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Ορισμός
Ανεύρυσμα ονομάζεται η εντοπισμένη διάταση μιας αρτη-

ρίας σε ποσοστό άνω του 50% της φυσιολογικής διαμέτρου. 
Η πιο συνηθισμένη εντόπιση είναι η υπονεφρική μοίρα της 
κοιλιακής αορτής, η οποία φυσιολογικά έχει διάμετρο μέχρι 
2,2 cm στις γυναίκες και 2,4 cm στους άνδρες.

Η γενικευμένη διάταση μιας αρτηρίας με αύξηση της διαμέ-
τρου περισσότερο από το 50% του φυσιολογικού ονομάζεται 
εκτασία, ενώ η διάχυτη μεγέθυνση μιας αρτηρίας, αλλά μικρό-
τερη του 50%, ονομάζεται αρτηριομεγαλία.

Αιτιολογία
Η μεγάλη πλειοψηφία των ανευρυσμάτων της κοιλιακής 

αορτής είναι εκφυλιστικά. Η διαδικασία της εκφύλισης θεω-
ρούσαν παλαιότερα ότι οφειλόταν στην αρτηριοσκλήρυνση, 
σήμερα όμως θεωρείται ότι αποτελεί μία αυτόνομη νοσολο-
γική οντότητα, η παθοφυσιολογία της οποίας δεν έχει πλήρως 
διευκρινιστεί.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ανευρύ-
σματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) είναι το κάπνισμα (5x), το οικογε-
νειακό ιστορικό (1,9-4,4x), η ύπαρξη αθηροσκληρωτικής νόσου 
(1,7-3,8x) και η υπερχοληστερολαιμία (1,4-1,9x), ενώ, αντίθετα, 

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

οι διαβητικοί έχουν το μισό περίπου κίνδυνο εμφάνισης ΑΚΑ.
Η ηλικία συνδέεται με την εμφάνιση ΑΚΑ, με μία απότομη 

αύξηση του επιπολασμού μετά την ηλικία των 60 ετών και με 
ένα μέγιστο 6-9% στους άνδρες και 2-3% στις γυναίκες 80 ετών.

Κλινική εικόνα
Διάγνωση

Η φυσική εξέταση για ΑΚΑ θα πρέπει να γίνεται με αμφίχειρη 
ψηλάφηση στην περιοχή ύπερθεν του ομφαλού. Επειδή τα ΑΚΑ 
συνυπάρχουν με ανευρύσματα της ιγνυακής ή της μηριαίας 
αρτηρίας στο 15% των περιπτώσεων, ο εξεταστής θα πρέπει 
να αναζητά τέτοια ανευρύσματα σε κάθε ασθενή με ΑΚΑ.

Η σφύζουσα κοιλιακή μάζα θα πρέπει να διαφοροδιαγι-
γνώσκεται από όγκους ή κύστεις γύρω από την αορτή. Άλλες 
αιτίες ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων είναι η ελίκωση της 
αορτής και η εκσεσημασμένη οσφυϊκή λόρδωση, ενώ ψευδώς 
αρνητικά ευρήματα μπορεί να οφείλονται σε παχυσαρκία, 
ασκίτη ή αδυναμία συνεργασίας με τον ασθενή. Ως εκ τούτου, 
η ευαισθησία της κλινικής εξέτασης για τη διάγνωση ενός ΑΚΑ 
κυμαίνεται μεταξύ 33-100%, η ειδικότητα μεταξύ 75-100%, 
η θετική προγνωστική αξία μεταξύ 14-100% και η αρνητική 
προγνωστική αξία μεταξύ 63-100%. Η διαγνωστική ακρίβεια 
της κλινικής εξέτασης αυξάνεται με την αύξηση της διαμέτρου 
της αορτής, την αύξηση της ηλικίας, στους αδύνατους ασθενείς, 
στους άνδρες και όταν η εξέταση γίνεται ειδικά για ΑΚΑ.

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας ή η πλάγια ακτινογραφία της 
ΟΜΣΣ μπορεί επίσης να αποκαλύψουν την παρουσία ενός ΑΚΑ, 
αναδεικνύοντας μία λεπτή γραμμή ασβεστίου που αντιστοιχεί 
στο τοίχωμα του ΑΚΑ. Παρόλα αυτά, μόνο τα 2/3 των ΑΚΑ είναι 
ορατά στην απλή ακτινογραφία και μόνο στα 2/3 αυτών είναι 
δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος του ΑΚΑ.

Υπερηχογράφημα
Το υπερηχογράφημα μετράει με ακρίβεια το μέγεθος του 

ανευρύσματος σε 3 διαστάσεις (επιμήκη, προσθιοπίσθια και 
εγκάρσια) (Εικ. 1) και αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διά-
γνωση ενός ΑΚΑ, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο αλλά και 
την παρακολούθηση ασθενών με μικρά ΑΚΑ.

Μειονεκτήματα του υπερηχογραφήματος αποτελούν η 
αδυναμία του να εντοπίσει μία ρήξη και ένα οπισθοπεριτοναϊκό 
αιμάτωμα, ενώ η παχυσαρκία και ο αέρας εντός του εντέρου 

Ιωάννης Δ. Κακίσης
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μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα του υπερηχογραφήματος 
να προσφέρει εικόνες υψηλής ποιότητας ή να καθορίσει με 
ακρίβεια το ανώτερο όριο του ανευρύσματος και τη σχέση του 
με τις νεφρικές αρτηρίες.

