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TISZTELT OLVASÓNK!

Ön a Kardiológiai Anziksz című kiadvány második kiadását tartja a kezében. 
Sorozatunkat abból a célból indítjuk útjára, hogy a szív- és érrendszeri meg-
betegedésben szenvedő páciensekkel foglalkozó gyakorló orvosok – legyenek 
kardiológusok, háziorvosok, belgyógyászok, lipidológusok vagy angiológusok 
– közelebbről megismerhessék egymás álláspontját a szakma szempontjából 
fontos kérdéseket illetően. 
Jelen lapszámunkban Dr. Márk László PhD belgyógyász-kardiológus főorvos 
(Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház) osztja meg a 
cardiovascularis prevenció terén szerzett több évtizedes klinikai tapasztalatait. 
Nemcsak a nagy nemzetközi tanulmányok eredményeibe nyújt betekintést, 
hanem a kórház saját beteganyagán végzett követéses vizsgálatok kapcsán tett 
megállapításait is összegzi. Így az is kiderül, hogy egybecsengenek, vagy kü-
lönböznek a külföldi és a hazai klinikai vizsgálatok eredményei, mennyire si-
kerül teljesíteni a szakmai elvárásokat a lipidkontroll terén.
Reméljük, hogy a hazai kardiológia szaktekintélyeinek bemutatása és megszó-
laltatása révén tartalmas olvasmánnyal, egyszersmind megszívlelendő szak-
mai útravalóval szolgálhatunk az Ön számára.
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LIPIDCSÖKKENTÉS:  
A PREVENCIÓ ZÁSZLÓSHAJÓJA
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház II. Sz. 
Belgyógyászat–Kardiológiai Osztálya 1967-ben vált külön az addig 
egységes belgyógyá szattól. Az általános belgyógyászati feladatok 
mellett az osztály a szakmai profilok közül a kardiovaszkuláris be-
tegségek ellátása irányába specializálódott. Ezen az osztályon kezdte 
pályáját 1980-ban, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Or-
vosi Karán summa cum laude diploma megszerzését követően Dr. 
Márk László. 1985-ben belgyógyászatból, 1988-ban kardiológiából 
szakvizsgázott, 2002 óta lipidológusi képesítése, 2014 óta obezitoló-
giai licencvizsgája van. 1997-ben védte meg a Debreceni Egyetem Or-
vos- és Egészségtudományi Centrumában az ischaemiás szívbeteg-
ség rizikófaktoraival foglalkozó egyetemi doktori (PhD) értekezését. 
2006 óta a Debreceni Egyetem címzetes docense, ugyanitt habilitált 
2015-ben. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában 
a kardiovaszkuláris prevenció és a lipidológia áll. E témakörökben 
rendszeresen publikál és tart előadásokat. A Magyar Atherosclerosis 
Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Kardiológusok Társasága tagja, 
az Európai Kardiológus Társaság kiemelt tagja. Közleményeivel négy 
alkalommal nyerte el az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díját.

LIPIDOLÓGIA: MUNKA ÉS HOBBI

– Hogyan indult a pályája? 
– Gyulán születtem, a város Erkel Ferenc Gimnáziumának fizika tagozatos 
osztályából hatan jelentkeztünk az orvosi karra, ötünket fel is vettek oda, a 
hatodikat pedig gyógyszerésznek. 1980-ban végeztem a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemen, s mivel a szívem visszahúzott Gyulára – abba a városba, 
ahol otthon érzem magam –, ugyanabban a kórházban helyezkedtem el, ahol 
megszülettem. Itt voltam kezdő orvos, belgyógyász, majd kardiológus szakor-
vos, adjunktus, főorvos, s lettem végül osztályvezető főorvos. A kórház akkor 
működő gasztroenterológiai, diabetológiai és kardiológiai profiljai közül ez 

INTERJÚ DR. MÁRK LÁSZLÓVAL 
A KÉPEN EUGENE BRAUNWALD PROFESSZORRAL (JOBBRA)  
EGY 1999. ÉVI ORVOSI RENDEZVÉNYEN
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rektek, kollegiálisak. Hiszen ha mindig attól félünk, hogy „kihasználnak” min-
ket, és nem kapjuk vissza, amit adtunk, soha nem lesz előrehaladás ezen a téren.
– Mivel szokta levezetni a mindennapok feszültségét?
– Régen sokat olvastam, de az irodalomra egyre kevesebb időm jut. Rajongok 
a krimikért. Az én napi „kábítószerem”, hogy este megnézek egy-két krimit. 
Vannak sorozatok, amelyeket folyamatosan követek. Szeretem a komoly filme-
ket is, de a jó sablonos amerikai krimisorozat kapcsol ki igazán. Szeretek iro-
dalmazni, orvosi cikkeket böngészni, és ebből következik, hogy írni is – kétszáz 
feletti a magyar nyelvű közleményeim száma. Szívesen utazgatok, próbálok időt 
szakítani a városnézésre a szakmai kongresszusok alkalmával, ahogy a pihené-
sek alatt a szakmai cikkek olvasására is. Mindemellett a legnagyobb hobbim a 
munkám. Ahogy a gyerekeim mondják, én szórakozni járok a kórházba.
– Van orvos vagy egészségügyi dolgozó a családtagok között?
– A feleségem reumatológus szakorvos, a lányunk, aki nem szakmabeli, Bu-
dapesten él, a fiunk fogorvos lett, a szomszéd utcában lakik a feleségével és 
kétéves kisfiával. Békéscsabán dolgozik, és titokban nagyon büszke vagyok rá, 
hogy szeretik a betegei. 

