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ČO JE CIEĽOM LIEČBY DYSLIPIDÉMIE?

Hlavným cieľom liečby dyslipidémie (DLP) je zníženie rizika klinickej manifestá-

cie kardiovaskulárnych ochorení (KVO) a zníženie kardiovaskulárnej (KV) a cel-

kovej mortality.  Za týmto účelom je vhodné dosiahnutie cieľových hodnôt lipidov. 

Primárnym cieľom liečby DLP zostáva ovplyvnenie LDL-cholesterolu (LDL-C), 

pretože jeho zníženie o 1 mmol/l vedie k zníženiu KV mortality a morbidity 

o 22 %. U pacientov s veľmi vysokým rizikom je cieľom znížiť LDL-C < 1,8 

mmol/l alebo aspoň jeho zníženie o 50 % z východiskovej hodnoty. Pre osoby vo 

vysokom riziku je cieľom LDL-C < 2,5 mmol/l, u osôb v strednom riziku má byť 

zvážený cieľ LDL-C < 3,0 mmol/l. Je ale na lekárovi, aby nezahajoval zbytočnú 

liečbu hypolipidemikami.

Posudzovanie KV rizika podľa tabuliek SCORE:

 Veľmi vysoké riziko ≥ 10 %

 Vysoké riziko  ≥ 5 % a < 10 %

 Stredné riziko  ≥ 1 % a < 5 %

 Nízke riziko  < 1 %

AKO DOSIAHNUŤ CIEĽOVÉ HODNOTY?

Posledné európske odporúčania pre liečbu DLP považujú nefarmakologické 

postupy za základ intervencie u všetkých a nevyhnutnú súčasť aj u pacientov 

indikovaných k farmakoterapii. Úprava životného štýlu, t. j. zanechanie faj-

čenia, zmena diéty, zavedenie pravidelnej pohybovej aktivity, zníženie nad-

mernej telesnej hmotnosti sú základom liečby DLP.

DIÉTNE OPATRENIA

Odporúča sa obmedzenie celkového príjmu tukov na 25 – 35 % celkového 

energetického príjmu s dôrazom na náhradu nasýtených tukov živočíšneho 

pôvodu (tých by malo byť do 7 % príjmu energie) tukmi nenasýtenými. Sa-

charidy majú tvoriť 45 – 55 % celkovej energetickej spotreby, pričom jedno-

duché cukry by nemali byť zastúpené viac ako 10 %. Treba tiež minimalizovať 

konzumáciu potravín bohatých na fruktózu (sladké nápoje). Trvá dôraz na 

zvýšenie spotreby vlákniny, denná konzumácia by sa mala pohybovať me-

dzi 25 – 40 g. Príjem cholesterolu by mal byť limitovaný na menej ako 300 

mg denne. Spotreba alkoholu by nemala presiahnuť 20 – 30 g u mužov a 

10 – 20 g u žien. Osobitná pozornosť je venovaná potravinovým doplnkom 

a funkčným potravinám. Výhodná je zvýšená spotreba potravín obohate-

ných rastlinnými sterolmi. Naďalej platí požiadavka na konzumáciu aspoň 

1 g viacnenasýtených mastných kyselín omega-3. Jedným z hlavných cieľov 

diétnej intervencie zostáva dosiahnutie redukcie hmotnosti u pacientov 

s nadváhou a obezitou.

POHYBOVÁ AKTIVITA A ĎALŠIE REŽIMOVÉ OPATRENIA

Pravidelná fyzická aktivita zvyšuje koncentráciu HDL-cholesterolu (HDL-C) a 

súčasne znižuje koncentráciu celkového cholesterolu a triglyceridov (Tg). Pravi-

delný pohyb je defi novaný ako aeróbna pohybová aktivita vykonávaná minimálne 

5x týždenne po dobu minimálne 45 minút na dosiahnutie 50 – 75 % maximálnej 

tepovej frekvencie. Vhodnú záťaž je potrebné stanoviť individuálne, tak aby bola 

predovšetkým pre obéznych pacientov prijateľná.

FARMAKOTERAPIA DLP 

 Statíny (inhibítory 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzým A reduktázy) zostá-

vajú aj naďalej základom farmakoterapie DLP, pretože významne znižujú KV 

morbiditu a mortalitu v primárnej aj sekundárnej prevencii. Sú všeobecne dobre 

tolerované a závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé.

 Sekvestranty žlčových kyselín: ich hypocholesterolemický účinok je podstat-

ne nižší ako u statínov. Bohužiaľ neovplyvňujú HDL-C a mierne zvyšujú hladiny 

Tg. Ich použitie je obmedzené pre zlú znášanlivosť.