Αξονική τομογραφία-αορτογραφία
Αν η διάμετρος του ανευρύσματος, όπως μετράται με το 

υπερηχογράφημα, είναι τέτοια ώστε να απαιτείται χειρουργική 
αποκατάσταση, το επόμενο βήμα είναι η αξονική τομογραφία, 
η οποία θα απεικονίσει όλες τις ανατομικές λεπτομέρειες που 
χρειάζονται για το σχεδιασμό της επέμβασης (Εικ. 2). Η αξο-
νική τομογραφία καθορίζει με ακρίβεια το κεντρικό όριο του 
ανευρύσματος και τη σχέση του με τις νεφρικές αρτηρίες, τη 
μέγιστη διάμετρο, την επέκτασή του στις λαγόνιες αρτηρίες, 
το πάχος και την έκταση του τοιχωματικού θρόμβου καθώς και 
την παρουσία αίματος εντός του θρόμβου (σημείο μηνίσκου), 

που θεωρείται σημείο επικείμενης ρήξης. Η υπολογιστική το-
μογραφία θα αποκαλύψει επίσης φλεβικές ανωμαλίες, όπως η 
οπισθοαορτική αριστερή νεφρική φλέβα και η αριστερή κάτω 
κοίλη φλέβα, ώστε να αποφευχθεί ο διεγχειρητικός τραυματι-
σμός τους. Φλεγμονώδη ανευρύσματα και οπισθοπεριτοναϊκές 
αιμορραγίες μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν.

Μειονεκτήματα της αξονικής τομογραφίας αποτελούν η 
έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, η χρήση ενδοφλέβιου σκι-
αγραφικού και το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το υπερη-
χογράφημα.

Ψηφιακή Αρτηριογραφία
Η αρτηριογραφία δεν μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια τη 

διάμετρο ή ακόμη και την παρουσία ενός ΑΚΑ, καθώς ο τοιχω-
ματικός θρόμβος μειώνει τη διάμετρο του αυλού που πληρούται 
με σκιαγραφικό. Για το λόγο αυτό, η ψηφιακή αρτηριογραφία 
έχει αντικατασταθεί πλήρως από την αξονική αρτηριογραφία.

Φυσική ιστορία και πρόγνωση
Το 1/3 περίπου των ασθενών με ΑΚΑ θα πεθάνουν από ρήξη, 

αν τα ανευρύσματά τους δεν αντιμετωπιστούν. Ο κυριότερος 
προγνωστικός παράγοντας ρήξης είναι αναμφίβολα η διάμε-
τρος του ανευρύσματος (Πίνακας 1). Αυτό είναι θεωρητικώς 
αναμενόμενο με βάση το νόμο του Laplace, σύμφωνα με τον 
οποίο η τάση που ασκείται στα τοιχώματα ενός κυλίνδρου είναι 
ανάλογη με την ακτίνα του κυλίνδρου. Άλλοι παράγοντες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο ρήξης είναι η αρτηριακή υπέρταση, η 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το κάπνισμα, η ύπαρξη 
οικογενειακού ιστορικού ΑΚΑ, η σακοειδής (σε αντίθεση με την 
ατρακτοειδή) διαμόρφωση του ΑΚΑ και ο ρυθμός αύξησης της 
διαμέτρου. Ο μέσος ρυθμός αύξησης της διαμέτρου ενός ΑΚΑ 
με αρχική διάμετρο 4-5,4 cm είναι 3 mm ετησίως.

Προσυμπτωματικός έλεγχος για ΑΚΑ
Οι πιο πρόσφατα εκδοθείσες οδηγίες (Ιούνιος 2014) είναι 

της US Preventive Services Task Force (USPSTF),1 σύμφωνα με 
τις οποίες:
•	Συνιστάται προσυμπτωματικός έλεγχος για ΑΚΑ, με υπερηχο-

γράφημα άπαξ, σε άνδρες 65-75 ετών, πρώην ή νυν καπνιστές
•	Συνιστάται επιλεκτικά προσυμπτωματικός έλεγχος για ΑΚΑ 

σε άνδρες 65-75 ετών, μη καπνιστές, σε συνεκτίμηση με 
άλλους παράγοντες κινδύνου, το ατομικό και το οικογενει-
ακό ιστορικό

•	Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εκτίμηση του πηλί-
κου οφέλους/κινδύνου από τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
γυναικών 65-75 ετών, πρώην ή νυν καπνιστριών

•	Συνιστάται να μην γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος για 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

ΕΙΚΟνΑ 1. Υπερηχογράφημα αορτής αποκαλύπτει ανεύρυσμα 
προσθιοπίσθιας διαμέτρου 5 cm.

ΕΙΚΟνΑ 2. Αξονική τομογραφία κοιλίας με IV σκιαγραφικό αποκα-
λύπτει ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής προσθιοπίσθιας διαμέτρου 6,9 
cm και εγκάρσιας 7,3 cm.

