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Ke krevním tukům řadíme cholesterol, triacyl-

glyceroly (TAG, syn. triglyceridy) a (apo)lipopro-

teiny. S postupujícím věkem se tukové částice 

ukládají ve formě plátů do stěny cév, což vede 

ke zúžení jejich průsvitu, poklesu elasticity, vze-

stupu krevního tlaku a poruchám prokrvení pe-

riferních tkání se všemi negativními důsledky.  

ÚVOD

Cholesterol se v plazmě váže na molekuly li-

poproteinů. Lipoproteiny o nízké hustotě se kon-

jugují s větším množstvím cholesterolu, zatímco 

lipoproteiny s vysokou denzitou s menším. Kom-

plex LDL-C tedy spíše ukládá cholesterol do cév-

ní intimy, naopak HDL-C z ní cholesterol odebírá 

a transportuje do jater coby prekurzor žlučových 

kyselin a steroidních hormonů. Zdrojem choleste-

rolu je sice přijímaná potrava, ale z 90 % je tvořen 

de novo v játrech.

V praxi se setkáváme jednak s pacienty trpí-

cími izolovanou hypercholesterolémií, ale často 

též s tzv. kombinovanou (smíšenou) hyperlipo-

proteinémií (tj. patologicky zvýšenými hladinami 

celkového cholesterolu, LDL-C a triacylglycerolů, 

sníženou koncentrací HDL-C a zvýšenou hod-

notou lipoproteinu (a)). Smíšená hyperlipopro-

teinémie (hyperlipidémie), resp. dyslipidémie, 

mívá také familiární charakter a může být (zčásti) 

podmíněna geneticky. Mnohdy vystupuje do po-

předí jako součást tzv. metabolického syndromu 

(„syndrom X“) doprovázená obezitou, hypertenzí, 

hyperglykémií, resp. inzulinovou rezistencí a příp. 

hyperurikémií, znamenajícího typické civilizační 

onemocnění 21. století se značnými ekonomický-

mi dopady na výdaje ze zdravotního pojištění. 

Z posledních výzkumů vyplývá, že snížení hla-

diny LDL-C o každé 1 % vede ke snížení výskytu 

srdečně-cévních chorob o 1-2 %, potažmo pokle-

su celkové mortality.     

MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ 
HLADIN LIPIDŮ  

Jestliže selhávají nezbytná a primárně dopo-

ručená nefarmakologická, tj. dietní a režimová 

opatření, je možné s přihlédnutím k pacientovu 

stavu,  komorbiditám a kontraindikacím vybírat 

z palety léčiv s různými mechanismy účinku. 

Nabízejí se látky inhibující resorpci žlučových 

kyselin a cholesterolu střevní sliznicí (pryskyřice, 

ezetimib), substance zvyšující zároveň vylučová-

ní cholesterolu stolicí a katabolismus lipidů pod-

porou aktivity enzymu lipoproteinlipázy (fi bráty) 

