
1ΙSSN 1107-9754

ΤΟΜΟΣ 26, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟκΤωβριΟΣ - δΕκΕΜβριΟΣ 2022

ΑΤΗΕROΜΑ – Quarterly publication of the Hellenic Society of Lipidiology, Atherosclerosis and Vascular Disease

VOLUME 26, ISSUE 4, ΟctObEr - DEcEMbEr 2022

Εισαγωγή. Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί έναν από τους πιο 
σημαντικούς και τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για 
την εμφάνιση πρώιμης αθηροσκληρωτικής και καρδιαγγειακής 
νόσου (κΑΝ). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παθολογικά λιπίδια 
αίματος περνούν από την παιδική και την εφηβική ηλικία στην 
ενήλικη ζωή και συνδέονται με την έκταση και τη βαρύτητα των 
αθηροσκληρωτικών βλαβών1.

ως δυσλιπιδαιμία, στην παιδική και εφηβική ηλικία, ορίζεται 
η ύπαρξη μίας ή περισσότερων από τις κάτωθι διαταραχές:

Αχιλλέας Αττιλάκος
Αν. καθηγητής Παιδιατρικής ΕκΠΑ, Γ΄ Παιδιατρική κλινική,  
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ουρανία Ζέρβα
κλινική διαιτολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. κυριακού»

Μιχάλης Καλογιάννης
Παιδίατρος, Γ΄ Παιδιατρική κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο «Αττικόν»

Αναστασία Γαρούφη
καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕκΠΑ, διευθύντρια Τμήματος 
διαταραχών Λιπιδίων Ευρωκλινικής Παίδων Αθηνών

πΕριΕχΟΜΕνΑ

•	 Άρθρο	Σύνταξης

•	 Στήλη	των	Ομάδων	Εργασίας

•	 Ενδιαφέροντα	Άρθρα	-	Σχόλια

Διαιτητική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας σε παιδιά και εφήβους

ΑΡΘΡΟ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

•	 LDL-χ ≥130 mg/dl
•	 Non-HDL-χ ≥145 mg/dl
•	 HDL-χ <40 mg/dl
•	 Τριγλυκερίδια ≥100 mg/dl (για παιδιά ηλικίας 0–9 ετών) 

ή ≥130 (για παιδιά ηλικίας 10–19 ετών)
•	 Απολιποπρωτεΐνη Β  ≥110 mg/dl
•	 Λιποπρωτεΐνη (a) ≥30 mg/dl

Η δυσλιπιδαιμία στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να 
είναι κληρονομική, δευτεροπαθής ή ιδιοπαθής1. Η συχνότερη 
κληρονομική μονογονιδιακή δυσλιπιδαιμία που διαγιγνώσκεται 
στην παιδική ηλικία είναι η ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστε-
ρολαιμία (HeFH). Η δευτεροπαθής δυσλιπιδαιμία παρατηρείται 
στα πλαίσια ποικίλων νοσημάτων και καταστάσεων όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1 ή 2), η ηπατική, νεφρική ή 
θυρεοειδική νόσος, η παχυσαρκία, συστηματικά φλεγμονώδη 
νοσήματα (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, νεανική 
ρευματοειδής αρθρίτιδα), η νευρογενής ανορεξία, μεταβολικά 
νοσήματα (π.χ. γλυκογονιάσεις, νόσος άθροισης εστέρων χο-
ληστερόλης) και σε λήψη φαρμάκων (π.χ. κορτικοστεροειδή, 
ρετινοειδή, αντισυλληπτικά, αντιεπιληπτικά). Η ιδιοπαθής δυ-
σλιπιδαιμία θεωρείται ότι έχει πολυγονιδιακή/πολυπαραγοντική 
αιτιολογία. to ποσοστό των παιδιών με δυσλιπιδαιμία, εξαιτίας 
της πρόσφατης επιδημικής έξαρσης της παχυσαρκίας και του 
μεταβολικού συνδρόμου, υπολογίζεται σε 10-25%1.  

Ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη και για την αντιμε-
τώπιση της δυσλιπιδαιμίας στα παιδιά και στους εφήβους είναι 
οι θεραπευτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Περιλαμβάνουν διαι-
τητικές αλλαγές, συμπληρωματική χορήγηση υδατοδιαλυτών 
φυτικών ινών και φυτοστερολών, φυσική άσκηση και αποφυγή 
ανθυγιεινών για την καρδιαγγειακή υγεία συνηθειών, όπως το 
κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό) και η λήψη αλκοόλ. 
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(συνέχεια στη σελίδα 7)

Διαιτητική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας
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 δυσλιπιδαιμίας1,2. 

Η δίαιτα σταδίου 1 (step-1 & CHILD-1) είναι ουσιαστικά συ-
νώνυμη με την υγιεινή διατροφή και απευθύνεται στο σύνολο 
του παιδικού πληθυσμού για τη μείωση της χοληστερόλης σε 
επίπεδο κοινότητας (Πίνακας 1). Τα μακροχρόνια οφέλη της 
υγιεινής διατροφής περιλαμβάνουν, εκτός από τη μείωση της 
χοληστερόλης (σε ποσοστό 12%), τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης παχυσαρκίας, υπέρτασης, μεταβολικού συνδρόμου, 

αλλά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιποδιαλυτές βιταμίνες Α 
και D. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά δεν 
συστήνονται για παιδιά κάτω των 2 χρόνων1-2. Πλήρως αποβου-
τυρωμένα προϊόντα συστήνονται σε σπάνιες περιπτώσεις και 
μόνο σε παιδιά άνω των 4 ετών.

Ο τύπος των προσλαμβανόμενων λιπαρών είναι πιο σημαντικός 
από ότι το ολικό ποσό λίπους. Με εξαίρεση τα μερικώς υδρο-
γονωμένα ή trans λιπαρά οξέα, τα οποία είναι μη απαραίτητα 
και πολύ βλαβερά, όλοι οι άλλοι τύποι λιπαρών είναι απολύτως 
απαραίτητοι για την σωστή αύξηση και ανάπτυξη. ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η σχέση των ω-6 και ω-3 πολυακόρεστων λι-
παρών οξέων, η οποία ιδανικά πρέπει να είναι 1:1 έως 4:1. Στη 
δυτικού τύπου διατροφή συχνά είναι 20-40:11-2. 

