Prednáška pre 5.ročník všeobecného lekárstva LFUK

Čo je obezita?
• Obezita alebo tučnota je nadmerné ukladanie energetických zásob
v podobe tuku.
• V poslednom desaťročí je celosvetová epidémii obezity.
• Nadmerná telesná hmotnosť je druhá najčastejšia príčina
predčasného úmrtia.

Metabolizmus

MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
V. Interná klinika Lekárskej fakulty UK
Univerzitná nemocnica Bratislava

História obezity

Súčasnosť

Epidemiológia obezity

Obezita aj niečo stojí ...

• Výskyt obezity v Európe sa pohybuje medzi 10 až 20 % u mužov a 15 až 25
% u žien medzi, pričom nadhmotnosť a obezitu má viac ako 50%
obyvateľov vo väčšine európskych krajín.
•

Viac ako 1,9 mld dospelých má nadváhu, z nich 600 mil. sú obézni
– Asi 13 % dospelej populácie sveta (11% mužov a 15% žien) bolo v roku
2014 obéznych
– Asi 39 % dospelej populácie sveta (38% mužov a 40% žien) malo v roku
2014 nadváhu

•

Len za posledných 10 rokov sa počet obéznych zvýšil o 10 – 40%.

•

Celosvetová prevalencia obezity sa od roku 1980 zdvojnásobila

WHO Report 2O14, Geneva 2014
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Projekt MONIKA
•

IDEA Study Slovakia

7 000 obyvateľov zo Slovenska

Výskyt obezity
•

IDEA- International Day Evaulating Adiposity

•
•
•

63 krajín sveta a 177 345 pacientov
Slovensko – 103 lekárov a 4 183 pacientov
Obezita definovaná ako BMI vyše 30 kg/m2

•

Iba 1 z 3 dospelých obyvateľov Slovenska má normálnu telesnú hmotnosť.

vek 25 – 64 rokov ................................... 20%
– ženy - 26%
– muži - 17,8%

• Takmer každý druhý dospelý obyvateľ Slovenska má prítomný
abdominálny typ obezity (hodnotenú podľa kritérií ATP III).
• Obezita bola zistená u každej tretej ženy (34,7 %) a u každého štvrtého
muža (27,0 %).
• Prevalencia hlavných rizikových faktorov (hypertenzia, hyperlipidémia a
diabetes mellitus) sa zvyšovala so zväčšovaním sa obvodu pása.

Výskyt nadváhy
•

•

vek 45 – 54 rokov .................................... 40%
– ženy - 50%
– muži - 30%
Murín J. Interná medicína 2006; 6(11): 587

Obezita  mortalita a morbidita
•

Efekt excesívnej hmotnosti na mortalitu a
morbiditu je známy už viac ako 2 000 rokov

•

Už Hippocrates učil že „náhla smrť sa častejšie
vyskytuje u ľudí, ktorí sú od prírody obézni v
porovnaní s chudými...“

Dukát A. et al. Vnitř Lék 2007, 53(4), s. 326-330

Morbidita obéznych

Endocrinol Metab Clin N Am. 2003; 32: 761-786.

Prečo vzniká obezita

Nadmerný energetický príjem
CHRONICKÝ NADBYTOK METABOLICKEJ ENERGIE

Inzulino-rezistencia
HYPERGLYKÉMIA
(glukotoxicita)

Nadbytočné ukladanie tuku (abdominálna obezita)
Zvýšenie cirkulujúcich mastných kyselín
(lipotoxicita)

OXIDAČNÝ STRES
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Patogenéza je komplexná

Dva druhy obezity

Androidný versus gynoidný typ obezity

Nie je obezita ako obezita ...
Metabolically healthy obese
Metabolically unhealthy obese

MHO

MUO

Definícia obezity podľa BMI
•
•

BMI v diagnostike

posudzovaniu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb
– Queteletov index (1869) = pomer medzi telesnou váhou a štvorcom
telesnej výšky
Keys (1972) ho využil na dg ako Body Mass Index (BMI)

BMI = hmotnosť v kg / štvorec výšky v m2
Hodnotenie
Podváha
Normálna hmotnosť

BMI (kg/m2)

Zdravotné riziko

< 18,5
18,5 – 24,9

Nadváha

25 – 29,9

Obezita

≥ 30

Zvýšené

Stupeň I

30 – 34,9

Vysoké

Stupeň II

35 – 39,9

Veľmi vysoké

Stupeň III

≥ 40

Extrémne vysoké
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BMI poskytuje „skreslené“ informácie o
obezite

Ďalšie diagnostické nástroje
•

Formula podľa Broca
– IDEÁLNA HMOTNOSŤ = VÝŠKA (cm) – 100

•
•

Nadváha - ak hodnota „ideál“ o > 10%
Obezita - ak hodnota „ideál“ o > 20%

obvod pása (cm)
WHR = --------------------------obvod bokov (cm)

Brušná obezita:
• Muži: WHR > 0,9
• Ženy: WHR 0,85.