 Kyselina nikotínová: zvyšuje HDL-C až o 25 %, znižuje LDL-C o 15 – 18 % a 

Tg o 20 – 40 %. Hlavným nežiaducim účinkom je kožný fl ush, ktorý môže byť 

priaznivo ovplyvnený laropiprantom (inhibítorom receptora prostaglandínu D
2
). 

Bohužiaľ v štúdiách nebol niacínom ovplyvnený primárny cieľ a jeho podávanie 

bolo sprevádzané závažnými nežiaducimi účinkami.
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Zvýšená hladina LDL-cholesterolu patrí medzi hlavné rizikové faktory ischemickej choroby srdca. Môžeme ju ovplyv-
niť farmakoterapiou, ale aj zmenami stravovacích návykov a životného štýlu. Posledné odporúčania pre liečbu dysli-
pidémie venujú osobitnú pozornosť potravinovým doplnkom a funkčným potravinám.
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 Fibráty sú agonisty PPAR-α receptorov, ktoré výrazne znižujú predovšetkým 

hladiny Tg a mierne zvyšujú HDL-C. Fibráty v štúdiách viedli k zníženiu progresie 

mikroalbuminúrie, ktorá je známkou poškodenia obličiek a ďalších mikrovasku-

lárnych komplikácií diabetu.

 Ezetimib – blokádou Niemann Pick C1-like 1 proteínu na povrchu enterocytov 

zabraňuje vstrebávanie cholesterolu prijatého stravou.

 PCSK-9 inhibítory – novo využívané látky zabraňujúce internalizácii LDL-re-

ceptorov na povrchu hepatocytov, v dôsledku čoho výrazne klesá hladina LDL-C i 

celkového cholesterolu.

Súčasné odporúčania1, 2, 3 konštatujú, že zatiaľ čo zmeny životného štýlu majú 

vždy veľmi dôležitý a dlhodobý vplyv na zdravie, dlhodobý prínos farmakotera-

pie pre chorého treba zvažovať v kontexte jeho možných nežiaducich účinkov.

Závažné zvýšenie kreatínkinázy (CK) je dôvodom na prerušenie liečby. Za závažné 

zvýšenie je považované zvýšenie CK nad 5-násobok hornej hranice normy, ziste-

né pri 2 meraniach. Myalgia bez zvýšenia CK sa v klinickej praxi vyskytuje u 5 – 

10 % pacientov.

FERMENTOVANÁ ČERVENÁ RYŽA – ARTERIN® (OMEGA PHARMA)

Prípravok Arterin obsahuje predovšetkým suchú a mletú červenú ryžu (čínsky 

hong qu). Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Mo-

nascus purpureus), ktorá rastie na ryži. Produkcia prebieha v mnohostupňovom 

fermentačnom procese počnúc kvasinkami Aspergillus terreus a Monascus ruber. 

Miera absorpcie je 31 % (v porovnaní so simvastatínom – 60 – 85 %) a biologická 

dostupnosť je pod 5 % (zodpovedá biologickej dostupnosti simvastatínu). Výsledky 

inhibície 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzým A reduktázy (HMG-CoA reduktá-

zy) limitujúceho kroku biosyntézy cholesterolu v pečeni boli prvýkrát spomenuté 

v literatúre v roku 2002 v súvislosti s fermentovanou červenou ryžou.4

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K 

(= prírodný sterol, ktorý inhibuje HMG-CoA reduktázu). Je možné, že súčasné 

pôsobenie monakolínov, sterolov (napr. beta-sitosterol, kampesterol, stigmaste-

rol a sapogenin), izofl avonoidov a nesaturovaných mastných kyselín má rozší-

rený účinok4. Mletá červená ryža sa v Číne používa viac ako 800 rokov. Používa 

sa ako farbivo (tiež konzervačná látka) a korenie do rôznych ázijských pokrmov 

(napr. pekinská kačica, červené tofu, omáčky a ryžové víno). V tradičnej čínskej 

medicíne sa od 16. storočia tiež používa na liečbu srdcových bolestí. Priazni-

vý účinok na dyslipidémiu a diabetes mellitus 2. typu bol popisovaný už od 90. 

rokov minulého storočia. Medzi nežiaduce účinky patria bolesti hlavy a gastro-

intestinálne príznaky. Prípravok má kontraindikácie: vek pod 18 rokov, terapia 

statínmi a závažné ochorenie pečene a/alebo obličiek. Prípravok Arterin je k dis-

pozícii v lekárňach v Rakúsku vo forme potravinového doplnku (Omega Pharma 

Austria Health CareGmbH).

