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Ορισμός και αιτιολογία δυσλιπιδαιμίας. Είναι πλέον γνωστό 
ότι η αθηρωματική νόσος αρχίζει στην παιδική ηλικία και ότι ο 
ρυθμός εξέλιξης των βλαβών εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τις 
διαταραχές των λιπιδίων και τη βαρύτητά τους1,2. Τα «φυσιολογι-
κά» ή καλύτερα τα «αποδεκτά» ή «επιθυμητά» επίπεδα λιπιδίων 
στον παιδιατρικό πληθυσμό καθορίζονται από εκατοστιαίες 
θέσεις που καταρτίζονται, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, 
για συγκεκριμένους πληθυσμούς. Τα όρια που έχουν προταθεί 
και χρησιμοποιούνται ευρέως για τον εντοπισμό των παιδιών 
και εφήβων με δυσλιπιδαιμία φαίνονται στον πίνακα 1.
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Διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας  
στην παιδική και εφηβική ηλικία

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με βάση τις τιμές του πίνακα 1, ως δυσλιπιδαιμία, στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, ορίζεται η ύπαρξη μίας ή περισ-
σότερων από τις κάτωθι διαταραχές:

•	 LDL-χ ≥130 mg/dl
•	 Non-HDL-χ ≥145 mg/dl
•	 Τριγλυκερίδια ≥100 mg/dl (για παιδιά ηλικίας 0–9 ετών) 

ή ≥130 (για παιδιά ηλικίας 10–19 ετών)
•	 HDL-χ <40 mg/dl
•	 Λιποπρωτεΐνη (a) ≥30 mg/dl

Η δυσλιπιδαιμία στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να 
είναι κληρονομική, δευτεροπαθής ή ιδιοπαθής. Η συχνότερη 
κληρονομική μονογονιδιακή δυσλιπιδαιμία που διαγιγνώσκεται 
στην παιδική ηλικία είναι η ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστε-
ρολαιμία (HeFH)3,4. Η διάγνωση της HeFH σε παιδιά και εφήβους 
είναι συνήθως φαινοτυπική  (Πίνακας 2). Τα παιδιά με ομόζυγη 
μορφή της νόσου (HoFH) έχουν συνήθως επίπεδα LDL-χ >500 
mg/dL και εκδηλώσεις καρδιαγγειακής νόσου ήδη από την 1η ή 
2η 10ετία ζωής3,4. Η δευτεροπαθής δυσλιπιδαιμία παρατηρείται 
στα πλαίσια ποικίλων νοσημάτων και καταστάσεων (Πίνακας 
3). Η ιδιοπαθής δυσλιπιδαιμία θεωρείται ότι έχει πολυγονιδιακή/
πολυπαραγοντική αιτιολογία. Στον παιδικό πληθυσμό, εξαιτίας 
της πρόσφατης επιδημικής έξαρσης της παχυσαρκίας και του 
μεταβολικού συνδρόμου, η συχνότερη μορφή δευτεροπαθούς 
δυσλιπιδαιμίας αφορά μία συνδυασμένη διαταραχή με μέτρια 
έως πολύ αυξημένα τριγλυκερίδια, φυσιολογική έως ήπια αυ-
ξημένη LDL-χ με επικράτηση των μικρών-πυκνών μορίων της 
(sdLDL) και χαμηλή HDL-c. Οι διαταραχές αυτές συσχετίζονται 
με τον βαθμό αντίστασης στην ινσουλίνη3,4. 

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμίας. Ο ακρογωνιαίος λίθος για 
την πρόληψη και για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας 
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είναι οι θεραπευτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, δύο τύποι διατροφής προτείνονται για 
παιδιά και εφήβους 2 έως 18 ετών, με στόχο την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας3,4. 

Η δίαιτα σταδίου 1 είναι ουσιαστικά συνώνυμη με την υγιεινή 
διατροφή και απευθύνεται στο σύνολο του παιδικού πληθυ-
σμού για τη μείωση της χοληστερόλης σε επίπεδο κοινότητας 
(Πίνακας 4, βλέπε σελίδα 8). Η δίαιτα σταδίου 2 συστήνεται 

μόνο σε παιδιά με δυσλιπιδαιμία, χορηγείται από διαιτολόγο 
και διαφέρει από τη σταδίου 1 μόνο ως προς το ποσό του 
κεκορεσμένου λίπους και της προσλαμβανόμενης με την τρο-
φή χοληστερόλης (Πίνακας 4). Επιτυγχάνει μείωση της LDL-χ 
κατά 7-10%. Σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών δεν επιτρέπονται 
περιορισμός του λίπους και γάλα/γαλακτοκομικά προϊόντα με 
χαμηλά λιπαρά και στα κάτω των 5 χρόνων δεν επιτρέπονται 
πλήρως αποβουτυρωμένα προϊόντα3,4. 

Στα παιδιά με υπερτριγλυκεριδαιμία συστήνεται επιπλέον 
ρύθμιση του βάρους σώματος. Επί σοβαρής ή συμπτωματικής 
υπερτριγλυκεριδαιμίας, η σίτιση διακόπτεται για 48 ώρες, στη 
συνέχεια, αν τα τριγλυκερίδια είναι <1000 mg/dL, συστήνεται 
άλιπος δίαιτα και ακολούθως δίαιτα με χαμηλό ποσό λίπους 
(13-15% των θερμίδων)5 (Πίνακας 4).

