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ΕΙσΑγωγΗ
Η διακοπή του καπνίσματος είναι μία συνεχής διαδικασία η 

οποία απαιτεί το συνδυασμό συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας 
και φαρμακευτικής αγωγής με υποκατάστατα νικοτίνης, βου-
προπιόνη ή βαρενικλίνη. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται 
στην αγορά προϊόντα για διακοπή του καπνίσματος που 
απευθύνονται σε ασθενείς οι οποίοι προσπαθούν από μόνοι 
τους να διακόψουν το κάπνισμα χωρίς να επισκεφθούν ειδικό 
γιατρό και να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο (e-cigarette) διαφημίζεται ως αποτελε-
σματικό μέσο για τη διακοπή του καπνίσματος και κυκλοφορεί 
στην αγορά με πολλούς υποστηρικτές αλλά και αρκετούς 
αμφισβητίες. Η κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων τα 
τελευταία χρόνια, ως μέσο για την αποφυγή των βλαβερών επι-
πτώσεων του καπνίσματος, έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση 
αλλά και ερωτηματικά. Αυτό που πολλές φορές επισημαίνεται 
είναι ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι το καλύτερο προϊόν αν 
προωθεί τη διακοπή του καπνίσματος αλλά το χειρότερο αν 
προωθεί τη χρήση νικοτίνης μεταξύ μη καπνιστών.

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΒΑσΙκόσ σχΕδΙΑσΜόσ Τόυ ΗλΕκΤρόνΙκόυ ΤσΙγΑρόυ
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή 

διανομής νικοτίνης (electronic nicotine delivery device, ENDD) 
η οποία λειτουργεί με μπαταρία και μοιάζει φαινομενικά με 
το συμβατικό τσιγάρο. Το τσιγάρο περιέχει νικοτίνη σε υγρή 
μορφή την οποία μετατρέπει σε ατμό τον οποίο εισπνέει ο 
ασθενής μέσω της συσκευής.

Ο βασικός σχεδιασμός του ηλεκτρονικoύ τσιγάρου είναι 
γενικά παρόμοιος σε όλες τις εταιρίες. Αποτελείται από ένα 
πλαστικό σωλήνα, ένα ηλεκτρονικό στοιχείο θέρμανσης, 
ένα φυσίγγιο που περιέχει νικοτίνη, προπυλενική γλυκόλη 
και νερό, μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και ένα 
θάλαμο ατμοποίησης με μία μεμβράνη για την αποβολή των 
διαφόρων άχρηστων συστατικών. Κάποια ηλεκτρονικά τσιγάρα 
έχουν ένα φως στην άκρη τους που ανάβει όταν ο χρήστης 
εισπνέει, ώστε να μοιάζει με την καύτρα του πραγματικού 
τσιγάρου που καίγεται. 

Η περιεκτικότητα της νικοτίνης του φυσιγγίου ποικίλλει 
μεταξύ των κατασκευαστών, αλλά και στην ίδια εταιρία και 
συχνά στο διάλυμα αυτό προστίθενται χημικά πρόσθετα και 
αρώματα. Η προπυλενική γλυκόλη είναι το χημικό πρόσθετο 
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του τεχνητού καπνού, 
ώστε το ηλεκτρονικό να μοιάζει με πραγματικό τσιγάρο 
στην εμφάνιση. Το διάλυμα του φυσιγγίου θερμαίνεται, όταν 
ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό στοιχείο θέρμανσης, και δημι-
ουργεί καπνό που εισπνέεται από το χρήστη. Με τον τρόπο 
αυτό, η νικοτίνη από τους πνεύμονες φτάνει πολύ γρήγορα 
στον εγκέφαλο.

Νίκος Ιωακειμίδης
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής 
Καρδιολογικής Κλινικής 
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Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Αλήθειες και μύθοι  
για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
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Τα νεότερης γενιάς ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι περισσότερο 
αποτελεσματικά από της πρώτης γενιάς, ωστόσο απελευθε-
ρώνουν νικοτίνη πιο αργά σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα. 
Οι χρήστες των ηλεκτρονικών τσιγάρων αναγκάζονται να 
καπνίζουν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση 
με τα συμβατικά και συνεπώς εισπνέουν μεγαλύτερες ποσό-
τητες νικοτίνης. 

γΙΑΤΙ Τό πρόΤΙΜόυν όΙ νΕόΙ;
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, 

σε άτομα όλων των ηλικιών ακόμα και στη χώρα μας που 
εξακολουθεί να κατέχει και τη θλιβερή πρωτιά στο κάπνισμα. 
Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου τριπλασιάζεται ανά 
έτος και φθάνει σήμερα διεθνώς στο 3% έως 7% του γενικού 
πληθυσμού και στο 1,9% στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό 
επίσης ότι η χρήση τους μεταξύ των μαθητών γυμνασίου και 
λυκείου στις ΗΠΑ τριπλασιάσθηκε το 2014, ενώ αντίθετα το 
κάπνισμα τσιγάρων μειώθηκε. Στην Ελλάδα το 16,6% των 
παιδιών ηλικίας 15 ετών έχουν πειραματιστεί τουλάχιστον 
μία φορά με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οι 
περισσότεροι που εξακολουθούν να 
το χρησιμοποιούν είναι αυτοί που εκ 
των προτέρων ήταν παραδοσιακοί κα-
πνιστές. Δυστυχώς, η προώθηση των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων στα παιδιά 
και τους εφήβους μπορεί να ενισχύσει 
το μήνυμα ότι το κάπνισμα δεν είναι 
επικίνδυνο αυξάνοντας τον κίνδυνο 
εξάρτησης από τη νικοτίνη. 

