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Κλινική αποτελεσματικότητα της εβολοκουμάμπης σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο 

Η μελέτη FOURIER αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του αναστολέα της PCSK-9 εβολοκουμάμπη στην 

εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Στη μελέτη συμμετείχαν 27.564 ασθενείς με τεκμηριωμένη 

καρδιαγγειακή νόσο [ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου, μη αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου (ΑΕΕ) ή συμπτωματικής περιφερικής αρτηριακής νόσου] και επίπεδα LDL-χολ ≥70 mg/dL παρά 

τη λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής και τυχαιοποιήθηκαν στην υποδόρια λήψη δύο δοσολογικών σχημάτων 

εβολοκουμάμπης ή εικονικού φαρμάκου. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν το σύμπλοκο 

καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου, ΑΕΕ, νοσηλείας λόγω ασταθούς στηθάγχης ή 

επέμβασης επαναιμάτωσης στα στεφανιαία αγγεία. Μετά από 48 εβδομάδες παρακολούθησης οι 

ασθενείς που έλαβαν εβολοκουμάμπη εμφάνιζαν επίπεδα LDL-χολ περίπου 30 mg/dL (με αρχικές τιμές 92 

mg/dL κατά μέσο όρο) με αντίστοιχη ελάττωση του σχετικού κινδύνου για το σύνθετο πρωταρχικό τελικό 

σημείο κατά 15%. Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά σε όλες τις υπο-ομάδες των συμμετεχόντων και 

ανεξάρτητα από τα αρχικά επίπεδα της LDL-χολ, χωρίς εμφάνιση σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών 

πέραν τοπικών αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης του υπό μελέτη φαρμάκου. Συμπερασματικά, η 

αναστολή της PCSK-9 με χορήγηση εβολοκουμάμπης σε ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού 

κινδύνου υπό υπολιπιδαιμική θεραπεία οδηγεί σε περαιτέρω ελάττωση της LDL-χολ και σε μείωση του 

κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων. 

(Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. N Engl J Med. 2017 [Epub ahead of print]) 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304224] 

 

 

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των χαμηλών επιπέδων LDL-χολ 

Η μελέτη IMPROVE-IT αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του συνδυασμού σιμβαστατίνης 

και εζετιμίμπης έναντι σιμβαστατίνης και εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο 

σύνδρομο (ΟΣΣ). Στην παρούσα ανάλυση 15.281 συμμετέχοντες της μελέτης διαστρωματώθηκαν ανάλογα 

με τα επίπεδα της LDL-χολ στον πρώτο μήνα: <30 mg/dL σε ποσοστό 6,4%, 30-49 mg/dL σε ποσοστό 31%, 

50-69 mg/dLσε ποσοστό 36% και ≥70 mg/dLσε ποσοστό 26%. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση δεν φάνηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις υπό μελέτη ομάδες και στην εμφάνιση ανεπιθύμητων 

ενεργειών που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας (μυϊκές διαταραχές, παθήσεις από τα χοληφόρα, 

νευρογνωσιακές διαταραχές, αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, κακοήθειες και 

μη καρδιακός θάνατος). Κατά τη σύγκριση ανάμεσα στις ομάδες φάνηκε ότι οι ασθενείς με πολύ χαμηλές 

τιμές LDL-χολ <30 mg/dL έλαβαν σε μεγαλύτερο ποσοστό εζετιμίμπη, είχαν χαμηλότερες αρχικές τιμές 

χοληστερόλης και ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες, μεγαλύτεροι σε ηλικία, υπέρβαροι και εμφάνιζαν 

σακχαρώδη διαβήτη. Συγκριτικά με ασθενείς με LDL-χολ ≥70 mg/dL οι συμμετέχοντες με πολύ χαμηλές 

τιμές εμφάνιζαν κατά 21% μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο, μείζον στεφανιαίο επεισόδιο και 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ασθενείς με LDL-χολ <30 mg/dL 

εμφανίζουν παρόμοιο προφίλ ασφάλειας και χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε εξαετή χρονική 

περίοδο παρακολούθησης συγκριτικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη μελέτη. 

