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Ο Γερμανός παθολογοανατόμος Rudolf Virchow αφού 
έγκαιρα και μάλλον ευτυχώς εγκατέλειψε το αρχικό ενδιαφέ-
ρον του για τη Θεολογία, ανακάλυψε το 1859 κρύσταλλους 
χοληστερόλης στα αρτηριακά τοιχώματα ασθενών που είχαν 
πεθάνει από αποφρακτικές παθήσεις.

Στην έρευνα σχετικά με τη χοληστερόλη έχουν απονεμηθεί 
13 βραβεία Nobel αλλά έως το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι 
άνθρωποι ήταν ανυποψίαστοι για τη σχέση χοληστερόλης και 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο 
λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης στις βιομηχανικές 
κοινωνίες, τα επίπεδα χοληστερόλης ήταν πολύ υψηλά και 
παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων. Παρόλα αυτά διακεκριμένοι γιατροί έως και στη 
δεκαετία του ́ 80 ειρωνευόντουσαν ως “Cholesterol Myth” την 
πιθανότητα για αιτιολογική σχέση λιπιδίων και καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Παράλληλα υπήρχε και η άποψη ότι η μείωση των 
επιπέδων της χοληστερόλης ήταν ενδεχομένως επικίνδυνη 
για την υγεία των ανθρώπων.

Αυτό που βοήθησε αρκετά στη μελέτη των δυσλιπιδαιμιών 
ήταν η εισαγωγή της υπερφυγοκέντρησης επίπλευσης και 
άλλων τεχνικών διαχωρισμού και ανίχνευσης των λιποπρωτεϊ-

ΑΡΘΡΟ  
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νικών μορίων. Με πρωτοπόρο το Fredrickson έγινε η κατάταξη 
των δυσλιπιδαιμιών και άρχισε η συστηματική προσέγγιση 
στις παθήσεις αυτές.

Η επιδημιολογική σχέση μεταξύ χοληστερόλης αίματος και 
αθηροσκλήρωσης επιβεβαιώθηκε με τη μελέτη των 7 χωρών 
και με τη μελέτη Framingham.

Οι φαρμακευτικοί παράγοντες για τη μείωση της χοληστε-
ρόλης εμφανίστηκαν μετά το 1955, πρώτα το νικοτινικό οξύ 
και μετά οι φιμπράτες, με προβλήματα ως προς την αποτελε-
σματικότητα τους και ως προς τις παρενέργειες τους.

Σε αυτό το τουλάχιστον δύσπιστο προς τη χοληστερόλη 
επιστημονικό περιβάλλον, ο Ιάπωνας βιοχημικός Akira Endo με 
πολύ καλές γνώσεις φυτολογίας, άρχισε την προσπάθειά του να 
βρει αναστολείς της ενδοκυττάριας σύνθεσης χοληστερόλης. 

Το 1960 είχε ανακαλυφθεί από τους Bloch και Lynen ο μηχα-
νισμός της ενδογενούς (de novo) βιοσύνθεσης χοληστερόλης 
(κύρια στα ηπατικά κύτταρα). Περιλαμβάνει 30 ενζυματικές 
αντιδράσεις που ξεκινούν από το ακετυλοσυνένζυμο Α (ΗΜG-
CοΑ) και καταλήγουν στη χοληστερόλη (βραβείο Nobel 1964). 
Σε αυτή την αλυσίδα αντιδράσεων η σύνθεση του μεβαλονικού 
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οξέος, με τη δράση του ενζύμου «κλειδί» αναγωγάση του 
ΗΜG-CοΑ είναι περιοριστικό βήμα διότι από αυτό ρυθμίζεται 
η ταχύτητα της συνολικής σύνθεσης της χοληστερόλης.

Το μεβαλονικό οξύ είναι πρόδρομη ουσία και της εργοστε-
ρόλης που είναι το φυτικό ανάλογο της χοληστερόλης και η 
οποία στους μύκητες και στα πρώτιστα έχει ανάλογη δράση 
με πολλές από τις λειτουργίες που προσφέρει η χοληστερόλη 
στα ζωικά κύτταρα. Τα βακτήρια χρειάζονται στερόλες για την 
ανάπτυξη τους και τις παίρνουν και από τους μύκητες. Ο Endo 
υπέθεσε βάσιμα ότι κάποιοι μύκητες όπως τα μανιτάρια, ίσως 
με την εξέλιξη είχαν αναπτύξει έναν μηχανισμό άμυνας που 
θα μπλόκαρε τη βιοσύνθεση των στερολών. Η αναστολή του 
ενζύμου αναγωγάση του HMG-CoA είναι ένας τέτοιος μηχανι-
σμός διότι αναστέλλει την παραγωγή του μεβαλονικού οξέος 
και προκαλεί το θάνατο αυτών των βακτηρίων απαλλάσσοντας 
το μύκητα από αυτά.

Μετά από προσπάθεια 2,5 ετών και αφού εξέτασε 6,392 
μύκητες βρήκε μια ουσία από το μύκητα Penicillium citrinum 
(που προσβάλει τα γιαπωνέζικα πορτοκάλια) που είχε την ιδι-
ότητα να αναστέλλει in vitro την παραγωγή του μεβαλονικού 
οξέος. Την ονόμασε κομπακτίνη (αργότερα μετονομάστηκε 
μεβαστατίνη).

Είχε προηγηθεί η ταυτοποίηση μιας άλλης ουσίας ως ανα-
στολέα του ενζύμου, της κιτρινίνης αλλά ήδη από το 1946 
ήταν γνωστή η τοξική δράση της στα θηλαστικά. 

