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Η ύπαρξη της λιποπρωτεΐνης (a) [Lp(a)] έχει επιβεβαιωθεί 
γενετικά, βιοχημικά και ανοσολογικά στους ανθρώπους και σε 
άλλα θηλαστικά, συμπεριλαμβάνοντας τις μαϊμούδες Παλαιού 
Κόσμου, τις μαϊμούδες Νέου Κόσμου και τους μικρούς και μεγά-
λους πιθήκους. Επίσης, η Lp(a) ανιχνεύεται στους σκαντζόχοιρους, 
αλλά δεν εκφράζεται στα συχνά εξεταζόμενα πειραματόζωα 
όπως οι αρουραίοι, οι ποντικοί, τα κουνέλια, τα ινδικά χοιρίδια 
και οι χοίρειοι1-4.

Η Lp(a) συντίθεται στο ήπαρ αλλά και σε άλλους ιστούς 
όπως στους όρχεις (στις μαϊμούδες) και στην αορτή και καρω-
τιδικές αρτηρίες (στους ανθρώπους). Αποτελείται από εστέρες 
χοληστερόλης, φωσφολιπίδια και τριγλυκερίδια καθώς και από 
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες 80-90 αμινοξέων διαταγμένων 
σε τριτοταγή δομή. 

Στους ανθρώπους η Lp(a) παρουσιάζει ασυνήθιστη ποσοτική 
γενετική δομή και με πάνω από 1.000 φορές (<0.001 με >1 mg/
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mL) διαφορές στις συγκεντρώσεις των επιπέδων της στο πλάσμα 
μεταξύ ατόμων.

Τα υψηλά επίπεδα της Lp(a) στο πλάσμα είναι σημαντικός 
παράγοντας για την αθηροθρομβωτική καρδιαγγειακή νόσο 
στους Καυκάσιους και στους Ασιάτες κάτι που ενδεχομένως να 
μην ισχύει στην Αφρικάνικη φυλή. Τα επίπεδα πλάσματος της 
Lp(a) καθορίζονται κυρίως από τους πολυμορφισμούς του LPA 
γονιδίου7-10.

Δεν είναι γνωστό πώς η Lp(a) εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια 
της εξέλιξης των ειδών, και γιατί η εμφάνισή της περιορίστηκε 
μόνο στα ορισμένα είδη, όπως στον άνθρωπο, στα πρωτεύο-
ντα παλαιού κόσμου, στις μαϊμούδες και στον σκαντζόχοιρο. Η 
επιλεκτική παρουσίαση της Lp(a) σε ορισμένα είδη πυροδότησε 
πολλές θεωρίες για την προέλευση και εξέλιξή της. 

Το ενδιαφέρον για την Lp(a) έγινε έντονο όταν διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει γενετική διαφοροποίηση της απολιποπρωτεΐνης (α) 
η οποία παρουσιάζει ασυνήθιστο παράδειγμα μεγάλου μήκους 
νουκλεοτιδικών επαναλήψεων στην κωδικοποιημένη περιοχή 
και διαφέρει από άτομο σε άτομο9.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την Lp(a) ως 
προστατευτική παράμετρος κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του 
ανθρώπου. Επίσης, η παρουσία της απολιποπρωτεΐνης (α) δεν συ-
νηγορεί απαραίτητα ως χρήσιμη λειτουργία. Άλλωστε, υπάρχουν 
άτομα με μη ανιχνεύσιμα ή πολύ χαμηλά επίπεδα της Lp(a) στο 
πλάσμα χωρίς να παρουσιάζουν κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Μια άλλη διαφορά στα επίπεδα της Lp(a) και στο μέγεθος 
της απολιποπρωτεΐνης (α), χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση, 
είναι αυτή μεταξύ Αφρικανών και μη Αφρικανών. Μια εξήγηση 
που δίνεται είναι ότι στη μετακίνηση του είδους έξω από την 
Αφρική οι Homo sapiens άρχισαν να διασταυρώνονται με τους 
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Νεάντερταλ. Ενδεχομένως, τα αυξημένα ή μειωμένα επίπεδα 
της Lp(a) να προσέφεραν κάποιο όφελος στην επιβίωση τους1, 5. 

Για παράδειγμα η συμβολή της Lp(a) στην ίαση των πληγών 
και τραυμάτων και στην αγγειογένεση θα μπορούσε να παίξει 
σημαντικό ρόλο. Αρχικά στη διάρκεια της εξέλιξης του ανθρώ-
πινου γένους, οι παραπάνω ιδιότητες θα ήταν ευνοϊκές για την 
επιβίωση όπου το κυνήγι και οι διαμάχες με άλλα είδη θα ήταν 
καθημερινές ασχολίες του Homo sapiens. Μολονότι δεν έχει 
ερευνηθεί η επίδραση της Lp(a) στον τραυματισμένο ιστό η 
διαπίστωση ότι τα Kringle της απολιποπρωτεΐνης (α) περιέχουν 
τεμάχια του πλασμινογόνου που μετά τη διάσπαση του παράγεται 
αγγειοστατίνη πυροδότησε το ερευνητικό ενδιαφέρον. Έτσι, οι 
Lawn και συνεργάτες5 διαπίστωσαν στα πειραματικά μοντέλα 
ότι η απολιποπρωτεΐνη (α) δεν συμμετέχει στην αγγειογένεση. 
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η απολιποπρωτεΐνη (α) επιλέχτηκε 
για τις ιδιότητες της που αφορούν την αιμόσταση και κυρίως 
την ινωδόλυση1,5. 