Τα ποσά των πρωτεϊνών (15-20%) και υδατανθράκων (50-
55%) είναι παρόμοια στους δύο τύπους διατροφής. 

Η συμπληρωματική χορήγηση υδατοδιαλυτών φυτικών ινών 
συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Οι υδατοδιαλυτές 
φυτικές ίνες μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης, 
τη δεσμεύουν και την μετακινούν από την εντεροηπατική 
κυκλοφορία. Συστήνονται σε ποσότητες ίσες με την ηλικία του 
παιδιού + 5 g ή προκειμένου για μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά 
έως 14 g ανά 1000 θερμίδες (max: 35 g) (Πίνακας 2). Η υπερ-
βολική πρόσληψη μπορεί να δράσει δυσμενώς στην αύξηση, 
ενώ η υπερκατανάλωση φυτικού οξέος μπορεί να οδηγήσει 
σε μειωμένη απορρόφηση του σιδήρου και άλλων μετάλλων. 

πίνακας 1. Γενικές αρχές διατροφής για παιδιά 2-18 χρόνων.
Δίαιτα σταδίου 1
Μείωση χοληστερόλης στον γενικό παιδικό πληθυσμό

•	 Ολικό λίπος: 30% των θερμίδων
•	 κεκορεσμένο λίπος <10% των θερμίδων 
•	 Μονοακόρεστο λίπος ≥10% των θερμίδων
•	 Πολυακόρεστο λίπος: 10% των θερμίδων
•	 Χοληστερόλη τροφής <300 mg/ημέρα
•	 Υδατάνθρακες: 50-55% των θερμίδων
•	 Πρωτεΐνες: 15-20% των θερμίδων
•	 100% χυμοί ≤120 ml/ημέρα
•	 trans λιπαρά οξέα  <1% των θερμίδων (<2-3 g  ημερη-

σίως)

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αθηροσκληρωτικής νόσου, ακόμη 
και ορισμένων μορφών καρκίνου1,2. 

Η Μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει χαμηλό ποσό 
κεκορεσμένου λίπους, αυξημένο ποσό μονοακόρεστου λίπους 
και σύμπλοκων υδατανθράκων και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, 
θεωρείται κατάλληλη για τη μείωση της χοληστερόλης και την 
πρόληψη και αντιμετώπιση άλλων παραγόντων κινδύνου όπως 
είναι η παχυσαρκία και η υπέρταση. Η Μεσογειακή διατροφή 
έχει συνδεθεί με μείωση κατά 30% των καρδιαγγειακών επει-
σοδίων και υπερέχει της δίαιτας με μείωση μόνο του λίπους3.  

Η δίαιτα σταδίου 2 (step-2 & CHILD-2) συστήνεται: α) σε παιδιά 
με υπερχοληστερολαιμία, αφού δοκιμαστεί η δίαιτα σταδίου 
1 (τουλάχιστον για 3 μήνες) και αποτύχει να μειώσει τη χολη-
στερόλη και β) από την αρχή σε παιδιά με HeFH2. διαφέρει 
από τη σταδίου 1 μόνο ως προς το ποσό του κεκορεσμένου 
λίπους και της προσλαμβανόμενης με την τροφή χοληστερόλης 
(Πίνακας 3) και πρέπει να δίνεται από διαιτολόγο. Η μείωση της 
LDL-χ που μπορεί να επιτευχθεί είναι της τάξης του 7-10%. Τα 
παιδιά που τίθενται σε δίαιτα σταδίου 2 πρέπει να βρίσκονται 
υπό τακτική παρακολούθηση ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή 
αύξηση και ανάπτυξη. 

Η μεγάλη μείωση του λίπους, κάτω από τα κατώτερα ασφα-
λή όρια, δηλαδή <30% των θερμίδων για παιδιά 2-3 ετών και 
<25% για παιδιά άνω των 4 ετών, μπορεί να οδηγήσει σε καθυ-
στέρηση της αύξησης, κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας 
υδατανθράκων, γρηγορότερη απορρόφηση της γλυκόζης και 
αύξηση της ινσουλίνης. κανένας περιορισμός λίπους δεν συ-
στήνεται σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών. Να σημειωθεί ότι το 
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά έχουν 
παρόμοια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ca, P και βιταμίνες του 
συμπλέγματος β σε σύγκριση με τα πλήρη λιπαρών προϊόντα, 

πίνακας 2. δίαιτα σταδίου 2, για παιδιά 2-18 χρόνων με υπερ-
χοληστερολαιμία.

•	 Ολικό λίπος 25-30% των θερμίδων
•	 κεκορεσμένο λίπος <7% των θερμίδων 
•	 Μονοακόρεστο λίπος: 10%-15% των θερμίδων
•	 Πολυακόρεστο λίπος: 10% των θερμίδων 
•	 Χοληστερόλη τροφής <200 mg/ημέρα
•	 Υδατάνθρακες: 50-55% των θερμίδων
•	 Πρωτεΐνες: 15-20% των θερμίδων
•	 100% χυμοί ≤120 ml/ημέρα
•	 trans λιπαρά οξέα <1% των θερμίδων (<2-3 g ημερη-

σίως)

Διαιτητική πρόσληψη υδατοδιαλυτών φυτικών ινών: 

•	 Μικρότερης ηλικίας παιδιά (2-10 χρόνων): Ηλικία παι-
διού + 5 g/ημέρα

•	 Μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά (>10 χρόνων): Έως 14 
g/1000 θερμίδων

Συμπληρωματική χορήγηση φυτικών στερολών/στανολών 
(μόνο για παιδιά ηλικίας >5 χρόνων με αυξημένη LDL-χ, 
συνήθως παιδιά με HeFH:

•	 2-3 g ημερησίως 
4 Σύσταση για αυξημένη κατανάλωση τροφών πλού-
σιων σε βιταμίνες Ε, Α και καροτένια

Οι υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες psyllium (water-soluble fiber 
psyllium) μπορεί να προστεθούν στη δίαιτα τύπου 2 με στόχο 
την περαιτέρω μείωση της LDL-χ. Συνιστώνται σε δόσεις 6 g/
ημέρα για παιδιά 2-12 χρόνων και 12 g/ημέρα για παιδιά ηλικίας 
>12 χρόνων2.
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Λιποπρωτεΐνη (α): το λιπίδιο  
της αορτικής στένωσης;

Εισαγωγή
Η ασβέστωση της Αορτικής βαλβίδας (AVc) αποτελεί τη 

συχνότερη βαλβιδοπάθεια στον γενικό πληθυσμό. Η επίπτωση 
της νόσου αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και να ξεπερνά 
το 30% σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Πρόοδος της AVc και 
εμφάνιση στένωσης της Αορτικής βαλβίδας (cAVS) εμφανίζεται 
σε περίπου 10% των ασθενών άνω των 75 ετών ενώ σοβαρή 
στένωση παρατηρείται σε περίπου 3% των ηλικιωμένων. 

