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Άνδρας 55 ετών καπνιστής με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
διαβήτη τύπου 2 από 10ετίας. 

ΑΠ 130/80 mmHg, HbA1c = 6.8%, e-GFR = 80 mL/min/1.73 m2.  

LDL-C 115 mg/dL, TGs 210 mg/dL, HDL-C 34 mg/dL, non-HDL-C 157 
mg/dL.  

Πρόταση υπολιπιδαιμικής αγωγής 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1 



Γυναίκα 53 ετών, καπνίστρια. Η αδελφή της απεβίωσε από 
έμφραγμα πρόσφατα, σε ηλικία 51 ετών. Ήταν επίσης καπνίστρια  

 

ΑΠ 130/80 mmHg,  

LDL-C 175 mg/dL, TGs 100 mg/dL, HDL-C 44 mg/dL, ΒΜΙ 24Kg/m2 

 

Πρόταση υπολιπιδαιμικής αγωγής 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2  



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3 

   Άνδρας 65 ετών με ιστορικό διαβήτη τύπου 2 και πρόσφατο ΟΕΜ 
λαμβάνει ατορβαστατίνη 40 mg και έχει LDL-C 90 mg/dL, TGs 
141 mg/dL και HDL-C 39 mg/dL 

 

Πρόταση υπολιπιδαιμικής αγωγής 



Περιστατικό 4 

• Ασθενής με υπέρταση και ΧΝΑ (e-GFR: 32ml/min) 
προσκομίζει το παρακάτω λιπιδαιμικό προφίλ: 
 

• TC: 195 
• HDL-C: 45 
• TG: 120 
• LDL-C: 126 

 
• Τι προτείνετε; 



Ασθενής 59 ετών διαβητικός με διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια και αλβουμινουρία υπό αγωγή 

με ατορβαστατίνη (40 mg/d) έχει LDL CHOL 73 mg/dL, HDL 
CHOL 31 mg/dL, TRG 230 mg/dL, non-HDL-C 115 mg/dL, 

A1C 6,6%, ουρικό 8,6 mg/dL & Creat 1,0 mg/dL (e-GFR 82 
mL/min/1.73 m2)   

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5 



Ασθενής 49 ετών διαβητικός με PAD υπό αγωγή με 
ροσουβαστατίνη (5 mg Μ-Π-Μ) + εζετιμίμπη (10 mg/d) 
έχει LDL CHOL 120 mg/dL, HDL CHOL 40 mg/dL, TRG 150 
mg/dL. Ο ασθενής εμφανίζει μυαλγίες με μεγαλύτερες 

δόσεις στατίνης 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6 



Άνδρας 55 ετών με διαβήτη τύπου 2 από 8ετίας και υπέρταση, 
καπνιστής, χωρίς επιπλοκές, ξεκίνησε αγωγή με σιμβαστατίνη 40mg 
προ μηνός.  
Αναφέρει έντονες μυαλγίες και αδυναμία να εκτελέσει σωματική 
άσκηση, που τα συνδυάζει με τη στατίνη 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7 

Προ αγωγής Μετά 

LDL-C 140 67 

HDL-C 42 40 

TG 95 87 

Η CPK είναι φυσιολογική 



Βασικά σημεία της παρουσίασης 

 
• Λιποπρωτεΐνες και μεταβολικές οδοί λιποπρωτεϊνών 

 
• Υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

 
• Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της καρδιαγγειακής 

νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 
 



Μεταφορά των λιπιδίων 

TG EC 

Apoprotein boat 



Δομή και ταξινόμηση των λιποπρωτεϊνών 

                                                                                                                             

                                        



Τύπος Πυκνότητα (g/ml) Κύρια λιπίδια Προέλευση Αποπρωτεϊνες 

Χυλομικρά <0.95 TG-85% Έντερο ApoB48 
apoA 

(apoE,C από HDL) 
Υπολ. Χυλομικρών < 1.006 TG-60% 

Ch-20% 
Κυκλοφορία apoB48, apoE 

VLDL < 1.006 TG-55% 
Ch-20% 

Ήπαρ apoB100,E,C 

IDL 1.006-1.019 TG-25% 
Ch-35% 

Κυκλοφορία αpoΒ100,E 

LDL 1.019-1.063 Ch-60% 
TG-5% 

Κυκλοφορία apoB100 

HDL 1.063-1.21 Phosph-25% 
Ch-20% 
Tg-5% 

Prot-50% 

Ήπαρ 
Έντερο 

 

apoA,C,E 



Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών 
Εξωγενής και ενδογενής οδός 

