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Τις τελευταίες δεκαετίες, η παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις 
επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των ενηλίκων καθώς 
συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση και επιβάρυνση χρόνιων 
ασθενειών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(ΠΟΥ), πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια (39%) άνθρωποι (άνω 
των 18 ετών) παγκοσμίως είναι υπέρβαροι, εκ των οποίων 600 
εκατομμύρια παχύσαρκοι (13%). Σε διεθνές επίπεδο, η παχυ-
σαρκία εμφανίζει αυξητικές τάσεις με την πάροδο των ετών και 
προβλέπεται να συνεχίσει να αποτελεί μείζονα κίνδυνο για την 
εμφάνιση χρόνιων ασθενειών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η καρδιαγγειακή νόσος και η υπέρταση1.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ την Ελλάδα, τα επίπεδα 
παχυσαρκίας εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά, με το ποσοστό 
των υπέρβαρων ατόμων να φτάνει το 53,7% και το ποσοστό 
των παχύσαρκων το 20,1%. Μεταξύ των δυο φύλων, ο επιπολα-
σμός των υπέρβαρων ανδρών είναι υψηλότερος, με ποσοστό 
59,7%, έναντι των γυναικών που φτάνει το 47,9%. Αντίθετα, 
τα ποσοστά παχυσαρκίας, μεταξύ των ανδρών και των γυναι-
κών κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα, 20,4% και 19,9% 
αντίστοιχα2. Σε δημοσίευση της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, φαίνεται ότι 
ο επιπολασμός του υπέρβαρου, περί τα μέσα της δεκαετίας 
του 2000, ήταν 53% στους άνδρες και 31% στις γυναίκες, ενώ 
ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 20% τους άνδρες και 
15% στις γυναίκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κορύφωση του 
επιπολασμού παρατηρήθηκε στους 40-50 ετών άνδρες και 
στις 50-59 ετών γυναίκες3.

Δεδομένου ότι η παχυσαρκία προέρχεται από το συνδυασμό 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της γενετικής προδιάθεσης 
του ατόμου αλλά και των περιβαλλοντικών συνθηκών που 
ζει4, παράγοντες που αφορούν το κοινωνικο-οικονομικό και 
το φυσικό περιβάλλον σχετίζονται με τον επιπολασμό της 
παχυσαρκίας και την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών. Στο πλαίσιο 
αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στους δήμους της ευρύτερης 
περιοχής του λεκανοπεδίου της Αττικής, για τη διερεύνηση 
της σχέσης των κοινωνικο-περιβαλλοντικών παραγόντων με 
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την παχυσαρκία. Στη συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρήθηκε η 
γεωγραφική αποτύπωση του φαινομένου της παχυσαρκίας 
των ενηλίκων, με τη χρήση της τεχνολογίας των Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), βάσει της επιδημιολογικής 
μελέτης ΑΤΤΙΚΗ που διεξήχθη τα έτη 2001-20025 και του 10-
ετή επανελέγχου της μελέτης που ολοκληρώθηκε το 20126.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η εξέταση και πιθανή 
ανάδειξη της κοινωνικό-περιβαλλοντικής διάστασης της πα-
χυσαρκίας σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. Οι κοινωνικο-
περιβαλλοντικοί παράγοντες μελετήθηκαν στους δήμους του 
λεκανοπεδίου και αφορούν: α) το επίπεδο εκπαίδευσης και 
συγκεκριμένα το ποσοστό ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση, το 
ποσοστό των αναλφάβητων (άτομα χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευ-
ση) και το μέσο όρο ετών εκπαίδευσης, όπως προκύπτουν από 
τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, β) το οικονομικό επίπεδο 
για το οποίο καταγράφηκαν στοιχεία για το μέσο δηλωθέν 
εισόδημα και η μέση αντικειμενική αξία των ακινήτων, γ) το 
ποσοστό αλλοδαπών, δ) την πληθυσμιακή πυκνότητα, ε) τον 
αριθμό ταχυφαγείων ανά 1.000 κατοίκους, και τέλος στ) η κάλυ-
ψη αστικού πρασίνου ως ποσοστό επί της συνολικής έκτασης 
ανά δήμο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για τις εκτάσεις αστικών χρήσεων 
γης (European Environment Agency – EEA, Urban Atlas).