PRÓ ÉS KONTRA

– Melyek a szív- és érrendszeri prevenció legfontosabb sarokkövei?
– Néhány éve a világ talán legismertebb kardiológusa, Eugene Braunwald a kar-
diológia jövőjével foglalkozó írásában a prevenció előtérbe kerülését jövendölte. 
A közeljövő feladatául jelölte meg azoknak a bizonyítottan hatékony megelőző 
tényezőknek az elterjesztését, mint a megfelelő életmód és diéta, valamint a 
sztatinok alkalmazása. A távolabbi jövőre nézve a primordialis prevenció fon-
tosságát emelte ki, ami a rizikófaktorok kialakulásának megelőzését jelenti, 
vagyis azt, hogy az intervenciót már gyermekkorban, illetve korai felnőttkorban 
kell elkezdeni. Ezt támasztja alá egy összehasonlító felmérésünk is. Méhkeré-
ken, abban a faluban, ahol felnőttem, a húsz évvel ezelőtti felmérésünk eredmé-
nyeit összehasonlítottuk a 2014-es évi adatokkal. Igen érdekes dolgot figyeltünk 
meg: míg az ötven év feletti korosztályban szignifikánsan csökkent a koleszte-
rinszint, addig az ötven évnél fiatalabbak esetében nem változott (Orvosi He-
tilap, 2015;156:1614–1617.). Ez arra figyelmeztet, hogy a fiatal generációnál 
az eddigieknél következetesebben kellene alkalmazni a primer prevenció elveit 

utóbbit választottam. Ez volt életem egyik legjobb döntése, hiszen így magam 
is részese lehettem annak a nagy ívű fejlődésnek, amely az utóbbi évtizedek-
ben végbement ezen a területen. 
– Mi inspirálta a lipidológia iránti érdeklődését?
– Pályakezdésem idején a gyulai kórház kardiológiai profilú belgyógyászati 
osztályát Dr. Deli László vezette, aki arra ösztönözte az osztály orvosait, hogy 
egy-egy szubspecialitással mélyrehatóan foglalkozzanak. Volt, aki az akut in-
farktus ellátására szakosodott, egy másik kolléga a szívultrahanggal foglalko-
zott behatóbban, egy harmadik a rehabilitációval. Rám a prevenció jutott, 
így kezdtem el foglalkozni a rizikófaktorok kezelésével, és terelődött a figyel-
mem a lipidológiára, arra a szakterületre, amely akkoriban kezdett formálód-
ni. A nyolcvanas évek közepén jött először szóba és jelent meg egyre markán-
sabban az orvoslásban a koleszterinkérdés. Ha visszagondolunk, 1985-ben 
kapta meg Braun és Goldstein – a két kiváló amerikai kutató – a Nobel-díjat az 
LDL-receptorok felfedezéséért. Jómagam egyre jobban belemélyedtem a té-
mába, amelynek akkoriban kezdődött máig is tartó felfutása. 
– A szív- és érrendszeri prevenció sarkalatos pontja az életmód. Fő-
orvos úr a saját mindennapjaiba is be tudta építeni a megelőzést?
– Úgy gondolom, hogy nekünk, orvosoknak példát kellene mutatnunk az 
egészségtudatosságban. Én erre nap mint nap kísérletet teszek. Nyilván gyak-
ran elbukom, mert sokszor győz a lustaság, a fáradtság vagy egy-egy „nem java-
solt” kategóriába tartozó étel és ital elfogyasztása. Ugyanakkor büszke vagyok 
arra, hogy harminc éve heti minimum két alkalommal járok a gyulai fürdőbe 
úszni. Dolgozni, ha csak tehetem, kerékpárral megyek. Igyekszem betartani azt 
a megelőzésre vonatkozó kardiológiai prevenciós előírást, hogy nem ismert szív-
betegnek heti 5–7 alkalommal 30–60 perc mozgás lenne szükséges.
– A személyes példamutatás tényleg meggyőzheti a betegeket?
– Remélem, hogy igen. Ma már a kollégák jó részénél divatjamúlt, nem mo-
dern dolog elbeszélgetni a betegekkel, bevonni őket a kezeléssel kapcsolatos 
döntésekbe. Az „orvosnak nincs ideje” – napjainkra ez szállóige lett. Pedig 
nagyon is lényeges, hogy a betegek megértsék és elfogadják az életmódváltás 
jelentőségét, ehhez elengedhetetlen az edukáció.
– Milyen vezetőnek tartja magát?
– Valószínűleg nem vagyok jó főnök, bár szeretnék megértő, korrekt és követ-
kezetes lenni. A legnagyobb hibám – ahogy magammal is teszem a „fire and 
forget” alapján –, hogy azt várom el a munkatársaimtól, ne halogassák a tenni-
valókat. Fontosnak tartom, hogy legyünk más osztály orvosaival is mindig kor-
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betegek kilenctizede nagy dózisú sztatint vagy annak megfelelő kombinációt 
kapott. Fél év múltán a betegek 48,7 százaléka érte el a célértéket, egy év eltel-
tével pedig 37,3 százalék volt az elérési arány (1. ábra). Sajnos a sztentet kapó 
betegeinknek csak a kétharmada jött vissza ellenőrző vizsgálatra.
– Melyek voltak az elemzés következtetései?
– Megállapítottuk, hogy a betegek túlnyomó többsége optimális lipidcsök-
kentő terápiás ajánlással távozik a kórházból, a fél- és egyéves LDL-C-átlagok 
jónak mondhatók azzal a megszorítással, hogy az egyéves adatok a betegek 
73 százalékának adatait tükrözték. Ebből következik, hogy jobban kellene 
ügyelnünk arra, hogy a jelenlegi kétharmadhoz képest több betegen történje-
nek meg a rendszeres kontrollvizsgálatok. 
– Milyennek ítéli meg a lipidcsökkentés elfogadottságát?
Mint ahogy azt egy cikkemben megírtam: „Az egészséges életvitel említett ele-
mei mellett a hipertónia kezelésének és az utóbbi két évtizedben a lipidcsökken-
tésnek is stabil és megingathatatlan helye lett a megelőzésben. Ez utóbbi elfo-