Η συμπληρωματική χορήγηση υδατοδιαλυτών φυτικών ινών 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

Πίνακας 1. Αποδεκτά, οριακά υψηλά ή χαμηλά και παθολογικά 
επίπεδα λιπιδίων, λιποπρωτεϊνών και απολιποπρωτεϊνών σε 
παιδιά και εφήβους 2-18 ετών2

Αποδεκτά

Οριακά1

Υψηλά ή 
χαμηλά Παθολογικά2

TC (mg/dl) <170 170–199 ≥200   
LDL-χ (mg/dl) <110 110–129 ≥130
Non-HDL-χ (mg/dl) <120 120–144 ≥145
Apo B (mg/dl) <90 90–109 ≥110
Tριγλυκερίδια (mg/dl)
      0–9 ετών <75 75–99 ≥100
     10–19 ετών <90 90–129 ≥130
HDL-χ (mg/dl) >45 40–45 <40
Apo A-1 (mg/dl) >120 115–120 <115
Λιποπρωτεΐνη (a) (mg/dl) <30 ≥30

tc=total cholesterol, LDL-χ=Low Density Lipoprotein χο-
ληστερόλη, Non-HDL-χ=  Non-High Density Lipopro-
tein χοληστερόλη, Apo  b=  Apolipoprotein  β, HDL-χ=   
High Density Lipoprotein-χοληστερόλη,  Apo Α-1 =  Apolipoprotein Α-1, 
1 Οι οριακά υψηλές τιμές αντιστοιχούν στην 75η και οι οριακά χαμηλές 
τιμές στην 25η εκατοστιαία θέση
2 Οι υψηλές τιμές αντιστοιχούν στην 95η ΕΘ και οι χαμηλές στην 10η ΕΘ

Πίνακας 2. διάγνωση της ετερόζυγης οικογενούς υπερχολη-
στερολαιμίας (HeFH) σε παιδιά και εφήβους3

•	Η φαινοτυπική διάγνωση της διαταραχής βασίζεται στα επί-
πεδα της LDL-χ, στο ιστορικό υπερχοληστερολαιμίας στον 
ένα γονέα ή/και  στο οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδι-
αγγειακής νόσου (ΠκΑΝ*):  
Α) Επίπεδα LDL-χ >190 mg/dL σε δύο διαφορετικές μετρήσεις, 
μετά από υγιεινή διατροφή διάρκειας 3 μηνών ή β) Επίπεδα 
LDL-χ >160 mg/dL με γονέα με υπερχοληστερολαιμία και/ή 
θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠκΑΝ* σε συγγενείς 1ου ή 2ου 
βαθμού θέτουν, με υψηλή πιθανότητα, τη διάγνωση της δια-
ταραχής. Επίσης, επίπεδα LDL-χ >130 mg/dL σε παιδί που έχει 
γονέα με γενετική διάγνωση της νόσου, θέτουν την υποψία 
HeFH.

•	Αποκλεισμός δευτεροπαθών αιτίων υπερχοληστερολαιμίας.
•	Ο γενετικός έλεγχος επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Επί παθογό-

νου μετάλλαξης στο γονίδιο LDL-r σε συγγενή 1ου βαθμού, 
συστήνεται γενετικός έλεγχος των παιδιών. 
*ΠκΑΝ: έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών, αιφνίδι-
ος καρδιακός θάνατος (άνδρες <55 ετών, γυναίκες <65 ετών)

Πίνακας 3. δευτεροπαθείς αιτίες δυσλιπιδαιμίας σε παιδιά 
και εφήβους2

•	Σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1 ή 2)
•	Παχυσαρκία-Μεταβολικό Σύνδρομο 
•	Υποθυρεοειδισμός (κλινικός ή υποκλινικός)
•	Αποφρακτική Ηπατική Νόσος
•	Νεφρική νόσος (χρόνια νεφρική νόσος, νεφρωσικό σύνδρομο) 
•	Νευρογενής ανορεξία 
•	Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος-Νεανική ρευματοειδής 

Αρθρίτιδα
•	Μεταβολικά νοσήματα (π.χ. γλυκογονιάσεις, νόσος άθροισης 

εστέρων χοληστερόλης, φυτοστερολαιμία) 
•	Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
•	Μεταμόσχευση οργάνων (π.χ. καρδιάς, νεφρού)
•	Χαμηλό βάρος γέννησης για τη διάρκεια κύησης 
•	Φάρμακα (π.χ. κορτικοστεροειδή, αναβολικά στεροειδή, 

αντιεπιληπτικά, ισοτρετινοΐνη,  μερικά αντισυλληπτικά, 
β-αποκλειστές) 

•	κατανάλωση οινοπνεύματος
•	διατροφή με αυξημένα ποσά κεκορεσμένου λίπους, trans 

λιπαρών οξέων, χοληστερόλης ή και απλών υδατανθράκων 
•	Ειδικές δίαιτες π.χ. κετογόνες 
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στοχεύει να αξιολογήσει αν το υπερβολικό σωματικό βάρος 
από τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να λειτουργήσει ως 
παράγοντας ενεργοποίησης πρόωρης νοσηρότητας λόγω ΟΕΜ 
σε νέους ενήλικες.