Ο Endo αναφέρει ότι για την απομόνωση 23 mg του ενερ-
γού συστατικού (κομπακτίνη) έπρεπε να γίνει η εκχύλιση με 
οργανικούς διαλύτες 600 λίτρων διηθήματος καλλιέργειας του 
μύκητα και εν συνεχεία ο διαχωρισμός του εκχυλίσματος με 
χρωματογραφία σε γέλη διοξειδίου του πυριτίου. Στο τέλος 
του 1973 πιστοποιήθηκε η δομή της κομπακτίνης με φασμα-
τοσκοπικές, χημικές και κρυσταλλογραφικές μεθόδους και 
ως είχε προβλέψει ο Endo, υπήρχε δομική ομοιότητα με το 
υπόστρωμα HMG-CoA και με το μεβαλονικό. Η κομπακτίνη 
καταλαμβάνει το ενεργό κέντρο του ενζύμου εμποδίζοντας 
έτσι την πρόσδεση του υποστρώματος HMGCoA, επιπλέον 
όμως συνδέεται αλλοστερικά και με το γειτονικό στο ενεργό 
κέντρο, υδρόφοβο θύλακα του ενζύμου. Η χημική συγγένεια 
της αναγωγάσης του HMGCoA για την κομπακτίνη ήταν 10.000 
φορές μεγαλύτερη από ότι για το υπόστρωμα HMGCoA πράγ-
μα που εξηγεί τη μεγάλη δραστικότητα της κομπακτίνης ως 
συναγωνιστικού (προς το HMG-CoA) αναστολέα του ενζύμου. 
Λόγω της ισχυρής σύνδεσης κομπακτίνης-ενζύμου σταματά η 
αλυσίδα των αντιδράσεων σύνθεσης των στερολών.

Δοκιμάστηκε πειραματικά στους αρουραίους αλλά δεν 
έδειχνε να μειώνει τη χοληστερόλη τους. Έμοιαζε σαν δυόμισυ 
χρόνια ερευνητικής δουλειάς και πάνω από 6000 δοκιμές να 
μην είχαν οδηγήσει πουθενά. Ο Endo με την ομάδα του επέ-
μειναν και για τα επόμενα 2 χρόνια ερεύνησαν το μηχανισμό 
δράσης της κομπακτίνης και την αιτία που δεν απέδιδε στους 
αρουραίους. Αναστέλλοντας η κομπακτίνη την ενδογενή σύν-
θεση της χοληστερόλης στους αρουραίους θα αναμενόταν 
φυσιολογικά να γίνεται επαγωγή (up- regulation) της έκφρασης 
των LDL υποδοχέων τους στη μεμβράνη των ηπατικών κυτ-
τάρων και άρα απομάκρυνση από το πλάσμα περισσότερων 
LDL με συνέπεια τη μείωση της χοληστερόλης στο πλάσμα. Οι 
αρουραίοι (εξαίρεση από τα άλλα θηλαστικά) έχουν σχεδόν 
όλη τη χοληστερόλη τους στις HDL και αυτό δεν ήταν γνωστό 
τότε. Δεν υπήρχαν δηλαδή LDL στο πλάσμα των αρουραίων 
και κατά συνέπεια δεν μειωνόταν η χοληστερόλη τους. 

Την ίδια εποχή μια ομάδα στην Αγγλία (Beecham Labo-

ratories) είχε επίσης ανακαλύψει (από άλλον μύκητα) την 
ανασταλτική δράση της κομπακτίνης in vitro, έκανε μια δημο-
σίευση αλλά δεν μπόρεσε να βρει την αιτία που δεν απέδιδε η 
κομπακτίνη στους αρουραίους. Ο Endo επέμενε, προχώρησε 
σε πειράματα σε άλλα ζώα, κότες σκύλους και πιθήκους και 
μέσα σε έναν μήνα τα αποτελέσματα έδειχναν μείωση της 
χοληστερόλης κατά 50%. 

Διαπιστώθηκε όμως, 8 μήνες μετά από την έναρξη της 
χορήγησης, η συσσώρευση μικροκρυσταλλικής ουσίας στα 
ηπατικά κύτταρα των πειραματόζωων. Οι τοξικολόγοι της εται-
ρείας Sankyo όπου εργαζόταν ερευνητικά, επέμεναν ότι ήταν 
τοξική αλλά τελικά (9 μήνες μετά) αποδείχθηκε ότι επρόκειτο 
για μη τοξική χοληστερόλη. Το 1976 ο Endo έκανε 2 σχετικές 
δημοσιεύσεις για την ανακάλυψη της πρώτης στατίνης, της 
κομπακτίνης και στο 6ο διεθνές συμπόσιο για φάρμακα για 
λιπίδια (DALM) στη Φιλαδέλφεια το 1977 είχε μια σχετική 
παρουσίαση. Απογοήτευση. Σχεδόν κανείς δεν τον παρακο-
λούθησε. Οι σύνεδροι ενδιαφερόντουσαν για φιμπράτες και 
για φάρμακα δεσμευτικά των χολικών οξέων.

Το 1977, μία 18χρονη Γιαπωνέζα με οικογενή υπερχοληστε-
ρολαιμία ήταν η πρώτη ασθενής που ακολούθησε θεραπεία 
με κομπακτίνη.

Πρωτοπόροι στην έρευνα των λιπιδίων όπως οι M. Brown 
και J. Goldstein (ανακάλυψη των LDL υποδοχέων, Nobel), ο 
A. Yamamoto, ο S. Grundy, ο H. Mabuchi κ.ά. επιβεβαίωσαν 
την αποτελεσματικότητα της κομπακτίνης σε μικρής κλί-
μακας κλινικές έρευνες, ενώ οι εταιρείες Sankyo και Merck 
άρχισαν κλινικές δοκιμές με εντυπωσιακά για τη μείωση της 
χοληστερόλης αποτελέσματα, αλλά και οι δύο (ανεξάρτητα 
μεταξύ τους) διέκοψαν τις δοκιμές το 1980. Αιτία η πρόκληση 
λεμφώματος σε πειραματόζωα (σκύλους). Τα χρόνια εκείνα 
υπήρχε διάχυτος ο φόβος παρενεργειών καθότι υπήρχε η 
πικρή εμπειρία από τη δεκαετία του 60 με τη θαλιδομίδη 
κ.α. φάρμακα. Ο Endo πάντως θεωρούσε αδικαιολόγητη τη 
χορήγηση στα πειραματόζωα υπερδιακοσιαπλάσιας δόσης 
από τη δόση που χορηγείτο στους ασθενείς.

