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Özet

Abstract

3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktaz inhibitörleri

The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibi-

(statinler) kolesterol biyosentezinin güçlü inhibitörleridir ve bu ilaç grubu

tors (statins) are potent inhibitors of cholesterol biosynthesis and they are

yaygın olarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde serum kolesterol

widely used to lower serum cholesterol levels in the prevention of cardiovas-

düzeylerini düşürmek için kullanılırlar. Ayrıca, statinler kolesterol düşürücü

cular diseases. In addition, statins exert a number of beneficial effects on

etkilerinin dışında vasküler fonksiyon üzerine bir dizi yararlı etki gösterirler.

vascular function beyond their cholesterol lowering effects. These so-called

Endotel fonksiyonunu iyileştirmeleri, antioksidan özellikleri, plak stabiliza-

pleiotropic effects include improvement of endothelial function, antioxidant

syonu, inflamatuar yanıtı inhibe etmeleri ve immünomodülatör etkileri statin-

properties, stabilization of plaques inhibition of inflammatory responses and

lerin pleiotropik etkiler olarak da adlandırılan bu etkileri içerisinde sayılabilir.

immunomodulatory actions. Furthermore, statins have beneficial effects on

Ayrıca, statinlerin kemik ve bazı sistemik hastalıklar üzerine de olumlu etkileri

the bone and some systemic diseases. In recent years, the safety of statins

vardır. Son yıllarda, statinlerin güvenliği tartışmalı bir konu haline gelmiştir.

has become controversial. Statins are not completely free of side effects but

Bu ilaçların hiçbir yan etkisinin olmadığı söylenemez fakat statin ile tedavi

few significant side effects were observed in patients treated with statins.

edilen hastalarda çok az önemli yan etki gözlenmiştir. Tüm endikasyonları

Taking all the indications and side effects of statins into consideration, it is

ve yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda, statinlerin faydaları daha ağır

our belief that benefits of medication outweigh the side effects and result in

basmakta ve sonuç hala güçlü bir şekilde statinlerin lehine olmaktadır.