ΠΙνΑΚΑς 1. Εκτιμώμενος ετήσιος κίνδυνος ρήξης ΑΚΑ ανάλογα 
με τη διάμετρο

Διάμετρος αΚα (cm) ετήσιος κίνδυνος (%)
<4 0

4-5 0,5-5

5-6 3-15

6-7 10-20

7-8 20-40

>8 30-50
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Άγχος και Κατάθλιψη:  
Δυσμενής προγνωστικός δείκτης  
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά 
νοσήματα 
Η Αναγκαιότητα Θεραπευτικής 
Αντιμετώπισής τους

ΕΙςΑγωγΗ
Σήμερα τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη 

αιτία θανάτου παγκοσμίως, με 20 εκατομμύρια θανάτους κάθε 
χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί 
δραματικά, αναμένοντας να φτάσει τα 25 εκατομμύρια μέχρι 
το 2025. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν καθίσταται επιτακτική 
η ανάγκη μετατόπισης των παρεμβάσεων από τη θεραπεία 
στην πρόληψη, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού. Εκτός 
όμως από το κάπνισμα, την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη 
σωματικής άσκησης, την παχυσαρκία, την υπέρταση, την αυξη-
μένη χοληστερόλη, το σακχαρώδη διαβήτη και την επιβλαβή 
χρήση του αλκοόλ, κύριοι πλέον παράγοντες κινδύνου είναι, την 
σημερινή εποχή, η κατάθλιψη και το άγχος. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ότι και οι 
συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι όπως 
και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα 
της ζωής τους. Αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα πρόληψης, 
η θνητότητα, η θνησιμότητα και οι κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις των καρδιαγγειακών νοσημάτων θα αυξάνονται 
συνεχώς τις επόμενες δεκαετίες παρά το γεγονός της βελτίω-
σης της θεραπείας των νοσημάτων αυτών1. Το καρδιολογικά 
νοσήματα προκαλούν το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηρό-
τητας και αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου στις 
ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι ικανό 
να προκαλέσει άγχος σε μεγάλα τμήματα του γενικού πλη-
θυσμού. Ιδιαίτερα μάλιστα όσοι πάσχουν από οποιοδήποτε 
καρδιολογικό νόσημα είναι αναμενόμενο να αισθάνονται 
έντονα την απειλή του θανάτου. Το χαρακτηριστικό μάλιστα 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι ότι συχνά προκαλούν 
αιφνίδιο θάνατο. Ο φόβος αυτός προκαλεί συνεχή ψυχική 
καταπόνηση, άγχος και τελικά είναι δυνατό να οδηγήσει 
σε κατάθλιψη τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και άτομα από το 
συγγενικό του περιβάλλον2. 

αγχος ΚαΙ ΚαταΘλΙψΗ: ΔυςμενΗς προγνΩςτΙΚος 
ΔεΙΚτΗς ςε ΚαρΔΙολογΙΚους αςΘενεΙς

Η κλινική παρατήρηση δείχνει ότι η ύπαρξη κατάθλιψης, 

επιδεινώνει την έκβαση των καρδιολογικών νοσημάτων. 
Έτσι, σε μελέτη που έγινε μεταξύ νοσηλευομένων ασθε-
νών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, όσοι εμφάνιζαν 
μείζονα κατάθλιψη, σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-IIIR της 
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, βρέθηκε ότι είχαν 
τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερη θνητότητα σε περίοδο 
έξι μηνών, από άλλους ασθενείς, οι οποίοι δεν εμφάνιζαν 
κατάθλιψη3.

Σε άλλη μελέτη που έγινε σε νοσηλευόμενους με οξύ έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού 
Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά, η κατάθλιψη ήταν η 
συχνότερη ψυχική διαταραχή και ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 
24%. Η συχνότητα της μείζονος κατάθλιψης ήταν 5,4%, ενώ 
συνολικά και σε συννοσηρότητα με άλλη ψυχική διαταραχή 
ανήλθε σε 17,7%, δηλαδή 1 στους 5 εμφραγματίες έπασχε από 
μείζονα κατάθλιψη4. Το εύρημα αυτό μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς δεν συμμορφώνονται 
με τις οδηγίες των θεραπόντων γιατρών, γιατί αισθάνονται 
απελπισμένοι και επομένως δεν έχουν υψηλό κίνητρο προ-
κειμένου να ακολουθήσουν τις προτροπές των γιατρών για 
αλλαγή τρόπου ζωής και παρακολούθηση της καρδιακής 
λειτουργίας. Δεν έχουν το κουράγιο να αλλάξουν τρόπο 
ζωής και διατροφικές συνήθειες, δεν διαθέτουν το κίνητρο 
για να σταματήσουν το κάπνισμα. 