Επί του παρόντος, οι μόνες παρεμβάσεις που έχουν δείξει 
κλινικό όφελος σε ασθενείς με σοβαρή και συμπτωματική cAVS 
αποτελούν η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας (SAVr) 
και η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (tAVI).

Η αναγνώριση της λιποπρωτεΐνης (α)[Lp(a)] ως ισχυρού 
και δυνητικά τροποποιήσιμου προδιαθεσικού παράγοντα για 
την εμφάνιση AVc/cAVS αναπτέρωσε την ελπίδα εύρεσης 
φαρμακευτικών θεραπειών που να τροποποιούν τη φυσική 
πορεία της νόσου. Τα υπάρχοντα υπολιπιδαιμικά φάρμακα δεν 
μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα της Lp(a) στον ορό. Νεότερες, 
στοχευμένες θεραπείες μείωσης της Lp(a) έχουν επιδείξει, 
ωστόσο, ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ευεργετική επίπτωση 
των θεραπειών αυτών στην εμφάνιση και εξέλιξη της AVc/cAVS 
μένει να αποδειχθεί. 

Λίγα λόγια για την Lp(a)
Η Lp(a) χαρακτηρίζεται από αθηρογόνο, προφλεγμονώδες και 

θρομβογόνο δυναμικό, ιδιότητες οι οποίες είναι άμεσα συνυφα-
σμένες με τη δομή της. Αποτελείται από ένα μόριο LDL, συνδε-
δεμένο, μέσω δισουλφιδικού δεσμού, με μια απολιποπρωτεΐνη, 
γνωστή ως απολιποπρωτεΐνη (a) [apo(a)]. Η δομική ομοιότητα 
της apo(a) με το πλασμινογόνο και η παρουσία οξειδωμένων 
φωσφολιπιδίων (OxPL) στο μόριο της, προσδίδουν στην Lp(a) 
θρομβογόνο και προφλεγμονώδη δράση, ενώ το αθηρογόνο 
προφίλ της λιποπρωτεϊνης εξηγείται, τουλάχιστον εν μέρει, από 
τη παρουσία της LDL. 

κάθε μόριο apo(a) οργανώνεται σε σειρά δομικών μονάδων 
γνωστών ως kringles (K) (KIV-1 έως KIV-10 και KV). Η δομική 
μονάδα KIV-2 ανευρίσκεται σε πολλαπλά αντίγραφα, ο αριθμός 
των οποίων είναι γενετικά καθορισμένος, ποικίλει από άτομο 
σε άτομο και ερμηνεύει τη σημαντική ετερογένεια της Lp(a) 
στο γενικό πληθυσμό.

Δονάτος Τσαμούλης1, Ηλιάνα Σιούντρη2,  
Λουκιανός ραλλίδης3

1Ειδικευόμενος καρδιολογίας, ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», 2Ειδικευόμε-
νη καρδιολογίας, ΓΝ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», 3καθηγητής 
καρδιολογίας, ΕκΠΑ, β' Πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική, ΠΓΝ 
«Αττικόν»

ΣΤΗΛΗ  
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Lp(a) και Ασβεστοποιός Στένωση Αορτικής Βαλβίδας
H ύπαρξη ισχυρής και γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των 

επιπέδων Lp(a) και του μελλοντικού κινδύνου εμφάνισης AVc/
cAVS αναδείχθηκε προσφάτως στο γενικό πληθυσμό μέσω 
μελετών Μενδελιανής τυχαιοποίησης. Επίπεδα Lp(a) >50 mg/
dL έχουν συσχετιστεί σημαντικά με την εμφάνιση κλινικής νό-
σου ενώ σε επίπεδα >90 mg/dL ο διά βίου κίνδυνος φαίνεται 
να τριπλασιάζεται.

Η ύπαρξη αιτιολογικής συσχέτισης της Lp(a) με την ΑVc τεκμη-
ριώθηκε με την ανεύρεση ειδικού πολυμορφισμού (rs10455872) 
στο γονίδιο της Lp(a) (LPA) ο οποίος συσχετίστηκε τόσο με την 
παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων Lp(a) όσο και με την 
εμφάνιση AVc/cAVS. 

Παθοφυσιολογία της νόσου
Η AVc και η cAVS θεωρείται ότι αποτελούν διαφορετικά 

στάδια μιας κοινής νοσολογικής οντότητας. Η AVc/cAVS θεω-
ρούνταν στο παρελθόν ως μια παθητική εκφυλιστική διαδικασία 
μέσω ενός μηχανισμού συνεχών ρωγμών και επουλώσεων 
γνωστού ως "wear and tear mechanism".

Μελέτες που ακολούθησαν ανέδειξαν την ύπαρξη μιας 
ενεργού ασβεστοποιού διαδικασίας, όμοια με αυτή της αθηρο-
σκλήρωσης των αγγείων. Η εναπόθεση εστέρων χοληστερόλης, 
η φλεγμονώδης διήθηση, η ίνωση και η ασβέστωση αποτελούν 
παθολογοανατομικά ευρήματα και των δύο οντοτήτων.  Αξι-
οσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι τα επίπεδα της Lp(a) συσχετίζο-
νται με την AVc αλλά όχι με την ασβέστωση των στεφανιαίων 
αγγείων (cAc) ενώ η κάθε νοσολογική οντότητα εμφανίζεται 
ανεξάρτητα της άλλης. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει πως, 
παρά τις ομοιότητες, οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των δύο 
νοσολογικών οντοτήτων διαφέρουν σημαντικά. 