favor of statin therapy.
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Giriş
Kolesterol kanda ve tüm vücut hücrelerinde bulunan mum yapısında yağ benzeri bir maddedir. Memeli hücre zarlarının önemli bir bileşenidir ve sağlıklı bir vücudun önemli bir parçasıdır çünkü hücre zarları ve bazı hormonların üretiminde kullanılır ve diğer gerekli bedensel işlevleri yerine getirir. Kolesterolün bir bölümü doğrudan yiyeceklerden gelmekle birlikte, çoğu vücutta ve
esas olarak karaciğerde, besinlerle alınan doymuş yağlardan
üretilir. Kolesterol biyosentezi, 30’dan fazla enzim içeren kompleks bir süreçtir. Kolesterol biyosentez yolağının ayrıntıları özellikle 1950’lerde ve 1960’larda, Merck Araştırma Laboratuvarları da dahil olmak üzere pek çok kurum tarafından çalışılmıştır
[1]. Birçok hormonun yapıtaşı olan kolesterolün kan normal değerlerinin üzerinde bulunması istenmeyen komplikasyonlara yol
açtığı yapılan çalışmalarla gösterilmiş olup en önemli tehlikesi
mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerinden olan koroner kalp hastalığına yol açabilmesidir [2]. Koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörlerinden biri hiperkolesterolemidir. Modern, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlıca ölüm nedeni olan koroner kalp hastalığı, perifer arterleri ve serebral dolaşımı da etkileyebilen ve yaşamı tehdit eden diğer koşullara neden olan sistemik bir hastalık olan aterosklerozun önemli bir klinik bulgusudur [3].
Günümüzde dünyada her yıl 3,8 milyon erkek ve 3,4 milyon kadın
koroner arter hastalığı ölmektedir [4]. 1996 yılında yapılan ‘‘The
Global Burden of Disease’’ çalışmasına göre, 1990 yılında, gelişmekte olan ülkelerdeki toplam 6,2 milyon ölümün 3,5 milyonu
koroner arter hastalığı kaynaklıdır. Öngörülere göre 2020 yılında bu ülkelerdeki 11,1 milyon ölümün 7,8 milyonu koroner arter
hastalık kaynaklı olacaktır [5]. 2006 yılına yapılmış başka bir çalışmaya göre, koroner arter hastalıkları önümüzdeki 20 yıl içinde
ölümlerin önde gelen sebeplerinden biri olacaktır [6]. 1950’lerde Dawber önderliğinde kan kolesterolüyle diğer potansiyel risk
faktörleri ve koroner hastalık kaynaklı ölüm arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla başlayan Framingham çalışması yüksek plazma kolesterol seviyesi ve koroner kalp hastalığı kaynaklı mortalite arasında sağlam bir ilişki olduğunu kanıtladı [7]. Bu çalışma
birçok farklı popülasyon çalışmalarıyla da doğrulandı [1]. Ayrıca; Keys liderliğinde 1950’li yıllarda başlatılan ‘‘Seven Countries
Study’’ Kuzey Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) hem plazma kolesterol seviyesinin yüksek olduğunu hem
de koroner kalp hastalığı ölüm oranının yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşılık, Japonya ve Güney Afrika’da plazma kolesterol
seviyesi ve koroner kalp hastalığı mortalitesi önemli ölçüde düşüktü [8]. Sonraki araştırmalar, koroner kalp hastalığı mortalitesinin çoğunlukla, total kolesterolün %70’ini oluşturan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolle ilişkili olduğunu, hâlbuki
yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol seviyesinin koroner kalp hastalığı mortalitesiyle ters orantılı olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar, yükselmiş total (ya da daha doğrusu LDL) kolesterolun nedensel olarak koroner hastalıkla ilintili olduğunu ve
dolayısıyla LDL’nin düşürülmesinin miyokart enfarktüsü ve diğer
koroner durumların oluşma riskini azaltacağını savunan lipid hipotezinin doğmasına yol açtı [1]. Bundan dolayı kolesterolün biyosentez yolağı yeni ilaç araştırmalarında doğal bir hedef haline geldi. 1971’ de Akiro Endo ve arkadaşları kolesterol sentezinde hız sınırlayıcı enzim olan 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktaz enzimini inhibe edebilecek mikrobiyal metabolitleri tespit etmek için araştırmalara başladılar [9]. Daha ileri çalışmalar sonunda Penicillium citrinum tarafından üretilen ML-236A, ML-236B ve ML-236C isimli üç metabolit izole edildi. Bu çalışmalar; güçlü bir redüktaz inhibitö| Journal