Η ύπαρξη κατάθλιψης μπορεί επίσης να επιδεινώσει την 
πρόγνωση των καρδιολογικών ασθενών με την επίδραση 
της στην ανοσολογική αντιδραστικότητα του οργανισμού. 
Έχει αποκαλυφθεί ότι υπάρχουν «γέφυρες» που συνδέουν 
τις ψυχικές λειτουργίες του εγκεφάλου με το ανοσολογικό 
σύστημα. Έχει αναφερθεί ότι η συναισθηματική καταπόνηση 
και η κατάθλιψη μειώνει τα Τ λεμφοκύτταρα, τις ανοσο-
σφαιρίνες καθώς και ομάδες ιντερλευκινών. Είναι επομέ-
νως προφανές ότι σε περιόδους ψυχικής καταπόνησης η 
ανοσολογική απαντητικότητα του ατόμου είναι μειωμένη 
και ανάλογα επηρεάζεται η καρδιακή λειτουργία. Γνωρί-
ζουμε ακόμα ότι οι ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη, 
εμφανίζουν άγχος, ως σύμπτωμα της νόσους τους. Είναι 
επιπλέον επιρρεπείς στην εκδήλωση άγχους, που μπορεί να 
οδηγήσει και σε πανικό. Έτσι, με ασήμαντη αφορμή, ένας 
καταθλιπτικός μπορεί να εκδηλώσει ταχυκαρδία, ταχύπνοια, 
αύξηση πίεσης και άλλες εκδηλώσεις από την διέγερση του 
αυτόνομου συμπαθητικού συστήματος. Αυτή η αύξηση των 
κατεχολαμινών, είναι επόμενο να επιβαρύνει την καρδιακή 
λειτουργία και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ένα νέο 
έμφραγμα, ή σε μια σοβαρή διαταραχή της αγωγιμότητας 
του μυοκαρδίου. Επομένως, μέσω του άγχους, η κατάθλιψη 
αποτελεί δυσμενή προγνωστικό δείκτη κάθε καρδιολογικού 
ή καρδιοχειρουργικού ασθενή2.

Η ςχεςΗ ΚαταΘλΙψΗς ΚαΙ ΙςχαΙμΙΚΗς 
ΚαρΔΙοπαΘεΙας

Η κατάθλιψη προκαλεί διέγερση με υπερλειτουργία του 
άξονα υποθαλάμου-επινεφριδίων, με αποτέλεσμα αύξηση 
των κορτικοστεροειδών και των κατεχολαμινών. Τα αυξημένα 
κορτικοστεροειδή ευοδώνουν την αθηροσκληρωτική διαδικα-
σία που οδηγεί σε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών από 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δρ. μαρία Δ. ςινανίδου
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
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αύξηση της χοληστερόλης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων 
στο αίμα. Η αύξηση των κατεχολαμινών μπορεί να προκαλέσει 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης καθώς και ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων με σχηματισμό θρόμβου πάνω στις αθηρωματι-
κές πλάκες και μεγαλύτερη στένωση της αρτηρίας. Ο θρόμβος 
μπορεί να σχηματισθεί και να μεγαλώσει σε μικρό χρονικό 
διάστημα με αποτέλεσμα το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η 
υπόθεση ότι η κατάθλιψη προκαλεί αυξημένη δραστηριότητα 
των αιμοπεταλίων του αίματος είναι βασική στη σχέση μεταξύ 
κατάθλιψης και θανάτου μετά από ισχαιμική καρδιοπάθεια. Οι 
ασθενείς με κατάθλιψη εμφανίζουν αυξημένο δείκτη φλεγμονής 
και ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων ή ελάττωση της μεταβλη-
τότητας της καρδιακής συχνότητας. Δυστυχώς η κατάθλιψη 
μπροστά στο καρδιαγγειακό πρόβλημα -υποδιαγιγνώσκεται 
και υποθεραπεύεται.

Η εΙΚονα του ανΘρΩπου που φΘανεΙ  
ςτο ΚαρΔΙολογΙΚο ΙατρεΙο με ςυμπτΩματα 
ΚαταΘλΙψΗς εΙναΙ ςυνΗΘΩς Η αΚολουΘΗ:
•	Έχει	μειωμένα	κίνητρα	για	συμπεριφορές	υγείας:	καπνίζει	

ή/και δεν κάνει σωματική άσκηση.
•	Η	διατροφή	του	δεν	είναι	η	ενδεδειγμένη.
•	Αισθάνεται	κοινωνικά	απομονωμένος.
•	Έχει	χρόνιο	άγχος	για	την	επιβίωσή	του.
•	Έχει	χαμηλή	αντίληψη	συναισθηματικής	υποστήριξης	από	

τους οικείους του.
•	Έχει	δυσλειτουργικούς	μηχανισμούς	άμυνας	στο	πρόβλημα	

της υγείας του (π.χ. άρνηση αποδοχής της κατάστασης της 
υγείας του).

•	Δεν	συμμορφώνεται	στις	οδηγίες	του	γιατρού.
•	Πάσχει	από	ανορεξία,	απώλεια	βάρους,	προβλήματα	ύπνου	

και μειωμένη ενέργεια.
•	Μπορεί	να	εμφανίζει	συμπτώματα	διαταραχής	πανικού	ή	

άγχους.
Η επίδραση της κατάθλιψης στον κίνδυνο θανάτου μετά 

από ισχαιμική καρδιοπάθεια πρέπει υποθετικά να εξετάζεται 
υπό το φως της υπερβολικής έντασης στην οποία εκτίθεται το 
σώμα λόγω του στρες. Το να πάσχει κανείς ταυτόχρονα από 
καρδιοπάθεια και κατάθλιψη πρέπει να είναι μια από τις πιο 

έντονες από απόψεως στρες καταστάσεις στις οποίες μπορεί 
να βρεθεί ένα άτομο4.