Η ηλικία, τα επίπεδα LDL-χολ, η αρτηριακή υπέρταση και το 
κάπνισμα αναγνωρίστηκαν ως παράγοντες κινδύνου για την 
ανάπτυξη AVc ενώ η παρουσία δομικών διαταραχών, με κύριο 
εκπρόσωπο τη δίπτυχη Αορτική βαλβίδα (bAV), συσχετίσθηκε 
με πρωιμότερη εμφάνιση και ταχύτερη εξέλιξη της νόσου.

In vitro μελέτες αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση των βαλ-
βιδικών παρεγχυματικών κυττάρων (VIcs) προς κύτταρα που 
ομοιάζουν με οστεοβλάστες ως το κύριο μηχανισμό ασβεστο-
ποίησης της βαλβίδας. Ο ρόλος της Lp(a) στη διαφοροποίηση 
των VIcs φαίνεται να είναι καθοριστικός (Σχήμα 1).

Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Η εφαρμογή των υπαρχουσών υπολιπιδαιμικών θεραπειών 

σε ασθενείς με AVc/cAVS  απέτυχε να αναδείξει κλινικό όφελος. 
Οι στατίνες, παρά τις αρχικές προσδοκίες, δεν κατάφεραν να 
τροποποιήσουν τη φυσική πορεία της νόσου και η επίδραση 
τους στην AVc/cAVS είναι, μάλλον, ουδέτερη. 

Η έως πρότινος απουσία στοχευμένων θεραπειών μείωσης 
της Lp(a) οδήγησε στη μελέτη της επίδρασης των εν χρήσει 
υπολιπιδαιμικών παρεμβάσεων στη συγκέντρωση της Lp(a) 
στον ορό. H λιποπρωτεϊνική αφαίρεση αποτελεί την αποτελε-
σματικότερη μέθοδο μείωσης της Lp(a) σήμερα, εξασφαλίζοντας 
ελάττωση των επιπέδων της έως και 60%. Οι αναστολείς PcSK9 
μειώνουν τα επίπεδα της Lp(a) κατά, ~ 30%, οι στατίνες αυξάνουν 
τα επίπεδα Lp(a) κατά, ~ 10% ενώ η εζετιμίμπη και οι φιμπράτες 
έχουν ουδέτερη επίδραση. Τέλος, οι διαιτητικές παρεμβάσεις  
δε φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα της Lp(a).
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Είναι αξιοσημείωτο ότι μελέτες Μενδελιανής τυχαιοποίησης 
δείχνουν την ανάγκη σημαντικής μείωσης της Lp(a), έως και 
100 mg/dL, ώστε να μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος τόσο 
όσο επιτυγχάνεται με την μείωση της LDL-χολ κατά 40 mg/dL 
με τη χορήγηση των στατινών. 

Νεότερες θεραπείες που στοχεύουν στο rNA και αναστέλ-
λουν τη σύνθεση της Lp(a) σε κυτταρικό επίπεδο φαίνεται να 
επιτυγχάνουν επαρκή μείωση της Lp(a) που θα μπορούσε να 
μεταφραστεί σε κλινικό όφελος. Υπάρχουν δύο φαρμακευτικά 
μόρια τα οποία μελετώνται, τα αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια 
(antisense oligonucleotides, ASOs) και τα μικρά παρεμβαλλόμενα 
rNAs (sirNAs). Αμφότερα δρουν αναστέλλοντας την έκφραση 
του γονιδίου της apo(a) μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως 
"γονιδιακή σίγαση" (gene silencing).

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με ASOs τόσο σε ζωικά 
μοντέλα όσο και σε ανθρώπους, ανέδειξαν δοσοεξαρτώμενη 
μείωση της Lp(a) έως και 92%. Επόμενο βήμα θα αποτελέσει η 
μελέτη Lp(a)HOrIZON trial, μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή 
φάσης ιιι η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 και θα 
αξιολογήσει τη επίδραση του IONIS-APO(a)-Lrx (ή Pelacarsen) σε 
μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα σε ασθενείς με εγκατεστημένη 
καρδιαγγειακή νόσο και αυξημένα επίπεδα LDA.

Οι μελέτες για τη χρήση sirNAs βρίσκονται σε πρωιμότερο 
στάδιο με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κά. Τα μόρια που έχουν δοκιμαστεί έως σήμερα είναι το SLN360 
και το Olpasiran (AMG 890). Οι μελέτες φάσης ι και ιι ανέδειξαν 
δοσοεξαρτώμενη μείωση της Lp(a) ως και 97%. Παρά τα ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 
sirNAs μένει να επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
H ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών μείωσης της Lp(a) 

υπόσχεται να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής στην 
αντιμετώπιση αφενός ασθενών με αυξημένη Lp(a) και εγκατε-

στημένο καρδιαγγειακό νόσημα και αφετέρου επιλεγμένων 
ασθενών (π.χ. με δίπτυχη αορτική βαλβίδα), πολύ αυξημένη 
Lp(a) και αρχόμενα στάδια ΑVc/cAVS. Παρότι τα αποτελέσματα 
των μελετών φάσης ι και ιι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, η απο-
τελεσματικότητα και η ασφάλεια των αναδυόμενων θεραπειών 
θα πρέπει να αποδειχθεί σε μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμές.  Η 
μελέτη Lp(a)HOrIZON αποτελεί τη μεγαλύτερη κλινική δοκιμή 
που θα εξετάσει την επίδραση του φαρμάκου Pelacarsen στον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο ασθενών με εγκατεστημένη καρδιαγγεια-
κή νόσο και  επίπεδα Lp(a) ≥ 70 mg/dL. Τα πρώτα αποτελέσματα 
της μελέτης αναμένονται το 2025. 