a konečně léčiva potlačující syntézu cholestero-

lu v játrech (statiny). Výjimečné postavení mezi 

hypolipidemiky pak zaujímá nikotinová kyselina 

(niacin, vitamin PP) s komplexním působením 

na hladinu sérového cholesterolu, vzájemný po-

měr LDL/HDL-C (tzv. aterogenní index) triacyl-

glycerolů i lipoproteinu (a).1,2    

NIACIN A JEHO FARMAKOLOGICKÉ 
VLASTNOSTI

Niacin (vitamin B
3
, součást B-komplexu) je 

hydrosolubilní faktor vyskytující se v červe-

ném masu, kvasnicích a obilných zrnech. Při 

jeho (teoretickém) nedostatku vzniká pellagra 

(nemoc s výraznými kožními a nervovými pro-

jevy). Zhruba před padesáti lety byla objevena 

jeho unikátní schopnost zasahovat do látkové 

výměny krevních lipidů. Hypolipidemický efekt 

je zprostředkován jednak snížením uvolňová-

ní na triglyceridy bohatých lipoproteinů z ja-

ter (přinášející pokles koncentrací TAG v séru 

o 16-35 %), jednak inhibicí tvorby LDL-C.2 

Zároveň dochází k vzestupu hladiny HDL-C 

(o 10–30 %; srovnej: při monoterapii statiny se 

HDL-C zvyšuje o 3-14 %, fi bráty o 2-15 %). Při 

prvním průchodu játry je zmetabolizováno cca 

90 % niacinu.3  

V případě nedostatečné klinické odpovědi 

a u pacientů s tzv. reziduálním kardiovaskulár-

ním rizikem (nemocní s DM, kuřáci aj., celkem 

až 30 % dospělé populace) se niacin podává 

společně se statiny.1   

Vzhledem k nepříjemné vlastnosti niacinu 

vyvolávat fl ush (pocit horka a zarudnutí v obli-

čeji, resp. horní polovině těla) je niacin upraven 

do fi xní kombinace ve dvouvrstvé tabletě s pro-

longovaným uvolňováním niacinu s přídavkem 

laropiprantu, tj. vysoce selektivního antagonisty 

DP1-receptorů zamezujícího vzniku prostaglan-

dinem D2 indukovaného kožního fl ushe, neo-

vlivňující terapeutický efekt niacinu s okamži-

tým uvolňováním, v množství 20 mg/1 tableta. 

Výskyt fl ushe byl při fi xní kombinaci (Tredaptive®

tbl.) 10,2 % ve srovnání se samotným niacinem 

(22,2 %) a placebem (0,7 %).3 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
zpočátku 1 tableta á 1 g niacinu + 20 mg la-• 

ropiprantu k večeři nebo před spaním

po 4 týdnech zvýšit na 2 tablety večer• 

v době požití se vyhnout konzumaci alkoho-• 

lu a horkých nápojů    

k nejčastějším NÚ patří reverzibilní elevace • 

jaterních enzymů a lehké, klinicky nevý-

znamné zvýšení glykemie a bolesti v GIT 

ZÁVĚR

Niacin nesporně patří k perspektivním lé-

čivům určeným pacientům s hypercholeste-

rolémií i smíšenou poruchou metabolismu 

lipidů. Příznivě ovlivňuje proces aterogeneze. 

Je vhodný k monoterapii i kombinační léčbě 

spolu se statiny, příp. s omega-3 nenasycenými 

mastnými kyselinami. Díky fi xní kombinaci s la-

ropiprantem a prodlouženému uvolňování (ER) 

z tablety je velmi dobře tolerován a užívání je 

provázeno zanedbatelným výskytem NÚ.

LDL-C HDL-C triacyl-

glyceroly

niacin+statin -47,9 % +27,5 % -33,3 %

niacin -17 % +23,4 % -21,6 %

statin (10, 20 

nebo 40 mg)

-37 % +6 % -14,7 %

Tabulka 1. Srovnání hladin krevních lipidů 

po 12 týdnech léčby dyslipidémie 
(Podle: Gleim G. Effi  cacy and safety profi le of coad-

ministered ER Niacin/Laropiprant and simvastatin in 

dyslipidaemia. Brit J Cardiology 2009; 16: 90-97).

   

niacin laropiprant

biologická dostupnost 72 % 71 %

T
max

4 hod 1 hod

vazba na plazm. bílkoviny 20 % 99 %

poločas eliminace chybí 

údaje 

17 hod

Tabulka 2. Vybrané farmakokinetické údaje 
(převzato z Klement A., 2009).
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    Poruchy metabolismu krevních lipidů 

představují závažné riziko pro vznik 

a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. 

Uvádí se, že lidé s hladinou celkového  

cholesterolu vyšší než 6,4 mmol/l jsou 

3-4krát více ohroženi chorobami věnčitých 

tepen srdce než jedinci s hodnotami 

pod 4,7 mmol/l krve. Zvýšená hladina 

triglyceridů je pak dávána do souvislosti 

s výskytem některých typů zhoubných 

nádorů (kolorektální karcinom aj.).  
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NIACIN - STARONOVÉ HYPOLIPIDEMIKUM 

S PŘIDANOU HODNOTOU