Η αναγΚαΙοτΗτα ΘεραπευτΙΚΗς αντΙμετΩπΙςΗς 
αγχους/ΚαταΘλΙψΗς

Η θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης, που σχετίζονται 
με τα καρδιολογικά νοσήματα και τις καρδιοχειρουργικές επεμ-
βάσεις ξεκινά από την έγκαιρη διάγνωση τους. Η αντίδραση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, συχνά επιδεινώνει την ψυχική 
κατάσταση των ασθενών. Ο γιατρός οφείλει να θεραπεύει ή και 
να προλαμβάνει την ψυχοπαθολογία, χειριζόμενος τις πηγές 
άγχους του ασθενούς του. Η ψυχοθεραπευτική του προσέγγιση 
είναι οπωσδήποτε εξατομικευμένη και προσανατολισμένη στις 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Αν ο καρδιολόγος, ο παθολόγος, 
ο γενικός γιατρός δεν αισθάνεται επαρκής στο χειρισμό του 
ασθενούς του, μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας, 
ψυχίατρο2. Η εκτίμηση των αναγκών των ασθενών με καρδι-
ολογική νόσο και η συστηματική προσέγγιση του άγχους και 
της κατάθλιψης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της θεραπείας, αφού επιτρέπουν την αποτελεσματική βιο-
ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ασθενών και την καλύτερη 
έκβαση της νόσου5.

ΒΙΒλΙογραφΙα

 1. Πρωινός Λόγος, Κατάθλιψη και άγχος «σκοτώνουν» την καρδιά. 
http://www.proinoslogos.gr/epikairotita, 29-9-2014

 2. Σακκάς, Π. Άγχος και κατάθλιψη σε καρδιολογικούς και καρδιοχει-
ρουργικούς ασθενείς, Στο: Κ. Σολδάτος (εκδ.) Άγχος και Κατάθλιψη: 
Εκδηλώσεις και αντιμετώπιση στη Γενική Ιατρική, Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, Αθήνα, 1999.

 3. Frasure Smith N, Lesperance F, Talajic M. Depression following 
myocardial Infraction. Impact on 6 months survival. JAMA 1993; 
270:1819-25.

 4. Πολυζόπουλος, Ε. Κατάθλιψη μετά το έμφραγμα. Πώς να μη σας πά-
ρει από κάτω. http://www.iatropedia.gr/articles/read/4692, 2013.

 5. Πολυκανδριώτη Μ. Διερεύνηση της επίπτωσης του άγχους και της 
κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία 
νόσο, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012.

το Διοικητικό ςυμβούλιο
της ελληνικής εταιρείας

λιπιδιολογίας, αθηροσκλήρωσης και αγγειακής νόσου  
σας εύχεται

Καλή ΑνΑσταση
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Η χορήγηση ανασετραπίμπης  
σε ασθενείς με ετερόζυγο οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία
Kastelein JJ, Besseling J, Shah S, et al
Lancet. 2015 (in press)

Σε ασθενείς με ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία 
τα επιθυμητά επίπεδα LDL-χολ δεν είναι πάντα εφικτό να επι-
τευχθούν με τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα. Οι αναστολείς της 
CETP (cholesteryl ester transfer protein) φαίνεται να ελαττώνουν 
την LDL-χολ όταν δίδονται σε συνδυασμό με στατίνες. Σκοπός 
της μελέτης REALIZE (Randomised Evaluation of Anacetrapib 
Lipid-modifying therapy in patients with Heterozygous Familial 
Hypercholesterolaemia) ήταν η διερεύνηση της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας της χορήγησης του αναστολέα 
της CETP, ανασετραπίμπη, σε ασθενείς με ετερόζυγο οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία.

Πρόκειται για μια πολυκεντρική, διπλή-τυφλή φάσης 3 
μελέτη στην οποία συμμετείχαν 26 κέντρα σε εννέα χώρες. 
Στη μελέτη συμμετείχαν γονιδιακά επιβεβαιωμένοι πάσχοντες 
από ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία χωρίς καρδι-
αγγειακή νόσο με επίπεδα LDL-χολ >100 mg/dL ή πάσχοντες 
από καρδιαγγειακή νόσο με επίπεδα LDL-χολ >70 mg/dL υπό 
θεραπεία. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν 2:1 στη λήψη 100 
mg ανασετραπίμπης ή εικονικού φαρμάκου για 52 εβδομάδες. 
Πρωτογενές τελικό σημείο της μελέτης ήταν η ποσοστιαία 
μεταβολή από τα αρχικά επίπεδα της LDL-χολ.

Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη 204 έλαβαν ανασε-
τραπίμπη και 102 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στο πέρας της 
περιόδου χορήγησης της ανασετραπίμπης παρατηρήθηκε 
κατά 36% μείωση της LDL-χολ σε επίπεδα 81 από 128 mg/dL 
(Εικόνα), έναντι αύξησης των επιπέδων της LDL-χολ από 132 σε 
135 mg/dL με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς 
υπό ανασετραπίμπη εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων σε μη στατιστικά σημαντικό επίπεδο, 
χωρίς όμως αυξημένα ποσοστά διακοπής του φαρμάκου λόγω 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

 � Συμπερασματικά, η χορήγηση ανασετραπίμπης για ένα έτος 
σε ασθενείς με ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία 
ήταν καλά ανεκτή και οδήγησε σε ελάττωση των επιπέδων 
της LDL-χολ. Οι συγγραφείς προτείνουν το σχεδιασμό μελετών 
για τη διερεύνηση της επίδρασης της αγωγής στην εμφάνιση 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια  
της αλιροκουμάμπης σε ασθενείς  
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Cannon CP, Cariou B, Blom D, et al
Eur Heart J. 2015 (in press)

Παρά τη διαδεδομένη χρήση εντατικής θεραπείας με στα-
τίνες πολλοί υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενείς με 
υπερχοληστερολαιμία δεν πετυχαίνουν τους επιθυμητούς 
στόχους της LDL-χολ. Η μελέτη ODYSSEY COMBO II σχεδιάστη-
κε για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
της χορήγησης του ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος 
έναντι της PCSK-9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9) 
αλιροκουμάμπης σε σύγκριση με εζετιμίμπη ως επιπρόσθετη 
θεραπευτική αγωγή στη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης.