ApoE 

ApoB100 ApoC 

48 

ApoB100 



Αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης 



Εκτίμηση ρουτίνας του λιπιδαιμικού προφίλ 

 
• Ολική χοληστερόλη (TC) 
• HDL-χοληστερόλη (HDL-C) 
• LDL-χοληστερόλη (LDL-C) =  
• Τριγλυκερίδια νηστείας (fTG) 

 
• Όταν TG > 200: Non-HDL χοληστερόλη  

(LDL-C+VLDL-C+IDL-C) 
 

• Σε ειδικές περιπτώσεις:  
• apoB 
• apoA1 
• Lp(α) 

5
TGTCCLDL −=

HDLCTCCnHDL −=



Βασικά σημεία της παρουσίασης 

 
• Λιποπρωτεΐνες και μεταβολικές οδοί λιποπρωτεϊνών 

 
• Υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

 
• Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της καρδιαγγειακής 

νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 
 



Βασικά υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

Μηχανισμός δράσης LDL-C HDL-C TG Ανοχή 

Στατίνες 
Αναστολή HMGCoA 
(σύνθεση Chol στο ήπαρ) 

↓ ↓ ↓ ↔  ↓ Καλή 

Φιμπράτες Ενεργοποίηση LPL ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ Καλή 

Δεσμευτικά 
χολικών οξέων 

↓ επαναρρόφηση 
χοληστερόλης ↓ ↓ ↔ ↑ Κακή 

Νικοτινικό οξύ Αναστολή ηπατικής 
παραγωγής TG ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ Κακή έως μέτρια 

Ezetimibe Αναστολή απορρόφησης 
χοληστερόλης ↓  ↔  ↔ Καλή 

ω-3 λιπαρά οξέα Αναστολή παραγωγής 
VLDL ↔ ή ↑ ↔ή ↑ ↓↓  Μέτρια 

PCSK9i Αύξηση ηπατικών 
υποδοχέων LDL-C ↓ ↓ ↓↓ ↔ή ↑ ↓ Καλή 





Κατάταξη των στατινών και των δόσεών τους κατά 
σειρά ισχύος 

J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 1;63(25 Pt B):2889-934 

Rosu      >     Atorva      >      Pita    >  Simva     >          Prava      >             Fluva       =     Lova 
 
CRESTOR > LIPITOR+++ > PITAVA > ZOCOR+++ > PRAVACHOL+++ > LESCOL-XR > MEVACOR 

Ισχυρή θεραπεία με στατίνη 

Μετρίως ισχυρή θεραπεία με στατίνη 



Βασικές αρχές υπολιπιδαιμικής αγωγής 

 
 

• Τα φάρμακα που μειώνουν τα λιπίδια χορηγούνται σε πολύ λίγες 
περιπτώσεις για την θεραπεία νοσημάτων που οφείλονται απ’ 
ευθείας στα αυξημένα λιπίδια  
 

• Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η θεραπεία 
χορηγείται για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, με 
βάση τη συμμετοχή των λιπιδίων στην παθογένεια της 
αθηροσκλήρωσης 



Βασικά σημεία της παρουσίασης 

 
• Λιποπρωτεΐνες και μεταβολικές οδοί λιποπρωτεϊνών 

 
• Υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

 
• Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της καρδιαγγειακής 

νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 
 



Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

• Επιδημιολογικά δεδομένα 
• Ποιο είναι τελικά το όφελος από τη μείωση της χοληστερόλης; 
• Τι λένε τα guidelines; 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών 
• Περιπτώσεις ασθενών 

 
 



Επίπεδα χοληστερόλης και καρδιαγγειακός κίνδυνος 

Lancet 2007; 370: 1829–39 

900 000 individuals in 61 prospective observational studies, 
with 55 000 vascular deaths during nearly 12 million 
person-years of follow-up 

160        200        240       280       320 



Άτομα με γενετικά αυξημένη χοληστερόλη 
Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος 

J Lipid Res 2009; 50 (suppl): S172–77. 