Μια άλλη χρήσιμη ιδιότητα της Lp(a) που ενδεχομένως να 
επηρέασε την εξελικτική της πορεία ήταν η δυνατότητα δέ-
σμευσης της χοληστερόλης που περιέχει η LDL [το σύμπλεγμα 
Lp(a) περιέχει μια μονάδα LDL, μια μονάδα απολιποπρωτεΐνης 
(α) και μια μονάδα απολιποπρωτεΐνης Β-100] με το ινώδες που 
σχηματίζεται μετά τον τραυματισμό (Σχήμα 1). Όσον αφορά στον 
καταβολισμό της (Σχήμα 2) φαίνεται να συμμετέχουν τα νεφρά. 
Στα είδη με αυξημένα επίπεδα της Lp(a) έδινε προβάδισμα βοη-

θώντας τα με τη σύνθεση νέων κυτταρικών μεμβρανών (έχουν 
ανάγκη τη χοληστερόλη για τη δόμησή τους) στους τραυμα-
τισμένους ιστούς με αποτέλεσμα ταχύτερης θεραπείας τους1. 

Αργότερα, όταν το ανθρώπινο γένος εξελίχθηκε σε αγρότες 
και ψαράδες οι ιδιότητες αυτές δεν ήταν απαραίτητες για την 
επιβίωση και μπορούσαν να επιβιώσουν και οι άνθρωποι με 
διαφορετικά επίπεδα τη Lp(a) όχι απαραίτητα προστατευτικά. 

Η έλλειψη της συγκεκριμένης εκλεκτικότητας προς το γονίδιο 
της Lp(a) οδήγησε στην προστασία/συντήρηση του γονιδίου της 
απολιποπρωτεΐνης (α). Έτσι, στις καταστάσεις των ουδέτερων 
περιόδων της εξέλιξης του ανθρώπινου γένους, δόθηκε δυνα-
τότατα στο σχηματισμό διαφόρων μεγεθών της απολιποπρωτε-
ΐνης (α) μέσω του πολλαπλασιασμού των Κringle IV τύπου 2. Οι 
πολλαπλασιασμοί του Κringle IV τύπου 2 ακολουθίας και άλλων 
ακόμα άγνωστων αλλαγών στις υποκινητές περιοχές του γονιδίου 
οδήγησε σε διαφορετικά επίπεδα τις απολιποπρωτεΐνες (α) στο 
πλάσμα και διαφορετική έκφραση του γονιδίου χωρίς να προκαλεί 
κανένα μειονέκτημα στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους1,5.

Επίσης, υπάρχει θεωρία ότι η απολιποπρωτεΐνη (α) ενδεχο-
μένως να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προστασία από συγκε-
κριμένες λοιμώξεις. Αυτό στηρίχτηκε στο ότι πολλοί παθογόνοι 
εισβολείς (μικρόβια, παράσιτα και άλλα) εκφράζουν ενεργοποι-
ητές του πλασμινογόνου ή υποδοχείς του πλασμινογόνου που 
τους επιτρέπει να εισέρχονται από το σημείο της εισβολής στην 
κυκλοφορία. Τα αυξημένα επίπεδα της Lp(a) θα μπορούσαν 
να εξουδετερώσουν αυτή τη δράση του εισβολέα λόγω της 
ομοιότητας των Kringle με το πλασμινογόνο.

Από την άλλη, η παρουσία της Lp(a) στον σκαντζόχοιρο έχει 
κινήσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. 

Ο σκαντζόχοιρος ανήκει στα «πρωτόγονα» σωζόμενα θηλαστι-
κά. Οι πρόγονοι του αποσπάστηκαν από άλλα πλακουντοφόρα 
θηλαστικά 90 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Ανάλυση 
της αλληλουχίας της αιμοσφαιρίνης των θηλαστικών και του 
σκαντζόχοιρου τον κατατάσσει στο πιο απομακρυσμένο μο-
νοπάτι των θηλαστικών και τον αποσύρει από τα πρωτεύοντα. 
Με μια μικρή επιφύλαξη, φαίνεται ότι ο σκαντζόχοιρος είναι 
μοναδικό ον στο είδος του που έχει Lp(a) ενώ δεν ανήκει στα 
πρωτεύοντα. Εικάζεται, ότι το γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης 
(α) εμφανίστηκε χρονικά πριν από τη μεγάλη προσαρμοστική 
διάσπαση των θηλαστικών1,5. 

Μετά την προσαρμοστική διάσπαση η απολιποπρωτεΐνη (α) 
εξαφανίστηκε από τα περισσότερα θηλαστικά είδη και εμ-
φανίστηκε ξανά στα θηλαστικά με διαφορετική αλληλουχία 
των νουκλεοτιδίων του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης (α) τα 
οποία ήταν παρόμοια με την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων 
του γονιδίου του πλασμινογόνου. Εν τω μεταξύ, το γονίδιο της 
απολιποπρωτεΐνης (α) είχε υποστεί μεγάλους λειτουργικούς 
περιορισμούς και μεγάλες δομικές αλλαγές [μερικά τμήματα 
των 2 γονιδίων (απολιποπρωτεΐνης (α) και του πλασμινογόνου) 
ήταν ίδια].

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι το γονίδιο τύπου απολιποπρωτε-
ΐνης (α) ενδεχομένως να έχει αναδομηθεί περισσότερο από μια 
φορά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ειδών.