(diéta, rendszeres testmozgás), és amennyiben a terápiás ajánlások előírják, nem 
szabad idegenkedni a megfelelő gyógyszeres kezeléstől sem. Ide kívánkozik az 
egyik cikkemből egy részlet: „A kardiovaszkuláris megbetegedések és a halálo-
zás csökkentésében a prevenció eredményei vitathatatlanok. A megelőzésben 
az életmód szerepe meghatározó. Ezt példázza Khera és mtsai metaanalízise (N 
Engl J Med, 2016; 375:2349–2358.), melyben négy követéses vizsgálat adatbá-
zisában 55 685 személy genetikai kockázatát határozták meg 50, a kardiovasz-
kuláris rizikóval önállóan kapcsolatba hozható gén polimorfizmusa alapján. 
A nagyszabású elemzés eredménye meglepő volt: a genetikai markerek alap-
ján meghatározott öröklődési kockázatot egészséges életmóddal (nemdohány-
zás, normális testsúly, rendszeres testmozgás, egészséges diéta) 46%-kal lehetett 
csökkenteni (HR: 0,54; 95% CI: 0,47–0,63).”
– Milyennek ítéli meg az infarktus ellátásának hazai helyzetét?
– Úgy vélem, hogy Magyarországon az infarktusos betegek akut ellátása na-
gyon jó, a kórházi halálozási adataink megegyeznek a nyugat-európai orszá-
gokéival. A Cardiologia Hungarica folyóiratban osztályvezető elődöm és bará-
tom, Dr. Katona András első szerzőségével tavaly megjelent közleményünkben – 
amely a Magyar Kardiológusok Társasága idei kongresszusán a „2017 egyik 
legjobb eredeti közleménye” díjat kapta – áttekintettük az infarktusos betegek 
gyulai ellátásának az elmúlt 45 év során szerzett tapasztalatait és eredményeit. 
Megállapítottuk, hogy a prehospitális idő tekintetében csak mérsékelt csökke-
nést sikerült elérni harminc év alatt (ez azt vonná maga után, hogy a laikusok 
ez irányú ismereteinek javítására nagyobb energiát kellene fordítani), ugyan-
akkor a kórházi kezelés átlagos ideje és a kórházi halálozás az egyharmadára 
csökkent. Sajnos az infarktust követő egy év elteltével mért adatok tekinte té-
ben már komoly lemaradásunk van a nyugati országokhoz képest. 
– Miből adódhat ez?
– Nyilvánvalóan ennek összetett okai vannak, de bizonyos, hogy a lipidcélér-
tékek nem megfelelő elérése nagy szerepet játszik benne, aminek okai között a 
nem elégséges orvosi odafigyelés, a betegek nem megfelelő együttműködése és a 
túl magas kiindulási lipidszint húzódhat meg. A közelmúltban végeztünk egy fel-
mérést a 2015-ös évben akut coronariaszindrómán átesett betegeink adatainak 
feldolgozásával, eredményeinket idén publikáltuk az Orvosi Hetilapban. A rész-
ben saját munkánk minőségének ellenőrzése céljából is végzett analízis során a 
betegek lipidcsökkentő terápiáját vizsgáltuk meg, valamint azt, hogy az invazív 
beavatkozást követő első évben miként alakultak a betegek LDL-C-szintjei és 
a célértékek elérése. Azt találtuk, hogy a kórházból történő hazaengedéskor a 