ΜπόρΕΙ νΑ ΒόΗθΗσΕΙ σΤΗ δΙΑκόπΗ  
Τόυ κΑπνΙσΜΑΤόσ; 

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι αρκετά ελκυστικό στον 
καπνιστή επειδή μιμείται το κανονικό τσιγάρο χωρίς τις ανε-
πιθύμητες ενέργειες από τα βλαπτικά συστατικά του καπνού 
και ανακουφίζει άμεσα τον καπνιστή από τα συμπτώματα 
στέρησης. Τα δεδομένα ωστόσο που υπάρχουν για την αποτε-
λεσματικότητά τους όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος 
είναι μάλλον αντιφατικά. Το 81% από έναν μεγάλο πληθυσμό 
ανέφερε πλήρη αποχή από το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων 
μετά από 10 μήνες μέσο χρόνο χρήσης ηλεκτρονικού τσιγά-
ρο. Σε άλλη μελέτη επίσης παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που 
καθημερινά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν 6 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διακόψουν το κάπνισμα 
σε σχέση με τους μη χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αντί-
θετα, σε πολύ πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 
πληθυσμό 1.000 καπνιστών επί ένα έτος διαπιστώθηκε ότι οι 
καπνιστές που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα, είχαν 
κατά μέσο όρο 49% μικρότερη πιθανότητα να μειώσουν το 
κάπνισμα και 59% μικρότερη πιθανότητα να το κόψουν τελεί-
ως, σε σχέση με όσους ποτέ δεν έκαναν χρήση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου. Δύο πολύ πρόσφατες μελέτες τέλος με ένα χρόνο 
παρακολούθησης έδειξαν αντιφατικά αποτελέσματα όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα στη διακοπή του καπνίσματος. 

Στους καπνιστές που δεν είχαν σκοπό να διακόψουν το 
κάπνισμα, η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού τσιγάρου με ή χωρίς 
νικοτίνη, μείωσε την κατανάλωση τσιγάρων και διατήρησε τη 
διακοπή καπνίσματος χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη συγκεκριμένη μελέτη ένα 
σχετικά μικρό ποσοστό συνέχισε να μη χρησιμοποιεί τσιγάρα 
και μέχρι την 52η εβδομάδα της μελέτης. 

Η αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε 
σχέση με τη διαδερμική χορήγηση νικοτίνης αποδείχτηκε 
μέτρια. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι στους 6 μήνες μόνο 7,3% 
με ηλεκτρονικό τσιγάρο, 5,8% με patch νικοτίνης, και 4,1% με 
εικονικό (placebo) ηλεκτρονικό τσιγάρο διέκοψαν το κάπνισμα. 
Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες με τις κλασικές φαρμα-
κευτικές ουσίες με έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και 
Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για τη διακοπή 
του καπνίσματος όπως η βουπροπιόνη και η βαρενικλίνη.

Τo κάπνισμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το αποτέ-
λεσμα της εξάρτησης της νικοτίνης. Είναι μία συνήθεια που 
περιλαμβάνει ένα τελετουργικό που κάθε καπνιστής σχετίζει με 
την καθημερινότητά του. Η διακοπή του καπνίσματος με ένα 
προϊόν που μοιάζει με το συμβατικό τσιγάρο ίσως να αντικα-
ταστήσει εν μέρει κάποιες από τις συνήθειες που σχετίζονται 
με το κάπνισμα, δεν αλλάζει όμως τον τρόπο ζωής και σκέψης 

των καπνιστών μακριά από το τσιγά-
ρο. Οργανισμοί υγείας έχουν οδηγηθεί 
στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα 
που υπάρχουν μέχρι στιγμής που να 
υποστηρίζουν ή να είναι εναντίον 
της χρησιμοποίησης των συσκευών 
απελευθέρωσης νικοτίνης από τους 
ενήλικες δεν είναι επαρκή. Αντίθετα, 
οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύ-
νονται να ακολουθούν μεθόδους με 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και φαρμακευτικές 
ουσίες που έχουν έγκριση από το FDA. 

ΕΙνΑΙ ΑσφΑλΗσ Τρόπόσ δΙΑκόπΗσ  
Τόυ κΑπνΙσΜΑΤόσ; 

Οι πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες επιδράσεις μετά το 
κάπνισμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι η ξηροστομία, 
ο ερεθισμός του φάρυγγα και ο ξηρός βήχας. Στη διεθνή βι-
βλιογραφία οι περιπτώσεις πνευμονολογικών προβλημάτων 
που έχουν συσχετιστεί με το κάπνισμα είναι σπάνιες, ωστόσο 
πρόκειται για μη προβλέψιμες και δυνητικά πολύ σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

Όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις του καπνίσματος ηλε-
κτρονικού τσιγάρου στην καρδιακή λειτουργία οι μελέτες που 
συναντάμε στη βιβλιογραφία δεν είναι πολλές (Πίνακας). Σε 
γενικές γραμμές, για τους περισσότερους τύπους ηλεκτρονικού 
τσιγάρου η επίδραση στην αρτηριακή πίεση και την καρδιακή 
συχνότητα δεν ήταν σημαντική. Επίσης, σε αντίθεση με το 
κάπνισμα ενός συμβατικού τσιγάρου, η διαστολική λειτουργία 
και η σκληρότητα της αορτής δεν επηρεάζονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. 