Το Φεβρουάριο του 1979 η Merck ανακάλυψε μία νέα 
στατίνη (mevinolin), πολύ όμοια στη δομή με την κομπακτίνη 
από το μύκητα Aspergillus terreus ενώ την ίδια εποχή ο Endo 
εργαζόμενος στο πανεπιστήμιο του Τόκιο πλέον, ανακάλυψε 
τη monacolin K. Μετά 6 μήνες πιστοποιήθηκε ότι οι mevinolin 
και monacolin K ήταν η ίδια ουσία που αργότερα ονομάστηκε 
λοβοστατίνη και την οποία πρώτη κατοχύρωσε η Merck. Το 
αυξημένο πλέον ενδιαφέρον για την ανάγκη μείωσης της 
χοληστερόλης οδήγησε τη Merck να ολοκληρώσει τις κλι-
νικές δοκιμές για τη λοβοστατίνη που τελικά έλαβε έγκριση 
το 1987 από την FDA, 14 χρόνια μετά την ανακάλυψη της 
κομπακτίνης. Ακολούθησε η ημισυνθετική σιμβαστατίνη (από 
τη λοβοστατίνη με την προσθήκη μιας πλευρικής μεθυλομά-
δας), η πραβαστατίνη (τροποποίηση της κομπακτίνης) και οι 
4 συνθετικές φλουβαστατίνη (1994), ατορβαστατίνη (1997), 
σεριβαστατίνη (1998, διακόπηκε η κυκλοφορία της λόγω 
περιστατικών ραβδομυόλυσης), ροσουβαστατίνη (2003) και 
πιταβαστατίνη (2009). 

Η αποτελεσματικότητα των στατινών εξαρτάται 
κυρίως από: 

- τη χημική συγγένεια της στατίνης με το ενεργό κέντρο του 

(συνέχεια στη σελίδα 7)



3

Ηλεκτρονικό τσιγάρο:  
Ερωτήσεις - Απαντήσεις  
ή τι να συμβουλεύσουμε  
τους ασθενείς μας;

Παρά το γεγονός ότι η πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων 
απαγορεύεται σε ορισμένες χώρες, είναι νόμιμη στις περισσό-
τερες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 
το FDA υιοθέτησε πρόσφατα κανόνες για την αντιμετώπιση και 
διαχείριση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως καπνικά προϊόντα. Η 
αγορά των ΗΠΑ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εκτιμάται ότι είναι 
αξίας ίσης με 1,5 δις δολάρια, ένας αριθμός που αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 24,2% ετησίως μέχρι το 2018. Οι παγκόσμιες 
πωλήσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια 
δολάρια από το 2017. Η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων 
αυξάνεται, και μερικοί ελπίζουν ότι θα αντικαταστήσουν τα 
συμβατικά τσιγάρα που φαίνεται να είναι πιο επιβλαβή. Ωστό-
σο, τα στοιχεία σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων εξακολουθούν να συγκεντρώνονται 
και να μελετώνται.

ΠοΙΑ ΕΙνΑΙ ΤΑ ΣυΣΤΑΤΙκΑ ΕνοΣ ΗλΕκΤρονΙκου 
ΤΣΙγΑρου;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που είναι επίσης γνωστά ως ηλε-
κτρονικά συστήματα χορήγησης νικοτίνης (ENDS: Electronic 
nicotine delivery systems), είναι συσκευές που παράγουν ένα 
αερόλυμα με θέρμανση ενός ειδικού υγρού που περιέχει ένα 
διαλύτη (φυτική γλυκερίνη, προπυλενική γλυκόλη, ή ένα μίγμα 
αυτών), ένα ή περισσότερα αρωματικά, και νικοτίνη, αν και η 
νικοτίνη μπορεί να παραλειφθεί. Ο ατμός του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου εισπνέεται άμεσα (ή «ατμίζεται») από το χρήστη μέσω 
ενός επιστομίου. Κάθε συσκευή περιλαμβάνει μια μπαταρία, 
μία δεξαμενή που περιέχει το υγρό, και ένα θάλαμο εξάτμισης 
με θερμαντικό στοιχείο. Η σύνθεση του ατμού που δημιουρ-
γείται εξαρτάται από τα συστατικά του υγρού, τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά του θερμαντικού στοιχείου, τη θερμοκρασία 
που φτάνει η αντίσταση και τα χαρακτηριστικά της. Η εισπνοή 
του αερολύματος ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιέχει 
νικοτίνη οδηγεί στη μέγιστη συγκέντρωση νικοτίνης στο αίμα 
μέσα στα πρώτα 5 λεπτά. Η πολύ γρήγορη αυτή αύξηση των 
επιπέδων της νικοτίνης στο αίμα προσομοιάζει με αυτή των 
συμβατικών τσιγάρων με αποτέλεσμα να τα προτιμούν οι 
καπνιστές σε σχέση με εγκεκριμένες θεραπείες από τον FDA 
για τη διακοπή του καπνίσματος όπως τα υποκατάστατα της 
νικοτίνης.