ΔιερεΥνΗσΗ ΤΩν ΠΑρΑΓΟνΤΩν κινΔΥνΟΥ ΓιΑ ΠρΩιΜΟ 
ΟξΥ εΜφρΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟκΑρΔιΟΥ

Μία από τις πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα της επιδη-
μιολογίας καρδιαγγειακών παθήσεων, η Framingham Heart 
Study (ΗΠΑ,1948), παρείχε πρώτη σημαντικές πληροφορίες, 
προσδιορίζοντας ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου (υψηλή 
αρτηριακή πίεση, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και γλυκόζης 
στο αίμα, σωματική αδράνεια, κάπνισμα, υπερβολικό σωματικό 
βάρος) ως τις κύριες απειλές ανάπτυξης επεισοδίου ΟΕΜ σε με-
σήλικες. Έκτοτε, η κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική αλλαγή 
(παγκοσμιοποίηση, αστικοποίηση, πληθυσμιακή γήρανση), μαζί 
με ορμονικούς, ψυχολογικούς, κληρονομικούς και/ή γενετικούς 
παράγοντες, αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητοι ή συνεργιστικοί 
καθοριστικοί παράγοντες εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και 
στα δύο φύλα, ανεξαρτήτου ηλικίας και περιφέρειας.

Η αντίληψη ότι το έμφραγμα του μυοκαρδίου πλήττει κυρίως 
μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες χαρακτηρίζεται πλέον 
ως μια απλοϊκή παρανόηση, καθώς επιδημιολογικές μελέτες 
καταδεικνύουν την εμφάνιση του ΟΕΜ ακόμα και σε άτομα 
κάτω των 30 ετών4. Επιπλέον, αποτελεί παγιωμένη εκτίμηση 
πως η ομαδοποίηση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου 
είναι μια προοδευτική διαδικασία αρχόμενη από την παιδική 
ηλικία, συνεχιζόμενη κατά την ενηλικίωση, οδηγώντας στην 
επιτάχυνση περιστατικών οξέων καρδιαγγειακών παθήσεων 
στους νέους. Στο προφίλ των παραγόντων κινδύνου μεταξύ 
των ασθενών με πρώιμο ΟΕΜ περιλαμβάνονται το κάπνισμα, 
οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη σωματικής 
άσκησης, παράγοντες ευθυνόμενοι για αρτηριακή δυσκαμψία, 
υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, υψηλές συγκεντρώσεις 
λιπιδίων στο αίμα που οδηγούν στην έναρξη και εξέλιξη της 
αθηροσκλήρωσης5.

Η παχυσαρκία, μάστιγα του 21ου αιώνα, αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για διάφορες καρδιομεταβολικές διαταραχές5. Στα 
προηγούμενα χρόνια, η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και αθη-
ροσκλήρωσης θεωρήθηκε έμμεση, καθώς η παχυσαρκία συχνά 
συνυπάρχει με άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης της υπερλιπιδαιμίας, της υπέρτασης και 

Παιδική παχυσαρκία ως οιωνός 
πρώιμου οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου σε νέους ενήλικες

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελλάδα και παγκοσμίως, 
ένα από τα πλέον αναδυόμενα παγκόσμια προβλήματα υγείας. 
Παρά τις σημαντικές σημειούμενες βελτιώσεις στον διαγνωστικό 
και θεραπευτικό τομέα, σύμφωνα με τα πλέον ενημερωμένα 
επιδημιολογικά δεδομένα της παγκόσμιας μελέτης Global 
burden Disease, ποσοστό 126 εκατομμυρίων ατόμων (περίπου 
το 1,72% του παγκόσμιου πληθυσμού) πλήττονται παγκοσμίως 
από καρδιαγγειακή νόσο. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
(ΟΕΜ), η πιο κοινή μορφή καρδιαγγειακής νόσου, ευθύνεται 
για πάνω από το 15% της θνησιμότητας ετησίως1.  

Μολονότι η συχνότητα εμφάνισης του ΟΕΜ τείνει να μειώ-
νεται στα βιομηχανικά κράτη, οι νεότεροι άνδρες και γυναίκες 
που παρουσιάζουν ΟΕΜ δεν έχουν βιώσει παρόμοιες μειώσεις. 
Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες έχουν ήδη υπογραμμίσει την 
αυξανόμενη επικράτηση ΟΕΜ σε νεαρούς ενήλικες κάτω των 
30 ετών, με τους άνδρες να παρουσιάζουν πολύ υψηλότερο 
κίνδυνο από τις γυναίκες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα2. Αν και 
οι περιπτώσεις νεαρών ασθενών που αντιμετώπιζαν ΟΕΜ ήταν 
εξαιρετικά σπάνιες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940, το 
1947, μια σειρά από 50 ασθενείς με ΟΕΜ ηλικίας κάτω των 35 
ετών ήρθε για πρώτη φορά στο φως3. Τις επόμενες δεκαετίες 
περιγράφηκαν με σαφήνεια τα κλινικά χαρακτηριστικά και η 
πορεία νεαρών ασθενών με ΟΕΜ2, ενώ η διεθνή, πολυκεντρική 
επιδημιολογική μελέτη INtErHEArt επισημαίνει πως το 25% 
όλων των ΟΕΜ αφορά ασθενείς ηλικίας κάτω των 40 ετών από 
τη Νότια Ασία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% της πα-
γκόσμιας θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο.

