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Η τακτική σωματική άσκηση προτείνεται από τις ιατρικές 
εταιρείες ανά τον κόσμο ως μέσο προαγωγής και διατήρησης 
της υγείας.  Όσον αφορά στο καρδιαγγειακό σύστημα η άσκη-
ση έχει θετική επίδραση σε όλους τους μείζονες παράγοντες 
κινδύνου. Συγκεκριμένα, επιδρά θετικά στο λιπιδαιμικό προφίλ, 
αυξάνοντας την HDL-χολ και μειώνοντας τα τριγλυκερίδια, ενώ 
επιτυγχάνει και μια μικρή μείωση της LDL-χολ. Επίσης, με την 
άσκηση επιτυγχάνεται η διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής 
πίεσης και καθίσταται ευκολότερη η ρύθμισή της σε υπερτασι-
κούς ασθενείς. Επιπλέον, η άσκηση μειώνει την αντίσταση των 
κυττάρων στην ινσουλίνη και βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου 
σε ασθενείς με διαβήτη.

πολλά δεδομένα δείχνουν ότι αυτές οι επιμέρους ευνοϊκές 
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επιδράσεις της άσκησης αντικατοπτρίζονται και στην καρδιαγ-
γειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Έρευνες έχουν δείξει μείωση 
των καρδιαγγειακών συμβαμάτων για κάθε αυξανόμενο επίπεδο 
άσκησης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο1 και σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια. παρόμοια ευεργετικά αποτελέσματα 
έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς χωρίς εγκατεστημένη 
καρδιαγγειακή νόσο2, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της άσκησης 
τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ενώ θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα οφέλη στο καρ-
διαγγειακό προκύπτουν απλώς ως ένα άθροισμα των επιμέρους 
θετικών επιδράσεων στους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, 
έρευνες έχουν δείξει ότι μέσω της βελτίωσης αυτών των παρα-
γόντων θα εξηγούταν ένα μέρος μόνο του συνολικού οφέλους3. 
Έχουν προταθεί λοιπόν διάφοροι άλλοι πιθανοί μηχανισμοί που 
συμβάλλουν στα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης, ένας 
από τους οποίους είναι η μείωση της φλεγμονής. 

Η φλεγμονή, και πιο συγκεκριμένα η χρόνια χαμηλής έντασης 
φλεγμονή έχει συσχετιστεί με μια πληθώρα χρόνιων νοσημάτων 
(καρδιαγγειακά νοσήματα, διάφορες μορφές καρκίνου, παχυ-
σαρκία και σακχαρώδης διαβήτης, ρευματικά νοσήματα, νόσος 
Alzheimer κ.α.). Ειδικότερα οσον αφορά στο καρδιαγγειακό 
σύστημα η χρόνια χαμηλής έντασης φλεγμονή έχει συσχετιστεί 
με τα συχνότερα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στην καρδιακή 
ανεπάρκεια έχει διαπιστωθεί η συνύπαρξη αυξημένων δεικτών 
φλεγμονής και μάλιστα πιστεύεται ότι η φλεγμονή δεν συνυπάρ-
χει απλά αλλά συμβάλλει στην παθοφυσιολογία και στην εξέλιξη 
της νόσου μέσω αυξημένης ενεργοποίησης του TnF-α και της 
IL-14.  αρκετές ερευνητικές προσπάθειες έχουν πραγματοποι-
ηθεί στοχεύοντας κυρίως σε αυτούς τους παράγοντες, χωρίς 
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όμως θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Στην στεφανιαία νόσο 
η φλεγμονή συμμετέχει σε διάφορα στάδια: στην προοδευτική 
εξέλιξη της αθηρωμάτωσης στη σταθερή στεφανιαία νόσο, στην 
αποσταθεροποίηση και ρήξη της αθηρωματικής πλάκας στα 
οξέα στεφανιαία σύνδρομα καθώς και στην  αντίδραση στην 
νέκρωση μυοκαρδιακών κυττάρων σε περίπτωση εμφράγματος5. 
Η σύγχρονη θεώρηση για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου 
στοχεύει στη συνδυασμένη αντιμετώπιση του θρομβωτικού, 
λιπιδαιμικού και φλεγμονώδους φορτίου. Η φλεγμονή έχει συ-
σχετιστεί και με την κολπική μαρμαρυγή, ιδίως μετεγχειρητικά 
και σε περιπτώσεις που συνδέονται με λοιμώξεις, όπως επίσης 
και στη σχετιζόμενη με την παχυσαρκία κολπική μαρμαρυγή. 
Επίσης η φλεγμονή μπορεί να συμμετέχει στην αύξηση του 
θρομβωτικού κινδύνου σε ασθενείς με  κολπική μαρμαρυγή. 
Εκτός από τα χρόνια νοσήματα, μελέτες έχουν αναδείξει τη 
χρόνια χαμηλής έντασης φλεγμονή (όπως αποτυπώνεται με 
τα αυξημένα επιπέδα Crp) ως παράγοντα κινδύνου μαζί με τα 
επίπεδα καρδιακής τροπονίνης, nT-pro-Bnp και το λόγο (συ-
νολικής χοληστερόλης: HDL-χολ) για την εμφάνιση αιφνίδιου 
καρδιακού θανάτου. Η απουσία θετικών αποτελεσμάτων με 
τις  αντιφλεγμονώδεις θεραπείες που έχουν δοκιμαστεί στην 
καρδιακή ανεπάρκεια και στη στεφανιαία νόσο αποδίδεται α) 
στην ετερογένεια αυτών των συνδρόμων, που σημαίνει ότι το 
αυξημένο φλεγμονώδες φορτίο είναι κυρίως υπεύθυνο για την 
νόσο σε μια υποομάδα μόνο των ασθενών και β) στη στόχευση 
κάθε αγωγής σε μόνο έναν παράγοντα από το φλεγμονώδη 
καταρράκτη.