Ακολουθεί η γεωγραφική αποτύπωση συγκεκριμένων πε-
ριβαλλοντικών μεταβλητών, αλλά και η χωρική κατανομή των 
υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων που συμμετείχαν στη 
μελέτη και παρακολουθήθηκαν για τη δεκαετία (2002-2012).

Στη χαρτογραφική απεικόνιση του εκπαιδευτικού επιπέδου 
ανά δήμο, παρατηρείται ότι οι δήμοι των νοτίων και των βό-
ρειων προαστίων εμφανίζουν μεγάλους μέσους όρους ετών 
εκπαίδευσης. Στους υπόλοιπους δήμους και κυρίως στη δυτική 
και νοτιοανατολική Αττική τα ποσοστά των αναλφάβητων είναι 
μεγαλύτερα, με τις υψηλότερες τιμές να τις συγκεντρώνουν οι 
δήμοι Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Φυλής, Ασπρόπυργου και Κρωπίας 
– Μαρκόπουλου – Λαυρεωτικής – Σαρωνικού.

Όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο, υψηλά εισοδήματα 
εμφανίζουν οι δήμοι των βόρειων προαστίων, ενώ στους 
κεντρικούς και νότιους δήμους του λεκανοπεδίου της Αττικής 
εντοπίζονται μεσαίας τάξης τιμές εισοδημάτων. Ιδιαίτερα 
χαμηλά εισοδήματα εμφανίζονται στους δήμους της δυτικής 
Αττικής και συγκεκριμένα στους δήμους Φυλής, Μεγαρέων, 
Περάματος Αγ. Βαρβάρας, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Κερατσι-
νίου – Δραπετσώνας, Αιγάλεω κ.ά.

Σχετικά με την κάλυψη περιοχών αστικού πρασίνου στο 
σύνολο των εκτάσεων κάθε δήμου, παρατηρούνται ιδιαίτερα 
χαμηλά ποσοστά στο σύνολο των δήμων της Αττικής με εξαί-
ρεση τον δήμο Γαλατσίου και τους γειτονικούς δήμους. Τα 
μικρότερα ποσοστά, όπως είναι αναμενόμενο εντοπίζονται σε 
μεγάλης έκτασης δήμους. Ωστόσο, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά 
αστικού πρασίνου εμφανίζουν και μικρής έκτασης δήμοι όπως 
της Αγίας Βαρβάρας, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδώνας, Κορυδαλ-
λού, Μοσχάτου – Ταύρου, Αγ. Δημητρίου και Μεταμόρφωσης.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία: 
Μια σοβαρή αδιάγνωστη νόσος

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι η πιο συχνή γενε-
τική διαταραχή του μεταβολισμού. Αυτή η πάθηση οφείλεται 
σε κάποιο ελαττωματικό γονίδιο που κληρονομεί ένα άτομο 
από τους γονείς του με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο οργα-
νισμός να απομακρύνει την «κακή» (LDL) χοληστερόλη που 
κυκλοφορεί στο αίμα. Συνηθέστερα το παθολογικό γονίδιο 
αφορά στον υποδοχέα της LDL χοληστερόλης που ονομάζεται 
LDL υποδοχέας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απομά-
κρυνση της LDL χοληστερόλης από την κυκλοφορία. Συνήθως 
ένα άτομο κληρονομεί ένα παθολογικό και ένα φυσιολογικό 
γονίδιο και τότε η κατάσταση ονομάζεται ετερόζυγη οικογενής 
υπερχοληστερολαιμία. Πολύ πιο σπάνια ένα παιδί μπορεί να 
κληρονομήσει δύο παθολογικά γονίδια και τότε η κατάσταση 
ονομάζεται ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία. 

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, η συχνότητα των ετερο-
ζυγωτών στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 1 στα 250 άτομα 
και των ομοζυγωτών 1 στα 600.000 άτομα. Επομένως, στην 
Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40.000 ασθενείς 
με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Σε αυτούς τους ασθενείς 
από τη στιγμή της γέννησης τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης 
είναι αυξημένα κατά δύο ως τρεις φορές στους ετεροζυγώτες 
και κατά έξι έως οκτώ φορές στους ομοζυγώτες σε σύγκριση 
με φυσιολογικά άτομα. 