 Az 1,8 mmol/l LDL-koleszterin-célértéket elérők aránya  
az EXPLORER-ben, Cannon szimulációs vizsgálatában  
és a 2015–16. évi gyulai vizsgálatban
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zatú csoportban a célérték elérése általában 20 százalék körüli Magyarorszá-
gon. Korábban hihetetlennek gondoltuk volna, de regressziós vizsgálatok egy-
értelműen igazolták, hogy egy kialakult plakk nagysága megfelelő kezeléssel 
csökkenni (regrediálni) képes. Egyénenként változó, hogy kinél mikor indul 
meg ez a plakkvisszafejlődés. Úgy számolunk, hogy akkor várható a plakk-
regresszió, ha sikerül a betegek egyéni LDL-C-szintjét a felére csökkenteni. 
Ha pedig több mint 50 százalékos, például 60 százalékos csökkenést sikerül 
elérnünk, akkor még nagyobb az esélye a regressziónak.
– Ha tehát a beteg 8 mmol/l LDL-C-szintjét sikerül 4 mmol/l értékre 
csökkenteni, akkor van esélye a regresszióra?
– Ilyenkor nem elég az 50 százalékos elérés, hanem az 1,8 mmol/l célértékre 
törekvés is előírás lenne. LDL-C-ként a 8 mmol/l nagyon magas szint, még az 
összkoleszterinben is soknak számítana, aminek hátterében vélhetően geneti-
kai betegség áll. De mint kérdés, megállja a helyét, hiszen 8 mmol/l LDL-C 
mellett sokkal nagyobb valószínűséggel, sokkal korábbi életkorban lesz plak-
kosodás, mint 3–4 mmol/l esetén. Ezt egyértelműen alátámasztják a klinikai 
vizsgálatok, és annyi bizonyítékkal van körbebástyázva, hogy a jó szándékú 
orvos számára kétség nem férhet hozzá: ezt így kell csinálni. 
– Miért jut ebben a folyamatban kitüntetett szerep a sztatinoknak?
– Braunwald a modern kardiológia indulását három felfedezéshez kötötte: a 
röntgenhez, a vérnyomásmérőhöz és az EKG-hoz. Ezeket követte a szívkaté-
terezés, majd a coronaria-angio és a perkután coronariaintervenció, a CCU 
és a korai reperfúzió pedig tovább javította a halálozást. A sztatinok jelentősé-
gét is ezekhez hasonlította Braunwald, hangsúlyozva, hogy talán nincs is még 
egy olyan gyógyszercsoport, amely ilyen nagymértékben tudja csökkenteni 
a kardiovaszkuláris eseményeket. A modern lipidcsökkentés 1994-től indult, 
amikor az ún. „4S” – Scandinavian Simvastatin Survival Study – elnevezé-
sű klinikai vizsgálatból kiderült, hogy az infarktuson átesett, sztatint szedő 
betegeknek jobbak a túlélési esélyeik, mint a sztatinterápiában nem részesü-
lőknek. A sztatinok családjában a már említett szimvasztatint és a lovasztatint 
az atorvasztatin, s végül a roszuvasztatin követte. A roszuvasztatin egységnyi 
LDL-C-csökkentő ereje már kétszer akkora, mint az egy generációval koráb-
bi atorvasztatiné, és négyszer akkora, mint a még egy generációval korábbi 
szimvasztatiné. Ezért gyakorlatilag ez utóbbi kettő – a roszuvasztatin és az 
atorvasztatin – az a két gyógyszer, amelyek nagy (40 mg-os, illetve 80 mg-os) 
dózisait alkalmazzuk az infarktus után, koleszterinszinttől függetlenül az eu-
rópai és hazai szakmai irányelvekben foglaltak alapján.

