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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα χρόνιο νόσημα, το
οποίο χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των
υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών. Οι διαταραχές
αυτές οφείλονται σε πλήρη ή μερική έλλειψη της ινσουλίνης ή σε
αντίσταση των περιφερικών ιστών στη δράση της. Συνέπεια αυτών
είναι η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Ο επιπολασμός
του ΣΔ στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου 8%, εκ των οποίων
ποσοστό μεγαλύτερο από 90% πάσχει από ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2).1
Μεγάλο ποσοστό των ασθενών με ΣΔ έχουν πολλαπλούς
παράγοντες κινδύνου, όπως κοιλιακή παχυσαρκία, αντίσταση
στην ινσουλίνη, μη υγιεινό τρόπο διατροφής, χρήση καπνού
και αλκοόλ, κακή φυσική κατάσταση, αρτηριακή υπέρταση και
δυσλιπιδαιμία. Η βελτίωση των τροποποιήσιμων παραγόντων
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κινδύνου έχει συσχετισθεί με την πρόληψη των μικροαγγειακών
και μακροαγγειακών επιπλοκών της νόσου, με αποτέλεσμα τη
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και της ολικής θνητότητας.
Η μακροαγγειοπάθεια στο ΣΔ χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων στις αρτηρίες μεγάλου
διαμετρήματος, δηλαδή στις στεφανιαίες, στις καρωτίδες, στις
εγκεφαλικές και σε εκείνες των κάτω άκρων. Προσβολή αυτών
των αρτηριών οδηγεί σε στεφανιαία νόσο, αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο και περιφερική αρτηριακή νόσο. Τόσο οι αλλοιώσεις
αυτές, όσο και τα κλινικά τους επακόλουθα περιλαμβάνονται στο
γενικό όρο αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος. Η μικροαγγειοπάθεια χαρακτηρίζεται από την προσβολή μικρότερου
μεγέθους αρτηριών των νεφρών, του οφθαλμού και των νεύρων.2,3
Στόχος επομένως της ολοκληρωμένης αντιδιαβητικής θεραπείας πρέπει να είναι η μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου,
των μικροαγγειακών επιπλοκών και της ολικής θνητότητας,
καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η επίτευξη αυτών
των στόχων απαιτεί μία όχι μόνο γλυκοκεντρική, αλλά πολυπαραγοντική παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει την ταυτόχρονη
ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας και των υπολοίπων παραγόντων
κινδύνου. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η
εξατομίκευση των στόχων και των παρεμβάσεων ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.4
Συγκεκριμένα, έμφαση πρέπει να δοθεί στη μείωση του
σωματικού βάρους με αλλαγή του τρόπου ζωής, υιοθέτηση
υγιεινών διατροφικών συνηθειών και αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας. Επιπλέον, ο περιορισμός ή η διακοπή της
κατανάλωσης αλκοόλ συσχετίζεται με βελτιωμένη ρύθμιση

ΑΤΗΕROΜΑ – Quarterly publication of the Hellenic Society of Lipidiology, Atherosclerosis and Vascular Disease
VOLUME 23, ISSUE 5, JANUARY-MARCH 2019