Οι Lawn και συνεργάτες5 πιστεύουν ότι το γονίδιο του πλα-
σμινογόνου ήταν αυτό που διπλασιάστηκε 2 φορές κατά τη 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

ΣχΗΜΑ 1. Σχηματική απεικόνιση του σωματιδίου LDL και του σω-
ματιδίου της λιποπρωτεΐνης (a).

ΣχΗΜΑ 2. Αποδόμηση των σωματιδίων της λιποπρωτεΐνης (a). 
Αpo(a) = Apolipoprotein (a), απολιποπρωτεΐνη (a); Lp(a) = Lipoprotein 
(a), λιποπρωτεΐνη (a); LDL= Low density lipoprotein particle, σωμα-
τίδιο χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης; VLDLR = Very low density 
lipoprotein receptor, υποδοχέας πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρω-
τεΐνης; PLGR =Plasminogen receptor, υποδοχέας πλασμινογόνου.
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δείκτες λιπιδαιμικού προφίλ (τριγλυκερίδια σε mmol/l), HDL-χολ 
σε mmol/l)) που προοικονομούν δυσλειτουργία λιπώδους ιστού 
λόγω κεντρικής εναπόθεσης λίπους.

Για τους άνδρες: 

VAI=( Περιφέρεια μέσης )×( Τριγλυκερίδια)×( 1,31 )(39,68+(1,88×ΔΜΣ)) 1,03 HDL-χολ

Για τις γυναίκες: 

VAI=( Περιφέρεια μέσης )×( Τριγλυκερίδια)×( 1,52 )(39,58+(1,89×ΔΜΣ)) 0,81 HDL-χολ

Παρά την πολλά υποσχόμενη προβλεπτική ικανότητα των 
δεικτών αυτών έναντι της καρδιαγγειακής νόσου πολύ λίγες 
επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναφέρει αποτελέσματα σε 
υγιή πληθυσμό. Έτσι, η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ είναι η πρώτη ελληνική 
επιδημιολογική μελέτη που εξέτασε κατά πόσο οι δείκτες VAI, 
LAP μπορούν κατά πρώτον να προβλέψουν το δεκαετή καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο σε υγιείς ενήλικες χωρίς καμία κλινική εκδήλωση 
καρδιαγγειακής νόσου και κατά πόσο αυτή η προβλεπτική ικα-
νότητα υπερέχει ή όχι έναντι απλών ανθρωπομετρικών δεικτών 
που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη.

Εν συντομία η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ είναι μία επιδημιολογική μελέτη 
καταγραφής και παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού 
της ευρύτερης περιφέρειας των Αθηνών και Πειραιώς, καθώς 
και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Πραγματοποιήθηκε 
τα έτη 2001-2002 από την Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ο 10ετής επανέλεγχος 
διεξήχθη με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολο-
γίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το δείγμα 
της μελέτης περιλάμβανε 3042 άτομα από τους 4056 που κλή-
θηκαν τυχαία (75% συμμετοχή), από τον Μάιο του 2001 μέχρι 
τον Αύγουστο του 2002, να συμμετάσχουν στη μελέτη. Από 
το δείγμα των 3042 ατόμων που τελικώς ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ 1514 ήταν άνδρες (48%) και 1528 
γυναίκες (52%). Οι άνδρες είχαν ηλικία από 18-87 έτη, ενώ οι 
γυναίκες 18-89 έτη. Το χρονικό διάστημα 2012-2013 προσήλθαν 
2583 άτομα εκ των 3042 συμμετεχόντων της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ 
για επανέλεγχο (85% ποσοστό συμμετοχής). Όσο αφορά στην 
καρδιαγγειακή εκτίμηση κατά τον επανέλεγχο, δεδομένα χωρίς 
καμία έλλειψη λήφθηκαν από 2020 εθελοντές. 

Στο δεκαετή επανέλεγχο η επίπτωση της καρδιαγγειακής 
νόσου υπολογίστηκε στα 2020 άτομα για τα οποία υπήρχαν 
διαθέσιμα δεδομένα. Η δεκαετής επίπτωση θανατηφόρου και 
μη-θανατηφόρου καρδιαγγειακής νόσου ήταν 157 επεισό-
δια ανά 1000 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, από τα συνολικά 317 
καρδιαγγειακά επεισόδια που σημειώθηκαν στο σύνολο, τα 
198 συνέβησαν σε άνδρες εθελοντές (ν= 195 επεισόδια / 1000 
άτομα) και τα υπόλοιπα 119 σε γυναίκες (ν= 118 επεισόδια / 
1000 άτομα) (p<0.001). Όσο αφορά στους δείκτες ανίχνευσης 
σπλαχνικού λίπους φάνηκε ότι:
•	Συμμετέχοντες με καρδιαγγειακή νόσο μέσα στη δεκαετία 

είχαν κατά 29% και 69% μεγαλύτερες τιμές του δείκτη VAI 
και LAP αντίστοιχα σε σχέση με τα υγιή άτομα. 

•	Ο μέσος όρος των τιμών του LAP με τα αρχικά δεδομένα ήταν 
69% υψηλότερος στην ομάδα των ατόμων που εμφάνισαν 
κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα στη δεκαετία σε σχέση 
με όσους παρέμειναν υγιείς από ΚΝ (p<0.001). 