δεδομένου του σημαντικού ψυχολογικού - οικονομικού αντί-
κτυπου ενός οξέος καρδιακού επεισοδίου για τους ασθενείς και 
για τις οικογένειές τους, κυρίως όταν συμβαίνει σε νεαρή ηλικία, 
έχει αναδυθεί ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη διαλεύκανση 
των αιτιών -μεταβολικών και των σχετιζόμενων με τον τρόπο 
ζωής- πίσω από το φαινόμενο της πρώιμης εμφάνισης του ΟΕΜ.

Επιπροσθέτως, ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας 
σημειώνει επίπεδα επιδημίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ, 2017), σχεδόν ένα στα έξι παιδιά είναι υπέρβαρα/παχύ-
σαρκα. Λαμβάνοντας υπόψη τους συνεχιζόμενα ανησυχητικούς 
ρυθμούς της παιδικής παχυσαρκίας, η παρούσα ανασκόπηση 

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαρία χρυσίνη, Δημοσθένης Παναγιωτάκος
Τμήμα Επιστήμης διαιτολογίας - διατροφής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
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του διαβήτη6. ωστόσο, αρκετές επακόλουθες μελέτες7 ανέδει-
ξαν την παχυσαρκία ως έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
στεφανιαίας νόσου. Η Αμερικανική Ένωση καρδιολογίας έχει 
κατατάξει την παχυσαρκία ως κύριο, τροποποιήσιμο παράγοντα 
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου . 

Παρόλο που η δυσμενής επίδραση της παχυσαρκίας κατά 
την παιδική ηλικία και στο σωματικό βάρος κατά την ενηλικίωση 
έχει πλέον εδραιωθεί, η παιδική παχυσαρκία ως παράγοντας 
προδιάθεσης ανάπτυξης μετέπειτα καρδιαγγειακών επεισο-
δίων, όπως το ΟΕΜ, σε νέους ασθενείς δεν έχει μελετηθεί και 
εκτιμηθεί επαρκώς. Ο ορισμός τέτοιων σχέσεων μπορεί να 
βοηθήσει στην πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
και του οικονομικού κόστους των παραγόντων καρδιαγγειακού 
κινδύνου στην παιδική ηλικία. 

ΠΑιΔικΗ ΠΑχΥσΑρκιΑ Ωσ ΟιΩνΟσ ΤΟΥ ΠρΟΩρΟΥ 
εΜφρΑΓΜΑΤΟσ ΤΟΥ ΜΥΟκΑρΔιΟΥ σε νεΑρΑ ΑΤΟΜΑ

Η αυξημένη παιδική παχυσαρκία αναγνωρίζεται ως μία από 
τις κύριες σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα 
με πρόσφατα στοιχεία του cDc και του ΠΟΥ, η παχυσαρκία και 
το υπερβολικό βάρος κατά την παιδική ηλικία έχουν σημαντικά 
αυξηθεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ο ΠΟΥ εκτιμά  ότι, το 
2020, υπήρχαν 39 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών με 
υπερβολικό βάρος ή παχύσαρκα και αυξημένη επικράτηση της 
παχυσαρκίας σε άτομα ηλικίας 5-19 ετών από <1% παγκοσμίως 
το 1975 σε 6% των κοριτσιών και 8% των αγοριών το 2016. Ο 
αριθμός των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων (5-19 ετών) 
προβλέπεται να αυξηθεί σε 254 εκατομμύρια έως το 2030, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Παχυσαρκίας βάσει στοιχείων του NcD risk Factor collaboration 
. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη ασθενειών σε παιδιά που 
παραδοσιακά θεωρούνταν "ενήλικες" ασθένειες , υπάρχει μια 
κλιμακούμενη ανησυχία σχετικά με τα αυξανόμενα ποσοστά 
παιδικής παχυσαρκίας που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση 
ΟΕΜ σε νεότερη ηλικία.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πρώτες δομικές βλάβες της αθηρο-
σκλήρωσης, δηλαδή οι λιπαρές ραβδώσεις, μπορούν να ανιχνευ-
θούν σε μικρά παιδιά. Η συσσώρευση λιπιδίων, μονοκυττάρων 
και Τ-κυττάρων ακολουθείται από συσσώρευση αιμοπεταλίων, 
πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων και σχη-
ματισμό ινώδους πλάκας. Εκτός από ένα αλλοιωμένο μεταβολικό 
προφίλ, διάφορες αλλαγές στην καρδιακή δομή και λειτουργία 
εμφανίζονται στο άτομο ως λιπώδης ιστός σε υπερβολικές πο-
σότητες, ακόμη και απουσίας συν-νοσηροτήτων. ως εκ τούτου, 
η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει την καρδιά επιφέροντας 
γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, 
δυσανεξία στη γλυκόζη, φλεγμονώδεις δείκτες, αποφρακτική 
άπνοια ύπνου, προθρομβωτική κατάσταση, εκτός από τους 
μέχρι τώρα μη αναγνωρισμένους μηχανισμούς. Η μελέτη των 
Guzzetti κ.ά. (2019)  επιβεβαιώνει την ύπαρξη παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου ήδη από την προεφηβική ηλικία και 
ότι ο επιπολασμός και η σοβαρότητα καρδιαγγειακού κινδύνου 
σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους επηρεάζονται από το φύλο 
και την κατάσταση της εφηβείας.

Ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου σε νεαρά άτομα και η σύν-
δεσή του με το αυξημένο σωματικό βάρος και την παχυσαρκία 
έχει επισημανθεί διεξοδικά σε μια συστηματική ανασκόπηση και 
μετα-ανάλυση η οποία περιελάβανε 63 μελέτες σε 49.220 παιδιά 

(Friedemann, 2012), στις οποίες αναφέρθηκε επιδείνωση των 
παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε παχύσαρκα 
παιδιά σχολικής ηλικίας. ως παράδειγμα της διαβαθμισμένης 
επίδρασης του αυξημένου δΜΣ στις παραμέτρους κινδύνου 
καρδιαγγειακής νόσου, η μέση διαφορά στη συστολική αρτη-
ριακή πίεση μεταξύ φυσιολογικών και παχύσαρκων παιδιών 
ήταν 40% υψηλότερη από εκείνη στα κανονικού βάρους και 
υπέρβαρα παιδιά. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις της ολικής χο-
ληστερόλης και της LDL χοληστερόλης ήταν 7,5 φορές και 9 
φορές υψηλότερες, αντίστοιχα, στα παχύσαρκα παιδιά.  

ΑνΑσΤρΕφονΤΑσ συνΕργΙσΤΙκουσ πΑρΑγονΤΕσ πΑχυ-
σΑρκΙΑσ που συνδΕονΤΑΙ ΜΕ πρώΙΜΗ ΕκδΗλώσΗ οΕΜ

Ζωτικής σημασίας πρόκληση για τη δημόσια υγεία αποτελεί 
η αναστροφή των συνεπειών της παιδικής παχυσαρκίας στην 
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης εμφάνισης ΟΕΜ 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Έχει επιστημονικά τονι-
στεί η σημασία των διατροφικών συνηθειών στην πιθανότητα 
πρόωρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, υποστηρίζοντας 
ότι μεταξύ όλων των συμβατικών παραγόντων κινδύνου, οι 
διατροφικές συνήθειες είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
συσχέτισης ΟΕΜ σε νεαρά άτομα8. 

Η ευεργετική συνέργεια μεταξύ ενός υγιεινού διατροφικού 
προτύπου (πρόσληψη φυτικών τροφίμων, ψαριών, βιταμίνης 
D, φυτικών ινών, μονο-και πολυ-ακόρεστων λιπαρών οξέων, 
γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων, λαχανικών) έναντι των 
δυτικών διατροφικών συνηθειών (υψηλότερη κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος, γλυκών, γρήγορου φαγητού, ζαχαρούχων 
ποτών, τηγανητών τροφίμων, σνακ) και των παραγόντων καρδι-
αγγειακού κινδύνου που συνδέονται με παχυσαρκία (αυξημένα 
τριγλυκερίδια, υψηλή αρτηριακή πίεση, λιπίδια αίματος και 
δείκτες φλεγμονής), έχουν επίσης επισημανθεί τόσο στην επιδη-
μιολογία της παιδικής παχυσαρκίας όσο και της καρδιαγγειακής 
νόσου σε παιδιά και εφήβους. Η Μεσογειακή διατροφή, λόγω 
της προστατευτικής της επίδρασης στη μείωση του κινδύνου 
ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου και ιδιαιτέρως ΟΕΜ, σε 
διαβητικά, σωματικά ανενεργά και παχύσαρκα άτομα9, συνδέ-
εται άμεσα με την ανάγκη αντιστροφής των προκαλούμενων 
καρδιαγγειακών κινδύνων στα παιδιά λόγω της παχυσαρκίας. 

Τέλος, η εγγραμματοσύνη υγείας (Health Literacy) έχει δυ-
ναμικά σημαντικές συσχετίσεις με την πρόληψη, αναγνώριση, 
διαχείριση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
ιδιαίτερα σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ο θετικός ρόλος της επαρ-
κούς εγγραμματοσύνης υγείας στην πρόληψη καρδιαγγειακών 
παθήσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς πρόσφατα10, επισημαί-
νοντας τον ανεπαρκή εγγραμματισμό υγείας ως ουσιαστικό 
λόγο αδυναμίας παχύσαρκων ατόμων να αντιμετωπίσουν 
ζητήματα σχετιζόμενα με την παχυσαρκία. Η αντίστροφη σχέση 
της εγγραμματοσύνης υγείας με τους παράγοντες κινδύνου 
καρδιαγγειακών νοσημάτων (δΜΣ, λιπώδης ηπατική νόσος, 
μεταβολικό σύνδρομο στις γυναίκες), ήταν το αποτέλεσμα μιας 
σχετικής (cheng, 2018) μελέτης (σε 1.010 συμμετέχοντες 23 έως 
88 ετών). Συνεπώς, η κατανόηση των πληροφοριών για την υγεία 
συνδέεται αντιστρόφως με την παχυσαρκία και τη γενικότερη 
συμπεριφορά της υγείας ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα .  

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Επίδραση της άσκησης στη μυοπάθεια  
από στατίνη
Allard NAE, Janssen L, Aussieker T, et al.
J Am Coll Cardiol.	2021;78:2023-2037

 Η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με υπολιπιδαιμική 
θεραπεία μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε πάσχοντες από 
δυσλιπιδαιμία. Εντούτοις, η λήψη στατινών μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς τη λειτουργία των μυών. 

