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Микронизираният фенофибрат е фибрат, индициран за лечение на дислипидемиите. Вече е налична
и таблетна форма от 160 мг, осигуряваща по-добра
бионаличност от широко прилаганата капсула, съдържаща 200 мг. Липидомодифициращият профил
на таблета 160 мг и капсула 200 мг, прилагани еднократно дневно, се характеризира с намаляване на
LDL-холестерола и общия холестерол и със значима
редукция на плазмените триглицериди и повишаване
на HDL-холестерола. Неговият ефект вурху нивата
на триглицеридите и на HDL-холестерола е по-мощен от този на статините, а комбинирането му
със статин носи допълнителни ползи за намаляване на плазмените нива на LDL-холестерола и общия
холестерол. Приложението му при болни с диабет
подобрява липидния профил (проучване DIAS), а чрез
ангиографски изследвания е доказано, че забавя прогресията на коронарната атеросклероза.
Доказана е и неговата полза при болни с метаболитен синдром, вторични дислипидемии (посттрансплантационни и при лечение с протеазни
инхибитори). Микронизираната форма на фенофибрат значително редуцира нежеланите чернодробни и мускулни странични ефекти.
Дислипидемиите са хетерогенна група от липидни нарушения. Повишените нива на серумен
холестерол, LDL-холестерол и триглицериди и
намалените нива на HDL-холестерол са важни рискови фактори за коронарна болест на сърцето1.
Епидемиологични данни и резултатите от големи
клинични проучвания сочат, че корекцията на липидните параметри при налична дислипидемия са
от особена важност за намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС). Оптимализирането на липидния профил е важно както
за първичната, така и вторичната профилактика
на ИБС.
Фенофибрат се употребява в клиничната практика от 1975 г2. Бионаличността на стандартната форма е подобрена чрез микронизиране и се
прилага в Европа от 1992 г. Напоследък бионаличността на медикамента се подобри чрез тестването на таблетна форма на микронизиран фенофибрат, като бионаличността се повиши с 25%,
което даде възможност за намаляване на прила-

ганата дозата в таблетната форма. В България
се работи с капсулната форма на микронизиран
фенофибрат (Lipanthyl 200 mg), но е регистрирана
и таблета микронизиран фенофибрат 160 мг. Микронизираният фенофибрат (Lipanthyl) е утвърден, освен за лечение на хиперхолестеролемия, и за
повишаване на HDL-холестрола.
Изследванията върху механизмите на повлияване на дислипидемиите сочат, че липидомодифициращият ефект на медикамента се медиира чрез
активирането на пероксизомни пролифераторактвиращи рецептори (PPAR) (фиг. 1, 2). PPAR са
лигандно-активирани транскрипционни фактори,
които контролират генната експресия. Фенофибрат активира PPAR , който регулира редица
гени, включени в липидния метаболизъм, включително и тези за ApoCIII, ApoAI, ApoAII и за липопротеинлипазата (LPL)3. Мастните клиселини
и техните деривати (простаноиди) са ендогенни
лиганди за PPAR -рецепторите. Чрез въздействие
върху чернодробен нуклеарен фактор 4 намалява
нивото на ApoCIII, което води до повишаване на
активността на LPL. Засиленият метаболизъм на
VLDL води до увеличаване на HDL, който се увеличава също и под въздействието на PPAR -медиирания синтез на ApoAI и ApoAII. Също така се
засилва и обратния HDL-медииран холестеролов
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Фиг. 1. Lipanthyl® активира специфичен рецептор в клетъчното ядро, познат като пероксизомен пролифератор,
активиращ рецептор алфа (PPARa)13-23
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Фиг. 2. Атеросклероза и възпаление

транспорт4. Фенофибрат съдейства и за бетаокислението на мастните киселини в черния дроб
чрез синтеза на ацил-коензим А-синтетаза и чрез
други гени, отговорни за митохондриалното и пероксизомното бета-окисление5, 6, 7. По този начин
се намалява нивото на свободните мастни киселини, необходими за синтеза на триглицеридите7.
Известна е ролята на малките плътни LDL в процесите на атерогенезата. Фенофибрат намалява
дела на малките плътни LDL-частици за сметка на
по-големи LDL-частици с по-голям афинитет към
клетъчните LDL-рецептори8-11.
Активаторите на PPAR спомагат за извличането на холестерола от макрофагите на човек
чрез стимулиране на АТР-свързваща касета, подклас А, член 1 (ABCA1). Този транспортер се включва в контрола на ApoAI-медиираното извличане на
холестерол от макрофагите. Счита се също така,
че фенофибрат медиира чрез PPAR -очистващите
рецептори клас В тип 1 (SR-B1) и техните човешки хомолози CD-36 и LIMPII аналог 1 (CLA-1). Тези
рецептори по клетъчната повърхност са с висок
афинитет към HDL-холестерола и участват в селективния захват на холестероловите естери от
HDL в черния дроб и стероидогенните тъкани12.
Повишаването на нивата на фибриногена и
на инхибитора на плазминогеновия активатор 1
(PAI-1) корелират с повишен атерогенен риск. Редица проучвания доказват, че фенофибрат намалява плазмените нива на фибриногена при лица с
нормолипидемия и дислипидемия. Фибриноген-понижаващият ефект на фенофибрат е по-изразен
от този на статините.
Експериментални наблюдения установяват противовъзпалителни ефекти на фенофибрат върху
съдовите клетки, като се намалява експресията
на адхезионни молекули и на проинфламаторни цитокини. Известно е значението на CRP в патогенезатата на атеросклерозата и се знае, че CRP може
да причини експресия на адхезионни молекули, в
частност на моноцитен хемоатрактанетен про-

теин 1 (MCP-1). Фенофибрат блокира експресията
на MCP-1 в култура на човешки ендотелни клетки. В експериментално проучване е установено,
че фенофибрат 200 мг дневно значимо понижава
плазмените нива на CRP в сравнение с аторвастатин. Той също така намалява производството на
интерлевкин-6 при хиперлипидемични пациенти.
Статините подобряват ендотелната функция
и в съпоставително изследване върху ендотелните ефекти на статините и на фенофибрат се
установява, че тези медикаменти еднакво повлияват еднотелната функция. Установено е също
така, че микронизираният фенофибрат понижава
нивата на пикочна киселина и повишава нивата на
хомоцистеина.
В хода на лечение с фенофибрат се наблюдава
ниска степен на лекарствени вазимодействия.
Възможно е потенциране на ефекта на кумаринподобните антикоагуланти и да се наблюдава
удължаване на протромбиновото време.
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