Obvod pása – dobrý marker veľkosti
viscerálneho tukového tkaniva

Distribúcia tuku u diabetika s DM 2

Inzulínová
rezistencia

Podkožný AT

Viscerálny
tuk

Intramuscular

Endoteliálna
dysfunkcia

Hypertenzia
Trombóza

Subcutaneous

Zápalové
markery

Intrahepatic

Dislipidémia

•
•

Obvod pása je lepší prediktor kardiovaskulárnych ochorení a diabetu ako BMI
Meranie obvodu pása umožňuje lepšie stanoviť distribúciu tuku v tele ako BMI

Intra-abdominal

FFA*
TNF-alpha*
Leptin*
IL-6 (CRP)*
Tissue Factor*
PAI-1*
Angiotensinogen*

Zhu S, et al. Am J Clin Nutr. 2005;81:409–415.

Ako merať obvod pása

15.1.2014

nutrs14.ppt
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Metabolický syndróm – definícia
• Definovaný klinicky – nenáhodný spoločný výskyt:
–
–
–
–
–

Prediabetické poruchy metabolizmu glycidov – inzulínová rezistencia
Centrálna obezita
Dyslipidémia (VLDL-TG, HDL, sdLDL)
Artériová hypertenzia
ďalšie faktory

• Zvýšené kumulatívne riziko:
– Ischemická choroba srdca
– Diabetes mellitus 2. typu - prediabetický stav

Etiopatogenéza MS

Tri hlavné komponenty MS

Centrálny metabolický syndróm s dyslipidemickým faktorom zahrňujúci IR/HI,
celkovú a centrálnu obezitu (BMI, WHR) a dyslipidémiu (zvýšenú hladinu TG a
zníženú hladinu HDL).

Metabolický – glukózový faktor zahrňujúci IR/HI a porušenú glukózovú
toleranciu.

Hypertenzný faktor zahrňujúci obezitu (BMI) a tlak krvi.

História MS
• Frekventná súčasná prítomnosť obezity, dyslipidémie, diabetes mellitus a
arteriálnej hypertenzie bola prvý krát opísaná koncom šesťdesiatych
rokov 20. storočia.
•

V 70. rokoch sa tejto problematike venovali aj Haller a kolektív, ktorí
označili prítomnosť viacerých kardio-vaskulárnych rizikových faktorov
termínom „metabolický syndróm“ a popísali jeho vzťah k ateroskleróze.

• Od uvedeného obdobia bol niekoľkokrát premenovaný (syndróm
inzulínovej rezistencie, syndróm X).

• V roku 1998 WHO zjednotila definíciu syndrómu, doporučila jeho názov
metabolický syndróm a určila diagnostické kritéria.

Problém – Terminológia
Diskutabilný názov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reavenov syndróm X (1988)
Metabolický syndróm (WHO 1998)
Syndróm inzulínovej rezistencie
Syndróm generalizovanej lipotoxicity
Smrtiace kvarteto
Syndróm 5H
Syndróm 10(X)
Plurimetabolický syndróm
a ďalšie návrhy
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Prevalencia MS
• Nárast MS má v niektorých oblastiach epidemické proporcie.
• Príčinou je redukcia fyzickej aktivity, zvýšenie energetického príjmu
s nárastom obezity, ale aj starnutie populácie.
• Prevalencia MS je silne vekovo závislá.
– V štúdii Procam bola prevalencia MS:
• 6,4% v populácii 16 - 25 ročných mužov,
• 27,1% v populácii 56 - 65 ročných mužov.
•

Vekovo závislý výskyt MS potvrdili aj výsledky štúdie NHANES III (The Third
National Health and Nutrition Examination Survey), v ktorej bola
prevalencia MS viac ako 40% vo veku nad 60 rokov, ako u mužov tak aj u
žien.

Problém – Prevalencia MS
• 24% z celkovej populácie
• 40% populácie ľudí nad 60 rokov
• 80% pacientov s DM 2.typu
SLOVENSKO

Celkovo %

Muži

Ženy

p*

MS-ATPIII

20.1

15.9

23.9

0.001

Hyperglykémia

10.4

10.3

10.6

0.657 n.s.

Centrálna obezita

29.7

22.0

36.8

0.001

HyperTAG

25.4

30.1

21.2

0.001

Nízke HDL

55.7

44.6

65.9

0.001

Zvýšený TK

43.8

48.2

39.9

0.002

Ford EA, et al., JAMA, 287, 2002, 356–359.
Athyros VG, et al., Diab.Obesit.Metab., 7, 2005, 397-4006
Mokáň M., Galajda P et al. Diab Res Clin Pract 2008; 81: 238-242

Problém – Diagnostika
•

Progresívny nárast rozdielnych a súčasne platných diagnostických kritérií:

•
•
•
•
•
•

Experti WHO 1998 a 1999
Lipidológovia – NCEP/ATPIII 2001
Endokrinológovia – ACE/AACE 2002-2003
Diabetológovia – IDF 2004-2005
Kardiológovia – AHA/NHLBI (Revízia ATPIII) 2004
a ďalšie návrhy
– populačné: európske - EGIR, ázijské,
– národné: Slovenský lipidový konsenzus
Konsenzus IDF - AHA/NHBLI 2009

•

WHO 1998

DM

+2

NCEP/ATP III 2001
Diagnóza MS ak sú prítomné ≥ 3 z daných rizikových faktorov

Rizikový faktor

Riziková hodnota

Abdominálna obezita
Muži
Ženy

Obvod pása
> 102 cm (>40 in)
> 88 cm (>35 in)

Triacylglyceroly

≥ 1.7 mmol/L

HDL cholesterol
Muži
Ženy

< 1.04 mmol/L
< 1.29 mmol/L

Tlak krvi

≥130/85 mmHg

Glykémia nalačno

≥ 5.6 mmol/L

AACE 2003
BMI
Lipidy

*2001, updated 2005

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486–2497.

Einhorn D, Reaven GM, Cobin RH, et al. American College of Endocrinology position statement on the insulin resistance syndrome. Endocr Pract. 2003;9:237–252
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IDF 2005

Etnické rozdiely v norme

Centrálna obezita
Obvod pása – etnicky špecifická*
- pre Európsku populáciu: Muži ≥ 94 cm & Ženy ≥ 80 cm

PLUS
minimálne dva ďalšie rizikové faktory
Zvýšené triacylglyceroly

≥ 1.7mmol/L (150 mg/dL)
Alebo špecifická liečby dyslipidémie

Znížený HDL Cholesterol

< 1.03 mmol/L (40 mg/dL) u mužov
< 1.29 mmol/L (50 mg/dL) u žien
Alebo špecifická liečby dyslipidémie

Zvýšený TK

Systolický TK: ≥130 mmHg
alebo
Diastolický TK: ≥85 mmHg
alebo
Liečba už diagnostivkovanej artériovej hypertenzie

Porucha glukózovej tolerancie

Glykémia nalačno ≥ 5.6 mmol/L (100 mg/dL)
Alebo už diagnostickovaný DM 2.typ

Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome a new worldwide definition. Lancet 2005;366:1059-62

Country/ethnic specific
values for waist circumference
Country/Ethnic group

Waist circumference

Europids

Male
Female

≥ 94 cm
≥ 80 cm

South Asians

Male
Female

≥ 90 cm
≥ 80 cm

Chinese

Male
Female

≥ 90 cm
≥ 80 cm

Japanese

Male
Female

≥ 90 cm
≥ 80 cm

Ethnic South and Central Americans

Use South Asian recommendations until more
specific data are available

Sub-Saharan Africans
Eastern Mediterranean and Middle East
(Arab) populations

(≥ 102 cm)
(≥ 88 cm)

Use European data until more specific data are
available

Prevládajúci konsenzus 2009
(IDF 2004-2006, AHA/NHLBI 2004, Konsenzus IDF-AHA 2009)
•

Diagnostika podľa prítomnosti aspoň 3 z 5 rizikových faktorov:

•

Poruchy metabolizmu glukózy:

•

Centrálna obezita:

•

Dyslipidémia

– glykémia nalačno G ≥ 5,6 mM
– prítomnosť HGN a/alebo PGT

Zvýšené riziko
– Špecifické dľa populácií a národov
≥ 94
≥ cm
80 cm
– Obvod pása: M ≥ 102 cm, Ž ≥ 88 cm ev. MM
≥ 94
cm,cm,
Ž ≥Ž80
– TG ≥1,7 mM
– HDL-C < 1,0 mM (M), < 1,3 mM (F)

•

Vysoké riziko
M ≥ 102 cm, Ž ≥ 88 cm
Artériová hypertenzia – vysoký normálny TK:
– zvýšený STK ≥ 130 a/alebo DTK ≥ 85 mmHg

• Iné faktory:
– parametre zápalu a hemostázy

Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome a new worldwide definition. Lancet 2005;366:1059-62

Prevencia obezity
•
•
•

•

Alberti, et al. Circulation. 2009;120:1640-1645

Čo s obéznym pacientom
• Diéta, psychoterapia, akupunktúra

prevencia vzniku obezity,
prevencia opakovaného vzostupu
po redukcii hmotnosti
prevencia ďalšieho nárastu
hmotnosti u obéznych osôb

• Konzervatívna terapia – medikamentózna
• Bariatrická chirurgia – po zlyhaní alebo pri neúspechu
(nedostatočná redukcia hmotnosti)

Z praktického hľadiska :
– Všeobecná prevencia
– Selektívna prevencia
– Indikovaná prevencia

Dobrý lekár chorobám predchádza ;
priemerný ich často iba lieči
a ten posledný sa potom musí trápiť aj
s ich komplikáciami