2

του ΣΔ. Επιπρόσθετα, η διακοπή του καπνίσματος συμβάλει
καθοριστικά στη μείωση της θνησιμότητας, καθώς αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής
νόσου. Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά των συνιστώμενων
εμβολιασμών για τους διαβητικούς ασθενείς.1-3
Η συνύπαρξη αρτηριακής υπέρτασης και ΣΔ είναι πολύ συχνή.
Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στα άτομα με ΣΔ οφείλεται
σε αύξηση του όγκου παλμού και των περιφερικών αγγειακών
αντιστάσεων που προκαλείται από την αγγειακή αναδιαμόρφωση, την υπεργλυκαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη.
Ο αυστηρότερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης μειώνει τα
καρδιαγγειακά επεισόδια και τον κίνδυνο των μικροαγγειακών
επιπλοκών. Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντική είναι η συνεισφορά των νεότερων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων,
όπως οι αγωνιστές του υποδοχέα του πεπτιδίου που μοιάζει με
τη γλυκαγόνη-1 (GLP-1) και οι αναστολείς των συμμεταφορέων
νατρίου-γλυκόζης τύπου 2 (SGLT2), που έχουν εκτός από αντιδιαβητική εμφανίζουν και ήπια αντιυπερτασική δράση.5
Η διαβητική δυσλιπιδαιμία χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό υψηλών τιμών τριγλυκεριδίων (TG) και χαμηλών τιμών
χοληστερόλης των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεïνών (HDL-C).
Η χοληστερόλη των λιποπρωτεïνών χαμηλής πυκνότητας (LDL-C)
μπορεί να είναι εντός φυσιολογικών ορίων ή ήπια αυξημένη.
Ωστόσο, υπερέχουν οι μικρές πυκνές LDL που είναι κατεξοχήν
αθηρογόνες. Αυτή η τριάδα των διαταραχών των λιπιδίων συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου
στους διαβητικούς ασθενείς. Πρωτεύων θεραπευτικός στόχος
στην αντιμετώπιση της διαβητικής δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL-C. Σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ άνω των 40 ετών
αλλά και σε νεότερους που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο,
συστήνεται έναρξη μίας αποτελεσματικής στατίνης. Μετά την
επίτευξη του στόχου για την LDL-C, δευτερεύων θεραπευτικός
στόχος είναι η μείωση της non-HDL-C, η οποία ορίζεται ως η
διαφορά ολική χοληστερόλη μείον HDL-C. Η μείωση της nonHDL-C επιτυγχάνεται είτε με την περαιτέρω μείωση της LDL-C
είτε με τη μείωση των TG και την αύξηση της HDL-C. Επιθυμητός
στόχος για τη non-HDL-C είναι η τιμή στόχος για την LDL-C
προσαυξανόμενη κατά 30 mg/dL.6
Ο κλινικός ιατρός έχει πλέον στη θεραπευτική του φαρέτρα
πολλές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2.
Τα αντιδιαβητικά αυτά φάρμακα ανήκουν σε 7 κατηγορίες:
διγουανίδια, σουλφονυλουρίες, γλιταζόνες, αναστολείς του
ενζύμου διπεπτυλ-πεπτιδάσης-4 (DPP-4), SGLT2 αναστολείς,
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GLP-1 αγωνιστές και ινσουλίνη. Βασική αρχή της θεραπείας του
ΣΔτ2 είναι ο καθορισμός και η υλοποίηση γλυκαιμικών στόχων.
Όλοι οι θεραπευτικοί αλγόριθμοι ξεκινούν με δίαιτα, άσκηση και
μετφορμίνη. Η προσθήκη δεύτερου και τρίτου αντιδιαβητικού
φαρμάκου πρέπει να γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητά
του, την ασφάλεια και των ανεπιθύμητων ενεργειών, του μηχανισμού δράσης, την πιθανότητα υπογλυκαιμίας, την επίδραση
στο σωματικό βάρος και τις ευεργετικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
ύπαρξη νεφρικής δυσλειτουργίας, καρδιακής ανεπάρκειας, η
ευκολία χορήγησης κάθε σκευάσματος, καθώς και το κόστος,
τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας. Καθώς οι
συννοσηρότητες και η πολυφαρμακία είναι καταστάσεις συχνές στους ασθενείς με ΣΔτ2, επιβάλλεται η εκτίμηση πιθανών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων φαρμάκων. Βέβαια,
δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι στο κέντρο των θεραπευτικών
αποφάσεων βρίσκεται ο ίδιος ο ασθενής.1
Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση
του ΣΔ και της συνυπάρχουσας αρτηριακής υπέρτασης και
δυσλιπιδαιμίας, ο κλινικός γιατρός καλείται να ενημερώσει
σωστά τους ασθενείς για τη σημασία της πρόληψης, ώστε πιθανές επιπλοκές της νόσου να ανιχνευθούν σε πρώιμο στάδιο
και να είναι πιο εύκολη η αντιμετώπισή τους. Έτσι, συστήνεται
επίσκεψη στον οφθαλμίατρο κάθε έτος για έλεγχο ύπαρξης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Επιπλέον μία φορά το χρόνο
πρέπει να γίνεται έλεγχος ύπαρξης περιφερικής νευροπάθειας
από τον θεράποντα ιατρό. Απαραίτητος κρίνεται και ο έλεγχος
της νεφρικής λειτουργίας με μέτρηση του λόγου αλβουμίνης/
κρεατινίνη σε δείγμα ούρων και τον υπολογισμό της σπειραματικής διήθησης.2,3
Η ταυτόχρονη βελτίωση των συνυπαρχόντων παραγόντων
κινδύνου των ασθενών με ΣΔ οδηγεί σε πρόληψη και καθυστέρηση εμφάνισης των μικροαγγειακών και μακροαγγειακών
επιπλοκών της νόσου. Έτσι η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση
αυτών των ασθενών οδηγεί σε βελτίωση του καρδιαγγειακού
κινδύνου, μείωση της ολικής θνητότητας και σε βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με ΣΔτ2.4
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Στεφανιαία νόσος και στυτική
δυσλειτουργία - Η αντιμετώπιση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλές σημαντικές διεθνείς μελέτες αναφέρουν αξιόλογα
ποσοστά ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίοι εμφανίζουν ταυτόχρονα και προβλήματα στύσης. Αν λάβουμε υπόψη
μας την έκταση των καρδιακών παθήσεων, αντιλαμβανόμαστε
ότι το παραπάνω πρόβλημα απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ανδρών1. Μια νέα μελέτη εξέτασε τη στυτική λειτουργία σε νέους
άνδρες με στεφανιαία νόσο καθώς και τη σχέση ανάμεσα στον
βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας και την ηλικία στην οποία είχαν
το πρώτο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η συχνότητα της στυτικής
δυσλειτουργίας διερευνήθηκε σε τρεις ομάδες ατόμων. Στην
πρώτη ομάδα συμμετείχαν ασθενείς κάτω των 45 που επέζησαν
από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, στη δεύτερη ασθενείς άνω
των 65 που επίσης επέζησαν από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
και στην τρίτη ομάδα συμμετείχαν υγιείς άνδρες, ηλικίας 30-60
ετών. Η στυτική λειτουργία εκτιμήθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου ψυχομετρικού εργαλείου, του Διεθνούς Δείκτη Στυτικής
Λειτουργίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ομάδα των
νέων ασθενών εντοπίστηκε ήπια στυτική δυσλειτουργία στο
26% των συμμετεχόντων και βαριά στυτική δυσλειτουργία
στο 7%. Στην ομάδα των μεγαλύτερων σε ηλικία, ήπια στυτική
δυσλειτουργίας παρουσιάστηκε στο 52% και σοβαρή στο 38%.
Στην ομάδα ελέγχου που είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με την
ομάδα των νέων ασθενών, το 96% αρνήθηκε την ύπαρξη στυτικής δυσλειτουργίας, ενώ μόνο ένα άτομο είχε βαθμολογία 20
στο ειδικό ψυχομετρικό εργαλείο. Ένα παράδοξο εύρημα που
σημειώνουν οι ερευνητές είναι ότι οι ασθενείς που λάμβαναν
θεραπεία με β-αποκλειστές είχαν καλύτερη βαθμολογία στο
ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας
σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν λάμβαναν β-αποκλειστές.
Η θεραπεία με στατίνες βρέθηκε επίσης να σχετίζεται θετικά με
τη βαθμολογία στο ψυχομετρικό εργαλείο. Η μελέτη, λοιπόν,
αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης τόσο της
στυτικής δυσλειτουργίας όσο και φυσικά της στεφανιαίας νόσου, ιδιαίτερα στους νέους άνδρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να
περιφρουρήσουν την υγεία τους και την ποιότητα ζωής τους2,3.
Οι Αιτιολογικοί παράγοντες
Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα πρόβλημα που συνδέεται
με σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες4. Θεωρείται ότι
συνδέεται με αγγειακή νόσο που προκαλείται από ενδοθηλιακή