Συνήθως η διάγνωση της νόσου γίνεται όταν σε μία εξέταση 
αίματος βρεθούν πολύ υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης (συ-
νήθως πάνω από 190 mg/dL στους ενήλικες και πάνω από 160 
mg/dL στα παιδιά). Στη διάγνωση βοηθά καθοριστικά η γνώση 
του οικογενειακού ιστορικού υπερχοληστερολαιμίας. Επιπρό-
σθετα, ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλινικά 
ευρήματα. Αυτά περιλαμβάνουν: 1) Το γεροντότοξο. Πρόκειται 
για έναν λευκωπό δακτύλιο στην περιφέρεια του κερατοειδή 
του οφθαλμού που φυσιολογικά εμφανίζεται σε ανθρώπους 
μεγάλης ηλικίας. Αν ένας άνθρωπος εμφανίσει γεροντότοξο 
σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών τότε είναι πολύ πιθανό ότι 
πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία, 2) Ξανθελάσματα. 
Είναι μαλακές κίτρινες πλάκες που εμφανίζονται στα βλέφαρα. 
Από τα άτομα που εμφανίζουν ξανθελάσματα οι μισοί έχουν 
υπερχοληστερολαιμία, 3) Τενόντια ξανθώματα. Πρόκειται για 
πάχυνση ή οζίδια που βρίσκουμε στα γόνατα ή στους αχίλλειους 

τένοντες και σχεδόν επισφραγίζουν τη διάγνωση της νόσου 
και 4) Υποδόρια ξανθώματα που εμαφνίζονται συνήθως σε 
άτομα με ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Τέλος, η 
διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με ειδική γενετική ανάλυση. 
Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωση (ΕΕΑ) έχει αναπτύξει 
μία εφαρμογή που ενσωματώνει τα Ολλανδικά κριτήρια για 
τη διάγνωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας και είναι 
διαθέσιμη για desktops (http://web.alphabit.gr/FHCalculator/
index.html), iOS (https://appsto.re/gr/wF4Q7.i) και Android 
(http://web.alphabit.gr/FHCalculator/index.html). 

Οι ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν ει-
κοσαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης πρώιμης στεφανιαίας νόσου 
εξαιτίας των πολύ αυξημένων επιπέδων LDL χοληστερόλης 
ήδη από τη στιγμή της γέννησης. Μέχρι την ηλικία των 60 ετών, 
ο κίνδυνος νόσησης ή θανάτου από στεφανιαία νόσο είναι 
μεγαλύτερος από 50% σε άνδρες και 30% σε γυναίκες με οικο-
γενή υπερχοληστερολαιμία. Στα παιδιά με ομόζυγη οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία εμφανίζονται και άλλα προβλήματα και 
κυρίως στένωση της αορτικής βαλβίδας της καρδιάς. 

Δυστυχώς, η νόσος δεν διαγιγνώσκεται σωστά και η πλει-
οψηφία των ασθενών δεν γνωρίζει ότι πάσχει από αυτό το 
νόσημα. Το αποτέλεσμα είναι να χάνεται πολύτιμος χρόνος 
και τελικά οι ασθενείς παθαίνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου 
σε μικρή ηλικία. 

Η επιθετική αντιμετώπιση της νόσου με τη χορήγηση υπο-
λιπιδαιμικής θεραπείας είναι πολύ αποτελεσματική. Μετά την 
ηλικία των 8-10 ετών τα παιδιά με οικογενή υπερχοληστε-
ρολαιμία και φυσικά όλοι οι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν 
για όλη τη ζωή τους φάρμακα (ισχυρές στατίνες και πολλές 
φορές σε συνδυασμό με εζετιμίμπη) με στόχο να μειωθούν 
τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης τουλάχιστον κάτω από 100 
mg/dL στους ενήλικες, κάτω από 135 mg/dL στα παιδιά και 
κάτω από 70 mg/dL αν έχει ήδη εμφανισθεί καρδιαγγειακή 
νόσος. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και το ποσοστό 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε άτομα με οικογενή υπερχο-
ληστερολαιμία εξισώνεται με αυτό του γενικού πληθυσμού 
μετά από 10 έτη κατάλληλης υπολιπιδαιμικής θεραπείας. Για 
ασθενείς με ομόζυγη υπερχοληστερολαιμία έχει πρόσφατα 
λάβει ένδειξη ένα φάρμακο που ονομάζεται λομιταπίδη. Επι-
πρόσθετα, έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη και την Αμερική νέα 
φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς της PCSK9. Πρόκειται 
για φάρμακα που χορηγούνται υποδόρια κάθε 15 ή 30 ημέρες. 
Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ αποτελεσματικά, συνδυάζονται 
με τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούσαμε ως σήμερα και 
δεν φαίνεται να έχουν καμία ιδιαίτερη παρενέργεια. 