ΠοΙοΣ χρΗΣΙΜοΠοΙΕΙ ΗλΕκΤρονΙκΑ ΤΣΙγΑρΑ;
Το 2010, συνολικά 1,8% των ενηλίκων των ΗΠΑ ανέφεραν 

ότι έχουν χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο σε κάποια 
χρονική στιγμή, ένα ποσοστό που αυξήθηκε σε 13,0% από το 
2013. Οι συστηματικοί χρήστες αυξήθηκαν από 0,3% σε 6,8% 
κατά την περίοδο αυτή. Παρά το γεγονός ότι οι καπνιστές είναι 
πιθανότατα μεταξύ αυτών που να είναι οι σημερινοί χρήστες 
των ηλεκτρονικών τσιγάρων, το ένα τρίτο των σημερινών 
χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν είχαν καπνίσει ποτέ 
ή ήταν πρώην καπνιστές. Ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τη 
δημόσια υγεία έχει προκαλέσει η αύξηση του πειραματισμού 
και της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των ατόμων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ΤΑ ΗλΕκΤρονΙκΑ ΤΣΙγΑρΑ βοΗθουν ΣΤΗ δΙΑκοΠΗ 
κΑΠνΙΣΜΑΤοΣ;

Η αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως 
παρέμβαση για τη διακοπή του καπνίσματος παραμένει αβέ-
βαιη, λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων από 
τις τυχαιοποιημένες μελέτες. Επιπλέον, είναι δύσκολο να γίνει 
αναγωγή των αποτελεσμάτων των μελετών που χρησιμοποιή-
θηκαν πρώτης γενιάς ηλεκτρονικών τσιγάρα σε δεύτερης και 
τρίτης γενιάς συσκευές, που είναι πιο ικανοποιητικές για τους 
χρήστες λόγω των αλλαγών στα χαρακτηριστικά του αερολύ-
ματος, της παροχής νικοτίνης, και της ποικιλίας των γεύσεων. 
Οι πρόσφατες μετα-αναλύσεις που έχουν συνδυάσει στοιχεία 
από τυχαιοποιημένες μελέτες και μελέτες παρατήρησης δεν 
έχουν ξεκαθαρίσει την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος.

ΕΙνΑΙ οΙ ΑρωΜΑΤΙκΕΣ ουΣΙΕΣ Που ΠροΣΤΙθΕνΤΑΙ 
ΣΤΑ υγρΑ Του ΗλΕκΤρονΙκου ΤΣΙγΑρου ΑκΙνδυνΕΣ;

Το 2014, υπήρχαν περίπου 466 μάρκες ηλεκτρονικών τσι-
γάρων και 7764 μοναδικές γεύσεις υγρών αναπλήρωσης. Αυτή 
η ετερογένεια περιπλέκει την έρευνα σχετικά με τις πιθανές 
επιπτώσεις στην υγεία. Αν και μερικές μελέτες δείχνουν ότι το 
κάπνισμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να είναι λιγότερο 
επικίνδυνο από το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων, χρειάζο-
νται περισσότερα στοιχεία ώστε κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. 

Μια ιδιαίτερη πρόκληση είναι η εντυπωσιακή ποικιλομορ-
φία των αρωματικών υγρών αναπλήρωσης των ηλεκτρονι-
κών τσιγάρων, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις στην υγεία των 
συστατικών του αερολύματος που παράγονται από αυτές 
τις αρωματικές ουσίες είναι άγνωστες. Επίσης ενώ πολλές 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κουρέα Καλλιρρόη
Καρδιολόγος, Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, Β΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν
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από αυτές τις ουσίες έχουν μελετηθεί όταν χορηγούνται από 
την πεπτική οδό, καθώς είναι συστατικά πολλών συνθετικών 
τροφών όπως οι μαργαρίνη, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη 
δράση τους σε εισπνεόμενη μορφή, έχουν όμως συσχετισθεί 
με αναπνευστική πάθηση όταν εισπνέονται κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών παραγωγής τους.

Πολλά συστατικά των υγρών αναπλήρωσης στα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα αποτελούνται από αλδεΰδες, οι οποίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις επαρκείς για να 
δημιουργήσουν κινδύνους λόγω του ερεθιστικού χαρακτήρα 
τους στο αναπνευστικό. Μερικά υγρά αναπλήρωσης των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι αρωματισμένα με εκχυλίσματα 
καπνού, και αυτά μπορεί να περιέχουν νιτροζαμίνες, νιτρικά, 
και φαινόλες, αν και σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις από 
αυτές που βρίσκονται στα προϊόντα καπνού.

ΠοΙΕΣ κΑΤΑΣκΕυΑΣΤΙκΕΣ ΠροϋΠοθΕΣΕΙΣ ΠρΕΠΕΙ 
ΠλΕον νΑ Εχουν ΤΑ ΗλΕκΤρονΙκΑ ΤΣΙγΑρΑ;

Από το καλοκαίρι του 2016 έχει ενεργοποιηθεί η καινούρια 
ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και 
τα υγρά αναπλήρωσης. Οι κατασκευαστές θα πρέπει αναγρά-
φουν λίστα των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και 
όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, 
συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων αυτών. 

Πιο αναλυτικά το υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη 
διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες, ο όγκος 
των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml και η συγκέντρωση της 
νικοτίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg/ml. Τα υγρά 
αναπλήρωσης δεν πρέπει να περιέχουν βιταμίνες ή άλλα πρό-
σθετα που δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν καπνού 
ωφελεί την υγεία ή ενέχει μειωμένους κινδύνους για την υγεία, 
καφεΐνη ή ταυρίνη ή άλλα πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις, 
που θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα καθώς και 
πρόσθετα με χρωστικές ιδιότητες. Θα χρησιμοποιούνται πλέον 
μόνο συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη 
υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή. Επιπλέον θα περιέχουν 
ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες 
για τις οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος και 
μνεία ότι η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους 
και μη καπνιστές, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις για 
συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, τον κίνδυνο εθισμού και την 
τοξικότητα, και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή 
ή του εισαγωγέα. Οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών 
τσιγάρων και υγρών αναπλήρωσης πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν 
και την περιεκτικότητα σε νικοτίνη του προϊόντος ανά δόση. 
Επίσης σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά 
από παιδιά και να φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση: «Το 

προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική 
ουσία». απαγορεύεται εντελώς η διαφήμιση ή χρήση του 
στους δημόσιους χώρους όπως ακριβώς και το κάπνισμα.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΙκΑ…
Είναι σαφές ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει 

βιολογικές επιπτώσεις και ενδεχομένως επιπτώσεις στην υγεία 
σε πρόσωπα που δεν καπνίζουν συμβατικά καπνικά προϊόντα. 
Αν και μερικές μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα ηλεκτρονι-
κού τσιγάρου μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνο από ό, τι 
το κάπνισμα των συμβατικών τσιγάρων, υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερα στοιχεία για τη μακροχρόνια χρήση του. Προς 
το παρόν, είναι αδύνατον για τις επιστημονικές ενώσεις να 
καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την ασφάλεια των ηλε-
κτρονικών τσιγάρων. Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι 
η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξάνεται μεταξύ των 
ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων και μπορεί να προωθή-
σει τον εθισμό στη νικοτίνη σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες 
μεταξύ εκείνων οι οποίοι διαφορετικά θα ήταν μη καπνιστές. 
Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε την 
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως μέσο 
διακοπής του καπνίσματος και για τον εντοπισμό των κινδύνων 
για την υγεία της χρόνιας χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου, 
καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που 
το καθιστούν ασφαλές.

Όσο ακόμα αυτή η έρευνα είναι σε εξέλιξη, οι κανονισμοί 
που καθιστούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μη διαθέσιμα στα 
παιδιά είναι δικαιολογημένοι, όπως και οι πρωτοβουλίες των 
φορέων της δημόσιας υγείας που αποθαρρύνουν τους μη 
καπνιστές από το κάπνισμα τόσο των συμβατικών τσιγάρων 
όσο και των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

ΒιΒλιογραφια
 - Dinakar C, O’Connor GT. The Health Effects of Electronic Cigarettes. 

N Engl J Med 2016;375:1372-81.
 - Vaporizers, E-Cigarettes, and other Electronic Nicotine Delivery 

Systems (ENDS) (http://www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/
ProductsIngredientsComponents/ucm456610.htm)

 - European Commission - Press release <10 key changes for tobacco 
products sold in the EU>(http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-1762_en.htm)

 - E-cigarettes: regulations for consumer products (https://www.gov.
uk/guidance/e-cigarettes-regulations-for-consumer-products)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Εβασετραπίμπη και καρδιαγγειακά 
συμβάματα σε ασθενείς υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου
Lincoff AM, Nicholls SJ, Riesmeyer JS, et al.

N Engl J Med. 2017;376:1933-1942

Ο νεώτερος αναστολέας της τρανσφεράσης των εστέρων 
χοληστερόλης (cholesteryl ester transfer protein) εβασετρα-
πίμπη έχει φανεί ότι αυξάνει τα επίπεδα της HDL-χολ ενώ 
ελαττώνει την LDL-χολ. Η μελέτη ACCELERATE αξιολόγησε την 
επίδραση της εβασετραπίμπης στην εμφάνιση καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πρόκειται για μια φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, 
τυχαιοποιημένη μελέτη που συμπεριέλαβε 12.092 άτομα με 
ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, αθηροσκληρωτικής 
νόσου των εγκεφαλικών αγγείων, περιφερικής αρτηριοπάθει-
ας ή σακχαρώδους διαβήτη με συνοδό στεφανιαία νόσο. Οι 
συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στη χορήγηση 130 mg εβα-
σετραπίμπης ημερησίως ή σε εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα 
στη λοιπή καθιερωμένη φαρμακευτική θεραπεία. Πρωταρχικό 
τελικό σημείο της μελέτης ήταν το σύνθετο καρδιαγγειακού 
θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου, επέμβασης επαναγγείωσης των στεφανιαίων ή 
νοσηλείας για ασταθή στηθάγχη.

Η χορήγηση της εβασετραπίμπης οδήγησε σε αύξηση των 
επιπέδων της HDL-χολ κατά 133,2% με παράλληλη ελάττωση 
της LDL-χολ κατά 31,1% κατά μέσο όρο, συγκριτικά με το 
εικονικό φάρμακο. Η μελέτη διεκόπη πρόωρα μετά από 26 
μήνες παρακολούθησης και την καταγραφή 1.363 συμβάντων 
πρωταρχικού τελικού σημείου λόγω έλλειψης αποτελεσματι-
κότητας στο σκέλος του νέου υπολιπιδαιμικού (12,9% έναντι 
12,8%, αναλογία κινδύνου 1,01, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 
0,9 έως 1,11, p=0,91, Εικόνα).

 � Συμπερασματικά, ο νεώτερος αναστολέας της CETP εβασε-
τραπίμπη αν και επιδρά ευνοϊκά στην HDL-χολ και LDL-χολ 
δεν φάνηκε να επιφέρει κλινικό όφελος σε ασθενείς υψηλού 
καρδιαγγειακού κινδύνου που ήδη λαμβάνουν στατίνη. 
Μέχρι στιγμής άλλα 2 φάρμακα της κατηγορίας αυτής, η 
τορσετραπίμπη και η δαλσετραπίμπη, απέτυχαν να ανα-
δείξουν κλινικό όφελος σε μελέτες έκβασης. Απομένει η 

ολοκλήρωση της μελέτης REVEAL που αφορά στη χορήγηση 
της ανασετραπίμπης για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια 
στις προσδοκίες των αναστολέων της CETP ή θα τερματιστεί 
με αποτυχία ο κύκλος των μελετών τους.

Ασφάλεια των πολύ χαμηλών 
επιπέδων της LDL-χολ με χορήγηση 
αλιροκουμάμπης
Robinson JG, Rosenson RS, Farnier M, et al.