gadottsága a kollégák és a betegek, valamint az egészséges populáció körében 
is egyre nő, de még az elfogadható szint eléréséhez is nagy fejlődésre van szük-
ség. A koleszterinszkeptikusok a klinikai vizsgálatok eredményeire fittyet há-
nyó nemtelen támadásai miatt a Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Kon-
ferencia és az Európai Kardiológusok Társasága ajánlásai alapján a Magyar 
Kardiológusok Társasága és a Magyar Atherosclerosis Társaság a 2017. június 
23-án kiadott sajtónyilatkozatban a sztatinok hasznossága és az irányelvek sze-
rinti szedése mellett foglalt állást (http://atherosclerosis.hu/cikkek/sajtokozle-
meny-mat-20170623). Bizonyos az is, hogy a Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás 
intellektuális kihívásaival nem minden orvos tud megbirkózni. Kétségtelen tény, 
hogy sztatinszkepticizmushoz bárkinek joga van, a laikus közönség részéről ez 
lehet egy egyszerű hozzá nem értés, de egészségügyi dolgozó esetében (legyen 
az orvos, szakdolgozó vagy gyógyszerész) neves orvosi társaságok elvei ellen tör-
ténő állásfoglalás, hangulatkeltés etikai kérdőjeleket vet fel.”
–Az említett sztatinszkepticizmus magyar sajátosság, vagy más or-
szágokban is megfigyelhető?
– Ez úgy néz ki, hogy világszerte probléma. Amikor erről a jelenségről írtam 
[LAM, 2016;26(7–8):341–349.], éppen akkor jelent meg egy hasonló témájú 
angol közlemény a Lancet folyóiratban. A közlések alapján úgy tűnik, hogy 
máshol is (az Egyesült Királyságban, Dániában, stb. de mondhatni, szerte 
Európában) megjelent az igény, hogy lépjünk fel a sztatinszkeptikusok ellen, 
ugyanis világszerte több tízezren halnak meg azért, mert abbahagyták a szta-
tin szedését. A dániai regiszterek eredményei alapján a szívinfarktus után szta-
tint nem szedők köré ben 26 százalékkal nő a második szívinfarktus és 18 szá-
zalékkal a szíveredetű halálozás kockázata.

CÉLOK, ÉRTÉKEK, CÉLÉRTÉKEK

– Milyen koleszterin-célérték elérése lenne kívánatos, és ezt mennyi-
ben sikerül elérni a magyar betegek körében?
– A lipidcélértékek elérésének igénye a 2000-es évek elejétől fogalmazó-
dott meg a lipidológiában és a kardiovaszkuláris prevencióban. A célértéket 
személyre szabottan, a beteg veszélyeztetettségétől függően állapítjuk meg. 
A legnagyobb veszélyeztetettségnek az infarktusos betegek vannak kitéve, az 
ő LDL-C-szintjüket 1,8 mmol/l alá kell szorítani. Ebben az igen nagy kocká-
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gyógyszeres kezelést. Akkor is ezt tesszük, ha a beteg nem bírja az előírt szta-
tinadagot szedni, vagy ha szedte ugyan a nagy dózisú sztatint, de a gyógyszer 
valamilyen panaszt okozott. Még ha el is érte a beteg a célértéket, a sztatin 
adagját érdemes lecsökkentenünk a felére, és emellé hozzáadni az ezetimibet. 
Ha ugyanis a sztatin panaszt okoz a betegnek, akkor valószínűleg előbb-utóbb 
elhagyná a szedését, ezért inkább előzzük meg ezt azzal, hogy kisebb adagban 
adjuk neki, és a hiányzó hatást ezetimibbel váltjuk ki.
– Milyen panaszokat válthat ki a sztatinszedés?
– Nagyon kevés az objektivizálható panasz. Az irodalom szerint a sztatint 
szedő betegek 10–20 százalékának lehetnek izomtünetei, ezt nevezzük sztatin 
okozta myopathiának. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezeknek a panaszok-
nak a számottevő hányada nem objektív. Hiszen akkor is lehet néha izom-
fájdalma valakinek, ha nem szed sztatint, ám ha szedi, akkor annak tudja be. 
Ilyenkor van helye a kiegészítő terápiának, vagyis a sztatin adagjának megfe-
lezésére ezetimib hozzáadásával.