Συμπερασματικά,  η οικογενής υπερχοληστερολαιμία απο-
τελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας δεδομένου 
ότι είναι συχνή στον πληθυσμό και η παρουσία της εγκυμονεί 
εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων ή ακόμη και θανάτων σε νέους ανθρώπους.  
Είναι επομένως φανερό ότι  έχει τεράστια σημασία η έγκαιρη 
ανίχνευση των ατόμων του πληθυσμού που έχουν οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία προκειμένου να εφαρμοσθούν κα-
τάλληλα προληπτικά μέτρα και μάλιστα από μικρή ηλικία.  

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ευάγγελος Λυμπερόπουλος
Επ. Καθηγητής Παθολογίας, Παν/μίου Ιωαννίνων

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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Η εφαρμογή μίας τέτοιας επιθετικής προληπτικής στρατηγικής 
αναμένεται να μειώσει τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
σε αυτούς τους ασθενείς. Επιπρόσθετα, η γνώση ότι ένα άτομο 
πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία είναι σημαντική 
και σε επίπεδο προγεννητικής συμβουλής και οικογενειακού 
προγραμματισμού.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη σωστή διάγνωση και 
παρακολούθηση της νόσου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
ένα μητρώο καταγραφής των ασθενών που έχουν οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία. Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωση 
(ΕΕΑ) σε συνεργασία με σημαντικά κέντρα μεγάλων νοσοκο-
μείων της χώρας έχει δημιουργήσει ένα ελληνικό διαδικτυακό 
μητρώο καταγραφής των ατόμων που πάσχουν από οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία (HELLAS FH Registry) ώστε να διαγνω-
σθούν, εκπαιδευθούν και θεραπευθούν τα άτομα με οικογενή 
υπερχοληστερολαιμία και να διαδοθεί η γνώση σχετικά με αυτό 
το νόσημα στους ιατρούς, στους υπόλοιπους επαγγελματίες 

υγείας και στο ευρύ κοινό. Στο μητρώο συμμετέχουν τα ακόλου-
θα κέντρα: 1) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», 
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 2) Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, 3) 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Β’ Παθολογική 
Κλινική, 4) Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Καρδιολογι-
κός Τομέας, 5) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Α’ 
Καρδιολογική Κλινική, 6) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου, Παθολογική Κλινική, 7) Β’ Καρδιολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Αττικό», 8) Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο», 
9) Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, 10) Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία» και 11) Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Τέλος, στα 
πλαίσια ενημέρωσης του κοινού έχει δημιουργηθεί μία αφίσα 
που σύντομα θα αναρτηθεί σε 1000 ιατρεία σε όλη την Ελλάδα 
(Εικόνα). 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Κατανάλωση άλατος και μακροπρόθεσμη 
συνολική θνητότητα
Cook NR, Appel LJ, Whelton PK.

J Am Coll Cardiol. 2016;68:1609-1617

Η σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη άλατος και στη θνητό-
τητα δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. Δύο μελέτες πρωτογενούς 
πρόληψης αξιολόγησαν σε προ-ϋπερτασικούς ασθενείς την 
επίδραση της χαμηλής πρόσληψης νατρίου στη μακροπρό-
θεσμη θνητότητα.

Πρόκειται για δύο μελέτες στο πλαίσιο των Trials of 
Hypertension Prevention, μια φάσης Ι διάρκειας 18 μηνών με 
744 συμμετέχοντες και μια φάσης ΙΙ παρακολούθησης 36 μηνών 
με 2382 συμμετέχοντες που τυχαιοποιήθηκαν σε ελάττωση της 
πρόσληψης νατρίου. Οι συμμετέχοντες ήταν προϋπερτασικοί 
ηλικίας 30 έως 54 ετών και ελέγχθηκαν με πολλαπλά δείγματα 
ούρων 24ώρου. 

Στη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών για 24 έτη 
κατά μέσο όρο φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες στο σκέλος της 
ελαττωμένης πρόσληψης άλατος είχαν μη στατιστικά σημαντι-
κό χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά 15%. Η λήψη νατρίου 
σχετιζόταν γραμμικά με τη θνητότητα με αναλογία κινδύνου 
0,75, 0,95, 1 και 1,07 για κατανάλωση άλατος <2,300, 2,300 έως 
<3,600, 3,600 έως <4,800 και ≥4,800 mg/24h χωρίς ενδείξεις 
καμπύλης J στη χαμηλή πρόσληψη νατρίου. 

 � Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η αυξημένη πρόσληψη 
νατρίου σχετίζεται με αυξημένη μακροπρόθεσμη συνολική 
θνητότητα σε περίοδο 20ετίας ακόμη και στα χαμηλά επίπεδα 
κατανάλωσης άλατος.

Η επίδραση της εβολοκουμάμπης  
στην πρόοδο της στεφανιαίας νόσου
Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. 

JAMA. 2016;316:2373-2384

Η ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ με στατίνες ελαττώνει 
την πρόοδο της αθηροσκλήρωσης των στεφανιαίων αρτηριών. 
Οι αναστολείς της PCSK-9 προκαλούν περαιτέρω ελάττωση της 
LDL-χολ όταν προστεθούν σε θεραπεία με στατίνη. Εντούτοις, 

δεν είναι γνωστή η επίδραση των φαρμάκων αυτών στην 
αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αγγείων.

Η μελέτη GLACOV είναι μια πολυκεντρική διπλά-τυφλή 
τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία αξιολογήθηκε η επίδραση 
της εβολοκουμάμπης στην ποσοστιαία μεταβολή του αθηρω-
ματικού όγκου των στεφανιαίων αγγείων (Percent Atheroma 
Volume, PAV) σε 968 ασθενείς με αγγειογραφικά επιβεβαιωμένη 
στεφανιαία νόσο (ΣΝ). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε μηνιαία 
χορήγηση 420 mg εβολοκουμάμπης ή σε εικονικό φάρμακο 
ως προσθήκη στη θεραπεία με στατίνη για 78 εβδομάδες. Οι 
συμμετέχοντες υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφία και ενδο-
στεφανιαίο υπέρηχο (IVUS) κατά την έναρξη της μελέτης και 
στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης. 

Από την ανάλυση δεδομένων 846 ασθενών με το IVUS 
φάνηκε ότι ο PAV στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκε κατά 0,05%, 
ενώ στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν εβολοκουμάμπη 
μειώθηκε κατά 0,95% (p<0,001). Οι ασθενείς υπό εβολοκουμά-
μπη εμφάνιζαν χαμηλότερη LDL-χολ κατά 56,4 mg/dL, δηλαδή 
είχαν επίπεδα LDL-χολ 36,6 mg/dL από 93,0 mg/dL κατά μέσο 
όρο (Εικόνα 1).

 � Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η προσθήκη του αναστο-
λέα της PCSK-9 εβολοκουμάμπη σε θεραπεία με στατίνη σε 
ασθενείς με ΣΝ οδήγησε σε υποστροφή της αθηρωματικής 
πλάκας και προτείνουν περαιτέρω μελέτη του φαινομένου 
αυτού στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Χορήγηση αλιροκουμάμπης  
και εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη
Colhoun HM, Ginsberg HN, Robinson JG, et al. 

Eur Heart J. 2016;37:2981-2989

Οι στατίνες έχουν δυσμενή επίδραση στο μεταβολισμό της 
γλυκόζης και ευοδώνουν την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη 
(ΣΔ). Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε η πιθανή διαβητο-
γόνος επίδραση του αναστολέα της PCSK-9, αλιροκουμάμπη. 

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 10 μελέτες φάσης ΙΙΙ του 

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»

Εβδομάδα μελέτης

ΕΙκόνΑ 1. Επίπεδα LDL-χολ στις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της 
μελέτης.
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

αριθμό ασθενών προκειμένου να τεκμηριωθεί η ασφάλεια 
του φαρμάκου.

Στην αντίστοιχη γεωγραφική απόδοση του επιπολασμού 
υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων, υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις εντοπίζονται σε εννέα δήμους και συγκεκριμένα 
στους δήμους Γαλατσίου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Βριλησσίων, 
Γλυφάδας, Μοσχάτου – Ταύρου, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περάματος και Παλαιού Φαλή-
ρου (757, 728, 722, 714, 696, 681, 680, 667 και 643 άτομα/1.000 
άτομα του πληθυσμού, αντίστοιχα), ενώ χαμηλότερες τιμές 
εντοπίζονται στη βορειοανατολική Αττική και σε κάποιους 
δήμους της δυτικής Αττικής, με τις μικρότερες συγκεντρώσεις 
να παρατηρούνται στους δήμους Χαϊδαρίου, Παπάγου – Χο-
λαργού και Λυκόβρυσης – Πεύκης (360, 355 και 267 άτομα 
ανά 1.000 άτομα του πληθυσμού, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι 
ο αντίστοιχος χάρτης παρουσιάζει αθροιστικά τα υπέρβαρα 
και παχύσαρκα άτομα.