Επίδραση της νικοτίνης και των υπολοίπων 
συστατικών 

Το Βρετανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πρόσφατα 
μετά από συγκεκριμένες μελέτες ότι για τους καπνιστές, το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι κατά 95% λιγότερο βλαπτικό σε 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Ο ρόλος των τριγλυκεριδίων  
στην αθηρογένεση

Τα τριγλυκερίδια για μεγάλο διάστημα αποτελούν πεδίο 
συζήτησης μεταξύ των ειδικών για το αν αποτελούν ένα βι-
οδείκτη εκτίμησης ή εμπλέκονται άμεσα στην εμφάνιση της 
καρδιαγγειακής νόσου. Το 1976, με την παγκόσμια αύξηση 
της παχυσαρκίας, της αντίστασης στην ινσουλίνη και του 
σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, άρχισαν να καθορίζονται 
τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και μόλις το 2002 το NCEP 
και το ATP III αναγνώρισαν τα τριγλυκερίδια ως παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
και καθόρισαν τους θεραπευτικούς στόχους.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα τριγλυκερίδια αποτελούν το πιο 
προβληματικό μόριο των λιπιδίων, όσον αφορά στη μέτρησή 
τους, επειδή έχουν περίεργη κατανομή, μεγάλη διαφορο-
ποίηση η οποία αυξάνει όσο αυξάνουν τα επίπεδά τους, και 
παρουσιάζει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την HDL-χολ 
και την απολιποπρωτεΐνη AI1.

Δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένος ο μηχανισμός με τον 
οποίο τα τριγλυκερίδια οδηγούν στην αθηρογένεση. Έχουν 
όμως περιγραφεί διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους η 
υπερτριγλυκεριδαιμία σαν ανεξάρτητος παράγοντας εμπλέ-
κεται, και αυτοί είναι: τα αυξημένα κατάλοιπα (remnants) των 
χυλομικρών και των VLDL, η γένεση μικρών-πυκνών LDL, η 
χαμηλή HDL-χολ και η παρέμβαση των τριγλυκεριδίων στην 
πηκτικότητα του αίματος μέσω της αυξημένης δραστηριότη-
τας του παράγοντα PAI-1 και VIIc, καθώς και της αύξησης της 
ενεργοποίησης της θρομβίνης.

Από διάφορες μελέτες παρατήρησης έχει βρεθεί ότι η 
υπερτριγλυκεριδαιμία είναι συνδεδεμένη με μεγαλύτερη επί-
πτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ήδη από τη μελέτη 
Framingham Heart Study2 σε 5.127 ασθενείς χωρίς ιστορικό 
στεφανιαίας νόσου είδαν ότι όσο αύξαναν τα επίπεδα των  τρι-
γλυκεριδίων τόσο αύξανε ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισής της 
(με μεγαλύτερο κίνδυνο για επίπεδα μεταξύ 250-400 mg/dL). 
Μάλιστα, από την ίδια μελέτη, φάνηκε ότι οι γυναίκες είναι πιο 
ευαίσθητες στην υπερτριγλυκεριδαιμία, και η μετα-ανάλυση 
17 προοπτικών μελετών (11.089 γυναίκες και 65.863 άνδρες) 
έδειξε ότι για κάθε αύξηση των τριγλυκεριδίων κατά 89 mg/
dL, ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου αυξάνει στους 
άνδρες κατά 30% ενώ στις γυναίκες κατά 69%2,3.

Επιπλέον φαίνεται ότι μάλλον είναι παράγοντας κινδύνου 
ανεξάρτητος από τα επίπεδα της HDL-χολ, όπως έδειξε μια 
μελέτη από τον Hopkins PN et al6, ο οποίος ανέλυσε 653 
ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νό-
σου και 1029 υγιείς, και βρήκε ότι ακόμα και όταν η HDL-χολ 
ήταν πάνω από 50 mg/dL, αν τα επίπεδα των τριγλυκερίδια 

αύξαναν πάνω από 300 mg/dL, ο κίνδυνος ήταν αυξημένος. 
Επίσης, από τη μετα-ανάλυση 29 μελετών όπου συμμετείχαν 

10.158 άτομα με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (είχαν εξαιρε-
θεί οι αλκοολικοί, οι γυναίκες σε θεραπεία με οιστρογόνα και 
οι ασθενείς με χυλομικροναιμία), βρέθηκε γραμμική συσχέτιση 
με τον κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου7.

Επιπλέον και η μετανάλυση 33 μελετών που αφορού-
σαν την καρδιαγγειακή θνητότητα (17.018 θάνατοι μεταξύ 
726.030 ατόμων) και 38 μελετών για θανάτους από όλες τις 
αιτίες (58.419 θάνατοι μεταξύ 330.566 ατόμων), έδειξε σαφή 
αύξηση της θνητότητας όταν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων 
ήταν υψηλότερα από 200 mg/dL8.

Από τις μελέτες PROVE IT και TIMI 22, με 4.162 ασθενείς με 
επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο, οι οποίοι ελάμβαναν αγωγή 
με υψηλές δόσεις στατινών και είχαν πετύχει το θεραπευτικό 
τους στόχο, όσον αφορά την LDL-χολ <70 mg/dL, εάν τα 
τριγλυκερίδια ήταν άνω των 150 mg/dL, ο υπολειπόμενος 
κίνδυνος ήταν υψηλότερος (16,5%)9.

