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Definīcija un klasifikācija (I)
• Ģimenes hiperholesterinēmija (pēc SSK-10 E78.01)
ir ģenētiskā slimība, kas raksturojas ar izteikti
paaugstinātu cirkulējošo ZBL H līmeni asinīs, kas var
izpausties agrīni un rezultēties pacientiem ar
agrīniem kardiovaskulāriem notikumiem.
• Autosomāli dominanta ĢH

• LDL R >95%
• APO B 2–5%
• PCSK9 <1%

• Autosomāli recesīva ĢH

• LDL RAP1

• Heterozigoti (turpm.: HeĢH):
∼ 1:217–250–300
• Homozigoti (turpm.: HoĢH):
∼ 1:1 milj.

David T W Lui et al., J.of Endocrine Society 2021
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Definīcija un klasifikācija (II)
• ĢH ir ģenētiskā slimība, kas rezultējas ar priekšlaicīgu
KVS attīstību, kuram iemesls ir izteikti paaugstināts
ZBL H līmenis asinīs.
• ĢH var būt2-4:
• Heterozigota (HeĢH) – 1 uz ∼ 217–250–300
• Homozigota (HoĢH) – 1 uz ∼ 1 mlj.

• Pacientiem ar HoĢH, dzīvildze parasti nepārsniedz 20
g.v., ja slimību neārstē.
• HeĢH pacientiem 40 g.v. intima media biezums ir tāds
pats kā pacientiem 80 g.v.
1. Wiegman A, et al., Eur Heart J 2015; 2. Khera AV, et al., J Am Coll Cardiol 2016; 3. Wald DS, et al., NEJM 2016;
4. Nordestgaard BG, et al., Eur Heart J 2013
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Dažādu hiperholesterinēmijas stāvokļu
salīdzinājums
Raksturojums

Poligēnā
hiperholesterinēmija

HeĢH

HoĢH

KVS risks

ZBL H paaugstināšanās
par 1 mmol/L
paaugstina nāves risku
par 22%

Paaugstināts 13 reizes

Nāve pirms 20 g.v.

Frekvence

Ļoti bieži

1:200/300/500

1:300 000/1 000 000

ZBL H līmenis

2,5–4,9 mmol/L

4,9–6,4 mmol/L

>12,9 mmol/L

Ģenētiskā atrade

≈30 dažādi faktori

LDL R/APO B/PCSK9

LDL R/APO B/PCSK9

1. ATP III Final Report. Circulation 2002; 2. Ference BA, et al., JACC 2011 2. Khera AV, et al., J Am Coll Cardiol 2016; 3. Wald DS, et al., NEJM
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2016; 4.Nordestgaard BG, et al., Eur Heart J 2013

Ģenētiskās mutācijas

Nishant P. Shah et al., Clevel. Clin. J. of Med. 2020

Ģenētiskās mutācijas
• 60–80% gadījumu ir mutācija vienā no
šiem 3 biežāk sastopamajiem gēniem.
• Retos gadījumos var konstatēt mutācijas
divos gēnos vienlaicīgi.
• Ja mutācija ir vienā gēnā, tad 50%
gadījumos pastāv iespējamība, ka
mutācija nenotiks.
• Kopējais gēnu skaits, kurās var notikt
mutācija, joprojām nav zināms.
CDC.GOV. USA, 2020
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Epidemioloģija pasaulē