Δείκτες σπλαχνικού λίπους  
και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κυριότερη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 1/3 της ολικής 
παγκόσμιας θνησιμότητας το 2012. H παχυσαρκία, ιδιαίτερα η 
κεντρικού τύπου (ενδοκοιλιακή/ σπλαχνική), αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, 
με το σπλαχνικό λίπος να διαδραματίζει ακόμα πιο σημαντικό 
ρόλο σε αυτή τη σχέση. Αξίζει προσοχής δε ότι η κατανομή του 
υπερβάλλοντος λίπους ενδοκοιλιακά θεωρείται πιο σημαντικός 
παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου από την παχυσαρκία από 
μόνη της. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της παχυσαρκίας ο Δείκτης 
Μάζας Σώματος, που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, συχνά 
αποτυγχάνει να διακρίνει την άλιπη από τη λιπώδη μάζα, ενώ 
δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κατανομή του λίπους ιδίως όταν 
εναποτίθεται κεντρικά. Έτσι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, αποτελεί 
έναν αδρό προβλεπτικό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ 
άλλοι δείκτες κεντρικής παχυσαρκίας, όπως η περιφέρεια μέσης 
και ο λόγος περιφέρειας μέσης προς ισχίο χρησιμοποιούνται 
στην κλινική πράξη ή στην επιδημιολογική έρευνα ως καλύτεροι 
καρδιαγγειακοί δείκτες.

Στο πλαίσιο ανεύρεσης νέων καρδιομεταβολικών δεικτών 
το 2005, οι Henry Kahn και συν. πρότειναν τον υπολογισμό 
του Δείκτη συσσώρευσης λίπους (Lipid Accumulation Product 
- LAP) διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες με βάση τις τιμές 
περιφέρειας μέσης και τριγλυκεριδίων. Ο LAP προτάθηκε ως 
ένας δείκτης που περιγράφει την υπερσυσσώρευση λίπους 
στη κεντρική παχυσαρκία, με την προοπτική να έχει καλύτερη 
προβλεπτική ικανότητα σε σχέση με την καρδιαγγειακή νόσο 
έναντι του Δείκτη Μάζας Σώματος1. 

Για τους άνδρες: LAP=[Περιφέρεια μέσης (cm) – 65] × Τρι-
γλυκερίδια (mmol/l)]

Για τις γυναίκες: LAP=[Περιφέρεια μέσης (cm) – 58] × Τρι-
γλυκερίδια (mmol/l)]

Αργότερα το 2010, ο Δείκτης σπλαχνικού λίπους (Visceral 
Adiposity Index - VAI) περιεγράφηκε ως ένα απλό και αξιόπιστο 
εργαλείο ανίχνευσης καρδιομεταβολικού κινδύνου2. Πρόκειται 
για έναν ειδικό δείκτη -διαφορετικό ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες- που βασίζεται σε ανθρωπομετρικές μεταβλητές (πε-
ριφέρεια μέσης, δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ σε kg/m2)) και 
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ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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(συνέχεια στη σελίδα 7)

•	Η ηλικία των εθελοντών και οι πιθανότητες εμφάνισης υπέρ-
τασης, σακχαρώδους διαβήτη και υπερχοληστερολαιμίας 
αυξάνονται σημαντικά με την αύξηση του δείκτη VAI και LAP. 

•	Άτομα με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη VAI (που αντικα-
τοπτρίζει ένα μεταβολικό προφίλ με λιγότερο δυσλειτουρ-
γικό λιπώδη ιστό) ήταν άτομα νεαρότερης ηλικίας, κυρίως 
γυναίκες, που κάπνιζαν λιγότερο, ασκούνταν περισσότερο, 
ήταν λιγότερο κεντρικά παχύσαρκα και σημείωναν αυξημένη 
προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή σε σχέση με τα άτο-
μα με αυξημένες τιμές VAI. Επίσης εμφάνισαν τη χαμηλότερη 
δεκαετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου.

•	Η αύξηση αύξηση του σκορ VAI κατά 2.5 μονάδες και του LAP 
κατά 10 μονάδες συσχετίστηκε με 13% και 11% αντίστοιχα 
αύξηση του δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου.

•	Ο LAP φάνηκε να υπερέχει όλων των άλλων ανθρωπομετρικών 
δεικτών, όπως ΔΜΣ, λόγος περιφέρειας μέσης προς ισχίο 
και λόγος περιφέρειας μέσης προς ύψος στην πρόβλεψη 
δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ οVAI φάνηκε να 
υπερέχει έναντι όλων των ανθρωπομετρικών δεικτών και 
του δείκτη LAP3,4.
Πρόσφατα ο VAI αναγνωρίστηκε ως ένας απλός, αξιόπιστος 