Γνωρίζουμε πλέον ότι η πρωτοπαθής υπερτριγλυκεριδαιμία 
οφείλεται σε γενετικούς πολυμορφισμούς και βάσει αυτών 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασιλική Ν. Γιαννακοπούλου
Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, Τζάνειο Νοσοκομείο

Μετα-ανάλυση 29 μελετών που δείχνουν ότι τα επίπεδα  
τριγλυκεριδίων είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου  

για καρδιαγγειακά νοσήματα

Μετα-ανάλυση με περισσότερα από 1 εκατ. άτομα  
που επιβεβαιώνει τη σύνδεση των τριγλυκεριδίων  

πλάσματος με το θάνατο
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υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων μη νηστείας ήταν εκτεθειμένες 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Επιπλέον από τη μετανάλυση 68 προοπτικών μελετών 
με 302.430 άτομα4 χωρίς αγγειακή νόσο φάνηκε ότι τόσο τα 
αυξημένα τριγλυκερίδια νηστείας όσο και τα μη νηστείας, 
αποτελούν έναν ισχυρό δείκτη αυξημένου κινδύνου για 
καρδιαγγειακή νόσο.

Φαίνεται πως τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων μη νη-
στείας και μεταγευματικών δύνανται να συσχετισθούν με την 
καρδιαγγειακή νόσο. Αυτή η μεταβολική διαταραχή οφείλεται 
κυρίως στην υπερπαραγωγή ή το μειωμένο καταβολισμό των 
πλούσιων σε τριγλυκερίδια λιποπρωτεϊνών σαν αποτέλεσμα 
είτε διαφόρων γενετικών διαταραχών, είτε σαν αποτέλεσμα 
προϋπαρχουσών παθήσεων, ιδιαίτερα της παχυσαρκίας και 
της αντίστασης στην ινσουλίνη. Η συγκέντρωση των τριγλυ-
κεριδίων στις μεταγευματικές καταστάσεις προκαλούν τη 
δημιουργία μικρών-πυκνών LDL, του οξειδωτικού stress, της 
φλεγμονής και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, και είναι 
γνωστό ότι όλα αυτά αποτελούν αυξημένο κίνδυνο για την 
εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η υπετριγλυκεριδαιμία είναι μια ετερογενής διαταραχή 
του μεταβολισμού, με όχι απόλυτα προς το παρόν ξεκαθα-
ρισμένη σχέση με την αθηροσκλήρωση. φαίνεται όμως να 
είναι ένας ισχυρός δείκτης για την εκτίμηση του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου και ίσως στο μέλλον να αποδειχθεί ότι 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.

ΒΙΒΛΙοΓραΦΙα
1. Miller M, Stone NJ, Ballantyne C, et al. Triglycerides and Cardio-

vascular Disease. A Scientific Statement From the American Heart 
Association. Circulation 2011;123:2292-333.

2. Castelli WP. Epidemiology of triglycerides: a view from Framing-
ham. Am J Cardiol 1992;70:3H-9H.

3. Hokanson JE. The Framingham Heart Study. Curr Cardiol Rep 
2002;4:488-93.

4. Di Angelantonio, Sarwar N, Perry P, et al. Major lipids, apolipopro-
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JAMA 2007;298:309-16.

6. Hopkins PN, Wu LL, Hunt SC, et al. Plasma triglycerides and type III 
hyperlipidemia are independently associated with premature fa-
milial coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2005;45:1003-12.

7. Sarwar N, Danesh J, Eiriksdottir G, et al. Triglycerides and the 
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262,525 participants in 29 Western prospective studies. Circu-
lation 2007;115:450-8.

8. Liu J, Zeng FF, Liu ZM, et al. Effects of blood triglycerides on cardi-
ovascular and all-cause mortality: a systematic review and meta-
analysis of 61 prospective studies. Lipids Health Dis 2013;12:159.

9. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive versus mod-
erate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. 
N Engl J Med 2004;350:1495-504.

10. Langsted A, Freiberg JJ, Tybjaerg-Hansen A, et al. Nonfasting 
cholesterol and triglycerides and association with risk of myo-
cardial infarction and total mortality: the Copenhagen City Heart 
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γίνεται και η κατηγοριοποίησή της. Εδώ ανήκει η Τύπου Ι 
υπερλιποπρωτεϊναιμία που οφείλεται σε δυσλειτουργία 
της LPL (λιποπρωτεϊνική λιπάση), ή της απολιποπρωτεΐνης CII 
με κλινικές εκδηλώσεις ήδη από την παιδική ηλικία και πολύ 
αυξημένο κίνδυνο για παγκρεατίτιδα. Τελευταία έχουν περι-
γραφεί και μεταλλάξεις στους πολυμορφισμούς της APOA5 και 
του GPIHBP1. Η οικογενής Συνδυασμένη Υπερλιπιδαιμία 
που οφείλεται σε υπερπαραγωγή της απολιποπρωτεΐνης Β 
(πιθανόν λόγω μεταλλάξεων των πολυμορφισμών των APOA1/
C3/A4/A5). Η οικογενής Τύπου ΙΙΙ Υπερτριγλυκεριδαιμία ή 
δυσβηταλιποπρωτεΐναιμία οφειλόμενη σε αύξηση των VLDL, 
με επίπεδα τριγλυκεριδίων που κυμαίνονται από 200-500 mg/
dL. Είναι γενετικά πολύ ετερογενής και συνήθως είναι δευτε-
ροπαθής της παχυσαρκίας ή της αντίστασης στην ινσουλίνη1.