Ο καθορισμός συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων με 
πολύ αυξημένη Lp(a) και AVc που θα μπορούσαν να επωφελη-
θούν από τις νεότερες θεραπείες καθώς και η βέλτιστη χρονική 
στιγμή έναρξης τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 
μελλοντικής έρευνας.
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ΣχΗΜΑ 1. Οι παθοφυσιολογικοί μηχα-
νισμοί με τους οποίους η Lp(a) συντελεί 
στη διαφοροποίηση των βαλβιδικών 
παρεγχυματικών κυττάρων (VIcs)  προς 
κύτταρα που ομοιάζουν με οστεοβλά-
στες. Μικρορήγματα στο βαλβιδικό 
ενδοθήλιο επιτρέπουν στο μόριο της 
Lp(a) να διεισδύσει εντός του βαλβιδικού 
παρεγχύματος οδηγώντας σε εναπόθεση 
εστέρων χοληστερόλης, φλεγμονώδη 
διήθηση και μεταφορά του οξειδωτικού 
μορίου της αυτοταξίνης. Οι ανωτέρω 
μηχανισμοί συντελούν στη διαφορο-
ποίηση των VIcs ενώ το bMP-2 (bone 
morphogenic proteins - 2) και το rUNX2   
(runt-related transcription factor 2) απο-
τελούν τα κύρια σηματοδοτικά μόρια της 
διαδικασίας αυτής.



5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Επιμέλεια:
χρήστος Μιχαλακέας
καρδιολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Συνεργ.  
β’ Παν/μιακής καρδιολογικής κλινικής, ΠΓΝ «Αττικόν»
Λουκιανός ραλλίδης
καθηγητής καρδιολογίας, ΕκΠΑ, β' Πανεπιστημιακή καρδιολογική 
κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν»

 � Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η χορήγηση πεμαφιμπράτης 
σε ασθενείς με ΣΔτ2 και αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία δεν σχε-
τίζεται με ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου παρά την 
ελάττωση των τριγλυκεριδίων. Κατά συνέπεια δεν φαίνεται 
πλέον οι φιμπράτες να έχουν θέση για την ελάττωση των καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων σε άτομα που λαμβάνουν στατίνες 
και έχουν αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Υπερέχει το πολυχάπι των ξεχωριστών χαπιών 
στη δευτερογενή καρδιαγγειακή πρόληψη;
Castellano JM, Pocock SJ, Bhatt DL, et al.
N Engl J Med. 2022;	387:967-977

Ένα πολυχάπι (polypill) που περιλαμβάνει βασικά φάρμακα 
που σχετίζονται με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου έχει 
προταθεί στο παρελθόν με στόχο την απλοποίηση της φαρμα-
κευτικής αγωγής των ασθενών. Η μελέτη SEcUrE σχεδιάστηκε 
για να αξιολογήσει την κλινική έκβαση στεφανιαίων ασθενών 
που λαμβάνουν αγωγή με πολυχάπι.

Πρόκειται για μελέτη φάσης 3 σε συνολικά 2.499 ασθενείς με 
ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) εντός εξαμήνου που 
τυχαιοποιήθηκαν σε πολυχάπι (ασπιρίνη 100 mg, ραμιπρίλη 2,5, 
5 ή 10 mg και ατορβαστατίνη 20 ή 40 mg) ή στη συνήθη φαρμα-
κευτική αγωγή. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν η 
εμφάνιση καρδιαγγειακού θανάτου, νέου ΕΜ, ισχαιμικού αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) ή επέμβασης επαναιμάτωσης. 

Μετά από 3 έτη παρακολούθησης το πρωταρχικό τελικό σημείο 
εμφάνισε μείωση κατά 24% στην ομάδα που έλαβε το πολυχάπι 
(Εικόνα 2). Το δευτερογενές τελικό σημείο (καρδιαγγειακός θά-
νατος, ΕΜ, ισχαιμικό ΑΕΕ) μειώθηκε κατά 30% στην ομάδα του 
πολυχαπιού. Η συμμόρφωση στη θεραπεία ήταν καλύτερη στην 
ομάδα ασθενών που έλαβε το πολυχάπι, χωρίς να καταγραφεί 
αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία.

 � Συμπερασματικά, η θεραπεία με πολυχάπι που περιέχει ασπι-
ρίνη, ατορβαστατίνη και ραμιπρίλη σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί ΕΜ συνοδεύεται από μεγαλύτερο καρδιαγγειακό 
όφελος συγκριτικά με πάσχοντες που λαμβάνουν την αγωγή 
σε ξεχωριστά χάπια.

ΕιΚΟνΑ 1. Οι καμπύλες Kaplan-Meier δείχνουν ότι δεν διέφεραν τα 
καρδιαγγειακά συμβάματα ανάμεσα στην ομάδα της πεμαφιμπράτης 
και του εικονικού φαρμάκου.

Πλησιάζει το τέλος των φιμπρατών  
στην καρδιαγγειακή πρόληψη;
Das Pradhan A, Glynn RJ, Fruchart JC, et al.
N Engl J Med. 2022;	387:1923-1934

Τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού σχετίζονται με 
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, εντούτοις η ελάττωσή τους 
με φαρμακευτικά μέσα δεν έχει καταδείξει εμφανώς καρδι-
αγγειακό όφελος. Στη μελέτη PrOMINENt αξιολογήθηκε η 
επίδραση της ελάττωσης των τριγλυκεριδίων με τη νεώτερη 
φιμπράτη, πεμαφιμπράτη, στην εμφάνιση καρδιαγγειακών 
επεισοδίων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (Σδτ2). 

Πρόκειται για διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
10.467 ασθενείς με Σδτ2 και επίπεδα τριγλυκεριδίων 200-400 
mg/dL. Οι συμμετέχοντες είχαν επίπεδα HDL-χολ <40 mg/dL 
και LDL-χολ <100 mg/dL με ή χωρίς λήψη υπολιπιδαιμικής 
θεραπείας και τυχαιοποιήθηκαν σε πεμαφιμπράτη 0,2 mg δις 
ημερησίως ή σε εικονικό φάρμακο. Πρωταρχικό τελικό σημείο 
ήταν το σύνολο των θανατηφόρων και μη θανατηφόρων 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 

Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν εμφάνιζαν μέση τιμή 
τριγλυκεριδίων 271 mg/dL και HDL-χολ 33 mg/dL. Μετά από 
3,4 έτη παρακολούθησης το πρωταρχικό τελικό σημείο κατα-
γράφηκε σε παρόμοια ποσοστά στις δύο ομάδες (Εικόνα 1). 
Η χορήγηση πεμαφιμπράτης ελάττωσε τα τριγλυκερίδια κατά 
26% και σχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά μη αλκοολικής 
λιπώδους διήθησης ήπατος, αλλά με αυξημένα ποσοστά νε-
φρικής δυσλειτουργίας και φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου.