ΣχΕΣΗ κόΙνωνΙκό-ΠΕρΙβΑλλόνΤΙκων 
ΠΑρΑΜΕΤρων ΜΕ ΤΗν ΠΑχυΣΑρκΙΑ

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των κοινωνικο-
περιβαλλοντικών παραγόντων που προαναφέρθηκαν και της 
παχυσαρκίας. Παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος ετών εκπαί-
δευσης εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με τον επιπολασμό της 
παχυσαρκίας στον πληθυσμό της Αττικής (p<0,05). Σημαντική 
αρνητική συσχέτιση με την παχυσαρκία εμφανίζεται να έχει 
και το μέσο εισόδημα (p<0,05), ενώ δεν παρατηρήθηκε άλλη 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις υπόλοιπες κοινωνι-
κό-περιβαλλοντικές μεταβλητές που μελετήθηκαν, δηλαδή 
ποσοστό ταχυφαγείων ανά 1.000 κατοίκους (p=0,627), πο-
σοστό αλλοδαπών (p=0,668), ποσοστό ατόμων με ανώτατη 
εκπαίδευση (p=0.104), ποσοστό ατόμων χωρίς στοιχειώδη 
εκπαίδευση (p=0,188), μέση αντικειμενική αξία ακινήτων 
(p=0,076), κάλυψη αστικού πρασίνου (p=0,475) και πληθυ-
σμιακή πυκνότητα (p=0,432).

Εβδομάδες

ΕΙκόνΑ 2. Εκατοστιαία μεταβολή των επιπέδων της γλυκοζυλιωμέ-
νης αιμοσφαιρίνης από τα αρχικά επίπεδα στις δύο ομάδες

προγράμματος ODYSSEY με συνολικό αριθμό 4.974 συμμετε-
χόντων στους οποίους μετρήθηκαν δείκτες μεταβολισμού της 
γλυκόζης. Οι περισσότεροι ασθενείς ελάμβαναν στατίνη στη 
μέγιστη ανεκτή δόση.

Στην ανάλυση συμμετείχαν 3.448 ασθενείς χωρίς ΣΔ στην 
αρχική αξιολόγηση (ποσοστό 69,3% των συμμετεχόντων) εκ 
των οποίων 39,6% είχαν προδιαβήτη. Οι συμμετέχοντες που 
έλαβαν αλιροκουμάμπη έναντι αυτών που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο ή εζετιμίμπη δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση στον 
κίνδυνο για εμφάνιση ΣΔ, είτε βρίσκονταν σε προδιαβητικό 
στάδιο είτε όχι. Στην εικόνα 2 φαίνεται εκατοστιαία μεταβολή 
των επιπέδων της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από τα 
αρχικά επίπεδα.

  � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 
η χορήγηση αλιροκουμάμπης ευοδώνει την εμφάνιση ΣΔ 
σε χρονική διάρκεια χορήγησης 6-18 μηνών και προτείνουν 
σχεδιασμό μελετών μεγαλύτερης διάρκειας με μεγαλύτερο 

Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 8 εΛΛΗνιΚΗ εΤΑιρειΑ ΛιΠιΔιοΛοΓιΑΣ ΑΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ ΚΑι ΑΓΓειΑΚΗΣ νοΣοΥ 
Επιστημονικές Εκδηλώσεις 2017:
• Παράγοντες κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2017, Καλάβρυτα, Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon
• 6η Επιστημονική Εκδήλωση: Παράγοντες κινδύνου και καρδιαγγειακή νόσος 2017

25–28 Μαΐου 2017, Μονεμβάσια, Ξενοδοχείο Lazaretto
• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017, Ναύπακτος, Ξενοδοχείο NAFS