Τα τριγλυκερίδια δεν είναι πια της μόδας 

 
 
 

• Ανακάλυψη του υποδοχέα της LDL (1984) 
• Θεωρία της οξείδωσης των LDL 

λιποπρωτεϊνών 
•  Ανακάλυψη των στατινών 
• Μελέτες των στατινών 
• Σύνδρομα υπερτριγλυκεριδαιμίας μη 

συνδεόμενα με αθηροσκλήρωση και ΚΔ 
επεισόδια 



Lancet 2014; 384: 626–635 

Κατά κανόνα, η συσχέτιση TG και ΚΔ κινδύνου εξασθενεί μέχρι εξαφανίσεως 
μετά από διόρθωση ως προς την τιμή της HDL-C 
 
The simplest chain of events is that high triglyceride concentrations are a marker 
for raised remnants rich in cholesterol, which, upon entrance into the intima, 
leads to low-grade inflammation, foam cell formation, atherosclerotic plaques, 
and ultimately cardiovascular disease and increased mortality 



HDL-C και ΚΔ κίνδυνος 

JAMA. 2009;302(18):1993-2000 
Journal of Clinical Lipidology (2013) 7, 484–525 

Τhe clinical significance of elevated HDL-C vis- a-
vis relative CVD protection remains 
unestablished. 



HDL-C και ΚΔ κίνδυνος 

 
• Η συγκέντρωση της HDL-C αντανακλά το καθαρό αποτέλεσμα της 

παραγωγής, των μεταβολών και του καταβολισμού που 
υφίστανται τα HDL σωματίδια και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 
μέτρο της ροής της αντίστροφης μεταφοράς χοληστερόλης 
 

• Υπόθεση της HDL-λειτουργικότητας: η λειτουργία των HDL-
σωματιδίων είναι αυτή που σχετίζεται αιτιολογικά με την 
«αθηροπροστασία» και όχι η HDL-C, ενώ η μέτρηση της 
τελευταίας δεν αντανακλά κατ’ ανάγκην την πρώτη 

Lancet 2014; 384: 618–625 



Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

• Επιδημιολογικά δεδομένα 
• Ποιο είναι τελικά το όφελος από τη μείωση της χοληστερόλης; 
• Τι λένε τα guidelines; 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών 
• Περιπτώσεις ασθενών 

 
 



Τι έδειξαν οι μελέτες με στατίνες; 

• Στη δευτερογενή πρόληψη 
• Σταθερή μείωση των ΚΔ επεισοδίων (25% έναντι του placebo) και της 

θνησιμότητας (16-20% έναντι του placebo) 
• Περαιτέρω μείωση των επεισοδίων (αλλά όχι της θνησιμότητας) με 

επιθετικότερη μείωση της χοληστερόλης (ισχυρότερη στατίνη) 
 

• Στην πρωτογενή πρόληψη 
• Λίγες μελέτες σε πληθυσμούς χαμηλού κινδύνου 
• Αντίστοιχες σχετικές μειώσεις των καρδιαγγειακών επεισοδίων με τη 

δευτερογενή πρόληψη (κατά περίπου 25% έναντι του placebo για κάθε 1mmol 
μείωσης της LDL-C) αλλά μικρότερες απόλυτες μειώσεις 

• Η μεγαλύτερη μελέτη πρωτογενούς πρόληψης έχει γίνει σε σχετικά ηλικιωμένα 
άτομα με υψηλή hsCRP (JUPITER) 



Απόλυτο καρδιαγγειακό όφελος βάσει του 5ετους 
καρδιαγγειακού κινδύνου για καρδιαγγειακό επεισόδιο  

S0140-6736(12)60367-5 

Άτομα με 5ετή κίνδυνο <5% 167 
Άτομα με 5ετή κίνδυνο 5-10%    67 
Άτομα με 5ετή κίνδυνο 10-20%    32 
 
 

ΝΝΤ 



Ποιο είναι το συμπέρασμα από τις μελέτες μείωσης 
της χοληστερόλης; 

 
 

• Όσο χαμηλότερα η LDL-C τόσο λιγότερα ΚΔ επεισόδια 
• Δεν ισχύει το ίδιο για τη θνησιμότητα 
• Στην πρωτογενή πρόληψη υπάρχει έλλειμμα γνώσης 
• Στην απόφαση για χορήγηση στα άτομα χαμηλότερου κινδύνου, η 

μικρή μείωση του απόλυτου κινδύνου αντιπαραβάλλεται με την 
ανάγκη χρόνιας (ισόβιας) θεραπείας 
 