• Možnosť znížiť celkovú cenu antidiabetickej a antihypertenzívnej liečby u
pacientov po OP až o 77 %
– Bariatrická chirurgia efektívne redukuje respiračné „spánkové“
problémy, symptómy GER, kĺby, VAS, dyspnoe,

Toplak H, et al. Obes Facts 2015;8:166–174
2014 EASO Position Statement on the Use of Anti-Obesity Drugs

7

Ako liečiť obezitu
BMI

25 – 26,9

27 – 29,9

30 – 34,9

35 – 39,9

≥ 40

Dieta, fyzická aktivita a
podporná terapia

Ak sú
komorbidity

+

+

+

+

Ak sú
komorbidity

+

+

+

Ak sú
komorbidity

+

Farmakoterapia

Chirurgia

NIH The Practical Guide. 2000
2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults:

Liečba obezity 2015

Telesný tréning

EFEKTIVITA
RIZIKO
ČAS – NÍZKA
PENIAZE
• Diéta/Cvičenie: 3-10% pokles hmotnosti
•

Antiobezitiká: 5-12% pokles hmotnosti

•

Kombinácia Diéta + Antiobezitiká
(pod lekárskym dohľadom): 10-15% pokles hmotnosti

•

Bariatrická chirurgia: 15-30% pokles hmotnosti

•

u pacientov s nadváhou a obezitou má mať atribúty FIT:

• Frekvencia – ako často (napr. 1+3, 2+1 t.j. jeden deň tréning+3 dni oddych,
2 dni tréning+1 deň oddych)

NÍZKE

• Intenzita - ako intenzívne (60-70% maxima, ak viac, prevažuje spaľovanie
sacharidov a začína únava)

• Trvanie – ako dlho (ku spaľovaniu tukov dochádza až po 20-30 min.).
•

Výdaj najprv cca 1000 kcal/týždeň, neskôr 1500 kcal/týždeň

VYSOKÁ
VYSOKÉ
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Indikácie bariatrických výkonov

Prehľad chirurgických technik

Pacienti vo veku 18 až 60 rokov :
•

s BMI 40 kg/m2,

•

s BMI 35-40 kg/m2 s komplikáciami, pri ktorých je predpoklad zlepšenia po znížení
hmotnosti, navodeným chirurgickým výkonom (tj. Metabolické poruchy,
kardiorespiračné ochorenia, závažné kĺbové ochorenia, závažné psychologické
problémy viazané na obezitu),

•

Výkony obmedzujúce množstvo stravy (reštrikčné) :
• vertikálna gastroplastika (VBG – vertical banded gastroplasty)
• rukávová (sleeve) resekcia žalúdka
• bandáž žalúdka
– adjustabilné (AGB – adjustable gastric band)
– neadjustabilné

•

– proximálny
– s dlhou kľučkou

požadovaná hodnota BMI môže byť aktuálna alebo dokumentovaná skôr, pritom
– pokles hmotnosti, ktorý je výsledkom intenzívnej liečby pred chirurgickým výkonom
(pacienti, ktorí dosiahli hmotnosť pod požadovanú hodnotu BMI pre chirurgickú liečbu)
nie je kontraindikáciou plánovaného bariatrického výkonu,
– bariatrický výkon je indikovaný u chorých, ktorí podstatne schudli pri konzervatívnej
liečbe, ale začali znovu priberať. Chirurgický výkon zvažujeme, ak pacient napriek
odpovedajúcej nechirurgickej starostlivosti nechudne, alebo nie je schopný dlhodobo si
hmotnosť udržať nižšiu hmotnosť. Musí byť zrejmé, že pacient dodržuje lekárske
odporučenia.

Výkony obmedzujúce vstrebávanie živín a energie :
• biliopankreatická diverzia (BPD)
Kombinované výkony :
• biliopankreatická diverzia s duodenálnou výhybkou (BPD-DS – biliopancreatic
diversion with duodenal switch)
• distálny žalúdkový bypass (so spoločnou kľučkou dlhšou ako 100 cm)

Chirurgické výkony

Tvar „presýpacích hodín“ vytvorený zo
žalúdka pomocou bandáže

žalúdočný bypass (GBP – gastric bypass)

Vieme liečiť obezitu

definitívny stav po aplikácii manžety,
vytvorení „tunela“ nad manžetou proti
posunu. Vidíme aj spojenie hadičky
s komôrkou.