δυσλειτουργία, και χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα των
λείων μυϊκών κυττάρων που ευθυγραμμίζουν τα αρτηριόλια για
να χαλαρώσουν, επομένως, αναστέλλουν την αγγειοδιαστολή5.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο παθήσεις μοιράζονται
πολλούς κοινούς αιτιολογικούς παράγοντες. Το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η παχυσαρκία
προκαλούν οξειδωτικό stress με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενδοθηλιακής νόσου και τη βλάβη των αγγείων τα οποία τροφοδοτούν με αίμα τα όργανα του σώματος. Η κατάσταση αυτή
έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τόσο στεφανιαίας νόσου,
όσο και στυτικής δυσλειτουργίας.
Για αυτόν τον λόγο βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν περάσει
κάποιο έμφραγμα, είτε γενικά πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο
να παρουσιάζουν και στυτικές διαταραχές1. Επίσης η στυτική
δυσλειτουργία μπορεί να συνδέεται και με χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο (όπως ριζική προστατεκτομή για καρκίνο
του προστάτη) ή ακτινοθεραπεία κυρίως στην πύελο ή στον
οπισθοπεριτοναϊκό χώρο4.
Σημαντικό ρόλο παίζει και ο ψυχολογικός παράγοντας, γιατί
έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς μετά από έμφραγμα παρουσιάζουν ως κύρια ψυχολογική επίπτωση το φόβο και το άγχος, με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να επανακτήσουν τη σεξουαλική
τους δραστηριότητα. Επίσης πολλές φορές η σύντροφος φοβάται
και αποθαρρύνει τον σύντροφο της να έχει σεξουαλική ζωή, για
να μην εμφανιστεί το καρδιακό πρόβλημα ξανά. Πρέπει να αναφερθεί ότι η σεξουαλική δραστηριότητα δεν προκαλεί πιο πολύ
stress από ότι μία συγκρίσιμη δραστηριότητα της καθημερινής
ρουτίνας. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες το σεξ συμβάλλει μόνο
στο 1% των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου. Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί πρόδρομο σημάδι και καμπανάκι
κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο. Για αυτό τον λόγο ασθενείς με
στυτική δυσλειτουργία και αγγειακούς παράγοντες κινδύνου θα
πρέπει να υποβάλλονται και σε καρδιολογικό έλεγχο για πιθανή
ύπαρξη στεφανιαίας νόσου1.
Η Αντιμετώπιση
Η στυτική δυσλειτουργία μειώνει σημαντικά την ποιότητα
ζωής των νέων ανδρών και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική
η αντιμετώπισή της2,3. Σε μελέτη του Ινστιτούτου Ψυχικής και
Σεξουαλικής Υγείας σε συνεργασία με την Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική βρέθηκε, ότι ασθενείς χωρίς καρδιολογικό
ιστορικό και εμφανή καρδιολογικά προβλήματα, αλλά με στυτική δυσλειτουργία αγγειακού τύπου παρουσίαζαν σε ποσοστό
25% στεφανιαία νόσο χωρίς να το γνωρίζουν. Οι ασθενείς αυτοί
διόρθωσαν πρώτα το καρδιολογικό τους πρόβλημα και στη
συνέχεια έλαβαν θεραπεία και για τη διαταραχή της στύσης που
παρουσίαζαν. H αντιμετώπιση σε περίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με καρδιολογικές παθήσεις περιλαμβάνει:
• Φάρμακα από το στόμα
• Ενδοπεϊκές ενέσεις
• Χρήση κρουστικών κυμάτων. Αποτελεί μια θεραπεία ασφαλή,
με υψηλή αποτελεσματικότητα, χωρίς παρενέργειες και με
αποτελέσματα μόνιμου θεραπευτικού χαρακτήρα.
• Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων η οποία γίνεται με
χειρουργική επέμβαση και ο ασθενής πρέπει να παραμείνει
μία μέρα στο νοσοκομείο1.
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Η αξία της μέτρησης της Lp(a) σε έλεγχο
συγγενών πασχόντων από οικογενή
υπερχοληστερολαιμία