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση της μέτριας 
έντασης φυσικής άσκησης στη λειτουργική ικανότητα και στη 
μυϊκή απόδοση σε άτομα που λαμβάνουν στατίνη με ή χωρίς 
συμπτώματα μυοπάθειας (16 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα), 
συγκριτικά με 20 υγιή άτομα. Οι συμμετέχοντες υπεβλήθησαν 
σε πρόγραμμα άσκησης για 12 εβδομάδες και αξιολογήθηκαν 
η λειτουργική κλάση, η μυϊκή απόδοση και η παρουσία μυϊκών 
συμπτωμάτων πριν και μετά το πρόγραμμα. 

Η εφαρμογή του προγράμματος οδήγησε σε βελτίωση της 
μυϊκής ισχύος και σε βελτίωση του αισθήματος καταβολής, ενώ 
παράλληλα βελτίωσε τη δραστικότητα της κιτρικής συνθετάσης 
σε όλους τους συμμετέχοντες, σε μεγαλύτερο ποσοστό στους 

συμπτωματικούς ασθενείς. Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου 
και η παρουσία συμπτωμάτων μυοπάθειας δεν έδειξε μεταβο-
λή, ενώ η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε μόνο σε πάσχοντες από 
μυοπάθεια από στατίνη. Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται 
συνοπτικά στην εικόνα 1.

 � Συμπερασματικά, η εφαρμογή μέτριας έντασης προγράμματος 
φυσικής άσκησης οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης των μυών 
και στη λειτουργία των μιτοχονδρίων σε άτομα που λαμβάνουν 
στατίνη, χωρίς επιδείνωση των συμπτωμάτων ενδεχόμενης 
μυοπάθειας από στατίνη.

Έναρξη στατίνης σε αιμοκαθαιρόμενους 
ασθενείς και συνολική θνητότητα
Kim JE, Park S, Kim MS, et al.
Atherosclerosis.	2021;337:59-65

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία 
θανάτου σε ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο 
(ΧΝΝ). Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης αξιολογήθηκε η σχέση 
της έναρξης στατίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμο-
κάθαρση με την εμφάνιση θανάτου. 

Συμπεριελήφθησαν συνολικά 1596 ασθενείς με τελικού 
σταδίου ΧΝΝ οι οποίοι δεν ελάμβαναν στατίνη προηγούμενα, 
δεν είχαν γνωστή καρδιαγγειακή νόσο και στους οποίους έγινε 
έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη εντός έτους από 
την ένταξη τους σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. 

Συγκριτικά με αντίστοιχους ασθενείς που δεν έλαβαν στα-
τίνη βρέθηκε ελάττωση της συνολικής θνητότητας κατά 28%, 
χωρίς να καταγραφεί αντίστοιχα μείωση στην εμφάνιση μει-
ζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά την παρακολούθηση 
περίπου 5 ετών.

 �  Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η έναρξη στατίνης μετά την 
ένταξη σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ασθενών με τελικού 
σταδίου ΧΝΝ οδηγεί σε μείωση της συνολικής θνητότητας 
και προτείνουν επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών σε προ-
οπτικές μελέτες.

εικΟνΑ 1. Αξιολόγηση λειτουργική κλάσης, μυϊκής απόδοσης και παρουσίας μυϊκών συμπτωμάτων πριν και μετά από  πρόγραμμα άσκησης 
12 εβδομάδων σε  άτομα που ελάμβαναν στατίνη με ή χωρίς συμπτώματα μυοπάθειας (16 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα) και 20 υγιή άτομα.
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Συσχέτιση μετάβασης από τσιγάρο καύσης σε 
προϊόν θέρμανσης καπνού και καρδιαγγειακός 
κίνδυνος
Choi S, Lee K, Park SM.
Circulation.	2021;144:1528-1538

Η επίδραση στην υγεία των καπνιστών από μετάβαση από 
τη χρήση του συμβατικού τσιγάρου καύσης καπνού σε κάποιο 
νεότερο προϊόν θέρμανσης δεν έχει αποσαφηνισθεί. 

Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκαν δεδομένα από 
5.159.538 συμμετέχοντες του εθνικού συστήματος υγείας της 
κορέας που χωρίστηκαν ανάλογα με τις καπνιστικές τους συνή-
θειες σε καπνιστές συμβατικού τσιγάρου, καπνιστές προϊόντων 
θέρμανσης καπνού, πρώην (< 5 έτη) και τέως (≥ 5 έτη) καπνιστές 
με ή χωρίς υποκατάσταση του τσιγάρου με νεότερο προϊόν. 

Συμμετέχοντες που είχαν διακόψει και κάπνιζαν πλέον προ-
ϊόντα θέρμανσης, καθώς και αυτοί που ανέφεραν μικτή χρήση 
εμφάνιζαν ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 19% 
και 17% αντίστοιχα συγκριτικά με άτομα που συνέχιζαν να 
καπνίζουν συμβατικό τσιγάρο. Πρώην και τέως καπνιστές που 
είχαν υποκαταστήσει με προϊόν θέρμανσης εμφάνιζαν κατά 
31% και κατά 70% αντίστοιχα μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 
με άτομα που απείχαν πλήρως από τη χρήση καπνού.

 � Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η διακοπή του συμβατικού κα-
πνίσματος και η υποκατάσταση με νεότερο προϊόν θέρμανσης 
και όχι καύσης του καπνού οδηγεί σε μείωση του καρδιαγγει-
ακού κινδύνου συγκριτικά με τη συνέχιση του καπνίσματος. 
Εντούτοις, σε άτομα που έχουν διακόψει πλήρως το κάπνισμα 
συμβατικού τσιγάρου η χρήση προϊόντων θέρμανσης του 
καπνού είναι επιβλαβής συγκριτικά με την πλήρη αποχή από 
το κάπνισμα.

Κλινική αποτελεσματικότητα του icosapent 
ethyl ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία
Majithia A, Bhatt DL, Friedman AN, et al.
Circulation.	2021;144:1750-1759

Στη μελέτη rEDUcE-It φάνηκε  καρδιαγγειακό όφελος 
με τη χορήγηση κεκαθαρμένης μορφής ω-3 λιπαρών οξέων 
icosapent ethyl (ιρΕ) σε δόση 4 g/ημέρα επιπλέον της χορή-
γησης στατίνης σε άτομα με τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή 
νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη και επίπεδα τριγλυκεριδίων 
135-499 mg/dL. 

Στην ανάλυση rEDUcE-It rENAL διαστρωματώθηκαν 8.179 
συμμετέχοντες της μελέτης ανάλογα με την κάθαρση κρεατι-
νίνης. Η θεραπεία με ιPΕ δεν επηρέασε τη νεφρική λειτουργία 
των συμμετεχόντων. 

Το κλινικό όφελος στη μείωση θανατηφόρων ή μη καρδι-
αγγειακών επεισοδίων ήταν σταθερό σε όλους τους συμμετέ-
χοντες ανεξάρτητα από την κάθαρση κρεατινίνης. Ασθενείς με 
εκτιμώμενη κάθαρση <60 ml/min/1,73 m2 εμφάνιζαν κατά 29% 
περαιτέρω μείωση στην εμφάνιση του πρωταρχικού τελικού 
σημείου της μελέτης (εικόνα 2).

 �  Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η χορήγηση ΙΡΕ σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου επιφέρει σταθερό καρδιαγγειακό όφελος 
ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία.

εικΟνΑ 2. Ασθενείς με εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
<60 ml/min/1,73 m2 με τη λήψη icosapent ethyl παρουσίασαν κατά 
29% περαιτέρω μείωση στην εμφάνιση του πρωταρχικού τελικού 
σημείου.

πληροφορίες για την Εταιρεία μας  
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http://www.eelia.gr

Το διοικητικό Συμβούλιο  
της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας,  

Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου  
σας εύχεται

Υγεία, Ευτυχία & δημιουργικό το 2022
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Επίσης, η συμπληρω-
ματική χορήγηση 2-3 g φυτικών στερολών/στανολών ημερησίως 
συστήνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών με υπερχοληστε-
ρολαιμία, στα οποία η δίαιτα απέτυχε να μειώσει τα επίπεδα της 
LDL-χ στα επιθυμητά (Πίνακας 4, βλέπε σελίδα 8).

Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα συστήνεται σε όλα τα 
παιδιά και τους εφήβους και πρέπει πάντα να συνοδεύει την 
υγιεινή διατροφή. Απαιτείται τουλάχιστον μία ώρα αερόβια 
άσκηση, μέτριας ή αυξημένης έντασης, καθημερινά. Στα μικρής 
ηλικίας παιδιά συστήνεται παιχνίδι4. 

Η απόφαση για έναρξη φαρμακευτικής αγωγής στηρίζεται 
κυρίως στα επίπεδα της LDL-χ, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης 
καρδιαγγειακής νόσου και στην παρουσία ή όχι στο παιδί άλλων 
παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση πρώιμης αθηρωμάτω-
σης2,3 (Πίνακας 5, βλέπε σελίδα 8). Τέτοιοι παράγοντες κινδύνου 
είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 1 ή 2, η νόσος kawasaki με ανευρύσματα και η 
χρόνια νεφρική νόσος. Γενικά, η φαρμακευτική αγωγή συστήνε-
ται μόνο σε παιδιά άνω των 8-10 χρόνων που, παρά τη σωστή 
εφαρμογή των αλλαγών στον τρόπο ζωής για τουλάχιστον 6-12 
μήνες, τα επίπεδα της LDL-χ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Οι 

8 θΕΜΑΤΙκΕσ ΕνοΤΗΤΕσ (ΜΑρΤΙοσ-ΙουνΙοσ 2022): 

l ΑνΤΙΜΕΤώπΙσΗ δυσλΙπΙδΑΙΜΙών  l ΑνΕπΙθυΜΗΤΕσ ΕνΕργΕΙΕσ σΤΑΤΙνών l ΑνΤΙυπΕρΤΑσΙκΗ ΑγώγΗ  
l λΙποπρώΤΕΐνΗ (a)  l ΑνΤΙΑΙΜοπΕΤΑλΙΑκΗ κΑΙ ΑνΤΙθροΜβώΤΙκΗ ΑγώγΗ  l υπολΙπΙδΑΙΜΙκΗ ΑγώγΗ σΤΗν πΑΙδΙκΗ 
ΗλΙκΙΑ l νΕοΤΕρΑ ΑνΤΙδΙΑβΗΤΙκΑ σΤον κΑρδΙΑγγΕΙΑκο ΑσθΕνΗ  l βΙΤΑΜΙνΗ D κΑΙ κΑρδΙΑγγΕΙΑκΗ νοσοσ