ΕιΚΟνΑ 2. Μετά από 3 έτη παρακολούθησης η ομάδα που έλαβε το 
πολυχάπι παρουσίασε  μείωση κατά 24% των πρωτογενών καταληκτι-
κών σημείων σε σχέση με την ομάδα που έλαβε τα χάπια ξεχωριστά.
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Πόσο συχνή είναι η εμφάνιση μυϊκών 
συμπτωμάτων στη λήψη στατινών;
Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.
Lancet.	2022;400:832-845

Η χορήγηση στατινών συνοδεύεται από σημαντικό καρδι-
αγγειακό κλινικό όφελος, εντούτοις, έχει συνδεθεί με εμφάνιση 
μυοπάθειας. Η παρούσα μετα-ανάλυση της ctt (cholesterol 
treatment trialists' collaboration) έχει ως στόχο τη διερεύνηση 
της σχέσης ανάμεσα στη λήψη στατίνης και στην εμφάνιση 
μυϊκών συμπτωμάτων. 

Συμπεριλήφθηκαν 19 διπλά-τυφλές τυχαιοποιημένες με-
λέτες με χορήγηση στατίνης έναντι εικονικού φαρμάκου με 
123.940 συμμετέχοντες συνολικά. Σε παρακολούθηση 4ετίας 
καταγράφηκε μυοπάθεια (μυαλγία ή μυϊκή αδυναμία) σε πο-
σοστό 27,1% των συμμετεχόντων υπό στατίνη έναντι 26,6% 
σε συμμετέχοντες υπό εικονικό φάρμακο.

Στο πρώτο έτος θεραπείας διαπιστώθηκε 7% αύξηση του 
σχετικού κινδύνου εμφάνισης μυαλγιών χωρίς περαιτέρω αύ-
ξηση αργότερα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 11 επιπλέον 
περιστατικά μυοπάθειας ανά 1000 ανθρωπο-έτη.

Επίσης βρέθηκε ότι ισχυρές στατίνες (ατορβαστατίνη 
40-80 mg και ροσουβαστατίνη 20-40 mg) σχετίζονται με 
μεγαλύτερη επίπτωση εμφάνισης μυοπάθειας (8%) έναντι 
λιγότερο ισχυρών στατινών (3%). Η χορήγηση στατινών 
σχετίστηκε με κλινικά μη σημαντική αύξηση των επιπέδων 
της κρεατινικής κινάσης.

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χορήγηση στατινών σχετίζεται 
με μικρή αύξηση της επίπτωσης μυοπάθειας, κυρίως με τη 
μορφή ήπιων μυαλγιών, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις 
εμφάνισης μυαλγίας (>90%) δεν ήταν υπεύθυνο το φάρμακο. 
Δεδομένου του τεκμηριωμένου καρδιαγγειακού οφέλους των 
στατινών, προτείνουν την επαναξιολόγηση της αντιμετώπισης 
των ασθενών που αναφέρουν μυοπάθεια από στατίνη.

Έχει θέση η ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη 
ατόμων με αυξημένη λιποπρωτεΐνη (α);
Lacaze P, Bakshi A, Riaz M, et al.
J Am Coll Cardiol. 2022;80:1287-1298

H λιποπρωτεΐνη (α)[Lp(a)] είναι μια LDL στην οποία έχει 
συνδεθεί η απολιποπρωτεΐνη (α) [apo(a)] η οποία της προσδίδει 
πέρα από την αθηρογόνο δράση, θρομβογόνες και φλεγμονώ-
δεις ιδιότητες (Εικόνα 3).  Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρόληψη 
της εμφάνισης αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε άτομα με 
αυξημένη Lp(a) δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 12.815 
συμμετέχοντες στη μελέτη ASPrEE, ηλικίας≥70 ετών, που  τυ-
χαιοποιήθηκαν σε 100 mg ασπιρίνης ή σε εικονικό φάρμακο. 
Στους συμμετέχοντες ερευνήθηκε η παρουσία γονοτύπων 
Lp(a) μέσω φορείας του γονιδίου rs3798220-c ή με γενομικό 
risk score (LPA-GrS). 

Μετά από 4,7 έτη παρακολούθησης βρέθηκε ότι φορείς του 
γονιδίου rs3798220-c, οι οποίοι έχουν αυξημένα επίπεδα Lp(a), 
είχαν κατά 90% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μειζόνων καρ-
διαγγειακών επεισοδίων στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, 
όχι όμως στην ομάδα της ασπιρίνης. Αντίστοιχα, συμμετέχοντες 
με υψηλό LPA-GrS υπό εικονικό φάρμακο εμφάνιζαν αύξηση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 70%, ενώ υπό ασπιρίνη η 
αύξηση του κινδύνου ήταν χαμηλότερη (41%). 

Στο σύνολο της μελέτης η χορήγηση ασπιρίνης οδήγησε 
σε μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 1,7 επεισό-
δια ανά 1000 ανθρωπο-έτη με αντίστοιχη αύξηση του κινδύ-
νου εμφάνισης κλινικά σημαντικών αιμορραγιών. Εντούτοις, 
στις υπο-ομάδες φορέων rs3798220-c και υψηλού LPA-GrS 
η ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου ήταν 11,4 και 3,3 
περιστατικά/1000 ανθρωπο-έτη αντίστοιχα, χωρίς αύξηση του 
αιμορραγικού κινδύνου.

 � Συμπερασματικά, η προληπτική χορήγηση χαμηλής δόσης 
ασπιρίνης είναι πιθανά κλινικά επωφελής σε άτομα με γονότυπο 
που συνδέεται με αυξημένη Lp(a) στο πλαίσιο πρωτογενούς 
καρδιαγγειακής πρόληψης.