συγγενείς των ατόμων αυτών, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε γενετικό
έλεγχο FH και επιπλέον σε μέτρηση επιπέδων Lp(a). Αυξημένα
επίπεδα Lp(a) ορίσθηκαν ως >50 mg/dL.
Φάνηκε ότι για κάθε 5,8 συγγενείς ατόμων με FH αλλά χωρίς
αυξημένα επίπεδα Lp(a), αποκαλυπτόταν ένας με αυξημένη
Lp(a). Αντίστοιχα, για συγγενείς ατόμων με FH και με αυξημένα
επίπεδα Lp(a), ένας ανά 2,8 είχε αυξημένη Lp(a). Σε πενταετή
παρακολούθηση η παρουσία FH συνδεόταν με αναλογία κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου 2,47, η παρουσία
αυξημένης Lp(a) με αναλογία κινδύνου 3,17 και ο συνδυασμός
και των δύο με αναλογία κινδύνου 4,4, ανεξάρτητα από τους
παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου (Εικόνα 1).
 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι κατά τον προληπτικό
γενετικό έλεγχο συγγενών πασχόντων από FH η μέτρηση
των επιπέδων της Lp(a) μπορεί να αποκαλύψει άτομα με
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ιδιαίτερα αν ο πάσχων
είχε και αυτός αυξημένα επίπεδα Lp(a).

