstatnou mierou dokázalo zníi kardiovaskulárne ochorenia a ich fatálne následky v SR.
V zákaze fajèenia je potrebné zdôrazni to, èo chýba
v odporúèaniach ESC, e v efektívnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení je nevyhnutné presta s fajèením
akejko¾vek formy tabaku a teda ich aj vymenova: cigarety, fajka, cigary a pasívne fajèenie. Udruje sa toti
nesprávny názor o výluènej kodlivosti fajèenia cigariet.
Aj cigarety oznaèené ako light majú rovnaký potenciál kodlivosti, nepredstavujú teda iadnu zdraviu alternatívu a ich oznaèenie je zavádzajúce.
Artériová hypertenzia je dôvodom k zaèatiu okamitej farmakologickej lieèby vtedy, ak hodnoty tlaku krvi
dosahujú (respektíve presahujú) 180 mmHg systolického a/alebo 110 mmHg diastolického tlaku. Cie¾om nefarmakologickej a farmakologickej lieèby by mali by
hodnoty krvného tlaku menej ako 140/90 mmHg, u diabetikov dokonca 130/80 mmHg a menej. Pokles krvného
tlaku by sa mal dosahova pozvo¾na a hodnoty by v priebehu 24 hodín mali by vyrovnané, s minimom výkyvov.
Potrebné je zoh¾adni reakciu pacienta na výraznejí pokles krvného tlaku (napríklad monos závratov) a pouèi ho vopred o prevencii ortostatickej hypotenzie a pádov. Tieto poiadavky treba ma na mysli najmä vo
vekových kategóriách starích osôb. Hypotenzný úèinok
a pokles kardiovaskulárnej mortality a morbidity zaisujú pod¾a súèasných poznatkov viaceré skupiny hypotenzív: diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory, blokátory
kalciových kanálov, centrálne úèinkujúce hypotenzíva
a antagonisty angiotenzínu II. Výber lieku/liekov závisí
od nameraných hodnôt krvného tlaku, úrovne kardiovaskulárneho rizika a od prítomnosti orgánových komplikácií a pridruených ochorení. Pri lieèbe pacienta
s ICHS, najmä ak u prekonal infarkt myokardu, nesmú
chýba betablokátory (okrem absolútnych indikácií),
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u diabetika ACE inhibítory, respektíve antagonisty angiotenzínu II. U starích osôb uprednostòujeme diuretiká ako úvodnú lieèbu. Compliance pacienta zlepuje, ak
sa liek podáva v jednej dennej dávke. Ak je monoterapia
neúspená, mala by dosta prednos kombinovaná lieèba
dvoch (a prípadne viacerých) liekov pred zvyovaním
dávky jedného lieku do maximálnych terapeutických dávok.
Dyslipoproteinémia. V tejto kategórii má úprava ivotného týlu zásadný význam. Medikamentózna terapia
prichádza do úvahy a po zlyhaní nefarmakologických zásahov. Výnimku tvoria osoby s plazmatickou hladinou celkového cholesterolu 8,0 mmol/l a viac, respektíve LDL cholesterolu 6,0 mmol/l a viac. Naplánované cie¾ové hodnoty
celkového a najmä LDL cholesterolu závisia od hodnoty
celkového kardiovaskulárneho rizika (pozri kroky 1 a 5
Lipidového konsenzu  2). Zdôrazòujeme, e u osôb s vysokým kardiovaskulárnym rizikom cie¾om pre celkový cholesterol je hodnota niia ako 4,5 mmol/l a pre LDL cholesterol 2,5 mmol/l a menej. Tieto prísnejie cie¾ové
hodnoty platia aj pre pacientov s diabetom.
Hladinu HDL cholesterolu povaujeme za zníenú pri
hodnotách pod 1,0 mmol/l u muov a 1,3 mmol/l u ien.
Hladina sérových triacylglycerolov by nemala presahova 2,0 mmol/l. U osôb s metabolickým syndrómom zaèíname lieèbu hypolipidemikami prakticky ihneï po stanovení diagnózy (pozri kritériá pre metabolický syndróm
v Odporúèaniach aj Lipidovom konsenze  2 ). Za vysokorizikové osoby povaujeme tie tých pacientov, ktorí
majú izolovanú hladinu triacylglycerolov vyiu ako
5,0 mmol/l (riziko pankreatitídy), preto lieèbu takisto zaèíname ihneï. Pri hodnotách triacylglycerov 3,0 
5,0 mmol/l sa riadime výkou 10-roèného rizika. Ak je
riziko vyie ako 5 %, aj po trojmesaènej kontrolovanej
úprave ivotného týlu zaèneme medikamentóznu lieèbu. Z liekov máme k dispozícii statíny, fibráty a perspektívne aj látky, ktoré zniujú resorbciu cholesterolu v èreve (ezetimib). Podávanie ivíc a derivátov kyseliny nikotínovej
sa u nás kvôli mnostvu ved¾ajích úèinkov a poèetné kontraindikácie irie nepresadilo. Ezetimib sa javí ako ve¾mi perspektívny nový liek, blokujúci resorbciu cholesterolu v tenkom èreve. Mono ho podáva v monoterapii,
alebo v kombinácii so statínmi, ak sám statín nemá dostatoèný lieèebný efekt. V kombinácii so statínmi ezetimib umoòuje zníi úèinnú dávku statínu a tým zníi
riziko potencionálnych neiaducich úèinkov na minimum
(najmä myopatie, kde je najobávanejou komplikáciou
rabdomyolýza, ktorá ohrozuje jedinca akútnym renálnym
zlyhaním a smrou).