J Am Coll Cardiol. 2017;69:471-482

Η χορήγηση των αναστολέων της PCSK-9 ως προσθήκη 
σε θεραπεία με στατίνη συνδέεται με πολύ χαμηλά επίπεδα 
LDL-χολ σε ορισμένους ασθενείς. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ODYSSEΥ αξιολογήθηκε η ασφάλεια της επίτευξης πολύ 
χαμηλών επιπέδων LDL-χολ με χορήγηση του αναστολέα της 
PCSK-9, αλιροκουμάμπη.

Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 14 μελέτες με συνολικά 
4.029 άτομα που έλαβαν αλιροκουμάμπη και 2.114 άτομα σε 
εικονικό φάρμακο και συνολική διάρκεια παρακολούθησης 
από 8 έως 104 εβδομάδες. Από το σύνολο των συμμετεχόντων 
στις μελέτες 839 άτομα (ποσοστό 25,1%) πέτυχαν σταθερά 
επίπεδα LDL-χολ <25 mg/dL, ενώ 314 συμμετέχοντες (9,4%) 
επίπεδα LDL-χολ <15 mg/dL.

Στους ασθενείς με πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-χολ δεν υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμφάνιση καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων, ούτε στην επίπτωση νευρολογικών και 
νευρογνωσιακών ανεπιθύμητων ενεργειών συγκριτικά με 
τους υπόλοιπους ασθενείς του προγράμματος. Η εμφάνιση 
οφθαλμικού καταρράκτη ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με 
επίπεδα LDL-χολ <25 mg/dL έναντι αυτών που είχαν LDL-χολ 
≥25 mg/dL (2,6% έναντι 0,8%), εντούτοις, αυτή η διαφορά 
δεν παρατηρήθηκε στο σύνολο των ασθενών που έλαβαν 
αλιροκουμάμπη έναντι αυτών που έλαβαν άλλη υπολιπιδαιμική 
αγωγή και εικονικό φάρμακο.

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. Καμπύλες Kaplan-Meier όσον αφορά στην εμφάνιση των 
πρωτογενών καταληκτικών σημείων. Δεν υπήρχε καμιά διαφοροποί-
ηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Σχετικός κίνδυνος 1,01
(95% Cl, 0,91-1,11)
P=0,91
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ικανότητα για άσκηση και στην ποιότητα ζωής των ασθενών, 
όπως αξιολογήθηκαν με δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών και 
κατάλληλα ερωτηματολόγια αντίστοιχα.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αφαίρεση της Lp(α) σε 
ασθενείς με αυξημένα επίπεδα και ανθεκτική στηθάγχη 
οδηγεί σε βελτίωση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης, του 
αθηρωματικού φορτίου, της ικανότητας για άσκηση και 
των συμπτωμάτων.

Το παράδοξο της συσχέτισης των πολύ 
αυξημένων επιπέδων της HDL-χολ  
με αυξημένη θνησιμότητα
Madsen CM, Varbo A, Nordestgaard BG.

Eur Heart J. 2017 [Epub ahead of print]

Η HDL-χολ θεωρείται καρδιοπροστατευτική και τα επίπεδά 
της σχετίζονται αντίστροφα με την εμφάνιση καρδιαγγειακής 
νόσου. Εντούτοις, υπάρχουν ενδείξεις από γενετικές μελέτες ότι 
τα πολύ αυξημένα επίπεδα μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς 
την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. 

Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκαν δεδομένα από 
52.268 άνδρες και 64.240 γυναίκες που συμμετείχαν στις με-
λέτες Copenhagen City Heart Study και Copenhagen General 
Population Study. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 745.452 
ανθρωπο-ετών καταγράφηκαν 5.619 θάνατοι στους άνδρες 
και 5.059 θάνατοι στις γυναίκες του υπό μελέτη πληθυσμού 
(ποσοστό θνητότητας 17,1/1000 ανθρωπο-έτη και 12,1/1000, 
αντίστοιχα).

Η καμπύλη συσχέτισης της HDL-χολ με τη θνητότητα είχε 
σχήμα U, με πολύ χαμηλά και πολύ αυξημένα επίπεδα να 
εντοπίζονται σε άτομα με αυξημένη θνησιμότητα και στα δύο 
φύλα, με τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτου να εντοπίζονται σε 
επίπεδα HDL-χολ 73 mg/dL στους άνδρες και 93 mg/dL στις 
γυναίκες κατά μέσο όρο. Συγκριτικά με τους συμμετέχοντες 
σε χαμηλότερο κίνδυνο, η αναλογία κινδύνου για συνολική 
θνησιμότητα σε άνδρες ήταν 1,36 για επίπεδα HDL-χολ 97-
115 mg/dL και 2,06 για επίπεδα HDL-χολ ≥116 mg/dL. Για τις 
γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,10 για επίπεδα HDL-χολ 
116-134 mg/dL και 1,68 για HDL-χολ ≥135 mg/dL.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι πολύ υψηλά επίπεδα HDL-χολ 
στο γενικό πληθυσμό σχετίζονται παράδοξα με αυξημένο 
κίνδυνο για συνολική θνησιμότητα και προτείνουν σχεδια-
σμό μελετών για περαιτέρω επιβεβαίωση των ευρημάτων 
αυτών.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η σταθερή επίτευξη πολύ 
χαμηλών επιπέδων LDL-χολ <25 mg/dL με χορήγηση αλιρο-
κουμάμπης δεν σχετίζεται με νευρογνωσιακές διαταραχές, 
αλλά συνδέεται με αυξημένη επίπτωση καταρράκτη.

Στατίνες για δευτερογενή πρόληψη 
φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου
Kunutsor SK, Seidu S, Khunti K, et al.