https://www.atherosclerosis-journal.com/action/showPdf?pii=S0021-9150%2818%2931131-6
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Epidemioloģija Latvijā
• Latvijas ĢH reģistrā ir identificēti vairāk nekā 350 pacienti ar klīnisku ĢH un vēl
ar 190 ar iespējamo ĢH (G. Latkovskis).
• Latvijā kopā varētu būt 7000–8000 pacientu ar ĢH (jeb 0,6% no visiem
iedzīvotājiem).
2015. gadā (I.Rasa, L.Kučāne), tika apkopoti dati no RAKUS Gaiļezers
4.endokrinoloģijas nodaļas un 2 kardioloģijas nodaļām par pacientiem laika
periodā no 2010.– 2013. gadam, kur tika konstatēts, ka pacientu skaits ar KH
serumā ≥8,0 mmol/L bija 201 pacientam (4,3% no visiem hospitalizētiem
pacientiem).
• Tātad izteiktas hiperholesterinēmijas pacientiem RAKUS pacientiem (pēc datiem
no 4. endokrinoloģijas nodaļas) biežums bija 1:230 (jeb 0,4% no visiem LV
iedzīvotājiem).
G.Latkovskis, S. Paudere-Logina, Doctus 2021; I.Rasa, l.Kučāne, Doctus 2015
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Kaskādes skrīnings
• Lai pacientiem un viņu tuviniekiem savlaicīgi atklātu ģimenes
hiperholesterinēmiju (ĢH), sadarbojoties LU Kardioloģijas un
reģeneratīvās medicīnas institūtam (LU KRMI) un P. Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas (PSKUS) Latvijas Kardioloģijas centram Valsts
pētījuma programmas ietvaros ir uzsākts pacientu kaskādes skrīnings
un ir izveidots Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistrs (LĢHR).
• Ar to tiek saprasts slimības skrīnings visiem pirmās un otrās pakāpes
radiniekiem, ja pacientam ir diagnosticēta ĢH.

https://parholesterinu.lv/latvijas-gimenes-hiperholeterinemijas-registrs/

Diagnostika: kas liek aizdomāties par iespējamo
ģimenes hiperholesterinēmiju?
• Ģimenes locekļi ar apstiprinātu E78.01 diagnozi
• ZBL H pieagušajiem >4,9 mmol/L
• ZBL H bērniem >4,0 mmol/L

• Priekšlaicīgi KVS notikumi 1. pak. radiniekiem
(vīr. <55g.v.; siev. <60 g.v.)
• Arcus cornealis (pirms 45 g.v.)
• Cīpslu ksantomas
• Ksantelazmas

• OBLIGĀTI JĀIZSLĒDZ SEKUNDĀRIE IEMESLI!
CSANZ, Guidelines for the Diagnosis and Management of Familial Hypercholesterolaemia 2019
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•
•
•
•
•
•
•

Diagnostika un diferenciāldiagnostika

Abdominālā aptaukošanās
Metabolais sindroms
2.tipa cukura diabēts
Uztura ieradumi
Hipotireoze vai hipertireoze
Izteikta HNS
Holestāze
Primārā biliāra ciroze

I.Rasa ar līdzaut., Doctus 2015

•
•
•
•
•
•

Kušinga sindroms
Lipodistrofijas
Lipoatrofiskais diabēts
Grūtniecība
Alkohola pastiprināta lietošana
Badošanās (piem., anorexia
nervosa)
• GKS izraisīta dislipidēmija

Diagnostika: kādi laboratoriskie rādītāji liek
aizdomāties par iespējamo ģimenes
hiperholesterinēmiju?
• ZBL H ≥5,0 mmol/L

• ASV Sirds Asoc., Nacionālā Lipīdu Asoc., ASV Endokrinologu asoc. un Kanādas Kardiovaskulārā
asoc. noteica, ka ZBL H līmenis ≥5,0 mmol/L kopā ar pozitīvo pacienta/ģimenes anamnēzi vai
pozitīvo ģenētisko testēšanu tiek uzskatīts par apstiprinātu ĢH diagnozi. 1,2

• Apo B >120 mg/dL

• Papildus kritērijs Apo indekss, jo tas labāk parāda izmaiņas un sensitīvāk atspoguļo izmaiņas
starp Apo A un Apo B. Kā arī Apo B līmenis ir saistīts ar paaugstinātu KSS attīstības risku.3

• Lp (a) >50 mg/dL

• Eiropas Aterosklerozes biedrība noteica, ka Lp(a) >50 mg/dL ir nozīmīgs riska faktors ĢH un
KVS attīstībai vispārējā populācijā un pacientiem ar ĢH.4

[1] Lui David TW, et al., 2021
[2] Brunham Liam R., et al., 2018
[3] Richardson Tom G, Wang Qin, Sanderson Eleanor et al., The Lancet 2020
[4] François Mach, et al., ESC/EAS Guidelines. European Heart Journal 2020
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Pasaulē biežāk ĢH izmantotie
diagnostiskie kritēriji