νώδης. Η IL-6 είναι μια πλειοτροπική κυτοκίνη που συμμετέχει 
σε πολλές βιολογικές διαδικασίες, ανάμεσα στις οποίες και η 
φλεγμονή. ασκεί τη δράση της μέσω σύνδεσης σε υποδοχείς 
και ενεργοποιεί δύο διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια 
(STAT-1 και -3, MApK) που πιθανόν εξηγούν και τις διαφορετι-
κές λειτουργίες της IL-6 ανάλογα με τον ιστό και το γενικότερο 
περιβάλλον στο οποίο δρα6. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της 
IL-6 σε ηρεμία παράγεται κυρίως από τα μακροφάγα του λιπώ-
δους ιστού και από τα μονοκύτταρα του αίματος, η IL-6 κατά 
την άσκηση παράγεται από τους ασκούμενους μυς, λόγω της 
συστολής τους καθεαυτής και ανεξάρτητα από μυική βλάβη 
όπως θεωρούταν αρχικά. Η προερχόμενη απο το μυικό ιστό IL-6 
είναι η πρώτη ουσία που υποστήριξε τη θεώρηση του μυικού 
ιστού ως ενδοκρινούς οργάνου, είναι δηλαδή μια «μυοκίνη», 
και, σε αντίθεση με την προφλεγμονώδη δράση της προερχό-
μενης από το λιπώδη ιστό και τα μονοκύτταρα IL-6, φαίνεται 
να εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες7. Όπως φαίνεται στο 
σχήμα 1, σε μια κλασική φλεγμονώδη αντίδραση (π.χ. σήψη) 
ο καταρράκτης των κυτοκινών ξεκινά με την αύξηση των επι-
πέδων του TnF-α και της IL-1β που προκαλούν την παραγωγή 
της IL-6 και εν συνεχεία των υπολοίπων προφλεγμονωδών και 
αντιφλεγμονωδών κυτοκινών. αντίθετα, η πρώτη κυτοκίνη 
που εμφανίζεται κατά την άσκηση είναι η IL-6 η οποία διεγείρει 
την έκκριση αντιφλεγμονωδών κυτοκινών, όπως η IL-10  και  
ο IL-1ra, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει την έκκριση του TnF-α. 
Την αντιφλεγμονώδη δράση της IL-6 υποστηρίζουν δεδομένα 
από μελέτες όπου η έγχυση ανασυνδυασμένης IL-6 οδηγεί σε 
καταστολή του TnF-α και αύξηση της IL-10 και της κορτιζόλης 
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. περαιτέρω, έρευνες 
έχουν δείξει ότι η άσκηση, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της IL-6 στο 
πλασμα, δεν επηρεάζει το mrnA της IL-1, του TnF-α και της IL-6 
στα μονοκύτταρα του αίματος. Οι ευεργετικές επιδράσεις που 
παρατηρούνται με μια περίοδο άσκησης πολλαπλασιάζονται 
με την τακτική άσκηση και προσαρμογή του οργανισμού σε 
αυτές τις μεταβολές. Έτσι, μειώνεται η προκαλούμενη από την 
άσκηση αύξηση της IL-6 και μειώνονται τα βασικά επίπεδα 
της IL-6(7). πέρα από την IL-6, η άσκηση προκαλεί την έκκριση 
αδρεναλίνης και κορτιζόλης οι οποίες έχουν επίσης αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες, ενώ η τακτική άσκηση προκαλεί ευνοϊκές 
μεταβολές στο φαινότυπο των κυττάρων του λιπώδους ιστού, 
τόσο των μακροφάγων όσο και των λιποκυττάρων, καθώς και 
στα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος (Σχήμα 2). 