– Főorvos úr melyiket választja gyakrabban, és miért?
– Én általában a roszuvasztatint szoktam választani, mivel a 40 mg roszuvasz-
tatin kicsit erősebb LDL-C-csökkentő hatást fejt ki, mint a 80 mg atorvasztatin. 
Ebben a választásban közrejátszik az a pszichológiai tényező is, hogy a 40 mg 
mégis kevesebb, mint a 80, így a betegek számára is könnyebben elfogadható. 
Ezeket a nagy adagokat az infarktus akut fázisában kell alkalmazni. Az európai 
és a magyar szakmai irányelv szerint annak a betegnek, akinek szívinfarktusa 
alakul ki, a koleszterinszintjétől függetlenül – plakkstabilizálási céllal – 40 mg 
roszuvasztatin vagy 80 mg atorvasztatin az ajánlott dózis. Egy hónap (4–6 hét) 
elteltével ellenőrizendők a lipidszintek, és a beteg lipidprofiljának megfelelően 
kell megkezdeni a célérték szerinti kezelést. Ez a gyakorlatban sajnos nem pon-
tosan így zajlik, ugyanis nincs arra kapacitásunk, hogy már egy hónap múlva 
visszahívjuk a betegeket. Ezért megpróbáljuk három hónap múlva kontrollra 
visszarendelni őket, majd három–hat havonta végezni a gondozást.
– Jól sejtem, hogy az infarktus utáni közvetlen időszakban a betegek 
jobban együttműködnek, mint később?
– Egyértelműen így van. Ebben a periódusban a betegek és a családtagjaik is 
jobban rávehetők a pontos gyógyszerszedésre, a dohányzásról való leszokás-
ra, az életmódváltásra. Ezt az időszakot – amikor a beteg a legfogékonyabb a 
„jó szóra” – kellene nekünk, orvosoknak megragadni és minél jobban kihasz-
nálni. Ide kívánkozik, hogy szót ejtsek a korábban már említett dán tanul-
mányról, amelyben azt vizsgálták, hogy mik lehetnek a sztatinszedés abbaha-
gyásának a prediktorai. Kiderült, hogy a negatív újsághírek nagyban rontják 
az adherenciát, ezzel szemben a pozitív újsághírek hatására javul a gyógyszer-
szedési fegyelem. Tudja, mi javította leginkább a betegek együttműködését? 
A korábbi infarktus. Ha valaki túlél egy szívizomelhalást, úgy érezheti, hogy 
újjászületett, és mindent hajlandó megtenni azért, hogy elkerülje a következő 
eseményt (Nielsen, Eur Heart J, 2016;37:908–916.).

SZTATIN ÉS/VAGY EZETIMIB?

– Mikor lehet szükség a sztatinterápia kiegészítésére?
– Két esetben jöhet szóba a sztatinterápia kiegészítése. Amennyiben a nagy 
dózisú sztatin (40 mg roszuvasztatin vagy 80 mg atorvasztatin) adásával nem 
sikerül elérni az 1,8 mmol/l célértéket, ezetimib adásával egészítjük ki a 

Az ezetimib hozzáadásával tapasztalt LDL-C-szint-csökkentő hatás  
 a különböző vizsgálatokban
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nyosan mérséklődött a kardiovaszkuláris események előfordulása is. Ez azt 
mutatja, hogy az atherosclerosis mint gyulladásos folyamat gyógyszeresen be-
folyásolható. Az ezetimibnek is jelentős CRP-csökkentő hatása van, és azt, 
hogy ennek szerepe lehet a szer kedvező kardiovaszkuláris hatásaiban, iga-
zolja az IMPROVE-IT (IMProved Reduction of  Outcomes: Vytorin Efficacy 
International Trial) utólagos elemzése, mely szerint a legkevesebb éresemény 
akkor történt, ha az alacsony LDL-C mellett a CRP is alacsony volt (3. ábra) 
(Bohula, Circulation, 2015;132:1224–1233.). Az ezetimib is bír plakkregresz-
sziót eredményező hatással, amit a PRECISE-IVUS (Plaque Regression With 
Cholesterol Absorption Inhibitor or Synthesis Inhibitor Evaluated by Intra-
vascular Ultra-Sound) elnevezésű tanulmány is igazolt. Ez is közrejátszhat az 
ezetimib okozta szív- és érrendszeri események csökkenésében.
– Van létjogosultsága az ezetimib-monoterápiának? Lehet önállóan 
adni az ezetimibet?
– Igen, de az, hogy mikor kell, illetve lehet önállóan alkalmazni az ezetimi-
bet, két különböző dolog. Magyarországon a NEAK előírásai szerint adhat-
juk az ezetimibet a betegeknek. Eszerint ez akkor történhet támogatott for-
mában, ha a kardiovaszkuláris eseményen átesett beteg három hónapig tartó 