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δευ-
τεροπαθείς υπερτριγλυκεριδαιμίες, οι οποίες προκαλούνται 
από τις ακόλουθες παθήσεις:
•	Δίαιτα πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες
•	Παχυσαρκία
•	Εγκυμοσύνη
•	Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ
•	Σακχαρώδης Διαβήτης
•	Μεταβολικό σύνδρομο
•	Νεφρική δυσλειτουργία
•	Φάρμακα (ισοτρετινοΐνη, κορτικοειδή, αντιικά οιστρογόνα, 

υδροχλωροθειαζίδη, β-αναστολείς, αναστολείς πρωτεασών, 
αντιψυχωτικά)

•	Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
•	Ανεπάρκεια λιποπρωτεϊνικής λιπάσης
•	Υποθυρεοειδισμός
•	Λυσοσωμικά νοσήματα
•	Νοσήματα γλυκογόνου (τύπου 1 γλυκογονίαση).

Παγκοσμίως, τυπικά μετράμε τα τριγλυκερίδια μετά από 
8-12 ώρες νηστείας. Στο δυτικό κόσμο όμως αυτό αποτελεί 
ένα στιγμιαίο φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά 16-18 ώρες περίπου, 
οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια μεταγευματική κατάσταση, 
άρα ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα μπορούσε 
να είναι ο ρόλος των τριγλυκεριδίων μη νηστείας και των 
μεταγευματικών στην εκδήλωση της καρδιαγγειακής νόσου.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση έχει γίνει από τον Karpe το 
1999, ο οποίος είδε πως όταν χορήγησε ένα λιπαρό γεύμα σε 
υγιή άτομα και σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή με αντίσταση 
στην ινσουλίνη, και οι δύο ομάδες αύξησαν τα τριγλυκερίδιά 
τους. Οι μεν πρώτοι περίπου στις 3 ώρες, αλλά στις 8 ώρες τα 
επανέφεραν στην αρχική τους τιμή. Οι δε δεύτεροι αργούν 
λίγο να τα αυξήσουν (στις 4 ώρες) και να τα επαναφέρουν, 
αλλά ποτέ στα αρχικά τους επίπεδα.

Από την μετανάλυση της μελέτης Copenhagen City Heart 
Study10, η οποία έγινε σε γενικό πληθυσμό με 7.585 άνδρες 
και 6.394 γυναίκες (ηλικίας 20-93 ετών για 28 έτη) φάνηκε, σε 
μικρό δείγμα 66 ατόμων όπου υπήρχαν μετρήσεις τριγλυκε-
ριδίων μη νηστείας και ήταν αυξημένα, ο σχετικός κίνδυνος 
για εμφάνιση καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας 
ήταν μεγαλύτερος.

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα από τη μελέτη Women´s 
Health Study,5 στην οποία εκτιμήθηκε ο καρδιαγγειακός 
κίνδυνος σε 26.509 υγιείς γυναίκες που παρακολούθησαν 
για 11,4 έτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές που είχαν 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων και κίνδυνος για αιμορραγικό 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ungprasert P, Matteson EL, Thongprayoon C.

Stroke 2016;47:356-64

Η πιθανή σχέση ανάμεσα στη λήψη μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και στην εμφάνιση αιμορ-
ραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) δεν έχει τεκ-
μηριωθεί.  Η παρούσα μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης 
είχε ως στόχο της αποσαφήνιση της πιθανής αυτής συσχέτισης.

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από δέκα μελέτες που διερεύ-
νησαν τη λήψη ΜΣΑΦ και παρουσίαζαν αναλογία κινδύνου 
για εμφάνιση αιμορραγικού ΑΕΕ ανάμεσα σε άτομα που 
ελάμβαναν αντιφλεγμονώδη αγωγή και άτομα που δεν έκαναν 
χρήση ΜΣΑΦ.  

Φάνηκε ότι συνολικά η χρήση ΜΣΑΦ σχετιζόταν με μικρή, 
μη στατιστικά σημαντική, αύξηση του σχετικού κινδύνου για 
εμφάνιση αιμορραγικού ΑΕΕ κατά 9%. Στην ξεχωριστή, όμως, 
ανάλυση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων η δικλοφενάκη 
και η μελοξικάμη έδειξαν θετική συσχέτιση με την εμφάνιση 
αιμορραγικού ΑΕΕ (αύξηση του σχετικού κινδύνου κατά 27%). 
Η ροφεκοξίμπη φάνηκε ότι σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου 
κατά 35%, αλλά στατιστικά μη σημαντική.

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε γενικές γραμμές η χρήση 
των ΜΣΑΦ δεν φαίνεται να σχετίζεται με αξιόλογη αύξηση 
του κινδύνου εμφάνισης αιμορραγικού ΑΕΕ, με εξαίρεση τη 
μελοξικάμη και τη δικλοφενάκη.

Η περιοδοντίτιδα αυξάνει την επίπτωση 
του εμφράγματος μυοκαρδίου
Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, et al.

Circulation 2016;133:576-83

Η παρουσία περιοδοντίτιδας είναι συνήθης σε ασθενείς 
με καρδιαγγειακή νόσο, όμως η συσχέτιση ανάμεσα στις 
δύο αυτές καταστάσεις δεν έχει αποσαφηνισθεί και αποτελεί 

αντικείμενο διαφωνίας. Η μελέτη PAROKRANK (Periodontitis 
and Its Relation to Coronary Artery Disease) αξιολόγησε την 
πιθανή αιτιολογική σχέση ανάμεσα στην περιοδοντική νόσο 
και την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 805 ασθενείς με πρώτη 
εκδήλωση εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) και 805 υγιή άτομα 
σταθμισμένα για ηλικία και φύλο. Οι συμμετέχοντες υπεβλήθη-
σαν σε οδοντιατρική εξέταση και σε πανοραμική ακτινογραφία 
για τον καθορισμό και τη βαθμονόμηση περιοδοντικής νόσου 
(μέτρια ή σοβαρή ανάλογα με το ποσοστό απώλειας οστού). 
Παράλληλα, συγκεντρώθηκε και αξιολογήθηκε ένας μεγάλος 
αριθμός πιθανών συγχυτικών παραγόντων.