Συνδέοντας την παθοφυσιολογία με την κλινική πράξη, πολ-
λές ερευνητικές προσπάθειες έχουν ασχοληθεί με την επίδραση 
της τακτικής άσκησης στους φλεγμονώδεις δείκτες. Βασικό 
μειονεκτημα των περισσότερων τέτοιων μελετών είναι ο μικρός 
αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε μελέτη και η μικρή χρονική 
διάρκειά τους που πιθανόν δεν επαρκεί για την ανίχνευση 
σημαντικών διαφορών στο φλεγμονώδες φορτίο. Ο μεγάλος 
αριθμός όμως τέτοιων μελετών έχει επιτρέψει τη διενέργεια 
συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων από τις 
οποίες μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι, 
μετα-ανάλυση όλων των μελετών που είχαν ως καταληκτικό 
σημείο τη Crp έδειξε μείωση αυτής8, που ήταν μεγαλύτερη όταν 
η άσκηση συνοδευόταν από απώλεια βάρους ή μείωση του πο-
σοστού σωματικού λίπους. παρόμοιο αποτέλεσμα όσον αφορά 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

σχΗμΑ 1. Χρόνος εμφάνισης  των φλεγμονωδών και αντιφλεγμο-
νωδών κυτοκινών στην άσκηση και στη σήψη. B. K. pedersen. Anti-
inflammatory effects of exercise: role in diabetes and cardiovascular 
disease. Eur j Clin Invest 2017;47(8):600–611.

Για μεγάλο διάστημα υπήρχε η αντίληψη ότι η σωματική 
άσκηση, ιδίως μία περίοδος άσκησης, ευόδωνε ένα προφλεγ-
μονώδες περιβάλλον λόγω της παρατήρησης ότι αυξανόταν 
σημαντικά η IL-6, μια κυτοκίνη που θεωρούταν προφλεγμο-
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σε μη φαρμακολογική και φαρμακολογική. Η μη φαρμακολογική 
θεραπεία περιλαμβάνει τη διατροφική θεραπεία, την απώλεια 
βάρους και τη σωματική δραστηριότητα που σε συνδυασμό με 
την κατάλληλη εκπαίδευση παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεί-
ωση των επιπλοκών του ΣΔτ2. Η εντατικοποίηση της θεραπείας 
μέσα από τροποποίηση του τρόπου ζωής και η βελτιστοποίηση 
του γλυκαιμικού ελέγχου απαιτείται για ασθενείς με αυξημένα 
επίπεδα τριγλυκεριδίων (≥150 mg/dL) και/ή χαμηλή HDL χολ 
(<40 mg/dL για άνδρες, <50 mg/dL για γυναίκες)1. 

Η παρέμβαση στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 
απώλειας βάρους, της αυξημένης φυσικής δραστηριότητας και 
της κατάλληλης διατροφικής θεραπείας, επιτρέπει σε ορισμένους 
ασθενείς να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου για τα Καν. 
Η διατροφική παρέμβαση θα πρέπει να εξατομικεύεται και να 
προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία κάθε ασθενούς, τον τύπο 
του ΣΔ, τη φαρμακολογική θεραπεία, τα επίπεδα λιπιδίων και 
την πιθανή συν-νοσηρότητα. Τα άτομα με ΣΔτ2 θα πρέπει να 
αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών στανολών και στερολών, των 
σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών (όσπρια, εσπερι-
δοειδή, βρώμη), των ω-3 λιπαρών οξέων και να μειώσουν την 
πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών οξέων. Η American 
Diabetes Association συνιστά τη Μεσογειακή Διατροφή (ΜΔ) 
και τη Δίαιτα DASH (Διατροφικές προσεγγίσεις για τη διακοπή 
της υπέρτασης).
Η σημασία της απώλειας σωματικού βάρους

πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος της μείωσης του σωμα-
τικού βάρους και η διαιτητική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 
Μια μείωση της τάξης του 5% στο σωματικό βάρος σχετίζεται 
με βελτίωση των λιπιδίων και της αντίστασης στην ινσουλίνη 
και καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο2. Η απώλεια βάρους μειώνει 
τα τριγλυκερίδια, αυξάνει τα επίπεδα της HDL-χολ και μπορεί 
επίσης να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση. αν και η απώλεια 
βάρους αποδείχθηκε ότι βελτιώνει πολλούς παράγοντες κιν-
δύνου, όπως η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και η αρτηριακή 
πίεση, η μελέτη Look AHEAD δεν έδειξε βελτίωση στα καρδι-
αγγειακά συμβάντα μετά από μακροχρόνια απώλεια βάρους 
με εντατικό τρόπο αλλαγής ζωής, υποδεικνύοντας την ανάγκη 
για φαρμακοθεραπεία μαζί με τροποποίηση του τρόπου ζωής 
για τη μείωση των Καν3.
πρότυπα διατροφής και υπερλιπιδαιμία στο σΔ