– Mit kell tudnunk az ezetimibterápiáról?
– Az ezetimib egy viszonylag új hatástani csoport első és egyetlen képvise-
lője, a koleszterin felszívódásának szelektív gátlója. Hatásának fő helye a vé-
konybél, ahol az NPC1L1 proteint gátolja. Alkalmazása egyszerű: napi egy 
tablettát (10 mg) kell szednie a betegnek. A korábbi dóziskereső vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az ezetimib dózisának 20 mg-ra történő emelése nem ja-
vítja lényegesen a hatást, a 10 mg-nál alacsonyabb dózis azonban csökkenti. 
Azt is tudjuk már, hogy az ezetimib bármely sztatin bármely dózisához adva 
18–28 százalékos további LDL-C-szint-csökkenést eredményez (2. ábra). Az 
EXPLORER (EXamination of  Potential Lipidmodifying effects Of  Rosuvas-
tatin in combination with Ezetimibe versus Rosuvastatin alone) vizsgálatban 
az ezetimib hozzáadása nagy intenzitású sztatinhoz 45 százalékkal, a Cannon 
vizsgálatban 17 százalékkal javította az igen nagy kockázatú célérték eléré-
sét (JAMA Cardiol, 2017;2:959–966.). A már említett, általunk 2015–2016-
ban végzett gyulai vizsgálatban fél évvel az akut coronariaszindróma után 
48,7 százalékos, egy év elteltével 37,3 százalékos célértékelérést találtunk 
(Orvosi Hetilap, 2018;159:478–484.). A célértékek elérése tehát világszerte 
problémát jelent, javuló eredmények mellett: az EUROASPIRE IV vizsgálat-
ban 20 százalékos célértékelérést mutattak ki, az Európai Atherosclerosis Tár-
saság ez év májusi lisszaboni kongresszusán bemutatott újabb vizsgálatban 
(EUROASPIRE V) 24 európai ország átlaga alapján az infarktust követően 
már 32 százalék volt a lipidcélérték elérése. Fontos megjegyezni, hogy az EU-
ROASPIRE study és a mi gyulai vizsgálatunk merítése eltérő volt. 
– Vannak-e egyéb hatásai az ezetimibnek a koleszterincsökkenté-
sen túl?
– Míg a sztatinok esetében sok és jelentős pleiotrop hatást írtak le (pl. plakk-
stabilizálás), addig az ezetimib irodalma pleiotrop hatásokat tekintve vala-
melyest szerényebb. Ilyen pleiotrop hatás a C-reaktív protein (CRP), a gyul-
ladásos marker csökkentése. A JUPITER vizsgálat szolgáltatott bizonyítékot 
arra nézve, hogy a 20 mg roszuvasztatinnal kezelt, magas CRP-értékkel bíró, 
nem ismert szívbetegek körében a roszuvasztatin szignifikánsan csökkentet-
te a kardiovaszkuláris események előfordulását annak révén, hogy 38 száza-
lékkal csökkentette a betegek CRP-értékét. Tavaly mutatták be egy európai 
kardiológiai kongresszuson a CANTOS vizsgálatot, amelyben a betegek 
gyulladáscsökkentő biológiai terápiát (canakinumabot) kaptak: a koleszterin-
szintjük nem változott (a lipidcsökkentők szedésében nem volt különbség a 
vizsgálati csoportok között), a CRP-értékeik viszont csökkentek, és ezzel ará-

IMPROVE-IT: Az 1,8 mmol/l LDL-C és a 2 mg/l hs-CRP elérési aránya   
és a primer végpont gyakorisága ennek függvényében
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igen jó klinikai eredmények születtek a kardiovaszkuláris események csökken-
tésében. Ám ez ma még a jövő terápiájának számít, mivel a gyógyszer magas 
ára limitálja a hozzáférést. A magyarországi egészségbiztosító még be sem 
fogadta ezt a kezelési módot, bár már hozzáférhető, mi magunk is számos 
betegnek tudtuk adni adomány, illetve klinikai study keretében. Mivel – mint 
említettem – 80–86 százalékra tehető a célértékelérés plafonja a sztatin- és 
ezetimib- mint hagyományos terápiával, a fennmaradó 14–15 százalékot va-
lószínűleg a PCSK9-gátlók alkalmazásával lehetne majdan elérni. 
– Milyen a betegcompliance az ezetimib esetében?
– Az ezetimib szedésével kapcsolatban kevésbé vizsgálták a compliance-t, mi-
vel ezt a gyógyszert jóval szűkebb körben alkalmazzuk, és a felírhatósága is 
sokkal kötöttebb, mint a sztatinoké. Amiatt, hogy az ezetimibet szakorvosi 
javaslat alapján írhatja fel a háziorvos, vagyis nehezebb hozzáférni, mint a 
sztatinokhoz, a betegek jobban „megbecsülik”. Külföldi és hazai perziszten-
ciavizsgálatok szerint az ezetimib egyéves perzisztenciája néhány százalékkal 
jobb, mint a sztatinoké. 
– Mindennek ismeretében hogyan javíthatók a betegek életkilátásai?
– A ma rendelkezésre álló szerek célratörőbb, az ajánlásoknak jobban meg-
felelő alkalmazásával javíthatjuk tovább a betegeink életkilátásait. Ez általáno-
san igaz a kardiológiai gyógyszerekre, és fokozottan a lipidcsökkentés szereire, a 
sztatinokra és az ezetimibre. A non-adherencia – mint sokat vizsgált, feltörekvő 
rizikófaktor –, a nocebohatás, a sztatinszkepticizmus csak folyamatos edukáció-
val csökkenthető. Nem akarjuk azt állítani, hogy az ezetimib jelentősége össze-
mérhető lenne a sztatinokéval. A sztatin az elsőnek választandó szer, de mellette 
az ezetimib – amely egyre könnyebben hozzáférhetővé válik – nagy segítséget 
jelent a célérték elérésében. Nekünk ezt a lehetőséget kellene jobban kiaknáz-
nunk, amivel a betegek jól járnának. Hiszen a legfőbb kérdés számunkra az 
– ebben mérhető a munkánk –, hogy mennyire tudnánk javítani a célértékel-
érést. Az irodalom szerint – mint említettem – körülbelül 20 százalékra tehető 
az 1,8 mmol/l LDL-C elérése, az idén bemutatott EUROASPIRE V study 
32 százalékot hozott ki. Mi az a maximum, amit el lehetne várni nagy dózisú 
sztatin és ezetimib alkalmazásával? Úgy látjuk, hogy 80–86 százalék a plafon. 
Ha a jelenlegi célértékelérést 30 százaléknak vesszük, akkor is két és félszeresére 
lehetne felhozni. Ha nem is érjük el a 80 százalékot, legalább törekedjünk rá, 
hiszen ezt úgy is felfoghatjuk, mint befektetést az ereink jövőjébe.