Ellis KL, Pérez de Isla L, Alonso R, et al.

J Am Coll Cardiol. 2019;73:1029-1039
Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία (Familial Hypercho-lesterolemia, FH) και τα αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)]
αποτελούν κληρονομούμενες διαταραχές που σχετίζονται με
πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο. Αν και σε συγγενείς πασχόντων
από FH προτείνεται προληπτικός γενετικός έλεγχος δεν ισχύει το
ίδιο για την Lp(a). Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκε η αξία
της μέτρησης των επιπέδων της Lp(a) σε συγγενείς πασχόντων
από FH για αποτελεσματικότερη διαστρωμάτωση κινδύνου.
Στη μελέτη SAFEHEART (Spanish Familial Hypercholesterolemia Cohort Study) συμμετείχαν 755 Ισπανοί με FH, με ή χωρίς
αυξημένα επίπεδα Lp(a). Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 2.927

Εικόνα 1. Άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH) και επίπεδα Lp(a) >50 mg/dL είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σχέση με ασθενείς με FΗ χωρίς αυξημένα επίπεδα Lp(a).

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου
σε νεαρούς εμφραγματίες
Yandrapalli S, Nabors C, Goyal A, et al.

J Am Coll Cardiol. 2019;73:573-584
Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την πρόγνωση του
οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (ΟΕΜ).
Η παρούσα αναδρομική μελέτη κατέγραψε την παρουσία
των τροποποιήσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
σε 1.462.168 κατοίκους των ΗΠΑ ηλικίας 18 έως 59 ετών, που
νοσηλεύθηκαν λόγω ΟΕΜ από το 2005 έως το 2015.
Ποσοστό 19,2% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας <44 ετών
όταν εκδηλώθηκε η στεφανιαία νόσος. Σε αυτή την ομάδα ασθενών τα ποσοστά καπνίσματος, δυσλιπιδαιμίας και υπέρτασης ήταν
56,8%, 51,7% και 49,8%, ενώ σε συμμετέχοντες ηλικίας 45 έως
59 ετών τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 51,9%, 57,5% και 59,8%.
Καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη φυλή και
το φύλο. Γυναίκες ασθενείς εμφάνιζαν συχνότερα σακχαρώδη
διαβήτη, υπέρταση και παχυσαρκία, ενώ οι άνδρες είχαν υψηλότερο επιπολασμό δυσλιπιδαιμίας, κατάχρησης ναρκωτικών
ουσιών και ήταν συχνότερα καπνιστές. Ο επιπολασμός των
παραγόντων κινδύνου εμφάνιζε αύξηση με την πάροδο του
χρόνου, με εξαίρεση τη δυσλιπιδαιμία.
 Συμπερασματικά, η παρουσία
τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου είναι συχνή
σε νεαρούς ενήλικες ασθενείς με ΟΕΜ και υπάρχει
προοδευτική αύξηση με
την πάροδο του χρόνο. Οι
παράγοντες κινδύνου εμφανίζουν σημαντική ετερογένεια
ανάλογα με το φύλο και τη φυλή.
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Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη
καρδιαγγειακών επεισοδίων
Mahmoud AN, Gad MM, Elgendy AY, et al.