Σε ασθενείς με ΣΔτ2 ένα πρότυπο υγιεινής διατροφής συ-
μπεριλαμβανομένου της ΜΔ με συχνή πρόσληψη σύνθετων 
υδατανθράκων, ημίπαχων γαλακτοκομικών, λευκού κρέατος, 
ψαριών, φρούτων και λαχανικών σχετίζεται με χαμηλότερα 
επίπεδα LDL-χολ σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός δια-
τροφικού προτύπου με υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων 
υδατανθράκων, υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, γλυκών και 
επιδορπίων4. Σύμφωνα με πολλές συστηματικές ανασκοπήσεις 
και μετα-αναλύσεις η ΜΔ έχει φανεί ότι έχει τις πιο ευεργετικές 
επιδράσεις στο γλυκαιμικό έλεγχο, στην απώλεια βάρους αλλά 
και στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με 
ΣΔτ25. Την ίδια στιγμή, τα τελευταία χρόνια συστήνονται όλο 
και περισσότερο διατροφικά πρότυπα βασισμένα στα φυτικής 
προέλευσης τρόφιμα (plant-based dietary patterns). Έτσι, και 
τα χορτοφαγικά διατροφικά μοτίβα φαίνεται ότι βελτιώνουν 
το γλυκαιμικό έλεγχο, την LDL-χολ, τη μη HDL-χολ και το σω-
ματικό βάρος/παχυσαρκία σε άτομα με ΣΔ, υποστηρίζοντας 

Η διαιτητική αντιμετώπιση  
της δυσλιπιδαιμίας στο 
Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Καν) και 
αποτελεί την πιο κοινή αιτία θανάτου στις Ηνωμένες πολιτείες. 
Ταυτόχρονα, η LDL-χολ αποτελεί το βασικό προγνωστικό παρά-
γοντα των καρδιαγγειακών συμβάντων στο ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2). 
Η διαβητική δυσλιπιδαιμία είναι εξαιρετικά συχνή στο ΣΔτ2 
και επηρεάζει περίπου το 70% των ασθενών. Xαρακτηρίζεται 
κυρίως από αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και μειωμένα 
επίπεδα HDL-χολ που συνιστούν την αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία 
και από ήπια αύξηση της LDL-χολ. Η δυσλιπιδαιμία του ΣΔτ2 
είναι πολύπλοκη και προαθηρογόνος και απαιτεί τροποποίη-
ση διατροφής και τρόπου ζωής σε συνδυασμό με κατάλληλη 
φαρμακοθεραπεία (Εικόνα 1).

Δρ χάρης Δημοσθενόπουλος MMedSci.PhD
Κλινικός Διαιτολόγος-προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος Γνα 
λαϊκό

εΙκονΑ 1. Cardiovascular Disease and risk Management: Standards 
of Medical Care in Diabetes—20221.

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ακριβής μηχανισμός της διαταραχής των λιποπρωτεϊνών 
στο ΣΔ δεν είναι απόλυτα κατανοητός. Φαίνεται ότι η αντί-
σταση στην ινσουλίνη, περισσότερο από την υπεργλυκαιμία, 
σχετίζεται με την εμφάνιση της διαβητικής δυσλιπιδαιμίας 
δεδομένου οι μεταβολές στις λιποπρωτεΐνες, όπως η αύξηση 
των τριγλυκεριδίων, η αύξηση των VLDL και LDL σωματιδίων 
καθώς και η μείωση των επιπέδων της HDL-χολ έχουν δειχθεί σε 
ασθενείς με μειωμένη γλυκόζης νηστείας και μειωμένη ανοχή 
γλυκόζης στο ΣΔτ2.
Η διαιτητική θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας στο σΔ

Η θεραπεία της διαβητικής δυσλιπιδαιμίας μπορεί να χωριστεί 
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τη συμπερίληψή τους στη διαχείριση του ΣΔ6. Σύμφωνα με 
παλιότερες δημοσιεύσεις αλλά και τις υπό έκδοση Ευρωπαϊκές 
Κατευθυντήριες Διαιτητικές Οδηγίες για το ΣΔ από το Diabetes 
nutrition Study Group (DnSG) μία ποικιλία από διατροφικά 
πρότυπα, όπως η ΜΔ, η χορτοφαγική δίαιτα, η δίαιτα DASH, 
η δίαιτα portfolio και η δίαιτα nordic καθώς και διατροφικά 
πρότυπα που δίνουν έμφαση στην κατανάλωση οσπρίων ή 
ξηρών καρπών συνιστώνται για τη βελτίωση των ενδιάμεσων 
καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου7.
Τρόφιμα που σχετίζονται με τη μείωση της υπερλιπιδαιμίας 
στο σΔ

πολλά είναι τα τρόφιμα που σχετίζονται με μείωση της υπερ-
λιπιδαιμίας στο ΣΔ. Οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής 
αποτελούν καλή πηγή ακόρεστων λιπαρών και φυτικών ινών 
και μειώνουν τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση και τον 
κίνδυνο Καν και ΣΔ. Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας 
σε καρύδια σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε βελτίωση της 
non-HDL-χολ και της απολιποπρωτεΐνης Β8. Η επιδημιολογική 
σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ξηρών καρπών και της μείωσης 
του θανάτου λόγω καρδιαγγειακής νόσου και της συνολικής 
θνησιμότητας έχει αποδειχθεί, αλλά εξακολουθούν να λείπουν 
δεδομένα τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.