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rü olan mevastatinin keşfine yol açtı [10]. Daha sonradan mevastatinin etkisinin biyokimyasal mekanizması aynı ekip tarafından aydınlatıldı ve mevastatinin hem deney hayvanlarında hem
de insanlarda LDL kolesterol seviyesini anlamlı ölçüde düşürdüğü gösterildi [11, 12]. Bu bulgular 1980 ve 1990’larda mevastatin analoglarının dünya çapında geliştirilmesini teşvik etti
ve üç ilaç (lovastatin, simvastatin ve pravastatin) birçok ülkede
onaylandı ve pazarlandı [13]. 1978’de Alberts, Chen ve arkadaşları Merck Araştırma Labaratuvarları’nda Aspergillus terreus’un
fermantasyon sıvısından HMG-CoA’nın güçlü bir inhibitörü olan
mevinolin (lovastatin)’i buldular [14]. Lovastatin’den farklı olarak sadece yan zincir olarak metil grubu içeren simvastatin ise
1988’de onaylandı ve dünya genelinde pazarlandı. Simvastatin’i
1991’de pravastatin takip etti ve ardından 1994’de fluvastatin,
1997’de atorvastatin, 1998’de serivastatin, 2003’te rosuvastatin ve 2009’da pitavastatin piyasaya çıktı. Bu moleküller ardı ardına ABD’de Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alarak piyasaya verildi. Bir yandan yeni statin molekülleri geliştirilirken
bir yandan da bu moleküllerle yapılan çalışmalar LDL değeri ne
kadar düşük olursa kalp-damar sağlığı açısından o kadar iyi olacağı yönünde sonuçlar veriyordu.
Statinlerin kardiyovasküler vakaları azalttığını gösteren randomize, plasebo kontrollü klinik çalışma ilk 1994 yılında yayınlandı [15]. 5 yıl süren 90.000’den fazla katılımcının oluşturduğu 14
ayrı statin meta-analiz çalışması statin tedavisinin düşürülen
her mmol/L LDL kolesterol seviyesi için kardiyovasküler vakaların insidansını yaklaşık %20 azalttığını gösterdi [16]. Klinik çalışmalara dayanan bu güçlü kanıt sonucu küresel statin satışlarının 2006 yılında 23 milyar dolara ulaştığı bilinmektedir [17].
Statin Endikasyonları
Kardiyovasküler Etkileri
Statin tedavisinin en önemli klinik yararı, serum LDL-C seviyesini önemli ölçüde düşürmesidir. Çok geniş kapsamlı olan ve
2000’den daha fazla hastayı kapsayan STELLAR çalışmasında
rosuvastatin (10-40 mg), atorvastatin (10-80 mg), simvastatin
(10-80 mg) ve pravastatin (10-40 mg) değişik doz aralıklarında birbirleriyle karşılaştırılmışlardır. 6 hafta takipli bu çalışmanın sonucuna göre mevcut doz aralıklarında rosuvastatin; atorvastatine göre %8, pravastatine göre %26, simvastatine göre
%18 oranında daha fazla LDL düşüşü sağlayarak diğer statinlerden daha etkili olduğunu göstermiştir [18]. Statinlerin etkinliklerini karşılaştıran birçok randomize klinik çalışma yapılmıştır
ve statinlerin LDL üzerine olan etkileri kıyaslandığında rosuvastatinin eşdeğer miligram dozunda diğer statinlerden daha fazla
LDL düşüşü sağladığı gözlenmiştir. Yapılan randomize kontrollü
klinik çalışmada hiperkolesterolemili hastalarda 3 güçlü statin
olan atorvastatin, rosuvastatin ve yeni geliştirilen pitavastatinin
etkinlikleri kıyaslandığında üç statinin de LDL seviyesini eşit derecede düşürdüğü gözlenmiştir [19].
Düşük HDL seviyesi de koroner arter hastalığı için önemli bir
risk faktörüdür. Birçok koroner arter hastasında kan LDL seviyesinin normal olmasına rağmen HDL seviyesinin düşük olduğu
gözlenmiştir. Birçok çalışma artmış trigliserid ile seyreden düşük HDL seviyesinin koroner arter hastalığının habercisi olduğunu kanıtlamıştır [20]. LIPID ve CARE çalışmaların kümülatif analizine göre HDL kolesterolü LDL seviyesi 125 mg/dl in altında
olan hastalarda, 125 mg/dl ve üstünde olan hastalara göre tekrarlayan koroner arter hastalığı vakalarının daha güçlü bir belirleyicisidir [21]. Özellikle metabolik sendromu olan ve yüksek risk
taşıyan bireylerde HDL seviyesini yükseltmenin LDL seviyesini
düşürmek kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