Statíny (inhibítory 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reduktázy) zniujú najmä hladinu LDL choleste-
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rolu (a o 55 %), hladinu triacylglycerolov (do 30 %),
prièom môu priaznivo zvyova hladinu HDL cholesterolu a o 15 %.
Fibráty prednostne zniujú hladinu triacylglycerolov
(a o 50 %) a zvyujú hladinu HDL cholesterolu (a o
20 %). Zniujú hladinu LDL cholesterolu (do 20 %).
Ezetimib zniuje hladinu LDL cholesterolu a triacylglycerolov a zvyuje hladinu HDL cholesterolu. Potencuje úèinok statínov a zvyuje bezpeènos ich podávania.
Údaje medicíny zaloenej na dôkazoch jednoznaène
dokázali úèinnos statínov a fibrátov v primárnej aj sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych príhod. tatistiky ale poukazujú na fakt, e z celkového poètu osôb,
u ktorých je hypolipidemická terapia indikovaná, ju dostáva v Európe iba 12 a 30 %. Reálny predpoklad je, e
pri postupnom skvalitòovaní zdravotníckej starostlivosti
sa podstatne zvýi odborný tlak na frekventnejie podávanie hypolipidemík a zvyovanie terapeutických dávok.
O to viac je potrebné myslie na moné riziká takejto
terapie: pri podávaní statínov aj fibrátov indikujúci lekár musí ovláda spôsob prevencie a vèasného zachytenia príznakov neiaducich úèinkov  svalovej slabosti,
zvýenia aktivity sérových transamináz (kreatínfosfokinázy). Najzávanejou neiaducou príhodou je rabdomyolýza, ktorá je naastie ve¾mi zriedkavá. Ak sa vyvinie
a nie je rýchlo odhalená, konèí fatálne. Pravdepodobnos
jej výskytu sa významne zvyuje pri súèasnej kombinovanej lieèbe statín + fibrát. Tento typ terapie by mal by
preto zverený len do rúk odborníkov.
Medicínsky úèinná a ekonomicky reálna prevencia
musí ma aisko v opatreniach, efektívne a pozitívne
ovplyvòujúcich ivotný týl (komplex vetkých aspektov
ivotosprávy). Farmakoterapia (s uvedenými výnimka-

mi) nastupuje a v druhom slede, t. j. pri zlyhaní alebo
nedostatoènom efekte nefarmakologických opatrení.
Úèinná prevencia si vyaduje boj proti vetkým známym
rizikovým faktorom, èo nesie v sebe riziko polypragmázie. Môeme sa jej vyvarova okrem iného uprednostnením liekov, ktoré pôsobia súèasne viacerými smermi.
Klasickým príkladom je podávanie ACE inhibítorov, ktoré sú okrem antihypertenzívneho efektu úèinné aj pri lieèbe kardiálnej dekompenzácie a majú nefroprotektívny
úèinok, èo vyuívame najmä u pacientov s diabetom.
Farmakoterapia musí by cielená, t. j. zameraná na
rizikové skupiny populácie, preto jej musí predchádza
starostlivá stratifikácia rizika. Podávanie aj tých najúèinnejích liekov nie je efektívne, ak lekár nedosiahne
dostatoènú vedomú spoluprácu pacienta (compliance).
Snaíme sa o òu nadviazaním primeraného kontaktu
pacient  lekár najmä kvalitnou osvetovou prácou. Odporúèania sú úèinnou pomôckou pri racionálnej diagnostike, vytýèení strategického smeru boja proti rizikovým
faktorom a výbere optimálnej farmakoterapie. Mechanické uplatòovanie odporúèaní v manamente individuálneho pacienta by vak mohlo by v urèitých situáciách
dokonca kodlivé. Lieèba má by vdy individualizovaná, uitá na mieru pod¾a rizikového profilu a celkového zdravotného stavu kadého pacienta. Ak sa rozhodujeme podáva kombináciu dvoch a viacerých liekov,
znalosti o farmakodynamike lieèiv a ich moných interakciách sú nevyhnutnosou. Nemono zabúda ani na
rozdiely v metabolizovaní toho istého lieku rozliènými
skupinami pacientov (napríklad u starej populácie, diabetikov, pri renálnej insuficiencii a podobne). Dodriavanie zásad racionálnej farmakoterapie zvýi jej bezpeènos tým, e minimalizuje monos nevhodných interakcií
a neiaducich úèinkov lieèiv.
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