Ezetimibe
Actavis
Ezetimibe 10 mg x 30 tablets

Добави контрол
върху риска

Ezetimibe селективно инхибира чревната
абсорбция на ендогенно синтезирания холестерол
и на приетия с храната
 амалява чревната доставка на холестерол до черния дроб
н
понижава серумните нива на LDL- C
редуцира честотата на нежеланите сърдечно-съдови събития (MACE - major
adverse cardiovascular events)
Адаптирано от сп MD 01/09/2015г. Доц. д-р Яна Симова

Ezetimibe понижава нивата на LDL - C
 оказан като монотерапия при пациенти, които имат непоносимост към статини
д
(от -17 до -23% намаление на нивата на LDL - C приложен самостоятелно)
доказан като добавъчна терапия към статин - допълнително понижаване на
нивата на LDL - C с от -6 до -20%
сп. НК 1б2017 Д-р Борислав Борисов, доц. Борислав Георгиев, доц. Людмила Владимирова-Китова

Ezetimibe в доза 10mg редуцира LDL - C
средно с 19,4%
Ezetimibe: Ефект доза-отговор при монотерапия
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Доза

Средното намаление на LDL-C в сравнение с изходните % нива на LDL-C е 0% за плацебо групата,
12,7% за доза от 0,25 mg, 14% за 1mg, 15,8% за доза от 5 mg и 19,4%, съответно в групата на ezetimibe 10 mg.
F. Ezzet et al Journal of Clin Pharmacol 2001;41:943-949(2001)
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Ezetimibe: Добавен към терапия със статин
LDL - C

Редукция спрямо изходното ниво
на 8-та седмица
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H E Bays et al Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 6(4), 447-470(2008)

Ezetimibe в комбинация със статин редуцира
времето за достигане на таргетните стойности
на LDL - C
Статин и комплементарни гастро-интестинално действащи лекарства
срещу титриране на дозата на статина
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Адаптирано по H.Bays(2002) Ezetimibe, Expert Opin on Invest Drugs, 11:11, 1587-1604

Едновременно прилагане – един етап

Ефект на Ezetimibe върху абсорбцията на
холестерола
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Плацебо

Езетимиб

Индивидуални фракционни нива на абсорбция на холестерол след 2 седмици лечение с езетимиб
(10 mg / ден) спрямо плацебо (18 субекта с лека хиперхолестеролемия)
T.Sudhop et al Circulation 2002;106:1943-1948

Болните с атеросклеротично ССЗ, които преживяват повторен
съдов инцидент в рамките на две години от предшестващия
(като не е задължително инцидентът да е от същия тип) и
докато приемат максимално поносима статинова терапия,
прицелната стойност на LDL-C се сваля до <1 mmol/l
Сп. Кардио D Брой 3, 2019

3.0 mmol/L
(116 mg/dL)
2.6 mmol/L
(100 mg/dL)

∙ SCORE<1%
∙ Изчислен SCORE≥1% и <59%
∙ Млади диабетици (ДТ1 <53 г., ДТ2 <50 г.) с продължителност на
диабета под 10 г., без други рискови фактори

Умерен

1.8 mmol/L
(70 mg/dL)

∙ SCORE≥5% и <10%
∙ Изразено увеличение на един рисков фактор, особено
общ холестерол >8 mmol/l или LDL-C>4.9 mmol/l, или АН
≥180/110 mmHg
∙ ФХ без други рискови фактори
∙ Умерено ХБЗ (eGFR 30-59 ml/min/1.73 m2)
∙Д
 иабет без увреда на таргетни органи с
Висок
продължителност на диабета поне 10 г. или
придружен от други рискови фактори
∙А
 теросклеротично ССЗ (клинично или от
образна диагностика)
∙S
 CORE≥10%
∙Ф
 Х с атеросклеротично ССЗ или друг
основен рисков фактор
∙ Тежко ХБЗ (eGFR <30 ml/min/1.73 m2)
∙Д
 иабет с увреда на таргетен
орган или с поне три основни
рискови фактора, или ДТ1 с
продължителност ›20 г.

1.4 mmol/L
(55 mg/dL)

Много
висок

Нисък

Умерен

Висок

Много висок

Сърдечносъдов риск

SCORE - 10 годишен риск за фатално сърдечносъдово заболяване (ССЗ); ДТ1, ДТ2 - диабет
тип 1 и 2; АН - артериално налягане; ФХ - фамилна хиперхолестеролемия; ХБЗ - хронично
бъбречно заболяване; eGFR - оценена скорост на гломерулната филтрация

Отпуска се по лекарско предписание.
КХП Ezetimibe Actavis – 30.10.2020
За допълнителна информация
Тева Фарма ЕАД
ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България
Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86
IAL: 54062/08.12.2020
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Нисък

CARD-BG-00126

 ри много висок сърдечно-съдов
П
риск понижение на LDL-C <1.4 mmol/l
и над 50% от изходните стойности
При висок сърдечно-съдов риск LDL-C
трябва да се редуцира <1.8 mmol/l и с
повече от 50% от изходната стойност
При умерен сърдечно-съдов риск се
цели LDL <2.6 mmol/l
При нисък нисък препоръките не се
променят - LDL<3 mmol/l

Прицелни нива за LDL-C

Препоръки

Прицелни нива на LDL-C
според нивото на риска

&≥50% редукция от изхода

Препоръки за терапевтични
прицелни стойности на LDL-C