δείκτης της κεντρικής παχυσαρκίας που αντανακλά στον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο. Στη παρούσα μελέτη φάνηκε ότι αυξημένες τιμές 
του δείκτη VAI (που αντικατοπτρίζει δυσλειτουργία του λιπώδους 
ιστού) παρουσίαζαν σημαντική και ανεξάρτητη συσχέτιση με τη 
δεκαετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, ειδικά στους άνδρες. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι αυτή η θετική συσχέτιση παρέ-
μεινε ακόμα και μετά από μελέτη πολλών πιθανών συγχυτικών 
παραγόντων στην οποία ο VAI αποτέλεσε σημαντική ένδειξη 
ανίχνευσης καρδιαγγειακού κινδύνου ανεξάρτητα των λοιπών 
εγκατεστημένων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακής 
νόσου. Επομένως θα μπορούσε να υποτεθεί ότι επειδή ο VAI 
συμπεριλαμβάνει τόσο ανθρωπομετρικές (ΔΜΣ και περιφέρεια 
μέσης) όσο και μεταβολικές/λιπιδαιμικές (τριγλυκερίδια και 
HDL- χοληστερόλη) μεταβλητές παχυσαρκίας (κυρίως κεντρικού 
τύπου), μπορεί να αντανακλά άμεσα στο φάσμα των πιθανών 
προ-αθηρωματικών διαδικασιών που μακροπρόθεσμα οδηγούν 
σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους συνδέεται ο VAI 
με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν είναι πλήρως κατανοητοί. 
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη θετική συσχέτιση του VAI με το 
μακροπρόθεσμα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω προ-
φλεγμονωδών μηχανισμών που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία 
του λιπώδους ιστού (π.χ. διαταραγμένο προφίλ αδιπονεκτίνης, 
περιλαμβάνοντας την παραγωγή κυτοκινών όπως IL-6 και TNF-α) 
και δεν αντικατοπτρίζονται πάντα κατά την κλινική εκτίμηση του 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο5. 

Το 2010 οι Amato και συν πρότειναν το VAI ως έναν πρότυπο 
δείκτη στο πλαίσιο της αναδρομικής μελέτης AlkaMeSy2. Στα 
1498 άτομα της μελέτης ο δείκτης αυτός φάνηκε να συσχετίζεται 
με το σπλαχνικό λίπος, ενώ εξέθεσε μία ισχυρή θετική σχέση με 
τα καρδιαγγειακά επεισόδια και μια αντίστροφη συσχέτιση με 
την ινσουλινοευαισθησία. Από το 2010, ο δείκτης έχει μελετηθεί 
σε αρκετές κοορτές σε γενικό και υγιή πληθυσμό αλλά και σε 
πληθυσμό αυξημένου καρδιομεταβολικού κινδύνου (π.χ. παχύ-
σαρκοι ή σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) με 

ιδιαίτερη έμφαση στην πρόβλεψη του σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου 2)[6]. Πάραυτα, λίγες μελέτες έχουν ερευνήσει τον VAI σαν 
ένδειξη μακροχρόνιου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Όσο αφορά στο δείκτη συσσώρευσης λίπους (LAP) η μελέτης 
αυτή παρουσίασε μία σημαντική θετική συσχέτιση με τη δεκα-
ετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου. Αυτή η θετική συσχέτιση 
παρέμεινε σταθερή ακόμα και όταν συνυπολογίστηκαν και άλλοι 
παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Παράλληλα, η 
προβλεπτική αξία του LAP στη δεκαετή επίπτωση καρδιαγγειακής 
νόσου ήταν καλύτερη και από μεμονωμένες παραμέτρους του 
(π.χ. περιφέρεια μέσης και τριγλυκερίδια νηστείας), αλλά και 
από ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά για ολική και κεντρική 
παχυσαρκία (π.χ. ΔΜΣ, λόγος περιφέρειας μέσης προς ισχίο και 
λόγος περιφέρειας μέσης προς ύψος). 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένα από τη μελέτη Tehran Lipid 
and Glucose Study έδειξε ότι ο LAP είναι ανεξάρτητος προ-
βλεπτικός δείκτης της καρδιαγγειακής νόσου  (μέσος όρος 
παρακολούθησης: 10.1 έτη; 160 καρδιαγγειακά επεισόδια) σε 
2378 ενήλικες χωρίς αρχική διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου  
(57% άνδρες) με φυσιολογικό ΔΜΣ7. Άρα τα ευρήματά μας βρί-
σκονται σε συμφωνία με τη συσχέτιση του LAP με τη δεκαετή 
επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο δείκτης 
LAP αποτελεί προέκταση του όρου «υπερτριγλυκεριδαιμική 
μέση» παρέχοντας ένα συνεχή δείκτη ανίχνευσης κινδύνου 
που υποδεικνύει καλύτερα την υπερσυσσώρευση λίπους στην 
κεντρική τύπου παχυσαρκία και το σχετικό καρδιομεταβολικό 
κίνδυνο1. Ο τελευταίος αντανακλά στις συνεχείς διεργασίες που 
ακολουθούν την υπερβολική συσσώρευση σπλαχνικού λίπους 
και σταδιακά οδηγούν στην ήπια φλεγμονή. Μάλιστα, αρκετές 
προφλεγμονώδεις αδιπονεκτίνες/κυτοκίνες που εκκρίνονται 
κυρίως από τις λιποαποθήκες επιφέρουν βλαπτικά αποτελέσματα 
στο μεταβολισμό και την καρδιαγγειακή λειτουργία8.

Συμπερασματικά, όσον αφορά στους δείκτες σπλαχνικού 
λίπους, αναδείχθηκαν νέα μέσα ανίχνευσης καρδιαγγειακού 
κινδύνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. 
Πιο συγκεκριμένα:
•	Τόσο ο δείκτης LAP όσο και ο δείκτης VAI αποτελούν δια-

γνωστικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
καθημερινή κλινική πράξη για την εκτίμηση μακροχρόνιου 
καρδιαγγειακού κινδύνου.