Marianne Benn, ESC Congress 2021
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ĢH diagnostiskie kritēriji pēc Dutch Lipid Clinic Network (DLCN)
Kritēriji

Ģimenes anamnēze
•
•
•
•

Pirmās pakāpes radinieks ar zināmu agrīnu KVS (<55 g.v. vīr. un <60 g.v. siev.)
vai
Pirmās pakāpes radinieks ar palielinātu ZBL H virs 95.percentīles atbilstoši vecumam un dzimumam valstī

1

Pirmās pakāpes radinieks ar cīpslu ksantomām un/vai arcus cornealis
vai
Bērns (i) <18 gadu vecumā ar ZBL H virs 95.percentīles atbilstoši vecumam un dzimumam valstī

2

Klīniskā atradne
•
•

Agrīna KSS (<55 g.v. vīriešiem un <60 g.v. sievietēm)
Agrīna cerebrovaskulāra slimība vai perifēro artēriju slimība (<55 g.v. vīriešiem un <60 g.v. sievietēm)

Objektīvā atradne
•
•

Punkti

Cīpslu ksantomas (Tendinous xanthomata)
Arcus cornealis pirms 45 g.v.

ZBL-H līmenis
• ZBL H ≥8,5 mmol/L
• ZBL H 6,5—8,4 mmol/L
• ZBL H 5,0—6,4 mmol/L
• ZBL H 4,0—4,9 mmol/L
CSANZ, Guidelines for the Diagnosis and Management of Familial Hypercholesterolaemia 2019

1
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4

8
5
3
1
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Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) izvērtējums
Punktu skaits

Izvērtējums

>8

Diagnoze skaidra

6–8

Diagnoze iespējama

3–5

Diagnoze varbūtēja

<3

Diagnoze maz ticama

CSANZ, Guidelines for the Diagnosis and Management of Familial Hypercholesterolaemia 2019
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Kādas vadlīnijas izmantot?
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Kāpēc jāārstē ĢH?
Neārstētā ĢH palielina KVS attīstību 22 reizes, salīdzinot ar cilvēkiem,
kuriem nav ĢH.
ZBL H paaugstināšanās par 1 mmol/L paaugstina nāves risku par 22%!
Ja ĢH neārstē, tad:
30% no cilvēkiem pirms 60 g.v. attīstās KVS notikumi, t. sk. MI
50% cilvēkiem pirms 50 g.v. attīstās KVS notikumi, t. sk. MI

Ja ĢH ārstē, tad KVS samazinās par 80%!

CDC. GOV. USA 2020

Ārstēšanas taktika
• Kad jāuzsāk ārstēšana?
 HeĢH gadījumā: 8–10 g.v.; vai vēl agrāk, ja ir ļoti augsta riska pacients.

 HoĢH gadījumā: uzreiz pēc diagnozes noteikšanas, resp., uzreiz pēc iespējas
ātrāk pēc dzimšanas vai ideālā variantā ap 2 g.v.

Heterozigota ĢH

• Statīnu terapija pakāpeniski devas titrējot līdz maksimāli panesamajai devai
VAI
• Kombinētā terapija ar ezetimibu (statīnu intolerances gadījumā –
bempedoīnskābe LV pagaidām nav pieejama)
• + PCSK9 inhibitori

Homozigota ĢH

ZBL H mērķi:
1. <1,8 mmol/L vispārējai
populācijai;
2. <1,4 mmol/L populācijai
ar augstu risku;
3. <3,5 mmol/L
pediatriskiem pacientiem

• Kā iepriekš
• Ja nesasniedz terapijas mērķus, tad terapiju ar PCSK9 inh. maina uz MTP–
inhibitoru Lomitapide vai uz APO B-inhibitoru Mipomersen (LV nav pieejami)
• Ja nesasniedz terapijas mērķus, tad PCSK9 inh. maina ar ANGPLT3-inhibitoru
Evinacumab (LV nav pieejami)
VAI
• Jālieto ZBL H aferēze
Frederick J.Raal et al., J.Atherosclerosis 2018
ESC/EAS Guidelines 2019
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Terapija ar statīniem
• Statīni – selektīvi inhibē hidroksil-metilglutarila koenzīma A (HMG-CoA) reduktāzi, kas ir pamata
enzīms, kurš nepieciešams, lai aknās sintezētos holesterīns (piem., kā arī + stabilizē
aterosklerotiskās pangas, mazina iekaisumu asinsvadu sieniņās, aizkavē jaunu pangu veidošanos,
samazina trombu veidošanos)
• Neliela pacientu daļa sasniedz ZBL H mērķus ar statīnu monoterapiju.
• Interindividuālās efektivitātes varianti ir diapazonā no 10–20% līdz 70%.