Η βρώμη, πηγή πολύτιμων διαλυτών φυτικών ινών και 
β-γλυκάνης φαίνεται επίσης να επιδρά θετικά στη λιπιδαιμική 
ρύθμιση ατόμων με ΣΔτ2. Η κατανάλωση πίτουρου βρώμης 
μπορεί να προσφέρει οφέλη και γι’ αυτό προτείνεται η πρόσληψη 
3 g ή περισσοτέρων γλυκάνης την ημέρα, τα οποία μπορεί να εί-

ναι ευεργετικά. παλαιότερη μελέτη 
έδειξε ότι καθημερινή κατανάλω-
ση εμπλουτισμένου ψωμιού με 

β-γλυκάνη μπορεί να συμβάλει 
στη βελτίωση του προφίλ των λι-

πιδίων και της αντίστασης στην 
ινσουλίνη σε ασθενείς με ΣΔτ29.

Οι φυτικές στερόλες/στα-
νόλες έχει αποδειχθεί ότι με-
ταβάλλουν τα επίπεδα των λι-
πιδίων του ορού μειώνοντας 
την εντερική απορρόφηση 
της χοληστερόλης κατά 

26-36% και μελέτες έχουν 
δείξει ότι 2 g/ημέρα μπορεί να 

οδηγήσουν σε διπλό όφελος, μέσω 
μείωσης των τριγλυκεριδίων και 

της LDL-χολ σε άτομα με ΣΔτ210. 
Επίσης, η μονακολίνη 

(μαγιά κόκκινου ρυζιού) 
έχει συσχετιστεί με τη 

μείωση της υπερλι-
πιδαιμίας στο ΣΔ. Η 

μαγιά κόκκινου ρυζιού 
(rYr) είναι ένα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο συ-
μπλήρωμα διατροφής 
για μείωση των λιπιδίων 

στις ασιατικές και ευρω-
παϊκές χώρες, με σημαντι-

κά οφέλη και χαμηλή τοξικότητα. Μελέτη του 2013 έδειξε ότι αν 
και η ΜΔ από μόνη της είναι αποτελεσματική στη μείωση των 
επιπέδων της LDL-χολ σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες, 
με πιθανώς χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, η συσχέτιση της 
ΜΔ με τη χορήγηση rYr βελτίωσε κατά 10% τα επίπεδα LDL 
-χολ σε άτομα με ΣΔτ211. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι πέρα από τις διατροφικές 
παρεμβάσεις στο διαβητικό ασθενή, η συντριπτική πλειοψηφία 
τους πρέπει να λαμβάνει στατίνη αφού θεωρούνται μετρίου, 
υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάμα-
τα. Η διαστρωμάτωση αυτή κινδύνου στηρίζεται στη διάρκεια 
του ΣΔ, στην παρουσία βλάβης των οργάνων στόχων και στη 
ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για Καν.
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Επίδραση της αλιροκουμάμπης στην 
αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών  
σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Räber L, Ueki Y, Otsuka T, et al.
JAMA.	2022;327(18):1771-1781

αθηρωματικές πλάκες με αυξημένο αθηρωματικό φορτίο 
και μεγάλο λιπώδη πυρήνα με λεπτή ινώδη κάψα εμφανίζουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα ρήξης και πρόκλησης οξέων επει-
σοδίων. Η μελέτη pACMAn-AMI εξέτασε την επίδραση του 
αναστολέα της pCSK9 αλιροκουμάμπη στα χαρακτηριστικά 
της αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων αρτηριών ατόμων 
που υπέστησαν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ). 

Συνολικά 300 ασθενείς με ΟΕΜ που υπεβλήθησαν σε άμεση 
αγγειοπλαστική τυχαιοποιήθηκαν είτε σε χορήγηση 150 mg 
αλιροκουμάμπης ανά 15 ημέρες είτε σε εικονικό φάρμακο 
ως προσθήκη σε υψηλής ισχύος στατίνη. Οι συμμετέχοντες 
υπεβλήθησαν σε νέα στεφανιογραφία μετά από 52 εβδομάδες 
και μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των στεφανιαίων αρτη-
ριών με ενδαγγειακό υπέρηχο (intravascular ultrasonography 
- IVUS), φασματοσκοπία και οπτική συνεκτική τομογραφία 
(optical coherence tomography - OCT). 