Metabolizmus lipidov
• Lipidy – heterogéna skupina látok, ktoré nie sú rozpustné vo vode, ale v
organických rozpúšťadlách
•

v plazme človeka sa nachádzajú
– Cholesterol
– Triacylglyceroly
– Fosfolipidy
– Voľné mastné kyseliny

DYSLIPOPROTEINÉMIE
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Cholesterol
•

Sterol, skladá sa zo štyroch uhľovodíkových kruhov a osemuhlíkového
postranného reťazca

•

V organizme je voľný alebo naviazaný na mastné kyseliny

•
•

Súčasť bunkových membrán, základný stavebný kameň steroidných
hormónov a žlčových kyselín
Dva zdroje
– z potravy
– syntéza v bunkách

•
•

Normálna hladina cholesterolu
3,8 – 5,2 mmol/l

Triacylglyceroly
•

estery glycerolu a mastných kyselín

•

zdroje ako u cholesterolu (z potravy, syntéza v bunkách)

•

jeden z najdôležitejších zdrojov energie

•

normálna hladina do 2,0 mmol/l

Fosfolipidy
•

syntetizujú sa v organizme, predovšetkým v pečeni

•

dôležitá funkcia v bunkových membránach a najmä v nervovom systéme

Mastné kyseliny
•
•
•
•

v plazme voľné a viazané na cholesterol
uchovávané v tukovom tkanive ako súčasť triacylglycerolov
dôležitý zdroj energie, zdroj pre syntézu fosfolipidov a triacylglycerolov
niektoré organizmus vie syntetizovať a iné nie – tzv. esenciálne mastné
kyseliny (musia byť prijaté v potrave)

Lipoproteíny

Lipoproteíny

• Pretože tuky nie sú rozpustné vo vode, nemôžu byť transportované v
plazme samostatne. Preto sú naviazané na bielkoviny (apolipoproteíny),
ktoré zaisťujú ich rozpustnosť vo vode.
Podľa veľkosti a správania sa pri ultracentrifugácii sa rozlišujú
lipoproteínové triedy (celkom šesť) napr.
– LDL (lipoproteíny o nízkej hustote)
– HDL (lipoproteíny o vysokej hustote)

Chylomicron

VLDL
Remnants
1.006

Density (g/ml)

•

VLDL

0.95

IDL

Chylomicron
Remnants

1.019

LDL-R

1.050
1.063

HDL2

Lp(a)

1.100

Only these lipoprotein particles
found in plaque at biopsy.

HDL3
1.20

5

10

20

40

60

80

1000

Particle Size (nm)
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Klasifikácia lipidov

Dyslipidémia
•
•

Klasifikácia dyslipoproteinémií
Podľa doporučenia EAS (Európska spoločnosť pre aterosklerózu) najčastejšie
používané delení na:
• izolovaná hypercholesterolémia

Je porucha metabolizmu plazmatických bielkovín, ktorá môže mať rôzne
manifestácie.
Porucha môže mať genetickú alebo dietetickú príčinu, či pridružené
ochorenie.

Primárne (familiárne) hyperlipoproteinémie
• Geneticky podmienené

– charakterizovaná zvýšenou hladinou celkového cholesterolu a tzv. LDL cholesterolu

•

kombinovaná hyperlipidémia
– charakterizovaná zvýšenou hladinou celkového cholesterolu (LDL cholesterolu) aj
triacylglycerolov

•

izolovaná hypertriacylglycerolémia
– prítomná je pri nej len zvýšená hladina triacylglycerolov.

Podľa príčiny sa delia DLP na:
•
Primárne
•
Sekundárne

Klinický obraz

Klinický obraz
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Sekundárne hyperlipoproteinémie

Vzťah medzi LDL a KVO

AFCAPS = Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study; ASCOT = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial; CARE = Cholesterol and Recurrent Events;
HPS = Heart Protection Study; LIPID = Long-term Intervention With Pravastatin in Ischemic Disease; PROVE-IT = Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection
Therapy; 4S = Scandinavian Simvastatin Survival Study; TNT = Treating to New Targets; WOSCOPS = West of Scotland Coronary Prevention Study

Rosenson RS. Exp Opin Emerg Drugs. 2004;9:269-279.
LaRosa JC et al. N Engl J Med. 2005;352:1425-1435.

Hypolipidemiká
1.

2.

Pôsobiace predovšetkým na cholesterol
statíny – atorvastatín
iónomeniče – viažu 6K v tenkom čreve, znižujú príjem CH do
pečene a zvyšujú katabolizmus LDL
ezetimib – selektívny inhibítor resorbcie CH
Pôsobiace na cholesterol a TAG
- fibráty – fenofibrát
- deriváty kyseliny nikotínovej – znižujú syntézu VLDL v pečeni a
tým aj tvorbu LDL

Liečba DLP
LIEKOVÁ SKUPINA

LÁTKY A DENNÉ DÁVKY

lovastatin (20 – 60 mg)
pravastin (20 – 40 mg)
simvastatin (20 – 80 mg)
fluvastatin (20 – 80 mg)
atorvastin (10 – 80 mg)

Statíny

Živice
cholestyramin
(sekvestranty
cholestipol
žlčových kyselín)

EFEKT NA LIPIDY

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

KONTRAINDIKÁCIE

 LDL 18 – 60%
myopatia,
zvýšenie hepatálnych
enzýmov

Absolútne: aktívne hepatálne
ochorenie
Relatívne: súčasné užívanie
určitých liekov *