G.Latkovskis, S. Paudere-Logina Doctus 2021
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Terapija ar statīniem
• Pētījumi pierādīja, ka statīnu terapija samazina KVS par 25%.
• Statīni var samazināt ZBL H līmeni par >50 % cilvēkiem, kuriem pirms
ārstēšanas ZBL H līmenis ir ≥4 mmol/L.
• Ja 10 000 pacientu piecus gadus primārai profilaksei lietotu efektīvu statīna
devu, kas izraisīja ZBL H samazināšanos par 2 mmol/L, apm. 500 (5%) tiktu
novērsti galvenie asinsvadu notikumi.
• Ja 10 000 pacientu piecus gadus lietotu efektīvu statīna devu sekundārai
profilaksei, kas izraisīja ZBL H samazināšanos par 2 mmol/L, apm. 1000
(10%) tiktu novērsti galvenie asinsvadu notikumi.
• Statīni samazina ZBL H, samazina Apo B, uzlabo Apo A/Apo B indeksu, bet
nesamazina Lp(a).
https://bpac.org.nz/2021/statins.aspx
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Terapija ar ezetimibu

• Ezetimībs – inhibējot NPC1L1 transportieri tievajās zarnās, samazina ar uzturu uzņemtā
holesterīna uzsūkšanās zarnās, kas rezultējas ar to, ka aknās mazākā daudzumā nonāk
holesterīns un līdz ar to producējas ZBL H receptori, kas nepieciešami holesterīna
transportēšanai aknās ➙ samazinās ZBL H līmenis.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1410489

23

Terapija ar ezetimibu
 PRESISE–IVUS pētnieciskais darbs pierādīja, ka Ezetimība kombinācija ar statīniem būtiski samazina
kardiovaskulāros notikumus salīdzinot ar statīnu monoterapiju. ZBL H līmenis duālajā terpijā samazinās
par papildus 10–15%.
 Kopumā ar maksimālām statīnu devām kombinācijā ar ezetimibu ZBL H pazeminās vidēji par 70%.
 Izrakstīšanas nosacījums (pēc Latvijas kompensējamo zāļu saraksta):
Pacientiem ar angiogrāfiski pierādītu koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu (≥50%) un/vai I25.2
pacientiem kombinācijā ar statīna sākuma devu, ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar Atorvastatinum 20mg
vai Rosuvastatinum 10mg, vai Simvastatinum 40mg (100% kompensēts tikai ar dažām SSK-10
diagnozēm).
* I25.2 – Vecs miokarda infarkts

Christopher P.Cannon et al., J.of Medicine 2015
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Terapija ar PCSK9 inhibitoriem
 PCSK9 ir proteīns, kurš producējās aknās un ir nozīmīgs
ZBL H receptoru degradācijā. Tāpēc paaugstināts PCSK9
daudzums rezultējās ar paaugstinātu ZBL H cirkulāciju
asinsritē, jo ZBL H receptoru daudzums ir samazināts.
 PCSK9 inhibitors (monoklonālā AV) piesaistās pie PCSK9
➙ ZBL H receptori nedegradējās ➙ZBL H receptori

piesaistās ZBL H ➙ ZBL H tiek evakuēts no plazmas.

 PCSK9 inhibitori: EVOLOCUMAB (Repatha),
ALIROCUMAB (Praluent) – LV pieejami.
 Samazina ZBL H līmeni, kā arī ir vienīgie medikamenti,
kas samazina Lp(a).
David T W Lui et al., J.of Endocrine Society 2021
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Terapija ar PCSK9 inhibitoriem
 PROFICIO klīniskais projekts, kas iekļauj ≈ 20 pētnieciskos darbus ar pacientiem, kuriem bija gan HeĢH, gan
HoĢH, kas analizēja Evolocumab ietekmi uz ZBL H un lipoproteīnu ietekmi un pierādīja, ka ZBL H līmenis
samazinās aptuveni par 56,5–74,9%;
 ODYSSEY klīniskais projekts, kas iekļauja tikai pacientus ar HeĢH, parādīja ZBL H līmeņa samazināšanās
aptuveni par 50–60%.