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης 
έδειξε ότι η παρουσία περιοδοντικής νόσου ήταν συχνότε-
ρη σε ασθενείς με ιστορικό ΕΜ (43% έναντι 33%, p<0,001). 
Ο λόγος κινδύνου για την παρουσία περιοδοντικής νόσου 
ως παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση ΕΜ ήταν 1,49 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης, 1,21-1,83). Μετά από ομαλοποίηση 
για άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου φάνηκε 
ότι η περιοδοντική νόσος αυξάνει κατά 28% τον κίνδυνο 
εκδήλωσης πρώτου ΕΜ. 

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ακτινογραφικά επιβεβαιω-
μένη περιοδοντική νόσος σχετίζεται θετικά με την εμφάνιση 
ΕΜ ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου.

Η διάρκεια της θεραπείας με στατίνη 
σχετίζεται με την αγγείωση  
της καρωτιδικής πλάκας
O’Brien KD, Hippe DS, Chen H, et al.

Atherosclerosis 2016;245:74-81

Η νεοαγγείωση της αθηρωματικής πλάκας σχετίζεται με 
είσοδο λιποπρωτεϊνών και λευκοκυττάρων στην πλάκα και 
έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας πιθανής ρήξης αυτής. Μια 
παράμετρος που αξιολογείται με μαγνητική τομογραφία (Vp) 
έχει φανεί ότι σχετίζεται με την πυκνότητα της νεοαγγειογέ-
νεσης της αθηρωματικής πλάκας. Η υπολιπιδαιμική αγωγή 
έχει συνδεθεί με ελάττωση της αγγείωσης της αθηρωματικής 
πλάκας σε ζωικά μοντέλα. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η 
νεοαγγείωση των καρωτίδων σε ασθενείς υπό στατίνη.

Η αγγείωση της αθηρωματικής πλάκας της καρωτίδας αρτη-
ρίας αξιολογήθηκε σε 98 συμμετέχοντες στη μελέτη AIM-HIGH 
με χρήση μαγνητικής τομογραφίας. Η ανάλυση των εικόνων 
από το μαγνητικό συντονισμό έγινε από προσωπικό που δε 
γνώριζε τα κλινικά δεδομένα των ασθενών και ακολούθησε 
συσχετισμός των αποτελεσμάτων με τη διάρκεια της υπολιπι-
δαιμικής αγωγής και άλλους κλινικούς παράγοντες κινδύνου. 

Οι ασθενείς της μελέτης ελάμβαναν στατίνη για χρονικό 
διάστημα μικρότερο του έτους (21%), 1-5 έτη (40%) και >5 
έτη (39%). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, η μικρή διάρκεια 
λήψης στατίνης, το μεταβολικό σύνδρομο, ο δείκτης μάζας 

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»
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σώματος και η λιποπρωτεΐνη (α) σχετίσθηκαν με αυξημένες 
τιμές Vp. Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι η 
βραχεία διάρκεια της θεραπείας με στατίνη και τα αυξημένα 
επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) σχετίστηκαν με μεγαλύτερο 
ποσοστό νεοαγγείωσης της πλάκας. 

 � Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η διάρκεια της θεραπείας 
με στατίνη σχετίζεται με την υποστροφή της αγγείωσης της 
αθηρωματικής πλάκας και προτείνουν μακροπρόθεσμες 
μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο αυτό 
προστατεύει από τη ρήξη της πλάκας.

Εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
και καρδιαγγειακή νοσηρότητα
Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al.

N Engl J Med 2015;373:2103-16

Οι πλέον κατάλληλοι στόχοι αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) για την 
ελάττωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας 
σε ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) δεν έχουν απο-
σαφηνισθεί. Η μελέτη SPRINT αξιολόγησε την επίδραση της 
εντατικής αντιϋπερτασικής θεραπείας έναντι της συμβατικής 
ρύθμισης της ΑΠ σε 9.361 άτομα αυξημένου καρδιαγγειακού 
κινδύνου, αλλά χωρίς ΣΔ. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην ομάδα 
της εντατικής αντιϋπερτασικής θεραπείας στην οποία ο στόχος 
για την ΑΠ ήταν <120 mm Hg, ενώ στην ομάδα της συμβατικής 
θεραπείας ο στόχος ήταν <140 mm Hg. Πρωταρχικό τελικό 
σημείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση οξέος στεφανιαίου συν-
δρόμου συμπεριλαμβανομένου εμφράγματος μυοκαρδίου, 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας 
και καρδιαγγειακού θανάτου. 

H μελέτη διεκόπη πρώιμα μετά από παρακολούθηση 3,2 
ετών, διότι οι ασθενείς στο σκέλος της εντατικής θεραπείας 
(μέση ΑΠ = 121,4 mm Hg) εμφάνιζαν κατά 25% λιγότερα 
καρδιαγγειακά επεισόδια και κατά 27% χαμηλότερη συνολι-
κή θνητότητα έναντι της συμβατικής θεραπείας (μέση ΑΠ = 
136,2 mm Hg) [Εικόνα 1]. Οι ασθενείς με εντατική ρύθμιση της 
ΑΠ εμφάνισαν περισσότερα επεισόδια υπότασης, συγκοπής, 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και οξείας νεφρικής βλάβης. 