Η μελέτη των στεφανιαίων αρτηριών που δεν ήταν υπεύθυ-
νες για το ΟΕΜ έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν αλιροκου-
μάμπη εμφάνιζαν χαμηλότερο αθηρωματικό φορτίο (-2,13% 
έναντι -0,92%), μικρότερο λιπώδη πυρήνα, και παχύτερη 
ινώδη κάψα (62,7 μm έναντι 33,2 μm) έναντι του εικονικού 
φαρμάκου.

w     Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η προσθήκη αλιροκουμά-
μπης στην τεκμηριωμένη ισχυρή υπολιπιδαιμική θεραπεία 
σε ασθενείς με ΟΕΜ οδηγεί σε σημαντική υποστροφή των 
αθηρωματικών πλακών στις στεφανιαίες αρτηρίες που δεν 
είναι υπεύθυνες για το έμφραγμα.

Λήψη παρακεταμόλης με περιεχόμενο νατρίου 
και καρδιαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς  
με ή χωρίς αρτηριακή υπέρταση
Zeng C, Rosenberg L, Li X, et al.
Eur Heart J. 2022;43(18):1743-1755

Η αυξημένη πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με εμφάνιση καρ-
διαγγειακών επιπλοκών σε πάσχοντες από αρτηριακή υπέρταση 
(αΥ). αντίστοιχη συσχέτιση δεν έχει τεκμηριωθεί για άτομα που 
δεν πάσχουν από αΥ. Το γνωστό παυσίπονο παρακεταμόλη κυ-
κλοφορεί σε δύο διαφορετικά σκευάσματα, το ένα εκ των οποίων 
περιέχει νάτριο. Συνήθως το αναβράζον δισκίο παρακεταμόλης 
των 0,5 g περιέχει 440 mg νατρίου. αν κάποιος λάβει τη μορφή 
αυτή παρακεταμόλης στη μέγιστη ημερήσια δοσολογία των 4 
g τότε θα γίνει παράλληλα πρόσληψη περίπου 3,5 g νατρίου. 
Σημειώνουμε ότι η ημερήσια προτεινόμενη πρόσληψη νατρίου 
από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 2 g. Σε αυτή την 
ανάλυση αξιολογήθηκε η εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων 
και θανάτου σε σχέση με τη λήψη παρακεταμόλης με ή χωρίς 
νάτριο σε πάσχοντες από αΥ και σε άτομα χωρίς αΥ. 

Σε περίπου 150.000 με αΥ καταγράφηκε ποσοστό 5,6% 
εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων ανά έτος σε αυτούς 
που έλαβαν παρακεταμόλη που περιείχε νάτριο έναντι 4,6% 
αυτών που έλαβαν την ελεύθερη νατρίου μορφή παρακετα-
μόλης (αύξηση του κινδύνου κατά 59%). αντίστοιχα, σε άτομα 
χωρίς ιστορικό αΥ καταγράφηκε αύξηση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου κατά 45%  σε αυτούς που έλαβαν παρακεταμόλη με 
νάτριο έναντι χωρίς νάτριο (Εικόνα 1). παρόμοια ευρήματα 
καταγράφηκαν όσον αφορά και στη συνολική θνητότητα των 
συμμετεχόντων.

 � Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η τακτική χρήση παρακετα-
μόλης σε μορφή που περιέχει νάτριο σχετίζεται με αύξηση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με ή χωρίς ΑΥ και 
προτείνουν την αποφυγή της συστηματικής λήψης αυτής της 
μορφής του παυσίπονου.

εΙκονΑ 1. Σύγκριση εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε 
άτομα χωρίς ιστορικό αΥ ανάλογα με τον τύπο της παρακεταμόλης 
που ελάμβαναν: σκεύασμα με νάτριο έναντι σκευάσματος χωρίς 
νάτριο.

Άτομα χωρίς αρτηριακή υπέρταση
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Επίδραση του φαρμάκου pelacarsen στα επίπεδα 
της λιποπρωτεΐνης (α)
Yeang C, Karwatowska-Prokopczuk E, Su F, et al.
J Am Coll Cardiol.	2022;79:1035-1046

Η εργαστηριακά μετρούμενη τιμή της LDL-χολ συμπερι-
λαμβάνει τη χοληστερόλη που περιέχεται στην LDL (LDL-χολ), 
αλλά και τη χοληστερόλη που περιέχεται στην λιποπρωτεΐνη 
(α) [Lp(a)-χολ]. Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση του 
αντινοηματικού ολιγονουκλεοτίδιου pelacarsen στα επίπεδα 
της Lp(a), καθώς και στη διορθωμένη τιμή της LDL-χολ. 