 LDL 15 – 30%
 HDL 3 – 5%
 TG 20 – 50%

GIT nevoľnosť,
zápcha,
znížená resorbcia
iných liekov

Absolútne:
dysbetalipoproteinémia; TG >
4,5 mmol/l
Relatívne: TG > 2,0 mmol/l

 HDL 5 – 15%
 TG 7 – 30%

Kyselina
nikotínová a jej
deriváty

kryštalická,
s predĺženým uvoľňovaním,
so spomaleným
uvoľňovaním

 LDL 5 – 25%
 HDL 15 – 25%
TG 20 – 50%

vyrážka,
hyperglykémia,
hyperurikémia,
dna,
GIT ťažkosti horného
typu,
hepatoxicita

Absolútne: chronické hepatálne
ochorenie,
ťažká dna
Relatívne: diabetes mellitus,
hyperurikémia,
vred.choroba gastroduodena

Fibráty

gemfibrozil
fenofibrat
ciprofibrat
bezafibrat

 LDL 5 – 20%**
 HDL 10 – 20%
 TG 20 – 50%

dysperzia,
žlčové kamene,
myopatia,
zvýšenie hepatálnych
enzýmov

Absolútne: ťažká renálna
insuficiencia, ťažké hepatálne
ochorenie

Liečba dyslipoproteinémie

Statíny
• Inhibujú enzým HMG-CoA reduktázu, čím sa znižuje intracelulárna syntéza
nového cholesterolu v hepatocytoch  znižuje sa koncentrácia LDL
– následna indukcia tvorby LDL receptorov  zvyšené vychytávynie
LDL z krvi
•

pravastatín ≤ lovastatín ≤ fluvastatín ≤ simvastatín ≤ atorvastatín ≤
rosuvastatín
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Máme dostupné rôzne účinné statíny

Intenzita statínovej terapie

Nie každý statín je rovnako účinný

ATP III Classification of Cholesterol
Concentrations

ATP-III: aká je cieľová hodnota LDL a kedy
iniciovať liečbu

Lipoprotein

Concentration (mg/dL)

Interpretation

Risk Category

LDL-C Goal

Consider Drug Therapy

TC

< 5.18 mmol/L (200 mg/dL)
5.18 – 6.19 mmol/L (200-239 mg/dL)
≥ 6.19 mmol/L (240 mg/dL)

Desirable
Borderline high
High

CHD or
CHD risk equivalent

< 2,59 mmol/L
< 100 mg/dL

≥ 3,3 mmol/L
≥ 130 mg/dL*

LDL-c

<2.59 mmol/L (100 mg/dL)
2.59 – 3.34 mmol/L (100-129 mg/dL)
3.34 – 4.12 mmol/L (130-159 mg/dL)
4.12 – 4.90 mmol/L (160-189 mg/dL)
≥ 4.90 mmol/L (190 mg/dL)

Optimal
Near/above optimal
Borderline high
High
Very high

≥ 2 Risk Factors
10-yr risk 10–20%
10-yr risk <10%

< 3,3 mmol/L (130 mg/dL)
< 3,3 mmol/L (130 mg/dL)

≥ 3,3 mmol/L (130 mg/dL)
≥ 4,1 mmol/L (160 mg/dL)

< 2 Risk Factors

< 4,1 mmol/L (160 mg/dL)

≥ 4,9 mmol/L (190 mg/dL)

HDL-c

< 1,04 mmol/L (40 mg/dL)
≥ 1,56 mmol/L (60 mg/dL)

Low
High

TG

< 1,7 mmol/L (150 mg/dL)
1,7 – 2,3 mmol/L (150-199 mg/dL)
2,3 – 5,6 mmol/L (200-499 mg/dL)
≥ 5,6 mmol/L (500 mg/dL)

Normal
Borderline high
High
Very high

* 100–129 mg/dL = after TLC, consider statin, niacin, or fibrate therapy
Major ATP III Risk Factors
Age
Male ≥ 45 years, Female ≥ 55 years
Family History
Male first degree relative < 55 years
Female first degree relative < 65 years
HDL-C < 1,04 mmol/L (40 mg/dL)
Hypertension
Current Smoking

CHD equivalent
Coronary Artery Disease (CAD)
Diabetes Mellitus
Abdominal Aortic Aneurysm
Carotid Artery Disease (>50% stenosis)
Prior CVA or TIA
Peripheral Arterial Disease
Framingham Score >20% 10 yr Risk

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA 2001;285:2486-2497.
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Statín po prekonanej akútnej
kardiovaskulárnej príhode

Lipidový konsenzus – 2

• Atorvastatin 80 mg / Rosuvastatin 40 mg do 24 hodín
Výnimky:
• Pokračovať v pôvodnej liečbe ak je LDL pod 1,8 mmol/l v prvých 24 hod po
príhode
• Znížená dávka statínu
–
–
–
–
–

•

pri spoločnej liečbe s inými liekmi: verapamil, fibrát, makrolid, cyklosporín A
pri nedostatočne substituovanej hypothyreóze,
v end-stage CKD
u pacientov nad 80 rokov (biologický vek)
pod 60 kg