Frederick J.Raal et al., J.Atherosclerosis 2018
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Terapija ar PCSK9 inhibitoriem
 Kurš izraksta medikamentu?
 Izraksta P. Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas centra vai
RAKUS kardiologs saskaņā ar P. Stradiņa KUS Latvijas
Kardioloģijas centra kardiologu konsīlija slēdzienu
sekundārai profilaksei pacientiem, ja ZBL H >3,0 mmol/L,
neskatoties uz statīna un ezetimība terapiju augstākajā
tolerētajā devā vai to nepanesamības gadījumā.
 Terapiju pārtrauc, ja pēc 12 nedēļām ZBL H nav samazinājies par
40%.
 Kompensācijas apmērs: 50%.
 Pilna cena:
 Repatha (Evolocumab) 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
– 332,23 EUR;
 Praluent (Alirocumab) 75 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē –
594,00 EUR.
https://www.zva.gov.lv/
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Medikamenti un ārstēšanas iespējas,
ko lieto pasaulē, bet nav pieejami LV
• Bempedoīnskābe – darbības mehānisms līdzīgs statīniem. Medikamentu
pielieto, ja pacients nepanes statīnus vai pastāv kontrindikācijas.
• Lomitapidum – pielieto HoĢH, samazina ZBL H līmeni par 42–50%. Efekts uz
kardiovaskulāriem notikumiem pagaidām nav pierādīts.
• Mipomersen – pētījumi parādīja pozitīvo ietekmi uz HeĢH un HoĢH, kā arī
pielietojot to pediatriskai populācijai.
• Aknu transplantācija – pirmā aknu transplantācija HoĢH pacientiem tika
aprakstīta 1984. gadā. Šobrīd literatūrā ir aprakstīti ap 44 gadījumiem
pasaulē.
David T W Lui et al., J.of Endocrine Society 2021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365147/
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Primārās dislipidēmijas ārstēšanas principi

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2022
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Kombinētā terapija
1.Solis

• Statīnu terapija pakāpeniski devu titrējot līdz
maksimāli panesamajai devai

2.solis

• Kombinētā terapija: statīnu terapija
ar ezetimibu

3.solis
• ZBL H aferēze — procedūra, kuras laikā
atdala plazmu no asins šūnām, tad veic
Apo B absorbciju, rezultātā samazinās ZBL H
līmenis. Procedūru izmanto, ja
medikamentozā terapija ir neefektīva.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217354/

• + PCSK9 inhibitori

4.solis

• +ZBL H aferēze
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Secinājumi
Ģimenes hiperholisterinēmija viena no visplašāk izplatītām ģenētiskām slimībām,
kas neartēšanas gadījumā var izraisīt agrīnus kardiovaskulārus notikumus un nāvi.
Ģimenes hiperholisterinēmija joprojām pasaulē ir nepietiekoši labi diagnosticēta.
Ārstu un sabiedrības izglītošana par doto slimību un skrīnings varētu uzlabot
situāciju pasaulē un arī Latvijā.
Visā pasaulē par visefektīvāko veidu, lai atklātu pēc iespējas vairāk šo pacientu, tiek
uzskatīts tā sauktais kaskādes skrīnings.
ĢH diagnostika pēc klīniskiem (Dutch Lipid Network un laboratoriskiem kritērijiem) ,
nevis ģenētiskiem kritērijiem ir visbiežākā reālajā klīniskajā praksē!
Priekšlaicīgu komplikāciju samazināšana un mērķa ZBL H sasniegšana ir
vissvarīgākais mērķis pacientiem ar ĢH.
Atbilstoša terapijas izvēle var būtiski samazināt KVS notikumus un pagarināt dzīves
ilgumu kā vispārējā populācijā.
Terapijai ar PCSK9 inh. ir augstas izmaksas, kas apgrūtina ārstēšanu tiem pacientiem,
kuriem pamata terapija ar statīniem vai kombinētā terapija ar ezetimību
nesamazina ZBL H līdz mērķa lielumiem, bet tiem ir labi klīniskie galarezultāti.