Η τιμή της διορθωμένης LDL-χολ προκύπτει με αφαίρεση της 
Lp(a)-χολ από την εργαστηριακή μέτρηση της LDL-χολ. Στην 
μελέτη συμπεριλήφθησαν 286 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο 
και αυξημένα επίπεδα Lp(a). Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα 
της άμεσης Lp(a)-χολ στους συμμετέχοντες (αρχική τιμή 11,9 έως 
15,6 mg/dL) και τους τυχαιοποίησαν  σε αθροιστική χορήγηση 
20-80 mg pelacarsen ή σε εικονικό φάρμακο. 

Η χορήγηση του pelacarsen οδήγησε σε ελάττωση της Lp(a)-
χολ κατά 29 έως 67% από την αρχική τιμή. Οι συμμετέχοντες 
είχαν αρχική LDL-χολ 68,5 έως 89,5 mg/dL, ενώ η διορθωμένη 
LDL-χολ ήταν αντίστοιχα 55 έως 74 mg/dL. Η χορήγηση του 
pelacarsen οδήγησε σε ουδέτερη ή μικρή περαιτέρω ελάττω-
ση αυτών των παραμέτρων (κατά περίπου 2% έως 20%). Στην 
Εικόνα 2 παρουσιάζεται υποθετικός ασθενής με αυξημένα 
επίπεδα Lp(a) [250 nmol/L] μετά από αθροιστική χορήγηση 
80 mg pelacarsen το μήνα.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι το pelacarsen είναι δραστικό στην 
ελάττωση της χοληστερόλης που περιέχεται στην Lp(a), χωρίς 
να επηρεάζει ουσιωδώς την LDL-χολ. Επιπλέον, σε πάσχοντες 
από καρδιαγγειακή νόσο με αυξημένα επίπεδα Lp(a), η διορ-
θωμένη LDL-χολ είναι περισσότερο αξιόπιστη συγκριτικά με 
την εργαστηριακά μετρούμενη LDL-χολ.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του 
μπεμπεδοϊκού οξέος σε ασθενείς  
που δε λαμβάνουν στατίνη
Laufs U, Ballantyne CM, Banach M, et al.
J Clin Lipidol. 2022;S1933-2874:00034-4.

Το μπεμπεδοϊκό οξύ αποτελεί νεώτερο υπολιπιδαιμικό 
φάρμακο το οποίο δρα με διαφορετικό μηχανισμό από αυτό 
των στατινών. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η αποτε-
λεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου σε ασθενείς 
με δυσλιπιδαιμία που αδυνατούν να λάβουν στατίνη λόγω 
δυσανεξίας.

Έγινε ανάλυση δεδομένων από 4 μελέτες φάσης 3 με χο-
ρήγηση μπεμπεδοϊκού οξέος σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία 
και δυσανεξία στη στατίνη, καθώς και μιας μελέτης στην 
οποία χορηγήθηκε ο συνδυασμός μπεμπεδοϊκού οξέος με 
εζετιμίμπη. αξιολογήθηκε η επίδραση της υπό μελέτη αγωγής 
έναντι του εικονικού φαρμάκου στην ελάττωση της LDL-χολ 
μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, καθώς και η εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Η μονοθεραπεία με μπεμπεδοϊκό οξύ είχε ως αποτέλεσμα 
ελάττωση της LDL-χολ κατά 26,5%, ενώ ο σταθερός συνδυ-
ασμός με εζετιμίμπη οδήγησε σε μείωση της LDL-χολ κατά 
39,2%, χωρίς αύξηση των περιστατικών μυοπάθειας.

w     Συμπερασματικά, η χορήγηση του μπεμπεδοϊκού οξέος ως 
μονοθεραπεία ή ως συνδυασμός με εζετιμίμπη σε ασθενείς 
με δυσανεξία στη στατίνη είναι αποτελεσματική και ασφαλής 
και ενδεχομένως αποτελεί εναλλακτική επιλογή θεραπείας σε 
αυτήν την ευαίσθητη ομάδα υπερλιπιδαιμικών ατόμων. 

Επιπολασμός δυσανεξίας στις στατίνες
Bytyçi I, Penson PE, Mikhailidis DP, et al.
Eur Heart J. 2022.	doi:	10.1093/eurheartj/ehac015.	Online	
ahead	of	print

Η δυσανεξία στις στατίνες που οδηγεί σε διακοπή λήψης τους 
αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς σχετίζεται 
με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο ακριβής επιπολασμός 
της κατάστασης αυτής δεν είναι γνωστός.

Η παρούσα μετα-ανάλυση αξιολόγησε στοιχεία από μελέτες 
πρωτογενούς και δευτερογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης που 
ανέφεραν ποσοστά δυσανεξίας (κύρια μυϊκών συμπτωμάτων) 
στη χορήγηση στατινών. Στόχος ήταν να εκτιμηθεί ο συνολικός 
επιπολασμός της εμφάνισης δυσανεξίας στις στατίνες βάσει 
διεθνών επιστημονικών κριτηρίων και να αναγνωρισθούν 
παράγοντες που σχετίζονται με τη δυσανεξία. 