•	Ο δείκτης LAP και ο δείκτης VAI έχουν καλύτερη προβλεπτική 
ικανότητα σε σχέση με τους λοιπούς αθρωπομετρικούς δείκτες 
όσο αφορά στη δεκαετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου

•	Ο δείκτης VAI εμφανίζει την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα 
στην ανίχνευση δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου και 
από το δείκτη LAP και από τους ανθρωπομετρικούς δείκτες.
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Υπολιπιδαιμική θεραπεία και κίνδυνος 
εμφάνισης ενδοκράνιας αιμορραγίας
Judge C, Ruttledge S, Costello M, et al.

J Stroke Cerebrovasc Dis 2019;28:1703-1709

Η συσχέτιση της υπολιπιδαιμικής θεραπείας με την εμφάνιση 
ενδοκράνιας αιμορραγίας είναι αμφιλεγόμενη. Στην παρούσα 
μετα-ανάλυση αξιολογήθηκε ο κίνδυνος εμφάνισης ενδοκράνιας 
αιμορραγίας με χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνες, 
φιμπράτες, εζετιμίμπη, αναστολείς της PCSK-9 και αναστολείς 
της CETP και ο ρόλος των επιπέδων της LDL-χολ. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 287.651 συμμετέχοντες σε 39 
μελέτες πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Συνολικά, 
δε φάνηκε συσχέτιση της υπολιπιδαιμικής θεραπείας με την εμ-
φάνιση ενδοκράνιας αιμορραγίας. Στις μελέτες δευτερογενούς 
πρόληψης βρέθηκε 18% αύξηση του κινδύνου για ενδοκράνια 
αιμορραγία με χορήγηση υπολιπιδαιμικής θεραπείας, ενώ στις 
μελέτες πρωτογενούς πρόληψης δεν επιβεβαιώθηκε κάποια 
συσχέτιση. 

Οι διαφορές στην επίπτωση ενδοκράνιας αιμορραγίας ανά-
μεσα στις μελέτες δεν σχετιζόταν με τα αρχικά επίπεδα της LDL-
χολ ή τη μεταβολή τους με τη θεραπεία. Υπολογίσθηκε ότι για 
κάθε 1.000 άτομα που θα λάβουν υπολιπιδαιμική θεραπεία για 
ένα έτος θα εμφανισθούν 9,17 λιγότερα ισχαιμικά εγκεφαλικά 
επεισόδια και 0,48 περισσότερες ενδοκράνιες αιμορραγίες. 

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι τα οφέλη της υπολιπιδαι-
μικής θεραπείας στην πρόληψη ισχαιμικών εγκεφαλικών 
επεισοδίων υπερβαίνουν κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης 
ενδοκράνιας αιμορραγίας.

Στατίνες και πρωτογενής καρδιαγγειακή 
πρόληψη σε ηλικιωμένα άτομα
Jun JE, Cho IJ, Han K, et al. 

Atherosclerosis. 2019;283:28-34

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αξία των στατινών 

στην πρωτογενή πρόληψη σε ηλικιωμένα άτομα. Η παρούσα 
μελέτη αξιολόγησε το όφελος από χορήγηση στατινών στην 
πρωτογενή πρόληψη για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων 
σε άτομα ηλικίας ≥75 ετών στην Κορέα. 

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 1.107 περιστατικά καρδιαγ-
γειακής νόσου (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο και θάνατος) και 55.085 υγιείς μάρτυρες. Στοιχεία για 
χρήση στατινών στους συμμετέχοντες στη μελέτη αποκτήθηκαν 
αναδρομικά σε βάθος πενταετίας πριν από το καρδιαγγειακό 
επεισόδιο. 

Βρέθηκε ότι η τρέχουσα χρήση στατινών συνδεόταν με 23% 
χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης του σύνθετου τελικού σημείου 
της μελέτης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε 26% ελάττωση του κινδύ-
νου για εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και 27% 
ελάττωση της συνολικής θνησιμότητας, αλλά όχι ελάττωση 
του κινδύνου για έμφραγμα μυοκαρδίου. Σε άτομα που είχαν 
λάβει στατίνες στο παρελθόν, αλλά είχαν διακόψει δεν βρέθηκε 
ελάττωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων ή της θνητότητας. Η 
διάρκεια λήψης της υπολιπιδαιμικής αγωγής σχετιζόταν θετικά 
με την ελάττωση στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. 

 � Συμπερασματικά, η χορήγηση στατινών έχει ευεργετική 
επίδραση στην πρωτογενή καρδιαγγειακή πρόληψη ατό-
μων ≥75 ετών.

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία  
σε νεαρούς εμφραγματίες
Singh A, Gupta A, Collins BL, et al. 

J Am Coll Cardiol. 2019;73:2439-2450

Δεν υπάρχουν στη διάθεσή μας επαρκή δεδομένα για τον 
επιπολασμό της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας (Familial 
Hypercholesterolemia, FH) σε νεαρούς εμφραγματίες στις ΗΠΑ. 
Η μελέτη YOUNG-MI αποτελεί μια αναδρομική καταγραφή 
ενηλίκων ασθενών που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου 
(EM) σε νεαρή ηλικία (<50 ετών). Στο πλαίσιο της καταγραφής 
αυτής αξιολογήθηκε η παρουσία πιθανής/βέβαιης FH με βάσει 
τα κριτήρια της Dutch Lipid Clinic και η αποτελεσματικότητα 
της υπολιπιδαιμικής αγωγής.