Eur Heart J. 2019;40:607-617
Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη επαναξιολογείται τελευταία έπειτα από αποτελέσματα πρόσφατων μελετών
που αμφισβητούν την προστατευτική της δράση.
Στην παρούσα αναδρομική μελέτη αξιολογήθηκαν δεδομένα
από 157.248 συμμετέχοντες σε 11 τυχαιοποιημένες μελέτες
με ασπιρίνη έναντι εικονικού φαρμάκου (ή υγιών μαρτύρων).
Πρωταρχικό τελικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η συνολική θνητότητα, ενώ πρωταρχικό τελικό σημείο ασφάλειας οι
μείζονες αιμορραγίες.
Φάνηκε ότι σε μέση διάρκεια παρακολούθησης 6,6 ετών η
λήψη ασπιρίνης δεν σχετίζεται με ελάττωση της θνησιμότητας,
ενώ αντίθετα αυξάνει κατά 47% τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας
και κατά 33% τον κίνδυνο ενδοκράνιας αιμορραγίας. Παρόμοια
αποτελέσματα βρέθηκαν σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού
κινδύνου και σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη. Η χορήγηση
ασπιρίνης σχετίσθηκε με χαμηλότερη επίπτωση εμφράγματος

μυοκαρδίου κατά 18%, αλλά το αποτέλεσμα αυτό χαρακτηριζόταν
από μεγάλη ετερογένεια και δεν επιβεβαιώθηκε από δεδομένα
των πρόσφατων μελετών.
 Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χορήγηση ασπιρίνης για
πρωτογενή πρόληψη δεν είναι κλινικά επωφελής όσον αφορά
στη θνησιμότητα και σχετίζεται με αύξηση των περιστατικών
μείζονος αιμορραγίας. Προτείνουν επαναξιολόγηση της
αξίας της χρήσης ρουτίνας της ασπιρίνης στην πρωτογενή
πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε άτομα με έλλειψη
ενζύμου G6PD
Pes GM, Parodi G, Dore MP.

Atherosclerosis. 2019;282:148-153
Η έλλειψη του ενζύμου της γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD) σχετίζεται
με αιμολυτική αναιμία, και έχει υποτεθεί σε παλαιότερες μελέτες
ότι αποτελεί πιθανό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Η
υπόθεση αυτή ελέγχθηκε στην παρούσα αναδρομική μελέτη
παρατήρησης πασχόντων από έλλειψη G6PD στη βόρεια Σαρδηνία όπου ο επιπολασμός της πάθησης είναι μεγάλος.
Στην ανάλυση συμμετείχαν 9.604 πάσχοντες από έλλειψη
G6PD που υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση πεπτικού από το
2002 έως το 2017. Σε αυτόν τον πληθυσμό οι παραδοσιακοί
παράγοντες κινδύνου (ηλικία, φύλο, κάπνισμα, σακχαρώδης
διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία) σχετίσθηκαν
με εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου στη 15ετή παρακολούθηση.
Συγκριτικά με ομάδα ελέγχου 2.246 υγιών ατόμων, 1.123 πάσχοντες από έλλειψη G6PD φάνηκε ότι είχαν κατά 71% μεγαλύτερο
κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.
 Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η έλλειψη του ενζύμου της
G6PD σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου με άγνωστο μηχανισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας,
Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου σας εύχεται
Χρόνια Πολλά

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

http://www.eelia.gr
ΑΘΗΡΩΜΑ
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Ελάττωση καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών
με υπερτριγλυκεριδαιμία

Υπολιπιδαιμική θεραπεία και εμφάνιση
σακχαρώδη διαβήτη

Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al.

Khan SU, Rahman H, Okunrintemi V, et al.