Iný statín (fluvastatin, pravastatín):
– anamnéza ľahšej myopatie
– polypragmázia

•

Bez statínu:
– generalizované nádorové ochorenie,
– terminálne chronické srdcové zlyhávanie
– anamnéza myopatie s rabdomyolýzou s nutnosťou HD

Pane expertov. Cardiol 2006;15(6):313–316

Spoločné stanovisko České společnosti pro aterosklerózu, Pracovní skupiny akútní kardiologie Českej kardiologickej
spoločnosti a Pracovnej skupiny akútnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

ACC/AHA 2013 guidelines

Ciele hypolidemickej liečby

American College of Cardiology –American Heart Association

• „Neliečime číslo ale riziko pacienta“

• Liečba – dosiahnuť cieľové LDL, následne +/-

Stone NJ, et al. Circulation 2013 November 12

Znižujeme KV riziko ...

Liečba dyslipidémie by
nemala byť len izolovaný
proces ale mala by byť
vnímaná v kontexte
komplexnej integrovanej
kardiovaskulárnej prevencie
a liečby

NÚ statínov
Myopatia
 najväčší problém, kontrola CK
 vyššie riziko: pri kombinácii statínov s liekmi zvyšujúcimi koncentráciu
statínov, alebo samé pôsobia myotoxicky
 Rhabdomyolýza – 5-10 prípadov / milión liečených
•

farmaká inhibujíce metabolizmus statínov závislých od cytochrómu
CYP3A4, zvyšujú výskyt toxicity statínov, preto je dôležité znižovanie
dávok pri kombináciach s týmito farmakami:
- ERYTHROMYCÍN, CYKLOSPORÍN, AZOLY

Anguita M, et al. Rev Esp Cardiol. 2011; 64(12):1090-5.
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NÚ statínov

Kombinačná liečba so statínmi
• Ezetimib

Neuropatia
• prejavuje sa senzorickými a senzomotorickými poruchami
• asociácia s DM, stúpajúci výskyt diabetikov, hlavne ťažkostí v diferenciálnej
diagnóze neuropatie

• Fenofibrát

Syndróm vynechania
• náhlym prerušením terapie statínmi vznikne zhoršenie základného
ochorenia
• dochádza k zvýšeniu patologických hladín lipidov (LDL cholesterolu, TAG)
• zvýšený výskyt tromboembolických príhod (AP, IM,)

• CEPT inhibítory
• PSCK9 inhibítory

Ezetimib
•

inhibuje absorpciu cholesterolu
v kefkovitom leme enterocytov
inhibíciou prechodu
cholesterolu cez cievnu stenu

•

neinhibuje resorpciu ostatných
tukov a v tukoch rozpustných
látok, iba selektívne bráni
resorpcii cholesterolu cez
črevnú mukózu

•

Indikácie: kombinácia so
statínmi u pacientov kde
monoterapiou nemožno
dosiahnuť cieľové hodnoty =
princíp duálnej inhibície

Fibráty
•

Viažu sa ako ligand pre PPAR-α = receptor alfa aktivovaný peroxisomovým
proliferátom =>  aktivita lipoproteínovej lipázy   sa lipolýza TAG
a chylomikrónov =>  katabolizmus

•

NEŽIADUCE ÚČINKY: nauzea, hnačky, nevoľnosť, myopatie (častejšie pri poškodení
obličiek)

LDL

CHOL





FENOFIBRÁT
CIPROFIBRÁT

TAG

HDL





 AJ KYS. MOČOVÚ
 FIBRINOGÉN

BEZAFIBRÁT

ZLEPŠUJE TOLERANCIU GLUKÓZY

GEMFIBROZIL

 FIBRINOGÉN, NAJÚČINNEJŠÍ Z F.

Kyselina nikotínová - niacín
• Najstaršie hypolipidemikum (od 1950)
•

Najúčinnejšie  HDL-ch +  TAG a LDL

•

mechanizmus účinku nie je presne známy:
– inhibuje uvoľňovanie voľných MK z tukového tkaniva a  ich transport
do pečene + inhibuje lipogenézu de novo =>  intrahepat. degrad.

•

NÚ – flash (návaly) – preto málo využívaný, v súčasnosti preto kombinácia
s laropiprantom (neovplyvňuje lipidy, ale  flush) = fixná kombinácia

•

Iba v kombinácii so statínmi, keď samotné nedokážu  hladiny CH + keď sú
statíny kontraindikované

PORFÝRIE
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Definícia
•

Z gréckeho slova „porphyra“ – fialový

•

Porucha biosyntézy hému na rôznych stupňoch
– Vrodený (AD typ dedičnosti)
– Získaný
(4000 ľudí v Turecku v Anatólii v roku 1955 – 1959 účinkom hexachlórbenzénu)