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Statinlerle tedavi LDL seviyesini düşürerek koroner arter hastalığı riskini azaltmada etkili olsa da düşük HDL ile ilişkili kalan
risk yine de önemlidir [22, 23]. Dünya literatürlerinden elde edilen bilgilere göre statin tedavisini takiben HDL seviyesinde %510’luk bir artış gözlenmektedir. Statinlerin HDL seviyesini ılımlı
bir şekilde artıran bu etkisi doza bağımlı değildir [24]. Statinler
HDL seviyesini artırmaya muktedirdirler fakat bu etkileri trigliserid ve LDL üzerindeki etkileriyle kıyaslandığında daha küçüktür. Kardiovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranların çok yüksek
olması ve her geçen gün artan bir şekilde antihiperlipidemik ilaç
kullanımı bu ilaçların etkileri üzerine birçok çalışma yapılmasına
neden olmuştur. Klinik ve deneysel veriler statinlerin faydalarının lipit düşürücü etkilerinin ötesinde olduğunu ve bilinen yararlarının sadece lipit düşürücü etkileri aracılığıyla olmadığını ve bu
etkilerinin kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız olarak pleiotropik etkiler olarak ortaya çıktığını düşündürmüştür [25, 26].
Statinlerin Pleiotropik Etkileri
1. Statinlerin Antinflamatuar Etkileri
Vasküler inflamatuar yanıt trombüs oluşumu, anjiyogenez, neointimal kalınlaşma ve ateroskleroza yol açan karmaşık bir süreçtir [27]. Son araştırmalar koroner arter hastalığı ve aterosklerozun diğer belirtilerinde inflamasyonun önemli bir rol oynadığını göstermiştir ve son zamanlarda yapılan çalışmalar aterogenez patogenezinde inflamatuar sürecin önemini vurgulamıştır.
C-reaktif protein, tümör nekrozis faktor alfa (TNF-α), monosit
kemotaktik protein-1 (MCP-1), interlökin-6 (IL-6), adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve serum amiloid A gibi artmış inflamasyon
belirteçleri ilk ve tekrarlayan kardiyovasküler olay riski ile ilişkili bulunmuştur [28]. Ridker ve arkadaşları yaptıkları 5742 kişilik çalışmada serum LDL seviyeleri normal ancak serum CRP
(C-reaktif protein) düzeyleri yüksek hastalarda statin tedavisinin
koroner olay insidansını azalttığını göstermişlerdir [29]. Benzer
çalışmaların artmasıyla statinlerin direk antiinflamatuvar etkileri belirlenmiş ve statin tedavisinin inflamasyonun bir göstergesi
olan serum CRP değerlerini azalttığı ve bunu lipid düşürücü etkilerinden bağımsız olarak gerçekleştirdiği gösterilmiştir [30]. C
reaktif proteini; endotel hücreler tarafından üretilen nitrik oksit
üretimini azaltır ve adezyon moleküllerinin endotelyal ekspresyonunu artırır [31, 32]. CRP doku faktörü salınımını artırmasının ve endotel hücrelerdeki öldürücü-T hücrelerinin etkisini potansiyalize etmesinin yanı sıra monositlerin kemotaksisinde ve
aterosklerotik plaklarda köpük hücre oluşumunda çok önemli bir
rol oynar [33, 34]. Plak oluşumundaki direkt rolünün yanı sıra
CRP stabil olmayan plakların vasoreaktivitesini de artırır. CRP
gibi akut faz reaktan proteinlerinin statine bağlı olarak azalması
statinlerin antiinflamatuar etkisinin güçlü bir göstergesidir [35,
36]. Ayrıca ICAM–1 gibi inflamasyonun başlaması ve devamında
önemli lökosit adezyon moleküllerinin ekspresyonu da statinler
tarafından inhibe edilmektedir [37]. Hasara karşı erken vasküler
yanıtta lökosit (CD11b gibi) ve endotel hücrelerdeki adhezyon
moleküllerinin ekspresyonu artar. Hücresel adhezyonu artırmasına ek olarak sitokinler kemotaksisi artırırlar ve vasküler proliferasyonu uyarırlar. Statinler sinyal ileten kaskatların reseptöre bağlı aktivasyonunun inhibe ederek inflamatuar kaskatta bu
olayların birçoğunu etkilerler [38]. Sıçanlar üzerinde yapılan bir
çalışma pravastatinin MCP-1 ekspresyonunu, monosit infiltrasyonunu ve proliferasyonunu azalttığı gösterilmiştir [39]. Simvastatinin nitrik oksit eksikliği gösteren kemirgen modelinde, lökositlerin damar duvarında yuvarlanmasını, duvara yapışmalarını
ve göçlerini azalttığı bilinmektedir. Simvastatin aynı zamanda
endoteliyal ve monosit adezyon molekülü salınımını ve mono-