N Engl J Med. 2019;380:11-22

J Am Heart Assoc. 2019;8:e011581

Άτομα με αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού εμφανίζουν
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Το icosapent ethyl αποτελεί μια
καθαρή χημική μορφή αιθυλικού εστέρα του εικοσαπενταϊκού
οξέος που ελαττώνει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ορού. Στη
μελέτη REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with
Icosapent Ethyl–Intervention Trial) αξιολογήθηκε η επίδραση
του icosapent ethyl στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων.
Στη μελέτη συμμετείχαν 8.179 πάσχοντες από καρδιαγγειακή
νόσο (ΚΑΝ) ή σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και άλλους παράγοντες
κινδύνου, που εμφάνιζαν επίπεδα LDL-χολ 41-100 mg/dL και
επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας 135-499 mg/dL υπό αγωγή
με στατίνη. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποίηθηκαν σε λήψη 2 g
icosapent ethyl δύο φορές ημερησίως ή σε εικονικό φάρμακο.
Μετά από διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 4,9 ετών το
σύνθετο πρωτογενές τελικό σημείο (καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, επέμβαση επαναγγείωσης στεφανιαίων ή ασταθής
στηθάγχη) ήταν κατά 25% λιγότερο συχνό στους συμμετέχοντες
που έλαβαν το υπό μελέτη φάρμακο συγκριτικά με το εικονικό
φάρμακο (Εικόνα 2). Το icosapent ethyl σχετίσθηκε με μείωση
της εμφάνισης καρδιαγγειακού θανάτου κατά 20%. Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων στην ομάδα του icosapent ethyl
νοσηλεύθηκαν λόγω κολπικής μαρμαρυγής (3,1% έναντι 2,1%),
χωρίς να εμφανιστεί διαφορά στην επίπτωση σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων.
 Οι ερευνητές καταλήγουν ότι σε ασθενείς με ιστορικό ΚΑΝ
ή ΣΔ και αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας παρά
τη λήψη στατίνης η χορήγηση icosapent ethyl μειώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Εικόνα 2. Η χορήγηση του icosapent ethyl σχετίστηκε με ελάττωση
κατά 25% των πρωτογενών τελικών σημείων (καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
επέμβαση επαναγγείωσης στεφανιαίων ή ασταθής στηθάγχη).

Η μετα-ανάλυση αυτή είχε ως στόχο την αποσαφήνιση της
σχέσης της υπολιπιδαιμικής θεραπείας με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν δεδομένα
από 33 τυχαιοποιημένες μελέτες, 21 με χρήση στατινών και 12
με αναστολείς της PCSK-9. Στην ανάλυση συμμετείχαν συνολικά
163.688 ασθενείς που έλαβαν περισσότερο ή λιγότερο επιθετική
υπολιπιδαιμική θεραπεία (εικονικό φάρμακο ή ομάδα ελέγχου)
χωρίς να πάσχουν από ΣΔ κατά την ένταξη στις μελέτες. Στους
ασθενείς που έλαβαν εντατική υπολιπιδαιμική θεραπεία διαπιστώθηκε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ΣΔ κατά 7%.
Η αύξηση του κινδύνου βρέθηκε ότι οφειλόταν πρακτικά στη
χορήγηση στατινών που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ
κατά 10% έναντι των αναστολέων της PCSK-9 που είχαν ουδέτερη
επίδραση στην εμφάνιση ΣΔ. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην ελάττωση της LDL-χολ και την εμφάνιση ΣΔ.
 Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η χορήγηση επιθετικής υπολιπιδαιμικής θεραπείας με στατίνες αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ΣΔ ανεξάρτητα από την ελάττωση της LDL-χολ, ενώ
δεν συμβαίνει το ίδιο με αναστολείς της PCSK-9.

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
του μπεμπεδοϊκού οξέος
Ray KK, Bays HE, Catapano AL, et al.