Πόσο επωφελής και ασφαλής είναι η 
μακροχρόνια χορήγηση εβολοκουμάμπης  
σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο;
O'Donoghue ML, Giugliano RP, Wiviott SD, et al.
Circulation.	2022;146:1109-1119

Στη μελέτη FOUrIEr ο αναστολέας της PcSK9 εβολοκουμά-
μπη επέδειξε καλό προφίλ ασφάλειας σε 27.564 συμμετέχοντες 
σε διάμεση παρακολούθηση 2,2 ετών. Η παρούσα ανάλυση 
σχεδιάστηκε προκειμένου να αποκτηθούν περισσότερο μα-
κροπρόθεσμα δεδομένα.

Στη μελέτη FOUrIEr-OLE (FOUrIEr Open-Label Extension) 
συμμετείχαν 6.635 άτομα της μελέτης FOUrIEr που επιθυμούσαν 
να συνεχίσουν τη χορήγηση εβολοκουμάμπης μετά το πέρας 
της αρχικής μελέτης, πλέον ανοιχτά. Οι συμμετέχοντες εμφά-
νιζαν διάμεση τιμή LDL-χολ 30 mg/dL μετά από 12 εβδομάδες 
θεραπείας, με ποσοστό 63,2% εξ’αυτών να επιτυγχάνουν επίπεδα 
LDL-χολ < 40 mg/dL. 

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά 5 επιπλέον έτη έπειτα 
από τα 2,2 έτη παρακολούθησης της μελέτης FOUrIEr. κατά 
την περίοδο αυτή δεν φάνηκε αύξηση των ανεπιθύμητων 

ΕιΚΟνΑ 3. Αριστερά απεικονίζεται ένα μόριο LDL και δεξιά ένα 
μόριο λιποπρωτεΐνης (α).
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ενεργειών από τους μυς, το μεταβολισμό της γλυκόζης ή τη 
νευρογνωσιακή λειτουργία συγκριτικά με συμμετέχοντες υπό 
το εικονικό φάρμακο της αρχικής μελέτης.

 Οι συμμετέχοντες υπό εβολοκουμάμπη εξαρχής εμφάνιζαν 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης των θανατηφόρων και μη 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 15%.

 � Συμπερασματικά, η μακροχρόνια χορήγηση εβολοκουμάμπης 
για πάνω από 8 έτη σε άτομα με αυξημένη LDL-χολ και καρδι-
αγγειακή νόσο οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων χωρίς αύξηση στην 
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

Επίσης, η δίαιτα για τη μείωση της χοληστερόλης, στα πλαίσια 
των θεραπευτικών αλλαγών του τρόπου ζωής, περιλαμβάνει 
την κατανάλωση φυτικών στερολών/στανολών (Πίνακας 2). Η 
συμπληρωματική χορήγηση 2-3 g φυτικών στερολών ημερησίως 
συστήνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών με δυσλιπιδαιμία, 
στα οποία μόνη η δίαιτα απέτυχε να μειώσει τα επίπεδα της 
LDL-χ στα επιθυμητά2. 

Οι φυτοστερόλες αποτελούν τη χοληστερόλη του φυτικού 
βασιλείου και έχουν δομή παρόμοια με της ανθρώπινης χολη-
στερόλης. Μετακινούν την χοληστερόλη από τα μικκύλια των 
χολικών αλάτων και επηρεάζουν την απορρόφησή της στο 
έντερο.  Η μείωση της χοληστερόλης προστίθεται στη μείωση 
που επιτυγχάνεται με τη δίαιτα.

Η χορήγηση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυτοστερολών δεν 
φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ενέχει τον κίνδυνο 
δυσαπορρόφησης των λιποδιαλυτών βιταμινών και μείωσης 
των επίπεδων τους στο αίμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο τα 
καροτένια μειώνονται στα χαμηλότερα φυσιολογικά όρια. Για 
την αποφυγή αυτής της ανεπιθύμητης δράσης συστήνεται η 
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη Α και καροτένια. Στο 
εμπόριο κυκλοφορούν υπό μορφή εμπλουτισμένων τροφίμων, 
όπως είναι το ρόφημα γιαουρτιού, το άλειμμα (spread), το γάλα, 
το γιαούρτι κ.ά. Η χορήγησή τους μειώνει τα επίπεδα της LDL-χ 
περίπου 10-20%, σε 4-8 εβδομάδες, χωρίς να μειώνει τα επίπεδα 
της ΗDL-χ2. Μελέτη από το ιατρείο διαταραχών των Λιπιδίων της 
b’ Παιδιατρικής κλινικής ΕκΠΑ έδειξε μείωση της LDL-χ ≥10% 
στο 68% των παιδιών (μέση μείωση της LDL-χ: 21,3%). Όμως, το 
πιο σημαντικό ήταν η αναλογική μείωση των μικρών-πυκνών 
μορίων της LDL (sdLDL), τα οποία είναι τα πλέον αθηρογόνα, 
καθώς και η μείωση της απολιποπρωτεΐνης β4.  

H εμπειρία από την χορήγηση άλλων συμπληρωμάτων δι-
ατροφής ή τροφοφαρμάκων (neutraceuticals) στα παιδιά και 
εφήβους, σε αντίθεση με τους ενήλικες, είναι πολύ περιορισμέ-
νη5. Μελέτη σε παιδιά με HeFH έδειξε ότι η χορήγηση 200 mg 
μαγιάς κόκκινου ρυζιού (red yeast rice), που αντιστοιχούν σε 
3 mg μονακολίνης κ, συνδυασμένη με 10 mg πολυκοζανολών 
(policosanols), για 4 εβδομάδες, μείωσε τα επίπεδα των  LDL-χ 
και απολυποπρωτείνης β κατά 25%, σε αντίθεση με τα παιδιά 
που έλαβαν εικονικό φάρμακο.  Η βραχυχρόνια αυτή χορήγηση 
ήταν καλά ανεκτή και δεν συνοδευόταν από ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες6. Όσον αφορά στη χορήγηση άλλων προϊόντων όπως είναι  
το κραμβέλαιο (rapeseed oil), η πρωτεΐνη σόγιας, το εκχύλισμα 
σκόρδου (garlic extract), η μπερμπερίνη (berberine) και η κουρ-
κουμίνη (curcumin) για τη μείωση της LDL-χ, δεν ενδείκνυνται 
δεδομένου ότι δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς στα παιδιά, ώστε 
να αξιολογηθεί η σχέση όφελος/ανεπιθύμητες δράσεις5. 