sit CD11b ekspresyonunu azaltır [40]. Sıçanlar üzerinde yapılan
başka bir çalışmada serivastatininin serum TNF-α ve IL-1β seviyelerini düşürdüğü gözlenmiştir [41]. Statinler ayrıca inflamatuar ve vasküler hücrelerde nükleer faktör kappa B (NFκB) aktivitesini azaltarak sitokin ve adezyon molekülü salınımını baskılamaktadırlar [39]. Bu gözlemler statinlerin inflamatuar prosesi
zayıflatmadaki rolünü ve nihayetinde kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmadaki öneminin altını çizmektedir.
2. Statinlerin Endotel Üzerine Etkileri
Vasküler endotel, vasküler duvardaki kontraktil durumu ve hücresel kompozisyonu düzenleyen önemli bir otokrin ve parakrin
bir organ olarak hizmet vermektedir. Hiperkolesterolemi endotel
fonksiyonunu bozar ve endotel disfonksiyon aterosklerozun en
erken belirtilerinden biridir [42]. Endotel disfonksiyonunun genel bir göstergesi endotel kaynaklı nitrik oksitin sentez, salınım
ve aktivitesinin bozulmasıdır [43]. Statinler; kolesterol seviyesini
düşürerek, endotelyal nitrik oksit sentezini stimüle ve up-regüle
ederek [44] ve oksidize LDL ‘nin azaltılması gibi antioksidatif etkileriyle [45, 46] nitrik oksit biyoyararlanımını artırırlar. Vazokonstriktör ve mitojen bir madde olan endotelin-1 ekspresyonu da statinler tarafından inhibe edilir [47]. Bu etkileri sayesinde
statinler endotel üzerine olumlu etkiler gösterip aterosklerotik
risk faktörlerinin varlığında endotel disfonksiyonu azaltıp hafifletirler. Bu etkilerinin çoğu Ras (ras ve rho) süper ailesinin küçük
moleküler ağırlıklı G proteinlerinin aracılığıyla gerçekleşir. Aktif
Ras / Rho proteinler nitrik oksit üretimi ve glikoz metabolizmasındaki sinyal transducing kinaz kaskadlarında yer alan anahtar
bileşenleridir. Bu nedenle, bu proteinlerin inhibisyonu ciddi bir
şekilde çeşitli hücresel süreçleri etkileyebilir. Bu küçük G proteinlerini hücre zarlarına bağlamak prenilasyon gerektirir. Protein isoprenilasyon eksikliği sitozolik ayırmaya ve biyolojik aktivite kaybına yol açar. Statinler HMG-CoA redüktaz enzimini inhibe etmek vasıtasıyla gösterdikleri kolesterol düşürücü etkilerinin
yanı sıra bazı hücresel isoprenoid ara ürünlerini de azaltırlar ve
izoprenilasyonu inhibe ederek Ras/Rho proteinlerinin membran
seviyelerini ve aktivitelerini etkin bir şekilde düşürür ve vasküler
fonksiyonu iyileştirirler [38].
3. Statinlerin İmmünomodulatör Rolleri
Birçok çalışma statinlerin immünomodülator rolleri olduğunu
göstermiştir [48, 49]. Makrofajlar; toksik oksijen metabolitleri,
proteazlar, nötrofil kemotaktik faktörler, koagülasyon faktörleri, araşidonik asit metabolitleri, nitrik oksit, büyüme faktörleri,
fibrojenik sitokinler ve anjiyojenez faktörleri gibi doku hasarında ve fibrozda rol oynayan birçok faktörü salgılamak için T hücreleri tarafından üretilen IFN-α tarafından aktive edilirler [50].
Statinlerin bu mekanizmada önemli rolü olan T hücrelerinin proliferasyonunu önlediği gösterilmiştir [51, 52]. Ayrıca atorvastatin, lovastatin ve pravastatinin antijen sunan hücrelerde MHC-II
ekspresyonunu ve MHC-II aracılı T hücresi aktivasyonunu azalttığı gösterilmiştir [53]. Statinlerin immünomodülatör etkileri ilk
Francois Mach ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Francois Mach ve arkadaşları statinlerin interferon gamma ile indüklenen MHC-II ekspresyonunu azalttıklarını ve “non-profesyonel”
antijen sunucu hücreler olarak adlandırılabileceklerini söylemişlerdir.
Statinler MHC-II ekspresyonuna etkilerinin yanı sıra ayrıca bir