N Engl J Med. 2019;380:1022-1032
Το μπεμπεδοϊκο οξύ, ένας αναστολέας της ενδοηπατικής σύνθεσης χοληστερόλης μέσω αναστολής της κιτρικής λυάσης του
ΑΤΡ, έχει φανεί ότι ελαττώνει την LDL-χολ σε βραχείας διάρκειας
μελέτες. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η μακροπρόθεσμη
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της προσθήκης μπεμπεδοϊκού οξέος σε υπολιπιδαιμική θεραπεία με μέγιστη ανεκτή δόση
στατίνης και άλλα φάρμακα σε 2.230 ασθενείς πολύ υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου εκτός θεραπευτικού στόχου (LDL-χολ
>70 mg/dL). Μετά από διάρκεια παρακολούθησης 52 εβδομάδων
τα ποσοστά εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία
ανάμεσα στην ομάδα του μπεμπεδοϊκού οξέος και στην ομάδα
του εικονικού φαρμάκου ήταν συγκρίσιμα. Εντούτοις, τα ποσοστά
εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας και διακοπής της θεραπείας ήταν
μεγαλύτερα στην ομάδα ασθενών που έλαβε μπεμπεδοϊκό οξύ.
Η προσθήκη του μπεμπεδοϊκού οξέος στην καθιερωμένη υπολιπιδαιμική θεραπεία επέφερε περαιτέρω ελάττωση των επιπέδων
της LDL-χολ κατά 16,5%, ενώ τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα
από το είδος και τη δοσολογία της χορηγούμενης στατίνης.
 Συμπερασματικά, η προσθήκη μπεμπεδοϊκού οξέος στη μέγιστη
ανεκτή υπολιπιδαιμική αγωγή με στατίνη είναι ασφαλής και
αποτελεσματική στη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Δ. Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA
Μέλος ΔΣ ΕΕΛΙΑ

Ποια τα νεότερα δεδομένα
για τις εναλλακτικές μορφές
καπνίσματος
Μία συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε στα ιατρεία μας
είναι το κατά πόσον οι εναλλακτικές μορφές καπνίσματος
αποτελούν έναν πράγματι ασφαλέστερο τρόπο καπνίσματος.
Τα επιστημονικά δεδομένα αυξάνονται σταδιακά χωρίς όμως
να υπάρχει ακόμα οριστική απάντηση.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα (το άτμισμα) έχουν το χαρακτηριστικό πως έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες διακοπής καπνίσματος με ικανοποιητική επιτυχία και σε τοξικολογικές μελέτες
φαίνεται να περιέχουν σημαντικά λιγότερες καρκινογόνες
ουσίες. Από την άλλη ερεθίζουν περισσότερο το αναπνευστικό σύστημα, με τους Αμερικανούς Πνευμονολόγους να
ανακοινώνουν πως προκαλεί περισσότερες βρογχοπνευμονίες και πρόσφατα το FDA να ανακοινώνει πιθανή συσχέτιση
μεταξύ ατμίσματος και επιληπτικών κρίσεων σε εφήβους
και να θέτει το γεγονός αυτό υπό παρακολούθηση χωρίς
να το θεωρεί υποχρεωτικά αιτιολογικά συνδεδεμένο. Τέλος
μία πρόσφατη δημοσίευση από τις ΗΠΑ σε επιδημιολογικό
επίπεδο στο Am J Med, δείχνει ενάντια στα μέχρι στιγμής
δεδομένα, σημαντική αύξηση εγκεφαλικών και εμφραγμάτων
στους ατμιστές και καπνιστές ταυτόχρονα συγκριτικά με τους
καπνιστές τσιγάρων μόνο.
Από την άλλη πλευρά πολύ πρόσφατα είχαμε την ανα-

κοίνωση του FDA πως το προϊόν θέρμανσης και όχι καύσης
(iqos) μπορεί να κυκλοφορήσει και στις ΗΠΑ αφού ελέγχθηκε
εξονυχιστικά ο φάκελος του και βρέθηκε πως πράγματι περιέχει λιγότερα βλαπτικά συστατικά από το κανονικό τσιγάρο.
Οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν 90% λιγότερα καρκινογόνα
στοιχεία τόσο για το iqos όσο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Είναι η πρώτη φορά που το FDA λαμβάνει τέτοιου είδους
απόφαση για καπνικό προϊόν. Αναμένουμε και την απάντηση του FDA σχετικά με το αν τα προϊόντα αυτά μπορούν να
αναγράφουν στη συσκευασία «προϊόν μειωμένου κινδύνου»,
κάτι στο οποίο το FDA δεν έχει ακόμα αποφανθεί.
Σίγουρα το καλύτερο για τους ασθενείς μας είναι διακόψουν οριστικά το κάπνισμα και τις εναλλακτικές μορφές του,
αν δεν μπορέσουν όμως να το πετύχουν, είναι σημαντικό να
έχουμε ολοένα και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα καθώς
και γνωματεύσεις θεσμικών φορέων που να μας καθοδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των προϊόντων αυτών.
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