Juraj III

Vincent Van Gogh

Niccolo Paganini
Gocmen A ,Biomed Environ Sci.,1989

Epidemiológia - prevalencia
•
•
•
•
•

Kombinovaná prevalencia akútnych porfýrií: 5/100 000
Porphyria cutanea tarda: 1/10 000
Akútna intermitentná porfýria: 1/20 000
Kongenitálna erytropoetická porfýria: menej ako 200 prípadov
Erytropoetická protoproporfýria: 1/50 000 - 75 000

Postihuje všetky rasy
Častejšie u žien ako u mužov

Vek 20-40 rokov

European Porhpyria Network , 2014

Klinický prejav

Akútna intermitentná porfýria
Pri defekte enzýmov vo včasnej fáze
biosyntézy hému (t.j. pred tvorbou
porfyrinogénov) se v telesných
tekutinách hromadia východzie látky
ALA a PBG, ktoré maju toxický účinek
Interferujú so synaptickými funkciami
na PNS a CNS, čím vznikajú typické
príznaky
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Akútna intermitentná porfýria
Klinické prejavy

Abdominálna forma AIP
• Bolesti brucha kolikovitého charakteru, trvajú hodiny až dni,
nereagujúce na bežnú analgetickú liečbu
• Zvracanie

• Zápcha

Data compiled from several series of patients with symptomatic acute intermittent porphyria
Anderson KE, Ann Intern Med. 2005

Neurologická forma AIP
• Bolesti hlavy
• Polyneropatia s parestéziami
• Bolesti svalov (HK, DK, chrbta),
svalová slabosť, atrofia svalstva
• Parézy, plégie
• Extrapyramídová, bulbárna, mozočková symptomatológia
• Hyperpyrexia z postihnutia
hypotalamických štruktúr
• Nadmerné potenie

Čo môže vyvolať akútny atak porfýrie?

•
•
•
•
•
•
•
•

Psychické príznaky AIP
•
•
•
•
•
•
•

Zmeny osobnosti
Depresia
Stavy zmätenosti, dezorientácia, halucinácie
Schizofrénia
Hysteriformné reakcie
Agresivita
Úporná nespavosť

Diagnostika

fajčenie
alkohol
hladovanie, redukčné diéty
stres
lieky
menštruácia
hormonálna liečba
infekcia
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Diagnostika

Diagnostika

•

Rodinná anamnéza:
– výskyt ochorenia v rodine
– úmrtie príslušníkov v súvislosti s operáciou alebo tesne po nich

•

Často je abdominálna forma hodnotená ako náhla brušná príhoda a je
indikovaný operačný zákrok

•

Po ukončení mechanickej podpory dýchania (po vyradení dýchania
sukcinylcholínom), spontánne dýchanie nenastáva a môže skončiť fatálne
– Príčinou je toxický vplyv delta – aminolevulovej kyseliny a
profobilinogénu na nervovosvalový prevod, ktorý vedie k totálnej
paralýze dýchacích svalov

Terapia

Moč býva červeno sfarbený len v 50% prípadov (krv v moči negatívna)

•
•

Vyšetrenie porfobilinogénu v 24 hod. zbieranom moči
2 kvapky Ehrlichovho reagens po stene
– Ak je prítomná delta – aminulovulová kyselina a profobilinogén, vznikne prstenec , iba
ružové zafarbenie moči nič neznamená, ide o prítomnosť urobilínov v moči

„Kožné formy“ porfýrie

1.

V priebehu 24 hodín podať 300 - 500 g glukózy i.v.

2.

Aplikácia hému, stabilizovaného aminokyselinou L-argininem
(Normosang) v dávke 3 mg/kg/den po dobu 4 dni

3.

Hemoperfúzia - môže viesť k odstraneniu atakov vyvolávajúceho lieku
i celkovému klinickému zlepšeniu

•

•

Dôsledná prevencia: Záchvat môže byť vyvolaný množstvom liekov,
znížením energetického prísunu, infekciami,

www.porphyria-europe.com

Klinický obraz
•

Defekty vo vyšších stupňoch syntézy vedú k hromadeniu porfyrinogénov a
ich oxidačných produktov, ktoré spôsobujú fotosenzitivitu (reakciu na
viditeľné svetlo v oblasti 400 nm)

•

Pri vystavení sa porfyrínov svetlu o danej vlnovej dĺžke dochádza
oxidačnému stresu, tvorbe voľných radikálov, ktoré poškodzujú
lyzozómy → dochádza k uvoľneniu lysosomálnych enzýmov, ktoré
poškodzujú svetlu vystavenú kožu
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Terapia
•

Opakované venepunkcie (celkovo 2,5 až 7 litrov krvi), najskôr á 14 dní,
potom 1x za mesiac

•

Antimalarikum chlorochin (125 mg 2x/týždeň), ktoré vedie k postupnému
vyplaveniu pečeňových porfyrínov (pri vyššom dávkovaní chlorochin
spôsobí masívne vyplavenie porfyrínov z poškodenej pečene) V liečbe sa
pokračujeme až do zníženia uroporfyrínov pod 100 nmol/l v moči

www.porphyria-europe.com
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