WSZYSTSKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O STATYNACH
I CHOLESTEROLU
POZNAJ SWOJE LEKI - STATYNY
• Są używane przez pacjentów

JAK PRZYJMOWAĆ STATYNY
Raz dziennie

na całym świecie

(niezależnie od pory dnia, ale zawsze w tym
samym czasie)*

• Ich skuteczność i bezpieczeństwo
zostały potwierdzone w wielu
badaniach klinicznych

Niezależnie od posiłku
Tabletka nie powinna być dzielona

• Są dobrze tolerowane
* dotyczy rozuwastatyny i atorwastatyny

LECZENIE STATYNAMI TO LECZENIE DŁUGOTRWAŁE

Statyny są lekami blokującymi produkcję cholesterolu. Jeżeli lekarz przepisał statynę,
niezmiernie ważne jest aby przyjmować ją zgodnie z zaleceniami. W przeciwnym razie
leczenie może być nieefektywne.

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE STANOWIĄ PRZYCZYNĘ
PONAD POŁOWY ZGONÓW W CAŁEJ EUROPIE.
Choroba naczyń
mózgowych

Choroba wieńcowa serca
(dusznica bolesna, zawał serca)

Choroba tętnic
obwodowych

(udar, przemijający atak
niedokrwienny)

CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki poziom cholesterolu
Wysokie ciśnienie krwi
Cukrzyca
Nadwaga / otyłość
Palenie tytoniu
Brak aktywności fizycznej
Stres
Wiek
i wiele innych...

WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU

I PODWYŻSZONE CIŚNIENIE TĘTNICZE

SĄ JEDNYMI Z NAJWAŻNIEJSZYCH

MODYFIKOWALNYCH CZYNNIKÓW

ROZWOJU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

CZYM JEST CHOLESTEROL?

Cholesterol należy do tej samej grupy związków chemicznych co tłuszcze. Jest składnikiem
błon komórkowych oraz bierze udział w syntezie hormonów płciowych.

Cholesterol dzielimy na:

HDL (dobry) cholesterol

LDL (zły) cholesterol

Zbiera cholesterol z tkanek organizmu
i transportuje go z powrotem do wątroby

Odkłada się w ścianach tętnic przyczyniając
się do rozwoju płytki miażdzycowej.

WYSOKI POZIOM „ZŁEGO”

CHOLESTEROLU MOŻE PROWADZIĆ
DO ROZWOJU MIAŻDŻYCY.

Cholesterol zaczyna odkładać się w ścianach
naczyń krwionośnych i prowadzi do
powstania blaszki miażdżycowej.
Dochodzi do zwężenia naczyń i zaburzenia
przepływu krwi.

JAK KONTROLOWAĆ POZIOM
CHOLESTEROLU?
Wiele zależy od Ciebie i Twojego
stylu życia:
• przestrzegaj diety
• pamiętaj o aktywności fizycznej
• unikaj stresu

WRAZ Z REDUKCJĄ STĘŻENIA
„ZŁEGO” CHOLESTEROLU

DOCHODZI DO ZMNIEJSZENIA

• nie pal tytoniu
Jeżeli to nie wystarczy, lekarz
powinien zalecić farmakoterapię.

RYZYKA ROZWOJU CHORÓB

UKŁADU KRĄŻENIA.

Statyny są lekami pierwszego rzutu stosowanymi w celu zmniejszenia
ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.
Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku.
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