 8 εΛΛΗΝΙΚΗ εΤαΙρεΙα ΛΙπΙΔΙοΛοΓΙαΣ αΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ ΚαΙ αΓΓεΙαΚΗΣ ΝοΣοΥ 
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 
• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

31 Μαρτίου 2016, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
• Παράγοντες κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος 2016

19–22 Μαΐου 2016, Μονεμβάσια, Ξενοδοχείο Lazaretto
• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016, Σύρος

 8 19ο παΝεΛΛΗΝΙο ΣΥΝεΔρΙο ΛΙπΙΔΙοΛοΓΙαΣ, αΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ ΚαΙ αΓΓεΙαΚΗΣ ΝοΣοΥ
13–15 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΕΙκόνΑ 1. Ασθενείς με εντατική αντιυπερτασική αγωγή εμφάνιζαν 
κατά 27% χαμηλότερη συνολική θνητότητα έναντι ασθενών με συμ-
βατική αντιυπερτασική θεραπεία.

 � Συμπερασματικά, σε μη-διαβητικούς ασθενείς υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου η εντατική ρύθμιση της ΑΠ σε 
επίπεδα <120 mm Hg οδηγεί σε βελτίωση της καρδιαγγει-
ακής νοσηρότητας και θνητότητας, αλλά με περισσότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία συγκριτικά με το 
περισσότερο χαλαρό στόχο της συστολικής ΑΠ <140 mm Hg.

Συμβατική αντιυπερτασική 
θεραπεία

Εντατική αντιυπερτασική 
θεραπεία

Σχετικός κίνδυνος με εντατική αντιυπερτασική 
θεραπεία 0,73 (95% Cl, 0,60-0,90)
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

σχέση με το συμβατικό τσιγάρο. Ωστόσο ο FDA εξέφρασε 
την ανησυχία πως εκτός από τη διανομή νικοτίνης, ο καπνός 
ίσως να μεταφέρει και άλλα πιθανώς επιβλαβή συστατικά. 
Αναλύσεις έδειξαν πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να 
περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, όπως νιτροζαμίνες, στοιχεία 
του καπνού πιθανώς επιβλαβή στον άνθρωπο, όπως η αναβα-
σίνη και η βήτα νικοτυρίνη καθώς και τοξικά χημικά, όπως η 
διεθυλενική γλυκόλη που είναι συστατικό που χρησιμοποιείται 
σε αντιψυκτικά. Σε αναλύσεις που έχουν γίνει τα επίπεδα των 
τοξικών αυτών παραγόντων ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις 
9 έως 450 φορές λιγότερο σε σχέση με αυτές που υπάρχουν 
στα συμβατικά τσιγάρα. Ακόμη είναι γνωστό ότι τα νεότερα 
“δεύτερης γενιάς” με υψηλό δυναμικό ηλεκτρονικά τσιγάρα 
πιθανόν να θέτουν τους χρήστες τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
για την υγεία τους λόγω της έκθεσης σε πιο υψηλά επίπεδα 
καρβονυλικών συμπλόκων. 

Η ασφάλεια της διανομής της νικοτίνης με το μηχανισμό 
του ηλεκτρονικού τσιγάρου χρήζει ακόμη επιστημονικής 
επαλήθευσης και οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου 
δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί επαρκώς. Λόγω της έλλειψης 
ρυθμιστικών πλαισίων και επιτήρησης, η ποιότητα των ηλε-
κτρονικών τσιγάρων, το ποσό της νικοτίνης που φθάνει τελικά 
στον οργανισμό και τα στοιχεία του διαλύματος της φύσιγγας 
ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των διαφόρων εταιρειών. Με βάση 
τα στοιχεία των κατασκευαστών, το περιεχόμενο σε νικοτίνη 
ανά 1 φύσιγγα μπορεί να ποικίλει από 6 έως και 24 mg ενώ κατά 
μέσο όρο 1 τσιγάρο οδηγεί σε απορρόφηση 1 mg νικοτίνης 
από τον οργανισμό. Ωστόσο, έχουν βρεθεί έως και 100 mg 
νικοτίνης ανά φύσιγγα. Επομένως, όσον αφορά τη νικοτίνη 
οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν τον κίνδυνο δηλητηρίασης από 
νικοτίνη καθώς μεγάλες ποσότητες νικοτίνης δηλαδή 0,5-1,0 
mg ανά Kg βάρους σώματος μπορεί να είναι θανατηφόρο. Η 

πΙνΑκΑσ: Επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε παραμέτρους 
της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής λειτουργίας 

Καρδιά και αγγεία επίδραση 
Αρτηριακή πίεση Αύξηση κυρίως της 

διαστολικής πίεσης 
Καρδιακή συχνότητα Αύξηση στα 5 πρώτα λεπτά, 

ανάλογη με αυτή του 
κανονικού τσιγάρου 

Διαστολική καρδιακή λειτουργία Χωρίς σημαντική επίδραση 
Λειτουργικότητα των αρτηριών Αύξηση της αορτικής 

σκληρίας, σε μικρότερο βαθμό 
από αυτή του κανονικού 
τσιγάρου

Αθηρωμάτωση και θρόμβωση Δεν υπάρχουν δεδομένα 

πνεύμονες 
Μονοξείδιο του άνθρακα Καμία επίδραση 
Κορεσμός οξυγόνου Αντιφατικά μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα
Εκπνεόμενο μονοξείδιο αζώτου Αύξηση τα 5 πρώτα λεπτά 
Αντίσταση αεραγωγών Σημαντική αύξηση (κατά 18%) 

νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προϊόντα του 
καπνού (2014), η οποία από το 2016 θα εφαρμοστεί υπο-
χρεωτικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, θέτει νέους όρους στις 
ρυθμιστικές αρχές και εισάγει ορισμένες προφυλάξεις όσον 
αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα θα πρέπει να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα νικοτίνης 
2 ml τα μιας χρήσης και 10 ml για τα επαναγεμιζόμενα πολλών 
χρήσεων. Για μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νικοτίνης θα πρέπει 
να υπάρχει έγκριση σε φαρμακευτικό πλαίσιο. Επιπλέον οι 
συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων υποχρεωτικά θα 
φέρουν προειδοποιήσεις για την υγεία ενώ οι οδηγίες χρήσης 
θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον εθισμό και την 
τοξικότητα της νικοτίνης καθώς επίσης κατάλογο όλων των 
ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και την περιεκτικότητα 
σε νικοτίνη. 