Η μελέτη COMBO II είναι μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη 
μελέτη της αλιροκουμάμπης έναντι της εζετιμίμπης. Συμμετεί-
χαν 720 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με αυξη-

Επιμέλεια:
χρήστος μιχαλακέας
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Καρδιολογικής 
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

λουκιανός ραλλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΕΙΚΟνΑ. Μέση εκατοστιαία μεταβολή της LDL-χολ και HDL-χολ με τη 
χορήγηση 100 mg ανασετραπίμπης σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
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Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 8 ελλΗνΙΚΗ εταΙρεΙα λΙπΙΔΙολογΙας αΘΗροςΚλΗρΩςΗς ΚαΙ αγγεΙαΚΗς νοςου 
Εκπαιδευτικα Σεμινάρια: 
• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

2 Απριλίου 2015, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

• Παράγοντες κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος 2015
30 Απριλίου – 3 Μαΐου 2015, Μονεμβάσια, Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου

• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις
19-21 Ιουνίου 2015, Ζαρούχλα Αχαΐας, Ξενοδοχείο STYGA 

 8 18ο πανελλΗνΙο ςυνεΔρΙο λΙπΙΔΙολογΙας, αΘΗροςΚλΗρΩςΗς ΚαΙ αγγεΙαΚΗς νοςου
22-24 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

μένα επίπεδα LDL-χολ παρά τη λήψη μέγιστης ανεκτής δόσης 
στατίνης οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε υποδόρια χορήγηση 75 
mg αλιροκουμάμπης ανά δύο εβδομάδες και εικονικό από του 
στόματος φάρμακο ή σε λήψη 10 mg εζετιμίμπης και υποδόρια 
ένεση εικονικού φαρμάκου. 

Την 24η εβδομάδα θεραπείας οι ασθενείς που έλαβαν 
αλιροκουμάμπη εμφάνισαν κατά 50,6 ± 1,4% ελάττωση των 
επιπέδων της LDL-χολ έναντι 20,7±1,9% στους ασθενείς που 
έλαβαν εζετιμίμπη (διαφορά 29,8±2,3%, p <0,0001). Τα επίπε-
δα της LDL-χολ μετά την 24η εβδομάδα ήταν κατά μέσο όρο 
50±1,5 mg/dL στους ασθενείς που έλαβαν αλιροκουμάμπη και 
81±1,9 mg/dL στους ασθενείς που έλαβαν εζετιμίμπη. Γενικά, 
το υπό μελέτη φάρμακο ήταν καλά ανεκτό από τους ασθενείς.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η χορήγηση αλιροκουμάμπης 
σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κίνδυνου είναι αποτελε-
σματικότερη στην ελάττωση της LDL-χολ από την εζετιμίμπη 
με παρόμοιο προφίλ ασφαλείας.

Μόρια HDL με αυξημένη ποσότητα 
χοληστερόλης σχετίζονται με  
την αθηρωμάτωση των καρωτίδων 
Qi Y, Fan J, Liu J, et al.
J Am Coll Cardiol. 2015;65:355-63

Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι μόρια HDL με αυξη-

μένη ποσότητα χοληστερόλης έχουν αρνητική επίδραση στην 
αντιαθηρογόνο δράση της HDL. Εντούτοις δεν είναι σαφές αν 
τα μόρια αυτά σχετίζονται με ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης σε 
ανθρώπους.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση των μορίων 
της HDL που περιέχουν μεγάλη ποσότητα χοληστερόλης με την 
πρόοδο της αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων αρτηριών σε 
άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο. Για το σκοπό αυτό μετρήθηκε 
ο λόγος μορίων χοληστερόλης (HDL-C) ανά μόριο (particle) HDL 
(λόγος HDL-C/HDL-P) με χρήση μαγνητικής σπεκτροσκοπίας 
σε 930 συμμετέχοντες ηλικίας 45-74 ετών. Οι συμμετέχοντες 
υπεβλήθησαν σε μέτρηση των καρωτιδικών πλακών και αξι-
ολογήθηκε η πρόοδος της αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων 
σε σχέση με το λόγο HDL-C/HDL-P. 

Η αρχική τιμή του λόγου HDL-C/HDL-P ήταν 46,4 ± 9,3 κατά 
μέσο όρο (εύρος τιμών 23,8 έως 86,9). Μετά από 5 έτη παρα-
κολούθησης φάνηκε ότι συμμετέχοντες με τιμή λόγου HDL-C/
HDL-P στο ανώτερο τεταρτημόριο (≥53,0) εμφάνιζαν κατά 56% 
μεγαλύτερη πρόοδο της αθηρωμάτωσης των καρωτίδων και 
κατά 9,4 mm2 μεγαλύτερη επιφάνεια καρωτιδικής πλάκας σε 
σύγκριση με συμμετέχοντες με λόγο HDL-C/HDL-P <41,0. 