Eur Heart J. 2017;38:1608-1612

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στατίνες μπορεί δυνητικά να 
επηρεάσουν θετικά την επίπτωση φλεβικής θρομβοεμβολικής 
νόσου (εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή). 
Η παρούσα μετα-ανάλυση αξιολόγησε δεδομένα από οκτώ 
μελέτες με συνολικό αριθμό 103.576 συμμετεχόντων και 13.168 
περιστατικών υποτρoπιάζουσας φλεβικής θρομβοεμβολής. Ο 
σχετικός κίνδυνος υποτροπής της θρόμβωσης ήταν 0,73 για 
χρήση στατινών έναντι των πασχόντων που δεν ελάμβαναν 
στατίνη σε επτά μελέτες, χωρίς ετερογένεια. Συνολικά, οι 
στατίνες σχετίσθηκαν με ελάττωση υποτροπής πνευμονικής 
εμβολής κατά 25% και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης κατά 34%. 

 � Συμπερασματικά, διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες παρατή-
ρησης υποστηρίζουν την ευνοϊκή επίδραση των στατινών 
στην υποτροπή της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, 
φαινόμενο που χρήζει επιβεβαίωσης με μελέτες παρέμβασης.

Αφαίρεση για αυξημένη λιποπρωτεΐνη (α) 
σε ασθενείς με ανθεκτική στηθάγχη
Khan TZ, Hsu LY, Arai AE, et al.

Eur Heart J. 2017;38:1561-1569

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την επίδραση της αφαίρεσης 
λιποπρωτεΐνης (α)[Lp(a)] σε 20 ασθενείς με αρχικά επίπεδα 
>500 mg/L και ανθεκτική στηθάγχη. Εκτιμήθηκε η επίδραση 
της θεραπείας στην εφεδρεία μυοκαρδιακής αιμάτωσης, όπως 
αυτή αξιολογήθηκε με μαγνητική τομογραφία, στο αθηρω-
ματικό φορτίο, τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής των 
πασχόντων. Το πρωταρχικό τελικό σημείο της μυοκαρδιακής 
αιμάτωσης έδειξε βελτίωση κατά 63% στους ασθενείς που 
υπεβλήθησαν σε αφαίρεση Lp(α), ενώ παράλληλα φάνηκε 
βελτίωση στο αθηρωματικό φορτίο των καρωτίδων και στην 

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)

ενζύμου αναγωγάση του HMGCoA, οι πλήρως συνθετικές 
στατίνες έχουν δραστικότερες πολικές ομάδες πρόσδεσης 
και συνδέονται με ισχυρότερους δεσμούς με το ένζυμο

- την εκλεκτικότητα για πρόσληψη από τα ηπατοκύτταρα. 
Οι υδρόφιλες (συνθετικές) στατίνες (περισσότερο υδρόφιλη 
η Rosuvastatin) έχουν μεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τα 
ηπατικά κύτταρα και αυτό σχετίζεται με ισχυρότερη δρα-
στικότητα και λιγότερες παρενέργειες από την αναστολή 
του ενζύμου σε άλλους ιστούς π.χ. μυαλγία

- το χρόνο παραμονής των συγκεκριμένων φαρμάκων 
ή των δραστικών τους μεταβολιτών στο ήπαρ αυξάνοντας 
τη διάρκεια της δέσμευσης του φαρμάκου στην ενεργό 
περιοχή του ενζύμου.

Μεταβολές στη συγκέντρωση των στατινών  
από αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - Παρενέργειες

Μολονότι η χορήγηση των στατινών είναι γενικά καλώς 
ανεκτή, ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να αναπτύξει 
μυοπάθεια σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με φάρμακα που 
έχουν κοινό μεταβολικό μονοπάτι.

Υπάρχει σημαντική συσχέτιση των πολυμορφισμών των 
γονιδίων των ενζύμων που μεταβολίζουν τις περισσότερες 
στατίνες (CYP3A) με τις συγκεντρώσεις των στατινών στο αίμα.

Σε περιπτώσεις αναστολέων του ισοενζύμου CYP3A4 π.χ. 
κυκλοσπορίνη, αυξάνει η συγκέντρωση στο πλάσμα των 
στατινών γιατί ακολουθούν το ίδιο μεταβολικό μονοπάτι 
ενώ σε περιπτώσεις επαγωγέων του CYP3A4 ισοενζύμου π.χ. 
βαλσαμόχορτο (St John’s Wort), μειώνεται η συγκέντρωση 
των στατινών.

Οι διαφορετικές φαρμακοκινητικές ιδιότητες των στατινών 
παίζουν ρόλο στη μυοτοξικότητά τους. Οι λιπόφιλες (φυσικές) 
στατίνες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
στους ιστούς (πιθανές παρενέργειες). Οι υδρόφιλες στατίνες 
εμφανίζουν περιορισμένη συγκέντρωση σε μη ηπατικά κύτ-

Προσεχή Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 8 ελλΗΝιΚΗ εΤαιρεια λιΠιΔιολογιαΣ αΘΗροΣΚλΗρΩΣΗΣ Και αγγειαΚΗΣ ΝοΣοΥ 
Επιστημονικές Εκδηλώσεις 2017:

• Προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017, Ναύπακτος, Ξενοδοχείο NAFS

 8 38ο ΠαΝελλΗΝιο ΚαρΔιολογιΚο ΣΥΝεΔριο
70 Χρόνια Καρδιολογίας (ΕΚΕ)
19-21 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα, Ξενοδοχείο Ηilton Athens

 8 20ο ΠαΝελλΗΝιο ΣΥΝεΔριο λιΠιΔιολογιαΣ, αΘΗροΣΚλΗρΩΣΗΣ Και αγγειαΚΗΣ ΝοΣοΥ
2-4 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Εταιρείας μας είναι:

lipid_athero@yahoo.gr

ταρα λόγω χαμηλής παθητικής διάχυσης, αλλά εισέρχονται 
στα ηπατικά κύτταρα με διαδικασία ενεργού μεταφοράς με 
πρωτεΐνες μεταφοράς που διαθέτουν μόνο τα ηπατικά κύτταρα 
εμφανίζοντας έτσι ηπατοεκλεκτικότητα.