Sledovali sme účinok, znášanlivosť a bezpečnosť lieku Arterin u mierne a stredne 

rizikových pacientov s hypercholesterolémiou. Pacienti užívali Arterin (10 mg 

monakolínu K) jedenkrát denne, po dobu 4 mesiacov. Zaradení boli pacienti vo 

veku 18 až 65 rokov. Celkový cholesterol mali vyšší ako 5 mmol/l. Do štúdie neboli 

zaradení pacienti s akútnym koronárnym syndrómom, perkutánnou koronárnou 

intervenciou alebo koronárnym bypassom v posledných 4 týždňoch, renálnou 

alebo hepatálnou insufi cienciou, myopatiou alebo zvýšenou hladinou CK, súčas-

nou liečbou hypolipidemikami a tehotné či dojčiace matky. Sledovali sme zmeny 

hladín celkového cholesterolu, LDL-C, HDL-C a Tg pred a po liečbe, ďalej zmeny 

v krvnom obraze, pečeňové testy, CK, kreatinín, ureu, HBA1c a nežiaduce účin-

ky. Pacienti podpísali informovaný súhlas.

Do súboru bolo zaradených 20 pacientov, dvaja pacienti sa nedostavili na záve-

rečnú kontrolu. Súbor tvorilo teda 9 mužov a 9 žien, priemerný vek 58,5 roka. Ob-

vod pása bol u mužov 98,6 cm, u žien 78 cm. Hypertenziu malo 73,3 % pacientov, 

diabetes mellitus 6,7 %, fajčilo 13,3 %. Pacienti v priemere vedeli o dyslipidémii 

5,1 roka. Jednalo sa o pacientov v primárnej prevencii. 

VÝSLEDKY

Tabuľka l. Zmeny lipidového spektra (mmol/l)

Vysvetlivky: M – muži, Ž – ženy

Ďalšie sledované parametre sa štatisticky významne nelíšili (pečeňové testy, krvný 

obraz, kreatinín, urea, HBA1c a predovšetkým CK).

Taktiež sa nevyskytli žiadne vedľajšie účinky, u jedného pacienta boli prechodne 

mierne zažívacie ťažkosti.

Obrázok 1. Zmeny lipidového spektra po 4-mesačnej liečbe Arterinom

DISKUSIA

V našom sledovanom súbore došlo liečbou Arterinom k poklesu celkové-

ho cholesterolu o 12 %, LDL-C o 17,4 %, Tg o 4,0 % a HDL-C sa nemenil. Pa-

cientom neboli odporučené žiadne diétne opatrenia alebo zmena životného 

štýlu. V porovnaní so štúdiami v zahraničí náš súbor bol malý a liečba trva-

la iba 4 mesiace. Napriek tomu došlo k poklesu predovšetkým LDL-C a tiež 

nmol/l

Vstupné vyšetrenie

(mmol/l)

Po liečbe Arterinom

(mmol/l)

Celkový cholesterol 6,40   (M 6,18  Ž 6,66) 5,66    (M 5,84  Ž 5,45)

LDL-C 3,94   (M 3,81  Ž 4,09) 3,26    (M 3,45  Ž 3,03)

Triglyceridy 2,41   (M 3,27  Ž 1,42) 2,31    (M 3,30  Ž 1,18)

HDL-C 1,52   (M 1,22  Ž 1,86) 1,51    (M 1,25  Ž 1,77)
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celkového cholesterolu, bol len mierny pokles Tg a vôbec sa nemenila hladi-

na HDL-C v zhode s údajmi z literatúry. Arterin bol dobre znášaný a nevyskytli sa 

žiadne závažnejšie účinky a nemenili sa sledované biochemické parametre.

V prospektívnej štúdii uskutočnenej v Belgicku u praktických lekárov bolo zara-

dených 800 pacientov s vyššou hodnotou LDL-C.5 Pacienti boli sledovaní v rámci 

bežnej klinickej praxe. Hodnotila sa účinnosť Arterinu (10 mg monakolínu K) 

na hladiny celkového cholesterolu, LDL-C a HDL-C, základné biochemické para-

metre a sledovali sa možné vedľajšie účinky. Hladiny celkového cholesterolu klesli 