συΜπΕρΑσΜΑΤΑ
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο προτείνεται ως ένας ελκυστικός 

τρόπος για τη διακοπή του καπνίσματος. Παρόλα αυτά τα 
αποτελέσματα όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος 
είναι αντιφατικά καθώς ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από τη 
συνήθεια και μπορεί εύκολα να μεταπέσει πάλι στο κάπνισμα 
κανονικού τσιγάρου σε κάθε ευκαιρία. Επιπλέον, δεν έχει 
αποδειχθεί ότι υπερτερούν έναντι των άλλων (με έγκριση από 
τον FDA) μεθόδων διακοπής καπνίσματος. Η ασφάλεια του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου παραμένει αμφιλεγόμενη καθώς δεν 
υπάρχουν μακροχρόνιες και σωστά σχεδιασμένες κλινικές 
μελέτες που να διασφαλίζουν τη χρήση του. όι καπνιστές 
που έχουν αποφασίσει να διακόψουν το κάπνισμα δεν 
θα πρέπει ανταλλάξουν ένα καρκινογόνο προϊόν με ένα 
άλλο, αλλά να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους διακοπής 
καπνίσματος που έχουν αποδειχθεί πως είναι ασφαλείς και 
αποτελεσματικές. Αν επιλέξουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο αποφυγής του 
κανονικού τσιγάρου και όχι ως ένα μέσο υποκατάστασης 
της νικοτίνης. 
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Αποτελέσματα της μελέτης 
EMPA-REG Outcomes. Τι αλλάζει 
στο χώρο της αντιδιαβητικής 
αγωγής και της καρδιαγγειακής 
πρόληψης;

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέ-
της EMPA-REG Outcomes (Zinman B, et al. N Engl J Med 
2015;373:2117-28), που εξέτασε τις επιδράσεις της εμπαγλιφλο-
ζίνης (ενός αναστολέα της συνμεταφοράς νατρίου-γλυκόζης 
στον νεφρό) στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα 
των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 με υψηλό 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν 10 mg ή 25 mg εμπαγλιφλοζίνης ή εικονικό φάρμακο μία 
φορά την ημέρα. Το πρωτεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο 
ήταν ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, μη θανατηφόρο 
έμφραγμα του μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό 
επεισόδιο, συνολικά και για τις δύο ομάδες εμπαγλιφλοζίνης 
έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Το βασικό δευτε-
ρεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο ήταν, επιπροσθέτως του 
κυρίως, η νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη. Επί συνόλου 7020 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία (διάμεσος χρόνος παρακο-
λούθησης 3,1 έτη) το πρωτεύον καταληκτικό σημείο συνέβη 
σε 490 από 4687 ασθενείς (10,5%) στη συνολική ομάδα που 
έλαβε εμπαγλιφλοζίνη, και σε 282 από 2333 ασθενείς (12,1%) 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (σχετικός κίνδυνος για 
την ομάδα εμπαγλιφλοζίνης: 0,86, 95,02% διάστημα εμπιστο-
σύνης: 0,74 - 0,99, p=0,04 για ανωτερότητα). Δεν υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στα ποσοστά εμ-

φράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά 
στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης διαπιστώθηκαν σημαντικά 
χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια (3,7%, 
έναντι 5,9% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου, 38% μείωση 
του σχετικού κινδύνου), νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια 
(2,7% και 4,1%, αντίστοιχα, 35% μείωση του σχετικού κινδύ-
νου), και του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (5,7% και 8,3%, 
αντίστοιχα, 32% μείωση του σχετικού κινδύνου). Δεν υπήρχε 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων στο βασικό δευτε-
ρεύον καταληκτικό σημείο (p=0,08 για υπεροχή). Μεταξύ των 
ασθενών που έλαβαν εμπαγλιφλοζίνη, υπήρχε ένα αυξημένο 
ποσοστό γεννητικών λοιμώξεων, αλλά χωρίς αύξηση άλλων 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 

συμπερασματικά, οι ασθενείς με σδ τύπου 2 σε υψηλό 
κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια που έλαβαν εμπαγλι-
φλοζίνη, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, είχαν χαμη-
λότερο ποσοστό του πρωτεύοντος σύνθετου καταληκτικού 
σημείου καρδιαγγειακής έκβασης και του θανάτου από 
οποιαδήποτε αιτία, όταν το υπό μελέτη φάρμακο προστέ-
θηκε στη συνήθη αγωγή για τον διαβήτη. Η ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων αυτών μένει να διευκρινιστεί, δεδομένου 
ότι η γλυκαιμική ρύθμιση ήταν παρόμοια και δεν μειώθηκαν 
ούτε τα εμφράγματα του μυοκαρδίου ούτε τα εγκεφαλικά 
επεισόδια.