αναλύθηκαν δεδομένα από >4.000.000 συμμετέχοντες σε 
176 μελέτες (τυχαιοποιημένες και μελέτες κοορτής) και δια-
πιστώθηκε συνολικός επιπολασμός δυσανεξίας στις στατίνες 
9,1% ανεξάρτητα από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον ορισμό (Εικόνα 3). Ο επιπολασμός ήταν σημαντικά χαμη-
λότερος στις τυχαιοποιημένες μελέτες έναντι μελετών κοορτής 

εΙκονΑ 2. Υποθετικός ασθενής με αυξημένα επίπεδα Lp(a) ο οποίος 
έχει LDL-χολ μετρούμενη με τη συνήθη εργαστηριακή μέθοδο 76 
mg/dL. H LDL-χολ μετά τη διορθωμένη μέτρηση επιμερίζεται σε 14 
mg/dL Lp(a)-χολ και 62 mg/dL διορθωμένης LDL-χολ. Η αθροιστική 
χορήγηση 80 mg pelacarsen το μήνα ελαττώνει την Lp(a)-χολ κατά 
67% ενώ τη διορθωμένη LDL-χολ μόνο κατά 11%.
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

στη μείωση της Crp έδειξε μετα-ανάλυση που συμπεριέλαβε 
μελέτες σε στεφανιαίους ασθενείς9. πρόσφατη μετανάλυση 
μελετών10 σε διαβητικούς ασθενείς έδειξε σημαντική μείωση 
της Crp, της IL-6 και του TnF-α σε αυτό τον πληθυσμό, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι ο TnF-α συμμετέχει 
παθοφυσιολογικά στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Μεμονωμένες 
μελέτες έχουν δείξει την αντιφλεγμονώδη επίδραση της άσκησης 
σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια, 
ακόμα όμως και σε φαινομενικά υγιείς, νέους συμμετέχοντες.

Ερευνητικά, υπάρχουν ακόμα ερωτήματα που πρέπει να απα-
ντηθούν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις υπομάδες ασθενών 
(αυτές που κυριαρχεί το φλεγμονώδες φορτίο στην εξέλιξη της 
νόσου) με χρόνια νοσήματα που θα ωφεληθούν περισσότερο 
από αντιφλεγμονώδεις παρεμβάσεις και να διεξαχθούν σω-
στά οργανωμένες μελέτες για να διαπιστωθεί ποια ποσότητα 
και ποιο είδος άσκησης ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ασθενή. 

αναλογιζόμενοι την αποδεδειγμένη συμμετοχή της φλεγμονής 
στην παθοφυσιολογία αρκετών χρονίων νοσημάτων, των καρ-
διαγγειακών συμπεριλαμβανομένων, και τις αντιφλεγμονώδεις 
επιδράσεις της τακτικής σωματικής άσκησης, καθίσταται αυ-
τονόητη η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια να εντάξουμε 
την άσκηση στον θεραπευτικό αλγόριθμο των ασθενών μας.
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(4,9% έναντι 17%). 
Η ηλικία, το θήλυ φύλο, η μαύρη και ασιατική φυλή, η πα-

χυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ηπατοπάθεια, ο υπο-
θυρεοειδισμός και η νεφρική ανεπάρκεια σχετίστηκαν θετικά 
με την εμφάνιση δυσανεξίας. Επίσης, η χρήση αλκοόλης και η 
αυξημένη δόση στατίνης σχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης δυσανεξίας.

 �  Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η εμφάνιση δυσανεξίας στις 
στατίνες έχει σχετικά χαμηλό επιπολασμό όταν η διάγνωση 
βασίζεται σε διεθνή κριτήρια και προτείνουν την προσεκτική 
αξιολόγηση των πασχόντων όταν αποδίδουν συμπτωματολογία 
στη λήψη στατινών.

εΙκονΑ 3. Ο επιπολασμός δυσανεξίας στις στατίνες σε >4.000.000 
άτομα που ελάμβαναν στατίνες ήταν 9,1%. Το κάπνισμα, η αρτηριακή 
υπέρταση, η διάρκεια λήψης στατίνης, η λήψη βαρφαρίνης και η 
λευκή, καυκάσια ή ισπανική φυλή δεν σχετίστηκαν με την εμφάνιση 
δυσανεξίας.

σχΗμΑ 2. αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις της τακτικής σωματικής 
άσκησης.

Συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα

αδρεναλίνη

Υποθάλαμος-  
ΥπόφυσηΕγκέφαλος

Μυικός ιστός

λιπώδης ιστός λιπόλυση

Μ1 μακροφάγα

Μ2 μακροφάγα

Μέγεθος λιποκυττάρων

Σπλαγχνικό λίπος
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Μονοκύτταρα

Τ ρυθμιστικά κύτταρα
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IL-10

IL-1ra

sTnF-r

TnF-aΣωματική άσκηση

αCTH Κορτιζόλη
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