Pētījums: Ģimenes hiperholesterinēmija
endokrinologa klīniskajā praksē – viena
centra 3 gadu dati
Ksenija Jenbajeva
RSU MF VI
Ingvars Rasa
RAKUS, LOKMSA, RSU
08.04.2022

Mērķis un uzdevumi

• Mērķis: novērtēt ģimenes hiperholesterinēmijas biežumu laika posmā no
01.01.2019 līdz 31.03.2022.
• Uzdevumi: Novērtēt ģimenes hiperholisterinēmijas iespējamos cēloņus, riska
faktorus, blakus slimības un izvērtēt laboratorijas rezultātus. Veikt
endokrinologa praksē RAKUS stacionārā Gaiļezers Ambulatorajā daļā esošo
pacientu datu analīzi.

 Viena centra
RAKUS stacionārā
Gaiļezera
Ambulatorās daļas
endokrinologa
prakse

 Janvāris 2019 –
Marts 2022

 E78.01

 ZBL H ≥5,0 mmol/L
Divas grupas:
 Apo B >120 mg/dL
 1.grupa – ĢH diagnoze
 Apo indeks > 0,8
skaidra
 Lp(a) >50 mg/dL
 2.grupa – ĢH diagnoze
 Pozitīvā pacienta/ģimenes
iespējama
anamnēze
33

Rezultāti (I)

• Kopā endokrinologa klīniskajā praksē pētījuma laika posmā bija 3720 pacienti, no kuriem
136 (3,6%) pacienti tika iekļauti pētījumā.
• 62 (45,6%) pacienti tika iekļauti 1.grupā – ĢH diagnose skaidra un 74 (54,4%) pacienti tika
iekļauti 2.grupā – ĢH diagnozee iespējama.
Vidējais
DUTCH
punktu skaits
2,25 (SD 1,96)

Vidējais
DUTCH
punktu skaits
1,29 (SD 1,40)
34

Rezultāti (II)
• No kopējā pacientu skaita vīriešu skaits bija 43 (31,6%), savukārt sieviešu skaits bija 93 (68,4%).
Jaunākais pacients 19 g.v., savukārt vecākais pacients 79 g.v. Vidējais vecums 49,96 gadi (SD ±12,088).

• Hiperholesterinēmijas terapija nebija uzsākta 116 (85,3%) pacientiem, savukārt 20 (14,7%)
pacientiem bija uzsākta terapija ar statīniem/fibrātiem.

Dzimums

31,6%

Hiperholesterinēmijas terapija pirms
pētījuma
14,7%

Bija uzsākta
Nebija uzsākta

68,4%
Vīrieši

Sievietes

85,3%
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Rezultāti (III)
• Laboratorijas atradne 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra:
• pirms pētījuma ZBL H 4,48 mmol/L (±1,26 SD);
• pētījuma beigās ZBL H 2,77 mmol/L (±0,98 SD) (p<0,01).
• Laboratorijas atradne 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama:
• pirms pētījuma ZBL H 4,09 mmol/L (±0,91 SD);
• pētījuma beigās ZBL H 2,38 mmol/L (±0,92 SD) (p<0,01).

ZBL-H izmaiņas pētījuma laikā
(mmol/L)
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Rezultāti (IV)

• Laboratorijas atradne 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra:
• pirms pētījuma Apo B 116,03 mg/dL (±26,14 SD);
• pētījuma beigās Apo B 81,37 mg/dL (±21,66 SD) (p<0,01).
• Laboratorijas atradne 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama:
• pirms pētījuma Apo B 97,96 mg/dL (±16,47 SD);
• pētījuma beigās Apo B 72,44 mg/dL (±18,43 SD) (p<0,01).