Ο ηπατικός μεμβρανικός μεταφορέας OATP1B1 μεταφέρει 
στο εσωτερικό των ηπατοκυττάρων φάρμακα όπως οι στατίνες. 
Υπάρχουν περίπου 200 σχετικά συχνοί πολυμορφισμοί στο 
γονίδιο του (SLCO1B1) αλλά μόνο ο πολυμορφισμός SLCO1B1 
521C έχει βρεθεί να συσχετίζεται με μειωμένη λειτουργία του 
μεταφορέα OATP1B1 και να έχει σαν επακόλουθο αυξημένη 
συγκέντρωση των στατινών στην κυκλοφορία και αυξημένη 
πιθανότητα εμφάνισης μυοπάθειας. Έχει αναπτυχθεί σχετικό 
φαρμακογενωμικό τεστ για την ανίχνευση αυτού του πολυ-
μορφισμού.

Ο ίδιος ο A. Endo γράφει, «επισκέφθηκα το γιατρό μου για 
έναν έλεγχο ρουτίνας. Είχε βρεθεί ότι είχα ολική χοληστερόλη 
240 mg/dl. Ο γιατρός μου φρόντισε να με καθησυχάσει. Έχω 
μερικά καλά φάρμακα που θα μειώσουν τη χοληστερόλη σου. 
Σίγουρα δεν ήξερε τη σχέση μου με τις στατίνες».

Οι Brown & Goldstein σε συνέντευξη τους αναφέρουν, 
«εκατομμύρια άνθρωποι οφείλουν ευγνωμοσύνη στον A. 
Endo γιατί χάρις στη θεραπεία με στατίνες βελτιώθηκε και 
παρατάθηκε η ζωή τους, οι στατίνες είναι ανάμεσα στα πιο 
συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως πλην όμως ο A. 
Endo εκτός από την επιστημονική αναγνώριση δεν είχε κανένα 
οικονομικό όφελος».

ΒιΒλιογραφια

 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160888/
 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055044/
 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108295/
 - https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4255/1/02_chap-

ter_12.pdf
 - Brown MS, Goldstein JL. Atherosclerosis 2004; (Suppl. 5):13–6.
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Πότε μεγιστοποιείται  
το όφελος από τη λήψη  
της υπολιπιδαιμικής αγωγής;

Η εισαγωγή των στατινών πριν από περίπου 20 έτη απο-
τέλεσε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της φαρμα-
κευτικής προληπτικής παρέμβασης. Τα κλινικά οφέλη της 
υπολιπιδαιμικής αγωγής εμφανίζονται σχετικά γρήγορα, 
π.χ. όταν οι στατίνες δίδονται σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο τα οφέλη αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από 3-4 
εβδομάδες (Cannon CP. N Engl J Med 2004;350:1495-504) 
ενώ όταν δίδονται σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο 
αρχίζουν να γίνονται εμφανή μετά από 6-12 μήνες.

To 2004 δημοσιεύτηκε μια σημαντική μετα-ανάλυση 
(Baigent C, CTT Collaborators. Lancet 2005;366:1267-78). Η 
μετα-ανάλυση αυτή περιέλαβε 14 τυχαιοποιημένες μελέτες 
με στατίνες και έδειξε ότι ελάττωση της LDL-χολ κατά ~40 
mg/dL για 5 έτη οδηγεί σε ελάττωση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων κατά ~20%, δηλαδή έδειξε ότι το όφελος από 
τη λήψη στατινών είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμο μετά 
από 5ετή αγωγή.

Μια άλλη μετα-ανάλυση (Law MR. BMJ 2003;326:1423) 
που περιέλαβε μελέτες με διάφορα υπολιπιδαιμικά (κύ-
ρια στατίνες), έδειξε ότι το όφελος από την υπολιπιδαιμική 
αγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια της παρέμβασης. Έτσι, 
υπολογίστηκε ότι ελαττώνοντας την LDL-χολ κατά ~40 mg/
dL, η σχετική ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
το 1ο έτος είναι ~10%, το 2ο έτος ~25%, 3ο έως 5ο έτος 33% 

και ≥6 έτη μεγιστοποιείται και σταθεροποιείται στο ~35%.
Προς ενίσχυση αυτών των ευρημάτων ήρθε και η πρό-

σφατα δημοσιευθείσα μελέτη FOURIER (Sabatine MS. N Engl 
J Med 2017;376:1713-22) η οποία, σε αναλύσεις που έγιναν 
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (landmark analyses), 
έδειξε ότι το κλινικό όφελος από την προσθήκη εβολοκουμά-
μπης (μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την PCSK9) σε 
ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο εξαρτάται από τη 
διάρκεια της παρέμβασης. Ειδικότερα, έδειξε ότι στο πρώτο 
έτος η ελάττωση του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση καρδι-
αγγειακού θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου ή αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 16%, ενώ μετά το πρώτο έτος 
και μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης (διάμεση περίοδος 
παρέμβασης 2,2 έτη) η ελάττωση του σχετικού κινδύνου των 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν της τάξης 25%.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ενώ τα κλινικά οφέλη μιας 
υπολιπιδαιμικής παρέμβασης εμφανίζονται σχετικά γρήγορα, 
η μεγιστοποίηση του οφέλους απαιτεί μακροχρόνια αγωγή. 

Κατά συνέπεια όταν δίνονται τα φάρμακα που 
ελαττώνουν την LDL-χολ, θα πρέπει να αντιληφθεί 
ο ασθενής ότι πρόκειται για μια δια βίου αγωγή για 
να καρπωθεί το μέγιστο του κλινικού οφέλους. είναι 
επιβεβλημένο πάντοτε η υπολιπιδαιμική παρέμβα-
ση να συνοδεύεται με ολιστική αντιμετώπιση των 
παραγόντων κινδύνου και ο ασθενής να υιοθετεί 
ένα υγιεινό τρόπο διατροφής, να υποβάλλεται σε 
συστηματική άσκηση και να απέχει από το κάπνισμα.