 8 20ο ΠΑνεΛΛΗνιο ΣΥνεΔριο ΛιΠιΔιοΛοΓιΑΣ, ΑΘΗροΣΚΛΗρΩΣΗΣ ΚΑι ΑΓΓειΑΚΗΣ νοΣοΥ
2-4 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
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χωρΙκΗ ΑνΑλυΣΗ ΤΗΣ ΠΑχυΣΑρκΙΑΣ  
στο λεΚαΝοΠεΔιο τησ αττιΚησ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διερεύνηση ανίχνευσης προ-
τύπων χωρικών συσχετίσεων της παχυσαρκίας στους δήμους 
της Αττικής. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παρέχει (α) το 
χάρτη σημαντικότητας (Significance Map) όπου παρουσιάζονται 
οι δήμοι με τις στατιστικά σημαντικές τιμές σύμφωνα με τη 
χωρική τους αυτοσυσχέτιση, τη συσχέτιση δηλαδή μεταξύ των 
τιμών μιας μεταβλητής που οφείλεται αυστηρά στην εγγύτητα 
των τιμών αυτών στον γεωγραφικό χώρο (σε σύγκριση με το 
μέσο επιπολασμό), (β) το διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει 
τη σχέση της παχυσαρκίας σε μια συγκεκριμένη θέση με τις 
τιμές της ίδιας μεταβλητής σε γειτονικές περιοχές (Moran 
Scatter Plot), σε τέσσερις τύπους χωρικής αυτοσυσχέτισης, 
δηλαδή, high-high (H-H: που αφορά δήμους με υψηλή τιμή 
που περιβάλλονται από δήμους με επίσης υψηλές τιμές της 
υπό μελέτη μεταβλητής), high-low (H-L: δήμοι με υψηλή τιμή 
που συνορεύουν με δήμους με χαμηλές τιμές), low-low (L-L: 
δήμοι με χαμηλή τιμή που συνορεύουν με δήμους με επίσης 
χαμηλές τιμές) και low-high (L-H: δήμοι με χαμηλή τιμή που 
συνορεύουν με δήμους με υψηλές τιμές), και (γ) τον χάρτη 
κατηγοριοποίησης των δήμων με στατιστικά σημαντική αυτο-
συσχέτιση (p <0.05), βάσει των αντίστοιχων τιμών του Moran 
Scatter Plot και των τεσσάρων χωρικών προτύπων (H-H, H-L, 
L-L, L-H Cluster Maps)7.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης για τις τιμές των υπέρβαρων 
και παχύσαρκων ατόμων ανά δήμο, ανέδειξε τους δήμους Αι-
γάλεω, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Γαλατσίου, Καισαριανής, 
Δάφνης – Υμηττού και Κηφισιάς – Πεντέλης με υψηλό επιπο-
λασμό παχυσαρκίας (σε σύγκριση με το μέσο όρο). Επίσης, ο 
δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού εμφανίζει ισχυρή συσχέ-
τιση (H-H) με τους γειτονικούς του δήμους, οι γειτονικοί δήμοι 

του δήμου Αθηναίων έχουν συσχέτιση L-H, ενώ η ένωση των 
δήμων Κηφισιάς – Πεντέλης παρουσιάζει συσχέτιση με τους 
γειτονικούς δήμους L-L. 

Τέλος, η παρουσία του παχύσαρκου συσχετίστηκε με αυξη-
μένο 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο τόσο στους άνδρες (Σχετικός 
Κίνδυνος 1,41, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,94, 2,11) και στις 
γυναίκες (Σχετικός Κίνδυνος 1,37, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 
0,84, 2,25), ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της σχέσης 
αυτής μεταξύ των δήμων του λεκανοπεδίου.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, η παχυσαρκία αποτελεί αναμφισβήτητα 

«μάστιγα» στην εποχή μας, και όπως διαπιστώνεται και από 
τα στοιχεία της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ ο επιπολασμός της είναι ιδι-
αίτερα αυξημένος στον ενήλικα πληθυσμό. Ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός ότι με βάση τη χωρική ανάλυση, φαίνεται να υφί-
σταται ένα χωρικό πρότυπο συγκέντρωσης δήμων με υψηλά 
ποσοστά παχυσαρκίας στη δυτική - βορειοδυτική Αττική, ένα 
χωρικό πρότυπο συγκέντρωσης περιοχών με μικρές τιμές στη 
βόρεια Αττική, ενώ ο Δήμος Αθηναίων αν και συγκεντρώνει 
υψηλές τιμές φαίνεται ότι περιβάλλεται από Δήμους με σχε-
τικά μειωμένες τιμές. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι τα 
παραπάνω ευρήματα είναι σε σχετική συμφωνία με προηγού-
μενη έρευνα η οποία αφορούσε τη διερεύνηση αντίστοιχων 
χωρικών προτύπων για την παιδική παχυσαρκία8. Έτσι, το 
αστικό περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται, 
ενδέχεται να αποτελεί έναν προσδιοριστικό περιβαλλοντικό 
παράγοντα της παχυσαρκίας στον πληθυσμό. 
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Δ. ρίχτερ
Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών 
Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ

Ανοίγονται πραγματικά νέοι 
δρόμοι στην αντιμετώπιση  
των λιπιδίων μετά τη FOURIER?