Apolipoproteīna B izmaiņas
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Rezultāti (V)

Apo indeksa izmaiņas pētījuma
laikā
1

• Laboratorijas atradne 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra:
• pirms pētījuma Apo indekss 0,77 (±0,21 SD);
• pētījuma beigās Apo indekss 0,55 (±0,17 SD) (p<0,01).
• Laboratorijas atradne 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama:
• pirms pētījuma Apo indekss 0,64 (±0,11 SD);
• pētījuma beigās Apo indekss 0,48 (±0,11 SD) (p<0,01).
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38

Rezultāti (VI)

• Laboratorijas atradne 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra:
• pirms pētījuma Lp (a) 78,69 mg/dL (±61,36 SD);
• pētījuma beigās Lp (a) 75,40 mg/dL (±50,19 SD) (p=0,272).
• Laboratorijas atradne 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama:
• pirms pētījuma Lp (a) 17,61 mg/dL (±23,36 SD);
• pētījuma beigās Lp (a) 22,30 mg/dL (±20,62 SD) (p=0,499).

Lipoproteīna (a) izmaiņas
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Rezultāti (VII)

• Laboratorijas atradne 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra:
• pirms pētījuma homocisteīns 15,27 μmol/L (±4,64 SD);
• pētījuma beigās homocisteīns 12,03 μmol/L (±2,73 SD) (p<0,001).

Homocisteīna izmaiņas
pētījuma laikā (μmol/L )
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• Laboratorijas atradne 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama:
• pirms pētījuma homocisteīns 16,00 μmol/L (±6,97 SD);
• pētījuma beigās homocisteīns 11,58 μmol/L (±3,20 SD) (p<0,001).
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1.grupa – ĢH diagnoze skaidra

2.grupa – ĢH diagnoze iespējama

Terapija (I)
Dislipidēmijas ārstēšana 1.grupā – ĢH diagnoze skaidra
Nav rekomendēta

2

Atteicās

3

Rosuvastatīns un fibrāti

1

Rosuvastatīns 15 mg

1

Fibrāti

5

Rosuvastatīns un ezetimībs 20 mg/10 mg

11

Rosuvastatīns 20 mg

16

Rosuvastatīns 40 mg
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Terapija (II)
Dislipidēmijas ārstēšana 2.grupā – ĢH diagnoze iespējama
Nav rekomendēta terapija

6

Atteicās

6

Rosuvastatīns 10 mg

2

Fibrāti un statīni

3

Rosuvastatīns un ezetimībs 20 mg/ 10 mg

4

Rosuvastatīns 30 mg

4

Fibrāti

10

Rosuvastatīns 40 mg

12

Rosuvastatīns 20 mg
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Secinājumi
Pētījuma hipotēze apstiprinājās – HeĢH prevalence endokrinologa praksē
ir biežāk sastopama, nekā varētu likties pirms pētījuma veikšanas.
● HeĢH diagnostikai klīniskajā praksē nepieciešams piemērot
neapgrūtinošus Dutch Lipid Network kritērijus un laboratoriskos
rādītājus: lipīdu spektra rādītājus, Apo A, Apo B, Apo indeks, Lp(a),
homocisteīna rādītājus.
● Lipīda samazinošā farmakoterapija var būtiski uzlabot laboratorijas
rādītājus – ZBL H, Apo B un Apo indeksu.
● Toties, lai samazinātu Lp(a) līmeni, būtu nepieciešams plašāk izmantot
PCSK9 inhibitorus, kuri šobrīd nav plaši pieejami augsto ārstēšanas
izmaksu rezultātā.
●
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Priekšlikumi
• Tā kā šī patoloģija tomēr ir relatīvi bieži sastopama ārstu klīniskajā
praksē, it sevišķi gados jaunajiem pacientiem, nepieciešams pievērst
lielāku uzmanību dotai patoloģijai.
• Lai sasniegtu terapijas mērķus, ir nepieciešams titrēt statīnus līdz
maksimāli tolerējamām devām un/vai arī pievienot ezetimību.
• Nākotnē PCSK9 lietošana ĢH pacientiem varētu daudz labāk uzlabot
terapiju un varētu tikt sasniegti terapijas mērķi daudz ātrāk, līdz ar to
uzlabot pacientu dzīves kvalitāti.
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https://thefhfoundation.org/

Paldies par
uzmanību!

Paldies par uzmanību!
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