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι μόρια HDL με μεγάλη ποσότητα 
χοληστερόλης σχετίζονται με την πρόοδο της αθηροσκλήρω-
σης με ανεξάρτητο τρόπο, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την 
αποτυχία πρόσφατων μελετών να αναδείξουν όφελος από την 
αύξηση της HDL-χολ με χρήση φαρμάκων. Ο συνδυασμός της 
περιεκτικότητας σε χοληστερόλη και του αριθμού των μορίων 
φαίνεται ότι καθορίζουν τις αντιαθηρογόνες ιδιότητες της HDL.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr

Πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τα τεύχη του Αθηρώματος 
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

http://www.eelia.gr
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

ΑΚΑ σε γυναίκες που δεν έχουν καπνίσει.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της SVS,2 αν ο προσυμπτωματικός 

έλεγχος αποκαλύψει διάμετρο αορτής:
•	2,6-2,9 cm, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος ανά 5-ετία
•	3,0-3,4 cm, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος ανά 3-ετία
•	3,5-4,4 cm, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος ανά έτος
•	4,5-5,4 cm, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος ανά 6-μηνο.

Θεραπεία
Ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία ενός ΑΚΑ είναι η χει-

ρουργική αποκατάσταση (ανοικτή ή ενδαγγειακή). Τα κύρια 
ερωτήματα, ως εκ τούτου, είναι το πότε και το πώς θα αντιμε-
τωπιστεί ένα ΑΚΑ.

Ενδείξεις χειρουργικής (ανοικτής ή ενδαγγειακής) 
αντιμετώπισης

Ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης έχουν:2
8 Τα συμπτωματικά ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, εκείνα 

δηλαδή που συνοδεύονται από κοιλιακό άλγος ή οσφυ-
αλγία

8 Τα σακοειδή ανευρύσματα
8 Τα ασυμπτωματικά ανευρύσματα κοιλιακής αορτής δια-

μέτρου >5,4 cm 
8 Ενδεχομένως τα ασυμπτωματικά ανευρύσματα κοιλιακής 

αορτής διαμέτρου 5,0-5,4 cm σε νέους, υγιείς ασθενείς, 
ιδιαίτερα σε γυναίκες.
Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες, η Aneurysm Detection and 

Management (ADAM) και η United Kingdom Small Aneurysm 
Trial (UKSAT), έχουν συγκρίνει την άμεση ανοικτή χειρουργική 
αποκατάσταση με την παρακολούθηση για ασθενείς με ανευρύ-
σματα κοιλιακής αορτής διαμέτρου 4-5,4 cm. Και οι δύο μελέτες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άμεση ανοικτή χειρουργική 
αποκατάσταση ενός ανευρύσματος κοιλιακής αορτής <5,5 
cm δεν βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών σε σχέση με την 
παρακολούθηση. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι και στις 
δύο μελέτες, ένα ποσοστό ασθενών άνω του 70% από την 
ομάδα παρακολούθησης, τελικά χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Το επόμενο ερώτημα είναι αν το όριο των 5,5 cm ισχύει και 
για την ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ΑΚΑ ή αν η μικρότερη 
θνητότητα που συνοδεύει την ενδαγγειακή αποκατάσταση θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει την αποκατάσταση και μικρότερων 
ΑΚΑ. Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες, η Comparison of Surveil-
lance Versus Aortic Endografting for Small Aneurysm Repair 
(CAESAR) και η Positive Impact of Endovascular Options for 
treating Aneurysms Early (PIVOTAL) έχουν συγκρίνει την άμεση 
ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων διαμέτρου 4,1-5,4 
cm και 4-5 cm, αντίστοιχα, με την υπερηχογραφική παρακο-
λούθηση. Και οι δύο μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
άμεση ενδαγγειακή αποκατάσταση των μικρών ΑΚΑ δεν πλεο-
νεκτεί της παρακολούθησης. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί 
ότι, στη μελέτη CAESAR, το 60% των ασθενών στην ομάδα 
παρακολούθησης τελικά χρειάστηκαν αποκατάσταση, ενώ το 
16% των ασθενών έχασαν τη δυνατότητα της ενδαγγειακής 
αποκατάστασης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Ανοικτή χειρουργική ή ενδαγγειακή αποκατάσταση
Τέσσερις τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συγκρίνει την 

περιεγχειρητική και τη μεσοπρόθεσμη θνητότητα ασθενών 

που υποβάλλονται σε ανοικτή ή ενδαγγειακή αποκατάσταση 
ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής. Σε ότι αφορά την περιεγχει-
ρητική θνητότητα, σε 3 από τις μελέτες αυτές διαπιστώθηκε 
ότι ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της ενδαγγειακής 
αποκατάστασης: 1,7% έναντι 4,7% στη μελέτη EVAR 1,3 1,2% 
έναντι 4,6% στη μελέτη DREAM4 και 0,5% έναντι 3,0% στη 
μελέτη OVER.5 Στη μελέτη ACE,6 η διαφορά δεν ήταν στατιστι-
κώς σημαντική: 0,6% έναντι 1,3%, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά 
όμως τη μεσοπρόθεσμη θνητότητα από όλα τα αίτια, και οι 4 
μελέτες συμφωνούν ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση μειώνει τη διάρκεια της 
επέμβασης, την απώλεια αίματος, την παραμονή στη ΜΕΘ, την 
παραμονή στο νοσοκομείο και τις αναπνευστικές επιπλοκές, 
αλλά συνδέεται με περισσότερες επανεπεμβάσεις, κυρίως για 
την αποκατάσταση ενδοδιαφυγών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλα τα ΑΚΑ κατάλ-
ληλα για ενδαγγειακή αποκατάσταση. Ανατομικά κριτήρια 
καταλληλότητας περιλαμβάνουν ένα μήκος κεντρικού αυχένα 
τουλάχιστον 1 cm, διάμετρο αυχένα μικρότερη από 32 mm, 
γωνίωση του αυχένα μικρότερη από 60 μοίρες και γωνίωση 
των λαγονίων αρτηριών μικρότερη από 90 μοίρες.