Η μελέτη FOURIER, που ανακοινώθηκε στο πρόσφατο 
συνέδριο του ACC και δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στο NEJM, 
αλλάζει και εμβαθύνει τον τρόπο σκέψης μας για τα λιπίδια.

1ον Η μελέτη πέτυχε το στόχο της μειώνοντας τα εμφράγμα-
τα μυοκαρδίου και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ρίχνοντας την LDL-χολ 
σε όσους έλαβαν εβολοκουμάμπη στα 30 mg/dl έναντι 
των 92 mg/dl στην ομάδα όσων έπαιρναν στατίνη ± 
εζετιμίμπη. Δεν μειώθηκε η καρδιαγγειακή και η ολική 
θνησιμότητα. 

2ον Καταρρίπτονται πλήρως οι τελευταίες στατινοκεντρικές 
Αμερικανικές οδηγίες αντιμετώπισης των λιπιδίων του 
2013 αφού και η εζετιμίμπη και οι αναστολείς της PCSK9 
δείχνουν μείωση καρδιαγγειακών συμβάντων.

3ον Το κάτω από 70 mg/dl η LDL-χολ δεν είναι αρκετό. 
Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου τόσο η IMPROVE-IT 
όσο και η FOURIER έδειξαν πως το να πάμε χαμηλότερα 
θα έχουμε μεγαλύτερο όφελος.

4ον Η LDL-χολ είναι ασφαλής κάτω από 70 mg/dl. Τόσο στη 
FOURIER όσο και στην IMPROVE-IT δεν είδαμε περισσό-
τερες παρενέργειες στους ασθενείς που η χοληστερόλη 
τους κατέβηκε τόσο χαμηλά όσο δεν περιμέναμε πως

είναι εφικτό πριν μερικά χρόνια. Τη βεβαιότητα της 
ασφάλειας αυτής δεν μας τη δίνει μόνο η FOURIER (2 έτη 
παρακολούθηση), αλλά και η πιο μακροχρόνια παρακο-
λούθηση των ασθενών που πήραν είτε αλιροκουμάμπη 
είτε εβολοκουμάμπη για 4 έτη χωρίς προβλήματα αλλά 
κυρίως η υποανάλυση της IMPROVE-IT που έδειξε πως 
όσοι ασθενείς έλαβαν εζετιμίμπη-σιμβαστατίνη και 
έριξαν την LDL-χολ τους στα 30-50 mg/dl δεν είχαν 
περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και η παρακολού-
θηση αυτή ήταν 7 έτη άρα εξαιρετικά μακροπρόθεσμη.

5ον Ό,τι και να κάνουμε τη χοληστερόλη οι ασθενείς θα 
συνεχίσουν να πεθαίνουν από στεφανιαία νόσο διότι 
δεν είναι μόνο τα λιπίδια που παίζουν ρόλο. Όταν σε 
μία μελέτη ρίχνουμε συνεχώς τα όρια για να δούμε την 
αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων και επικεντρω-
νόμαστε μόνο στη χοληστερόλη θα βλέπουμε όφελος 
όταν τα φάρμακα είναι επιτυχημένα αλλά δεν θα μει-
ώνεται πια η θνητότητα. Εξάλλου σε όλες τις μελέτες 
που συγκρίθηκαν δύο υπολιπιδαιμικοί παράγοντες 
(TNT, SEARCH, PROVE-IT, REVERSAL, IMPROVE-IT) ποτέ 
δεν υπήρξε μείωση καρδιαγγειακής θνητότητας διότι 
η θνητότητα είχε ήδη πέσει αρκετά χαμηλά.

Συμπερασματικά, ναι πολύ σημαντική η έλευση 
των αναστολέων της PCSK9 στην κλινική πρακτική 
αλλά με φειδώ στους κατάλληλους υψηλού κινδύνου 
ασθενείς λόγω του ακόμη σημαντικού κόστους τους.