Στα παιδιά με υπερτριγλυκεριδαιμία συστήνεται, επιπλέον 
της δίαιτας τύπου 2, ρύθμιση του βάρους σώματος, μείωση 
της προσλαμβανόμενης ζάχαρης, αντικατάσταση απλών με 

σύμπλοκους υδατάνθρακες και αυξημένη κατανάλωση ψαριών 
ώστε να αυξηθεί η πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων (Πίνακας 3). 
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)6.

πίνακας 3. δίαιτα για παιδιά 2-18 χρόνων  με υπερτριγλυκε-
ριδαιμία.

Δίαιτα σταδίου 2

•	 Μείωση προσλαμβανόμενης ζάχαρης
•	 Αντικατάσταση απλών με σύμπλοκους υδατάνθρακες
•	 Αυξημένη κατανάλωση ψαριών ώστε να αυξηθεί η 

πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων
•	 Συμπληρωματική χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων [1-4 g (ει-

κοσαπενταενοϊκό οξύ, ΕρΑ + δοκοσαεξανοϊκό οξύ, DHA) /
ημέρα] για παιδιά με τριγλυκερίδια 200-499 mg/dL 

Η πρόσθετη χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων, στις περιπτώσεις 
ήπιας/μέτριας υπερτριγλυκεριδαιμίας (τριγλυκερίδια 200-499 
mg/dL) που δεν βελτιώνεται με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, 
συστήνεται από πολλούς, αν και δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες 
που να την υποστηρίζουν. κανένα από τα συμπληρώματα των 
ω-3 λιπαρών οξέων δεν έχει πάρει άδεια χορήγησης για παιδιά. 
Στους ενήλικες, η χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων αναφέρεται ότι 
μειώνει τη σκληρότητα των αγγείων και βελτιώνει την αρτηριακή 
πίεση. Παρόλα αυτά, τα κλινικά οφέλη της συμπληρωματικής 
χορήγησης δεν είναι ξεκάθαρα6.

ΒιΒΛιΟΓρΑφιΑ
1. National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert Panel on Integrated 

Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children 
and Adolescents: summary report. Pediatrics. 2011; 128: S213–S256.

2. Williams LA, Wilson DP. Nutritional Management of Pediatric Dyslip-
idemia. [Updated 2020 Jan 14]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce 
A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MD-
Text.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK395582/.

3. Massini G, Capra N, Buganza R, Nyffenegger A, de Sanctis L, Guarda-
magna O. Mediterranean Dietary Treatment in Hyperlipidemic Chil-
dren: Should It Be an Option? Nutrients. 2022; 14:1344. 

4. Garoufi A, Vorre S, Soldatou A, et al. Plant sterols-enriched diet 
decreases small, dense LDL-cholesterol levels in children with hy-
percholesterolemia: a prospective study. Ital J Pediatr 2014;40:42.

5. Banderali G, Capra ME, Viggiano C, Biasucci G, Pederiva C. Nu-
traceuticals in Paediatric Patients with Dyslipidaemia. Nutrients. 
2022; 14:569.

6. Valaiyapathi B, Sunil B, Ashraf AP. Approach to the Hypertriglyceri-
demia in Pediatric Population. Pediatr Rev 2017; 38:424-34.



ΑΘΗρΩΜΑ	•	ΤΟΜΟΣ	26,	ΤΕΥΧΟΣ	4,	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	-	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	2022

OWNER:
Hellenic Society of Lipidiology, Atherosclerosis and Vascular Disease
Executive Committee
President: L. Rallidis
Vice President: G. Yfanti
General Secretary: K. Makrilakis
Secretary: C. Vlachopoulos
treasurer: Th. Apostolou
Members: E. Mavrokefalou
 D. Richter
 D. Stamatis
 Α. Ζampelas
Past President: I. Lekakis
Special Advisor: Ch. Michalakeas 
Editor in Chief L. Rallidis
Consultant Editors  D. Panagiotakos, Κ. Vemmos

IΔιΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Eλληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Λ. ραλλίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Υφαντή
Γενικός Γραμματέας: Κ. Μακρυλάκης
Ειδικός Γραμματέας: χ. Βλαχόπουλος
Ταμίας: Θ. Αποστόλου
Μέλη: Α. Ζαμπέλας
 Ε. Μαυροκεφάλου
 Δ. ρίχτερ
 Δ. Σταμάτης
Πρώην Πρόεδρος: ι. Λεκάκης
Ειδικός Σύμβουλος: χ. Μιχαλακέας 
Υπεύθυνος Σύνταξης Λ. ραλλίδης
Σύμβουλοι Σύνταξης Δ. παναγιωτάκος, Κ. Βέμμος

Eκτύπωση: ΤΕΧΝΟΓρΑΜΜΑmed - Τηλ.: 210 6000643, E-mail: info@technogramma.gr Publishing: ΤΕcHΝΟGrΑΜΜΑmed - Τel.: 210 6000643, E-mail: info@technogramma.gr

ΕΛΛΗνιΚΗ ΕΤΑιρΕιΑ 
ΛιπιΔιΟΛΟΓιΑΣ ΑΘΗρΟΣΚΛΗρΩΣΗΣ 
ΚΑι ΑΓΓΕιΑΚΗΣ νΟΣΟΥ

26o
πΑνΕΛΛΗνιΟ ΣΥνΕΔριΟ ΛιπιΔιΟΛΟΓιΑΣ 
ΑΘΗρΟΣΚΛΗρΩΣΗΣ ΚΑι ΑΓΓΕιΑΚΗΣ νΟΣΟΥ

25 - 28 Μαΐου 2023 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ξενοδοχείο FILOXENIA

We b i n a r s   2023
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  
ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

Ε

Ε
ΛΙ
Α

σας Εύχεται Χρόνια Πολλά 
Χαρούμενο 2023!

Η Ελληνική Εταιρεία  
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης  

και Αγγειακής Νόσου