o 17 % po 2 mesiacoch, 19 % po šiestich mesiacoch a 21 % po jednom 

roku. LDL-C sa znížil o 22 % po 2 mesiacoch, 23 % po šiestich mesiacoch a 

25 % po jednom roku. Hladiny HDL-C sa výrazne nelíšili. Hladiny Tg klesli 

o 17 % za dva mesiace, o 19 % za šesť mesiacov a 30 % po jednom roku. Neboli 

hlásené žiadne vedľajšie účinky. Žiadne zmeny neboli pozorované v biochemic-

kých parametroch, najmä v hladinách CK. Prípravok Arterin bol sledovaný aj 

z hľadiska ovplyvnenia koronárnych príhod a mortality6. Cieľom štúdie bolo 

stanoviť účinok lieku Xuezhikang (XZK), čo je čiastočne purifikovaný výťažok 

z červenej fermentovanej ryže, na lipidové spektrum a KV príhody u pacien-

tov, ktorí prekonali infarkt myokardu (IM). Do štúdie bolo zaradených 4870 

pacientov po IM so zvýšenou hodnotou LDL-C, buď do vetvy s placebom alebo 

s XZK (2,5-3,2 mg monakolínu K) podávaným dvakrát denne po dobu 4,5 roka. 

Primárnym cieľom bola závažná koronárna príhoda, ktorá zahŕňala nefatálny 

IM a smrť v dôsledku koronárneho ochorenia. Sekundárnym cieľom bola kar-

diovaskulárna mortalita, celková mortalita, potreba koronárnej revaskularizá-

cie a zmeny lipidového spektra. Primárny cieľ sa vyskytol v 10,4 % v placebo 

vetve a 5,7 % vo vetve liečenej liekom XZK. Liečba pomocou prípravku XZK 

viedla k významnému zníženiu KV a celkovej mortality o 30 % a 33 %, potreba 

revaskularizácie klesla o jednu tretinu a znížili sa hodnoty celkového a LDL-C 

o 21,5 % a 27,7 %, TG o 15,8 % a mierne sa zvýšili hodnoty HDL-C. Dlhodobá 

liečba prípravkom XZK významne znížila recidívu koronárnych príhod a vý-

skyt nových KV príhod a úmrtí, zlepšila lipidový profil a bola bezpečná a dob-

re tolerovaná. Ďalšia zaujímavá štúdia mala preveriť možné použitie červenej 

fermentovanej ryže u pacientov s neznášanlivosťou statínov7. Do štúdie bolo 

zaradených 25 pacientov, u ktorých sa znížil celkový cholesterol o 15 %, LDL-C 

o 21 %. Potvrdila sa možná alternatíva u pacientov s neznášanlivosťou na iné 

lieky znižujúce hladinu lipidov v krvi. Do podobnej štúdie bolo zaradených 62 

pacientov s neznášanlivosťou na obvyklú dávku statínov (31 na placebe a 31 

užívalo červenú fermentovanú ryžu) po dobu 24 týždňov. Potvrdilo sa podobné 

skóre svalovej bolesti ako u placeba. Neboli žiadne zmeny v biologických para-

metroch (žiadne zvýšenie hladiny CK)8.

ZÁVER

Potravinový doplnok Arterin má priaznivý účinok na lipidové parametre 

v rámci primárnej prevencie u pacientov s miernou a stredne ťažkou dys-

lipidémiou. Môže byť alternatívou u pacientov, ktorí neznášajú statíny. 

Ovplyvňuje tiež KV a celkovú mortalitu. Vykonanie ďalších dlhodobejších 

klinických randomizovaných, dvojito zaslepených štúdií u väčšieho počtu pa-

cientov by bolo výhodné vzhľadom k hodnoteniu terapeutickej hodnoty lieku 

Arterin v každodennej klinickej praxi.
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Novinka vo vasej lekárni
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Klinicky overený,  

z prírodných zdrojov1,2,3
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Výživový doplnok

balenie na 2 alebo 4 mesiace

 Je preukázané, že denný príjem 
10 mg prírodného monacolinu-K 
prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny cholesterolu v krvi.

Schválené zdravotné tvrdenie:

1. Prospektívna štúdia, 800 pacientov užívajúcich Arterin na manažment cholesterolu, 
2009, 2. Bernd Eber et al. Academy News 2014, Heft 1: Literaturzitat im Rahmen von 
Fortbildungsveranstaltungen 3. David J. Becker, MD & al. Red Yeast Rice for Dyslipidemia 
in Statin-Intolerant Patients, A Randomized Trial. Annals of Internal Medicine, 2009

www.arterin.sk

Dobre tolerovaný prípravok pre udržanie 

normálnej hladiny cholesterolu  

prírodnou cestou

10 monacolinu-K v každej tablete    

Denná dávka doporučená EFSA na dosiahnutie 

aktívneho účinku na metabolizmus lipidov