συΜπΕρΑσΜΑΤΑ
Η παρούσα ανασκόπηση έφερε στο φως σημαντικές ανη-

συχίες για τη δημόσια υγεία σχετιζόμενες με ερωτήματα που 
εγείρει η αλυσιδωτή αντίδραση της επιδημίας της παιδικής 
παχυσαρκίας, με την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή και την 
επακόλουθη εμφάνιση και άλλων νοσηροτήτων, όπως ένα 
πρώιμο ΟΕΜ. Είναι σημαντική η κατανόηση των παραγόντων 
ανάπτυξης της παιδικής παχυσαρκίας και επιτακτική η ανάγκη 
υιοθέτησης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης με διαιτητικές, 
σωματικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις για τη μείωση της 
πρόωρης νοσηρότητας λόγω μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως 
η παχυσαρκία, την προώθηση της καρδιαγγειακής υγείας, της 
ποιότητας ζωής και της μακροζωίας.
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(συνέχεια από τη σελίδα 4)

(συνέχεια στη σελίδα 8)

στατίνες θεωρούνται φάρμακο πρώτης επιλογής για την αντι-
μετώπιση των παιδιών με δυσλιπιδαιμία. Όλες οι στατίνες που 
κυκλοφορούν έχουν λάβει έγκριση για χορήγηση στα παιδιά4. 
Η απόφαση για την χορήγηση πρέπει να λαμβάνεται σε ειδικό 
ιατρείο και να δίνονται οδηγίες για παρακολούθηση.
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Πίνακας 4. Γενικές αρχές διατροφής για παιδιά και εφήβους 2-18 ετών, χωρίς ή με δυσλιπιδαιμία3-5

Δίαιτα σταδίου 1 (αφορά το σύνολο των παιδιών και εφήβων)
l Ολικό λίπος: 30% των θερμίδων
l κεκορεσμένο λίπος <10% των θερμίδων 
l Μονοακόρεστο λίπος ≥10% των θερμίδων
l Πολυακόρεστο λίπος: 10% των θερμίδων
l Χοληστερόλη τροφής <300 mg/ημέρα
l Υδατάνθρακες: 50-55% των θερμίδων
l Πρωτεΐνες: 15-20% των θερμίδων
l 100% χυμοί ≤120 ml/ ημέρα

Πρόσληψη υδατοδιαλυτών φυτικών ινών 
l Μικρότερης ηλικίας παιδιά: Ηλικία παιδιού + 5 g/ημέρα
l Μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά & έφηβοι: Έως 14 g/1000 θερμίδων

Δίαιτα σταδίου 2 (αφορά παιδιά με υπερχοληστερολαιμία)
l Ολικό λίπος 25-30% των θερμίδων
l κεκορεσμένο λίπος <7% των θερμίδων 
l Μονοακόρεστο λίπος: 10%-15% των θερμίδων
l Πολυακόρεστο λίπος: 10% των θερμίδων 
l Χοληστερόλη τροφής <200 mg/ημέρα
l Υδατάνθρακες: 50-55% των θερμίδων
l Πρωτεΐνες: 15-20% των θερμίδων
l 100% χυμοί ≤120 ml/ημέρα

συμπληρωματική χορήγηση φυτικών στερολών/στανολών 
l 2-3 g ημερησίως 
l  Σύσταση για αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε 

βιταμίνες Ε, Α και καροτένια

Δίαιτα για παιδιά και εφήβους με υπερτριγλυκεριδαιμία
l δίαιτα σταδίου 2  
l Μείωση προσλαμβανόμενης ζάχαρης
l Αντικατάσταση απλών με σύμπλοκους υδατάνθρακες
l  Αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα 

π.χ. ψαριών

Δίαιτα σε πολύ σοβαρή ή συμπτωματική  
υπερτριγλυκεριδαιμία 
l  Αρχικά άλιπος δίαιτα και στη συνέχεια με χαμηλό λίπος  

(13-15% των θερμίδων) 
l Συμπληρωματική χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων (1-4 g /ημέρα) 

Πίνακας 5. ενδείξεις θεραπείας με στατίνη στην παιδική 
και εφηβική ηλικία2

Παιδιά ≥ 10 χρόνων με γενετική δυσλιπιδαιμία με:
l LDL- χ  ≥ 190 mg/dl   
l  LDL-χ: 160-189 mg/dl + θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠκΑΝ 

σε 1ου βαθμού συγγενή ή + 1 υψηλού κινδύνου παράγοντα ή 
+ ≥ 2 μέτριου κινδύνου παράγοντες 

l  LDL-χ: 130-159 mg/dl + 2 υψηλού κινδύνου παράγοντες ή + 1 
υψηλού & 2 μέτριου κινδύνου παράγοντες

Αφού εφαρμοστούν οι θεραπευτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
για 6-12 μήνες και αποτύχουν να μειώσουν τα επίπεδα της LDL-χ 
στα επιθυμητά. Παιδιά με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία 
(HoFH): Έναρξη αγωγής αμέσως μετά τη διάγνωση με στατίνη με-
γάλης ισχύος, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα 

(συνέχεια από τη σελίδα 7)