(Giugliano RP, Wiviott SD, Blazing MA, et al. JAMA Cardiol. 2017. [Epub ahead of print]) 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28291866] 
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Φαινόμενο διαφυγής των στατινών 

Ως «φαινόμενο διαφυγής» στη θεραπεία με στατίνες θεωρείται η αύξηση της LDL-χολ >10% μετά από την 

αρχική ελάττωση που έχει επιτευχθεί έξι  μήνες μετά την έναρξη της υπολιπιδαιμικής αγωγής. Η παρούσα 

αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε 181 ασθενείς με υπερλιπιδαιμία χωρίς πρόσφατη αλλαγή της 

φαρμακευτικής αγωγής και με καλή συμμόρφωση στη θεραπεία. Σε ποσοστό 31% των συμμετεχόντων 

διαπιστώθηκε φαινόμενο διαφυγής. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στα αρχικά χαρακτηριστικά και στην 

αρχική LDL-χολ ανάμεσα στις δύο ομάδες (174 έναντι 177 mg/dL). Οι ασθενείς που εμφάνισαν φαινόμενο 

διαφυγής είχαν χαμηλότερα επίπεδα LDL-χολ  στο πρώτο εξάμηνο της θεραπείας, αλλά αυξημένα επίπεδα 

κατά την περισσότερο πρόσφατη μέτρηση. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα δεδομένα ενισχύουν την 

παρουσία φαινομένου διαφυγής σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη, όχι όμως την ενδεχόμενη κλινική 

του σημασία. 

(Barkas F, Elisaf M, Klouras E, et al. World J Exp Med. 2017;7:25-30) 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28261552]  

 

 

Δυσανεξία στις στατίνες και πρόγνωση των ασθενών μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου 

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η εμφάνιση υποτροπής εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ), 

καρδιαγγειακών επεισοδίων και θνητότητας σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν λόγω ΕΜ και εμφάνισαν  

δυσανεξία στη λήψη στατίνης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Μελετήθηκαν αναδρομικά δεδομένα από 

105.329 εμφραγματίες. Ως δυσανεξία ορίσθηκε η ελάττωση της δόσης της στατίνης ή η διακοπή του 

φαρμάκου είτε αλλαγή πάνω από 3 διαφορετικών στατινών εντός ενός έτους. Άτομα που έλαβαν στατίνη 

για >80% των ημερών θεωρήθηκε ότι εμφάνιζαν υψηλή συμμόρφωση. Συνολικά φάνηκε ότι ποσοστό 

1,65% των ασθενών εμφάνιζαν δυσανεξία σε στατίνη, ενώ 52,8% καλή συμμόρφωση. Κατά το πρώτο έτος 

μετά το αρχικό επεισόδιο οι ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο για 

υποτροπή ΕΜ κατά 36%, για εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 43% και αυξημένη θνητότητα 

κατά 15%. Τα ποσοστά αυτά ήταν ακόμη μεγαλύτερα όταν έγινε σύγκριση με ασθενείς που εμφάνιζαν 

ικανοποιητική συμμόρφωση στη λήψη της υπολιπιδαιμικής αγωγής. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η 

εμφάνιση δυσανεξίας στις στατίνες μετά από ΕΜ συνδέεται με πτωχότερη πρόγνωση των ασθενών. 

(Serban MC, Colantonio LD, Manthripragada AD, et al. J Am Coll Cardiol. 2017;69:1386-1395) 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Statin+Intolerance+and+Risk+of+Coronary+Heart+Events+

and+All-Cause+Mortality+Following+Myocardial+Infarction] 

 

 

Η επίδραση των στατινών στην αθηρωμάτωση των καρωτίδων 

Πρόκειται για μετα-ανάλυση που αξιολόγησε την επίδραση της υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνες στη 

σύσταση και στον όγκο των αθηρωματικών πλακών των καρωτίδων. Αξιολογήθηκαν δεδομένα από επτά 

μελέτες με χρήση μαγνητικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης προς μέτρηση του λιπώδους πυρήνα των 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡOΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης  

και της Διεθνούς Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης 

 

αθηρωματικών πλακών και του όγκου του τοιχώματος και του αυλού των καρωτίδων αρτηριών ασθενών 

υπό στατίνη. Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν τουλάχιστον τρίμηνη. Σε σύνολο 361 ασθενών δεν 

φάνηκε μεταβολή του όγκου του τοιχώματος ή του αυλού των αρτηριών, εντούτοις, διαπιστώθηκε 

ελάττωση του λιπώδους νεκρωτικού πυρήνα μετά από 12 μήνες θεραπείας. Οι συγγράφεις διαπιστώνουν 

ότι η χορήγηση στατινών μειώνει το λιπώδη πυρήνα στις αθηρωματικές πλάκες των καρωτίδων μετά 

από το πρώτο έτος έναρξης της θεραπείας. 

(Brinjikji W, Lehman VT, Kallmes DF, et al. J Neuroradiol. 2017. [Epub ahead of print]) 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28187866] 
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