Boromisza Piroska

sztatinszedést követően nem éri el a célértéket, illetve a másik esetben akkor, 
ha sztatinintolerancia áll fenn. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a beteg dokumen-
táltan nem tolerálja a sztatint, vagyis a sztatin szedése mellett izompanasza 
van (általában fájdalom lép fel). Kétféle sztatinintoleranciát különböztetünk 
meg. Teljes sztatinintolerancia esetén a beteg egyáltalán nem tudja szedni a 
sztatint, részleges intolerancia esetén pedig a panaszok észlelését követően le-
csökkentett dózisú sztatint képes szedni.
– Milyen mértékben csökkenthető a sztatindózis az ezetimib szedése 
mellett?
– Mindig ki kell titrálni azt a legnagyobb adag sztatint, amit még elbír a be-
teg. Ha nem bír el 40 mg roszuvasztatint, próbálkozzunk a 20 mg-os dózissal. 
Ha 20 mg mellett is panasza van a betegnek, akkor lecsökkentjük a dózist 
10 mg-ra, vagy akár 5 mg-os dózisig lemehetünk, feltéve, ha dokumentáljuk 
a sztatinintoleranciát. Csak akkor kell csökkenteni a sztatinadagot, ha tünetek 
jelentkeznek. Közismert, hogy ha a nem infarktusos beteg meghatározott szta-
tindózis mellett nem éri el a célértéket, akkor megduplázzuk a sztatin adagját, 
amit megtehetünk akár háromszor is. Egy duplázás 6 százalékos mértékű rá-
adás LDL-C-csökkenést okoz, vagyis a sztatindózis háromszori duplázásával 
18 százalékos mértékű LDL-csökkenést érhetünk el. Ezt egy lépésben tudjuk 
megtenni ezetimib adásával oly módon, hogy a mellékhatások fellépésének 
valószínűsége alig változik. Az infarktust már elszenvedett betegek esetében 
ez fordítva történik: rögtön egy nagyobb adaggal indítunk, és szükség esetén 
módosítjuk lefelé a dózist.
– Összességében milyen célértékelérési arány biztosítható a kombi-
nált terápiával?
– Cannon és munkatársai amerikai gyógyszerpiaci adatbázison alapuló, a 
JAMA Cardiology folyóiratban megjelent 2017-es közlése szerint az 1,8 mmol/l 
LDL-C-célérték elérésének esélye nagy intenzitású sztatin és ezetimib adásá-
val 86 százalék.
– Hogyan illeszthetők be a kezelésbe a PCSK9-gátlók?
– Véleményem szerint a PCSK9-gátló gyógyszerek formátuma a sztatinoké-
hoz mérhető. Ez egy nagy ívű gyógyszercsoport, amelynek hatásmechaniz-
musa nagy jövő előtt áll. Vélhetően számos PCSK9-gátló fog még megjelenni 
a jövőben. Mellette szól a beadás kényelmes módja – kéthetente vagy havonta 
(vagy egy vizsgálati fázisban lévő szerrel félévente) egyetlen szubkután injek-
ció –, az igen kedvező mellékhatásprofil, és leginkább az, hogy alkalmazása 
révén 55–60 százalékkal csökkenthető az LDL-C szintje. A PCSK9-gátlókkal 
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