dizi immünomodülatör etki gösterirler. Statinlerin ayrıca TNF-α
ve IL-1β gibi inflamatuvar sitokinlerin [54], IL-8 gibi kemotaktik
sitokinlerin ve IL-6 gibi doğal immüniteyle ilgili olan proinflamatuar sitokinlerin [55] üretimini azalttıkları gösterilmiştir. Buna ek
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olarak statinlerin inflamatuar mediyatörlerin salınımını ve lipid
peroksidasyonunu azaltarak oksidatif stres/inflamasyon siklusunu bozduğu bilinmektedir [56]. Statinlerin kronik administrasyonu ayrıca inflamatuar mediatörler olarak bilinen peroksizom
proliferatörünce etkinleştirilen reseptör (PPAR) alfa ve PPAR gamayı inhibe etmektedir [57]. Bu özelliklerinden dolayı statinler
potansiyel immünosüpresif olarak kabul edilebilirler.
4. Ldl Oksidasyonu Üzerine Etkileri
LDL’nin oksidasyonu aterosklerotik süreçte önemli bir olaydır ve
LDL kolesterolünün oksidasyonu endotel disfonksiyonunun patogenezinde kritik öneme sahiptir. Oksidize olmuş LDL redoksa duyarlı olan bir dizi süreci yönetir. Bu süreç endotel fonksiyonu için zararlıdır. Statinlerin in vitro ve ex vivoda lipoproteinlerin
oksidasyona duyarlılığını azaltarak, LDL oksidasyonunu azalttıkları gösterilmiştir [58, 59]. Simvastatin mevelonata bağlı bir mekanizma ile makrofajlardan süperoksit üretimini azaltır [59]. Fakat yine de oksidasyona LDL duyarlılığı üzerine statinlerin yararlı etkilerini destekleyen çalışmalardan elde edilen kanıtlar tutarlı değildir [60].
5. Plak Stabilizasyonu
Ateromatöz plak rüptürü ve bunu takip eden tromboz akut miyokart infarktüsü, anstabil anjina, ani kardiyak ölüm de dahil olmak
üzere akut koroner sendromun başlıca nedenleridir [61]. Plak
instabilitesi, yüksek makrofaj içeriği ve ince fibröz kap ile ilişkilidir. Matriks metalloproteinazlar (MMP) bu fibroz kapın ekstraselüler matriksini parçalama özelliğine sahip olup plak rüptürüne zemin hazırlarlar [62]. MMP ailesi, ekstrasellüler proteinazların önemli bir üyesidir. MMP-9’un aterogenez ve aterom plağı rüptürü ile ilişkili olduğu ve akut koroner sendromun moleküler mekanizmasında önemli bir rol oynadığı birçok kere kanıtlanmıştır [63, 64]. Plak stabilizasyonu MMP-9’un statinler tarafından direk inhibe edilmesiyle elde edilebilir [65]. Statinler makrofaj [66] ve kolesterol ester içeriklerin azaltarak [67] ve kolajen
içeriğinin hacmini artırarak [67] plak stabilitesini güçlendirirler.
Statinler platelet agregasyonunu inhibe ederek ve protrombotik
ve fibrinolitik mekanizmalar arasında uygun bir denge sağlayarak plak rüptürü nedeniyle oluşan trombotik sekellleri hafifletebilirler [38]. Statinler oksidatif stresi azaltarak ve vasküler enflamasyonu azaltarak aterosklerotik plakları stabilize edebilir [38].
Statinlerin Bazı Sistemik Hastalıklardaki Endikasyonları
Kalp Yetmezliği
Kalp yetmezliğinin erken ya da çok hafif aşamasında olan hastalar için statinlerin antiinflamatuar özellikleri ve endotel fonksiyonu üzerine olan olumlu etkileri ile yararlı olduğu gösterilmiştir [68]. 5011 hasta ile yapılan restrospektif “CORONA” çalışması ile günlük 10mg rosuvastatin alan hastalarda kardiyovasküler
ölüm, miyokard enfarktüsü, inme, koroner hastalıklar ve kardiyovaskükler hastalık kaynaklı hastaneye yatış insidansının azaldığı gözlenmiştir [69]. Kardiyavasküler hastalık kaynaklı hastaneye yatış insidansı üzerine olumlu etkileri Kjeshkus ve arkadaşları
tarafından rosuvastatin ile tedavi edilen sistolik kalp yetmezliği
olan hastalar ile yapılan çalışmada da gösterilmiştir [70].
