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Hos pas. hvis LDL ikke var kontrollert på atorvastatin 10 mg., var det å bytte til ezetemibe 10 mg. og
atrovastatin 10 mg. mere effektivt enn å doble dosen med atorvastatin eller å bytte til rosuvastatin 10 mg.
med hensyn til LDL verdi etter 6 ukers behandling.
Tillegg av ezetemibe 10 mg. til atorvastatin 20 mg. var mere effektivt en å doble dosen med atorvastatin til
40 mg. eller rosuvastatin 20 mg. med hensyn til LDL nivå etter ytterligere 6 ukers behandling hos pasienter
som ikke var kontrollert på atorvastatin 20 mg. eller rosuvastatin 10 mg. etter fase 1 av studien.
Sikkerhet og tolerabilitet var lik i alle grupper.
Prosjektet er gjennomført i.h.t. de opprinnelige forutsetningene
Prosjektet har sammenlignet forskjellige medikamentelle regimer for å oppnå LDL mål hos pasienter som
ikke når målet på lavdose atorvastatin og har vist at tillegg av ezetemibe er en effektiv måte å nå målet på.
Det har vist at man mere effektivt kommer til målet på denne måten enn ved å doble dosen med atorvastatin
eller skifte til rosuvastatin på samme dosen.
Resultatet kan være en veiledning i behandlingen av pasienter hvor intensiv lipidsenkende behandling er
indisert og hvor man ikke er i mål på nåværende regime.
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