Συντηρητική θεραπεία
Δεν υπάρχει συντηρητικό μέσο το οποίο να μπορεί να ανα-

στρέψει ένα ήδη σχηματισμένο ανεύρυσμα. Τα συντηρητικά 
μέσα έχουν ως στόχο την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης 
του μεγέθους του ανευρύσματος και τη μείωση του κινδύνου 
ρήξης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συμβουλεύουμε 
όλους τους ασθενείς με ΑΚΑ να διακόψουν το κάπνισμα και 
να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Στα φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί, 
αλλά δεν έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, περιλαμ-
βάνονται τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, η δοξυκυκλίνη και 
διάφοροι συνθετικοί αναστολείς των μεταλλοπρωτεϊνασών.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

Δ. ρίχτερ, MD, FESC, FAHA
Διευθυντής Β’ Καρδ. Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών 
Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ

Στατίνες και σακχαρώδης 
διαβήτης 
Ποια η κλινική σημασία  
της συσχέτισης αυτής;

Μολονότι για τα πρώτα 15 χρόνια ύπαρξης των στατινών 
στην καθημερινή κλινική πράξη, ανησυχούσαμε μόνο για 
παρενέργειες όπως η αύξηση των τρανσαμινασών και οι 
μυαλγίες, τα τελευταία πέντε χρόνια αναγνωρίστηκε πως 
οι στατίνες διευκολύνουν ή επιταχύνουν την εμφάνιση 
σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). 

Η πρώτη μελέτη που άνοιξε αυτό το ερώτημα ήταν 
η JUPITER με ροσουβαστατίνη 20 mg έναντι εικονικού 
φαρμάκου, που έδειξε 9% αύξηση σχετικού κινδύνου για 
εμφάνιση ΣΔ στα 2 έτη. Αφού μετά από αυτό το εύρημα 
εξετάστηκαν ως προς το ερώτημα αυτό τα δεδομένα όλων 
των προηγούμενων μεγάλων μελετών, φάνηκε πως η ροσου-
βαστατίνη, η ατορβαστατίνη και η σιμβαστατίνη εμφάνιζαν 
αυξημένα ποσοστά  εμφάνισης ΣΔ συγκριτικά με το εικονικό 
φάρμακο σε αντίθεση με πραβαστατίνη, φλουβαστατίνη 
και λοβαστατίνη. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη σχέση οφέλους-κινδύνου, 
με βάση τη μετανάλυση των CTT, για κάθε 255 άτομα που 
θα λάβουν στατίνη έναντι εικονικού φαρμάκου για 4 έτη 
θα έχουμε ένα επιπλέον κρούσμα εμφάνισης ΣΔ ενώ ταυ-
τόχρονα θα έχουμε 5,4 λιγότερους θανάτους ή εμφράγματα 
μυοκαρδίου. Ακόμη όπου υπήρξε σύγκριση ισχυρής στα-
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τίνης με πιο ήπια στατίνη είχαμε περισσότερα περιστατικά 
εμφάνισης ΣΔ στην ομάδα της ισχυρότερης στατίνης. 

Η μόνη στατίνη που έκανε κλινική μελέτη σχετικά με 
την εμφάνιση ΣΔ ήταν η πιταβαστατίνη, όπου φαίνεται να 
μειώνει την εμφάνιση ΣΔ έναντι εικονικού φαρμάκου, αλλά 
τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί πλήρως 
(μελέτη J-PREDICT) και η μελέτη έγινε μόνο σε Ιάπωνες και 
όχι σε καυκάσιους.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ανθρώπους με αυ-
ξημένη πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ, ήδη ελαφρά αυξημένο 
σάκχαρο αλλά όχι σε επίπεδα διαβητικού, παχυσαρκία, 
μεταβολικό σύνδρομο κτλ και γι’ αυτό θεωρείται πως επι-
ταχύνει την εμφάνιση ΣΔ και δεν την προκαλεί, διότι μιλάμε 
για έναν πληθυσμό ο οποίος έχει ήδη υψηλή πιθανότητα να 
αναπτύξει τη νόσο. 

Η αιτία του φαινομένου αυτού είναι ακόμα άγνωστη αλλά 
απασχολεί έντονα σήμερα ερευνητικά όσους ασχολούνται 
με το χώρο αυτό. Αυτό που τονίζουν όλες οι επιστημονικές 
εταιρείες είναι ότι η εμφάνιση ΣΔ σε άτομο που λαμβάνει 
στατίνη δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση λόγο διακοπής 
της στατίνης. Η στατίνη θα πρέπει να συνεχίζεται γιατί 
τα οφέλη του ασθενούς με ΣΔ εξακολουθούν να είναι 
σημαντικά.