Alzheimer
Beta amiloid proteinlerinin ve apoliprotein E’nin üretimini bozarak ve antinflamatuar etki göstererek Alzheimer hastalığının
patofizyolojisinde statinlerin tau fibrilizasyon miktarını azalttığı söylenmiştir [71, 72]. Lie ve arkadaşları tarafından 3099 yaşlı hasta ile yapılan bir çalışmada 80 yaştan önce statin almaya başlayan hastalarda Alzheimer hastalığının gelişiminin %38
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azaldığı rapor edilmiştir [73]. Rosenberg ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada ise kontrol grubundakilerle karşılaştırıldığında Alzheimer hastalarındaki demansın gelişiminde
önemli bir azalma olduğu bulunmuştur [74].
Osteoporoz
Statinler osteoklast kemik yıkımını inhibe ederler ve kemik ve kıkırdak gelişiminde yer alan spesifik proteinlerin üretimini stimüle ederler [75]. Bundan dolayı osteoporoz tanısı olan hastalarda
muhtemel bir tedavi seçeneğidir. Osteoporozu veya osteopeni
tanısı olan 120 hiperkolesterolemik postmenopozal bayanın dahil edildiği bir çalışmada [76] risedronat ve atorvastatin verilenlerdeki lomber bölgedeki kemik mineral dansitesi sadece risedronat verilen hastalara göre iki kat daha artmıştır [76]. Ayrıca
başka bir meta analiz çalışmasında statin alan hastalarda kalça kırıklarında %40 azalma ve kalça kemik mineral yoğunluğunda düzelme olduğu belirtilmiştir [77].
Yan Etkileri
Onaylanmış statin dozları nadiren önemli advers olaylar ile ilişkilidir. Statin monoterapisi için, miyopati oranı yılda 10000 hasta başına 4 vaka olup rabdomiyoliz oranı ise daha da düşüktür
[78]. Yine de statinlerin dolaşımdaki konsantrasyonlarını artıran
durumlarda örneğin yüksek dozlarda ya da statin-ilaç etkileşmelerinde bu advers olayların riski artabilir. Yan etkisi olmayan hiçbir ilaç tedavisi yoktur ve statin tedavisi bazen sınıfa bağlı advers olayları tetikler. Statinler çoğu kişi tarafından iyi tolere edilir. Bireysel çalışmalarda zaten tartışıldığı üzere, genellikle plasebo ile karşılaştırıldığında statin tedavisinin önemli yan etkilere sebep olmadığı bilinmektedir. Yine de, her farmakolojik tedavide olduğu gibi, statinlerle ilişkili olarak da yan etkiler gözlenmiştir. En yaygın görülen yan etki miyopati olup kas ağrısı veya
güçsüzlük ile karakterizedir, fakat kas nekrozunu da içerebilir bu
da rabdomiyolize neden olur. Miyopati genellikle, kompleks medikal problemleri olan ve/veya fazla miktarda ilaç kullanan kişilerde gelişir [79]. Miyopati ile birlikte iyi görülen genel şikâyet
genellikle kreatin kinaz artışı ile ilgili olmayan kas ve eklem ağrılarıdır. Plasebo kontrollü çalışmalarda, plasebo ve aktif ilaç tedavisi gruplarında bu şikâyetlerin görülme sıklığı (genellikle %5
olarak rapor edilmiştir) yakın olması bu şikâyetlerin ilaca bağlı olmadığını düşündürmektedir [80-82]. Miyopatinin gözden kaçırılması ve ilacın kesilmemesi rabdomiyoliz, miyoglobinüri ve
akut tubüler nekroza neden olabilir. Miyopati kliniğinden şüphe
ediliyorsa ilaç derhal kesilmelidir [79]. Ayrıca kas şikâyetleri olmadan kreatin kinaz seviyelerinde hafif-orta derecede yükselmeler gözlenebilir. Yine, yükselmeler spesifik olmayabilir fakat
statinlerin etkisi göz ardı edilmemelidir [79]. Statinle tedavi edilen hastaların kas ağrıları, kırıklık ve güçsüzlük ile karakterize
ciddi miyozit belirtileri göstermesi nadirdir. İlaç tedavisinin kesilmesindeki başarısızlık rabdomiyoliz, miyoglobinuri ve akut renal nekroza yol açabilir. Miyozitin karmaşık tıbbi sorunları olan