Ανάμεσα σε 1.996 εμφραγματίες μέσης ηλικίας 45 ετών δια-
πιστώθηκε η παρουσία FH σε ποσοστό 9% (180 συμμετέχοντες), 
εκ των οποίων 57,2% ελάμβαναν ήδη θεραπεία με στατίνη προ 
του επεισοδίου. Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο οι πάσχοντες 
από FH έλαβαν θεραπεία με στατίνη σε ποσοστό 89,4%, ενώ 
ισχυρή στατίνη δόθηκε σε ποσοστό 63,3%. Αντίστοιχα ποσοστά 
για τους ασθενείς με ΕΜ χωρίς FH ήταν 89,9% και 48,4%. Μετά 
από παρακολούθηση ενός έτους η πτώση της LDL-χολ από την 
αρχική τιμή ήταν 44,4% στους ασθενείς με FH και 34,5% στους 
ασθενείς χωρίς FH (p = 0,006). Εντούτοις, ποσοστό 82,2% των 
ασθενών με FH είχαν LDL-χολ >70 mg/dL συγκριτικά με 64,5% 
των ασθενών χωρίς FH.

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι περίπου ένας στους δέκα 
νεαρούς εμφραγματίες πάσχει από πιθανή/βέβαιη FH. 
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Οι πάσχοντες από FH υποθεραπεύονται μετά το ΕΜ και η 
πλειονότητα αυτών βρίσκεται εκτός στόχου για την LDL-χολ 
στο πρώτο έτος από το οξύ επεισόδιο.

Αξονική στεφανιογραφία και ηχωκαρδιογραφία 
σε παιδιά με ομόζυγο οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία
Luirink IK, Kuipers IM, Hutten BA, et al. 

Atherosclerosis. 2019;285:87-92

Η ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία (Homozygous 
Familial Hypercholesterolemia, HoFH) είναι μια εξαιρετικά σπάνια 
κατάσταση που σχετίζεται με πολύ αυξημένα επίπεδα LDL-χολ 
και πρώιμη εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Ο εντοπισμός 
αθηροσκλήρωσης σε αυτά τα παιδιά έχει σημαντικές κλινικές 
επιπτώσεις. 

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 6 πάσχοντες από HoFH που 
υποβάλλονται σε τακτικές συνεδρίες LDL κάθαρσης και συ-
γκρίθηκε η διαγνωστική αξία της αξονικής στεφανιογραφίας 
και της ηχωκαρδιογραφίας στον εντοπισμό υποκλινικής αθη-
ροσκλήρωσης κατά τον έλεγχο ρουτίνας. 

Η ηχωκαρδιογραφική μελέτη δεν απεκάλυψε ουσιώδη ευ-
ρήματα στους συμμετέχοντες πέρα από ήπια διάταση των 
καρδιακών κοιλοτήτων σε δύο παιδιά. Τουναντίον, η αξονική 
στεφανιογραφία ανέδειξε την παρουσία αθηρωματικών πλακών 
σε τέσσερις από τους έξι συμμετέχοντες και ασβεστωμένες αθη-
ρωματικές πλάκες στην έκφυση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας 
και στο στέλεχος σε δύο παιδιά. Ασβέστωση της αορτικής ρίζας 
διαπιστώθηκε σε δύο συμμετέχοντες.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αξονική στεφανιογραφία 
χαμηλής δόσης υπερέχει της ηχωκαρδιογραφίας στην ανά-
δειξη υποκλινικής αθηροσκλήρωσης και προτείνουν να 
συμπεριλαμβάνεται στον έλεγχο ρουτίνας παιδιών με HoFH.

Υπνική άπνοια και καρδιαγγειακή θνητότητα
Azarbarzin A, Sands SA, Stone KL, et al. 

Eur Heart J. 2019;40:1149-1157

Ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας που χρησιμοποιείται ευρέως 

ως δείκτης του συνδρόμου της υπνικής άπνοιας δεν έχει προ-
βλεπτική αξία για καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι ερευνητές 
στην ανάλυση αυτή χρησιμοποίησαν έναν ποσοτικό δείκτη της 
υπνικής άπνοιας («φορτίο υποξυγοναιμίας») και διερεύνησαν την 
ενδεχόμενη συσχέτιση του με την καρδιαγγειακή θνητότητα. 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 2.743 άνδρες ηλικίας 76 ± 
5 ετών που συμμετείχαν στη μελέτη Outcomes of Sleep Disorders 
in Older Men (MrOS) και από 5.111 άνδρες και γυναίκες από τη 
μελέτη Sleep Heart Health Study (SHHS) ηλικίας 64 ± 11 ετών. 
Στους συμμετέχοντες εκτιμήθηκε το φορτίο υποξυγοναιμίας 
υπολογίζοντας τη διάρκεια των επεισοδίων αποκορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης κατά τον ύπνο. Αυτός ο δείκτης σχετίστηκε θε-
τικά με την καρδιαγγειακή θνητότητα (αναλογία κινδύνου 2,73 
και 1,96 για συμμετέχοντες με τη μεγαλύτερη τιμή έναντι της 
χαμηλότερης τιμής στις μελέτες MrOS και SHHS αντίστοιχα). 
Στη μελέτη MrOS βρέθηκε θετική συσχέτιση και για τη συνολική 
θνητότητα (Εικόνα 1).

ΕΙκόνΑ 1. Προσαρμοσμένες καμπύλες καρδιαγγειακής θνησιμό-
τητας βάσει του φορτίου υποξυγοναιμίας.
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Πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τα τεύχη του Αθηρώματος 
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

http://www.eelia.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι πέρα από τη συχνότητα, η 
διάρκεια και το βάθος του αποκορεσμού των απνοϊκών 
επεισοδίων κατά τον ύπνο που εκτιμώνται με το φορτίο 
υποξυγοναιμίας, σχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου 
και έχουν προγνωστική αξία για εμφάνιση καρδιαγγειακών 
επιπλοκών.
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

διάρκεια της εξέλιξης των ειδών και η μια γραμμή εξελίχθηκε 
ανεξάρτητα από την άλλη σε σημερινή απολιποπρωτεΐνη (α) 
στους σκαντζόχοιρους και στα πρωτεύοντα είδη.

Έτσι, στους σκαντζόχοιρους το γονίδιο του τύπου απολιπο-
πρωτεΐνης (α) προέρχεται από το διπλασιασμό του γονιδίου 
του πλασμινογόνου και στην αντιγραφή του αφαιρέθηκαν τα 
περισσότερα τμήματα εκτός του Kringle ΙΙΙ το οποίο αντιγρά-
φτηκε πολλές φορές.

Η Lp(a) πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Berg το 1963 
με τη χρήση ανοσολογικής μεθόδου, ο οποίος πίστευε ότι είναι 
μια παραλλαγή των σωματιδίων LDL11. Ο Berg εμβολίασε κουνέλια 
με ανθρώπινα σωματίδια LDL για να παρακολουθήσει αντιγόνα 
έναντι των β λιποπρωτεϊνών. Έτσι ανακάλυψε ότι τα αντιγόνα 
έναντι των LDL σωματιδίων δεν ανιχνεύονται σε όλα τα εξεταζό-
μενα κουνέλια. Αυτό το σύστημα ονομάστηκε Lp αναφέροντας 
στη λιποπρωτεΐνη. Η θετική απάντηση ονομάστηκε Lp(α+) και 
η αρνητική Lp(α-). Την ίδια εποχή βρέθηκε ότι το αντιγόνο της 
Lp(α) ανήκει στις πρωτεΐνες με πυκνότητα 1019-1063 g/l. 

Οι μελέτες οικογενειών ανέδειξαν ότι το Lp αντιγόνο καθο-
ρίζεται γενετικά και η Lp(a) βρέθηκε σε ποσοστό 30-40% των 
εξεταζομένων ατόμων. Έτσι, η Lp(a) θεωρήθηκε ότι καθορίζεται 
γενετικά και είναι γενετική παραλλαγή των LDL σωματιδίων. 

Το 1987 οι Macklean και συνεργάτες βρήκαν την αλληλουχία 
της απολιποπρωτεΐνης (α). 
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Παράγοντες που τροποποιούν 
τον συνολικό καρδιαγγειακό 
κίνδυνο

Εδώ και δεκαετίες, το αν κάποιος εξεταζόμενος θα λάβει 
αγωγή και συστάσεις για την πρόληψη ενός καρδιαγγειακού 
συμβάντος εξαρτάται από το συνολικό καρδιαγγειακό του κίν-
δυνο. Αυτός υπολογίζεται από το SCORE στην Ευρώπη και το 
ASCVD στις ΗΠΑ. Το κάθε ένα από αυτά είναι φτιαγμένο για τον 
πληθυσμό που απευθύνεται με πολλαπλές μεταξύ τους διαφορές. 
Αμφότερα όμως συμφωνούν πως πέραν από τους παράγοντες 
που εξετάζουν και για τους οποίους έχουν εξαιρετικά στατιστικά 
δεδομένα για το πόσο ανεβάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι τροποποιούν το συ-
νολικό κίνδυνο εφόσον ανευρεθούν και τον κάνουν υψηλότερο 
από ότι θα ήταν με την απλή μέτρηση του σκορ.

Στη λίστα αυτή τοποθετούνται η κοινωνικο-οικονομική κατά-
σταση, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου, 
η κοιλιακή παχυσαρκία, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, 
το σκορ ασβεστίου στην αξονική στεφανιογραφία, οι πλάκες 
στο τρίπλεξ καρωτίδων και το παθολογικό κνημοβραχιόνιος 
δείκτης (ΑΒΙ). 

Ο μόνος γενετικά καθορισμένος δείκτης που χρησιμοποιείται 
στην κλινική πράξη συνήθως είναι ο προσδιορισμός της Lp (α), 
μιας αθηρογόνου λιποπρωτεΐνης, τα επίπεδα της οποίας είναι 
γενετικά καθορισμένα, δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε (εκτός 
από τη χρήση των PCSK9 αναστολέων που τη μειώνουν σε ση-
μαντικό βαθμό), και απλά μας επιταχύνουν ή/και εντατικοποιούν 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

τη χρήση υπολιπιδαιμικής αγωγής. Η σύσταση για έλεγχο της 
κυμαίνεται από μία φορά στη ζωή όλων για να γίνει μία καλή 
σταδιοποίηση κινδύνου μέχρι τον έλεγχο μόνο σε περιπτώσεις 
αμφιβολίας για το αν πρέπει να αρχίσει κανείς φαρμακευτική 
αγωγή και με πιο στόχο σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου.

Τα σκορ είναι εξαιρετικά στατιστικά εργαλεία αλλά δυσκο-
λεύονται με λίγους δείκτες να αποτυπώσουν όλο το εύρος κιν-
δύνου ενός εξεταζόμενου. Όσο λιγότερες οι μεταβλητές τόσο 
πιο εύχρηστο το σκορ και καλύτερα στατιστικά τεκμηριωμένο.