ve/veya birden fazla ilaç alıyor olan hastalarda görülmesi daha
muhtemeldir. Statin monoterapisi sırasında meydana gelmesi
nadirdir fakat statinler siklosporin, fibratlar, makrolid antibiyotikler, bazı antifungal ilaçlar ve niasin ile kombinasyon halinde
kullanıldıkları zaman daha sık ortaya çıkar [83, 84]. Statin kullanımı sırasında hepatik transaminaz enzim seviyelerinde görülen artış doza bağlı olarak genellikle vakaların % 0,5-2’sini oluşturur. Statin tedavisine bağlı olarak karaciğer enzimlerinde görülen bu artışın hepatotoksisite oluşturup oluşturmadığı tespit
edilmemiştir. Statin kullanımına bağlı olarak karaciğer yetmezliğine doğru ilerleyiş görülse bile nadirdir. Dozun azaltılması ile
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karaciğer enzimlerinde görülen yükselişin geriye dönmesi sıklıkla gözlenen bir durumdur. Ayrıca, aynı statin ile tedaviye devam
etme ya da farklı bir statin seçimi ile bu enzimlerdeki yükseliş
normale dönebilir [79]. Farklı statinlerin arasındaki ölümcül rabdomiyoliz oranını karşılaştıran FDA raporuna göre ölümcül rabdomiyoliz çok nadir görülmektedir [85]. Serivastatin için ölümcül
rabdomiyoliz oranının diğer statinlerden çok daha büyük olduğu
bilinmektedir (16-80 kat daha yüksek). Serivastatinin gemfibrozil ile birlikte uygulandığı vakalar hariç, serivastatin monoterapisi sonucu ölümcül rabdomiyoliz raporlama oranı diğer statinlere göre 10-50 kat daha yüksekti (1 milyon reçete başına 1,9
ölüm). Ayrıca FDA raporunda serivastatin ile ölümcül vakaların
% 60’ından fazlasının yüksek doz kullanımı (günlük 0,8mg) ile
ilişkili olduğunu kaydetmiştir [79]. Diğer ilaçlarda da olabileceği
üzere statinlerin kullanımına bağlı olarak nonspesifik şikâyetler
ve alerjik reaksiyonlar da gelişebilir [79].
Sonuç
Statinler serum kolesterol düzeyini düşürmelerinin yanı sıra pleiotropik etkiler de gösterirler. Klinik çalışmalar ve deneysel araştırmalardan elde edilen sonuçlar statinlerin LDL kolesterol seviyesini düşürerek ve ayrıca kolesterol seviyesini düşürmelerinden
bağımsız olarak bir dizi klinik olayda da olumlu etkilerinin olduğunu göstermişlerdir. Statinlerin pleiotropik etkileri birçok organ ve organ sistemlerine faydalı olması açısından dikkat çekicidir. Başka hiçbir ilaç grubu bu kadar çok çeşitli hastalık üzerinde pleiotropik etkiye sahip değildir. Statinlerin bu grup ilaçları alan hastaların büyük çoğunluğunda güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Klinik çalışmalarda bu ilaçları kullanan çok fazla sayıda kişi göz önünde bulundurulduğunda çok az yan etki profiline sahip oldukları gözlenmiştir. Buna rağmen, bu ilaçların hiçbir
yan etkisinin olmadığı söylenemez ve tüm ilaçlar için olduğu gibi
uygun ve makul bir şekilde kullanılmalıdır. Günümüzde statinler
potansiyel pleiotropik etkilerinden dolayı kardiyovasküler hastalıklar dışındaki medikal koşullarda da akla gelen bir seçenek olmaktadır. Bu konu hem araştırmacılar hem de klinisyenler açısından çok değerli ve bir o kadar da tartışmalı bir konu olsa da
çok geniş bir yelpazede birçok hastalıkta adjuvan tedavi olarak
statin kullanımı düşünülebilir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm endikasyonları ve yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda, statinlerin faydaları daha ağır basmakta ve sonuç hala güçlü bir şekilde statinlerin lehine olmaktadır.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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