 



Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

• Επιδημιολογικά δεδομένα 
• Ποιο είναι τελικά το όφελος από τη μείωση της χοληστερόλης; 
• Τι λένε τα guidelines; 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών 
• Περιπτώσεις ασθενών 

 
 



Κατευθυντήριες οδηγίες υπολιπιδαιμικής αγωγής για 
την πρόληψη της ΚΔ νόσου 

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 
• Στόχοι LDL-C (non HDL-C) 

 
• Μεγαλύτερη δυνατότητα για 

εξατομίκευση 
• Σύνολο δεδομένων (όχι μόνο RCT) 
• Μεγαλύτερη συμμόρφωση και 

παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων 
 

• HEART Score 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
• «Επιθετικότητα» θεραπείας 

 
• Τα δεδομένα από RCT δεν 

αναφέρονται σε στόχους  
 

• Επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος 
 

• ASCVD Score 



Κατάταξη των «υποψηφίων» 
Ευρωπαϊκή και Αμερικανική σχολή 

European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058, J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 1;63(25 Pt B):2889-934 



Κατάταξη των «υποψηφίων» 
Ευρωπαϊκή σχολή 

Εγκατεστημένη ΚΔ νόσος 
ΣΔ με βλάβη οργάνου στόχου ή 
με έναν επιπλέον μείζονα 
παράγοντα κινδύνου 
Σοβαρή ΧΝΝ (eGFR < 30ml/min) 
HEART SCORE ≥ 10% 
 
Στόχος: < 70mg/dl ή (εάν η 
αρχική LDL-C: 70-135), μείωση 
κατά 50% τουλάχιστον 

European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058 

Ιδιαίτερα αυξημένος 
παράγοντας κινδύνου 
Οι περισσότεροι υπόλοιποι 
ασθενείς με διαβήτη  
Μέτρια ΧΝΝ (eGFR 30-
60ml/min) 
HEART SCORE 5-10% 
 
Στόχος: < 100mg/dl ή (εάν η 
αρχική LDL-C: 100-200), μείωση 
κατά 50% τουλάχιστον 

1% ≤ HEART SCORE <5 

HEART SCORE <1% 
 
Στόχος: < 115mg/dl 



Επιλογή στρατηγικής ανάλογα με το επίπεδο ΚΔ 
κινδύνου και της LDL-C 



Στρατηγική αντιμετώπισης 

• Εκτιμήστε τον συνολικό ΚΔ κίνδυνο 
• Εμπλέξτε τον ασθενή στη θεραπευτική απόφαση 
• Θέστε τον στόχο για την LDL-C 
• Υπολογίστε την απαιτούμενη μείωση για την LDL-C 
• Εάν αποφασίσετε φαρμακευτική αγωγή, επιλέξτε τη στατίνη 

που κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει την επιθυμητή 
μείωση 

• Στα άτομα με πολύ υψηλό/υψηλό κίνδυνο, απαιτείται 
μείωση της LDL-C κατά 50% 

European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058 



Υποψήφιοι για θεραπεία με άλλα υπολιπιδαιμικά 
φάρμακα 

 
• Σε ασθενείς υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου που 

λαμβάνουν τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και δεν 
επιτυγχάνουν τον στόχο για την LDL-C, εξετάστε το 
ενδεχόμενο συνδυασμών με άλλα φάρμακα 

•  Στην ανωτέρω περίπτωση προτείνεται κατ’ αρχάς 
εζετιμίμπη 

• Εάν και πάλι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χορήγησης PCSK9i 

European Heart Journal (2017) 0, 1–13 



Θεραπεία της υπερτριγλυκεριδαιμίας 

European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058 



Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

• Επιδημιολογικά δεδομένα 
• Ποιο είναι τελικά το όφελος από τη μείωση της χοληστερόλης; 
• Τι λένε τα guidelines; 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες στατινών 
• Περιστατικά 

 



Στατίνες και μυοπάθεια 

 
• Η σχέση είναι υπαρκτή 
• Ευρύ φάσμα: μυαλγίες (5-10%) έως ραβδομυόλυση (<0.1%) 
• Υπάρχουν παθοφυσιολογικές εξηγήσεις, καμία απολύτως πειστική 
• Θεωρείται δοσοεξαρτώμενη 
• Αυξάνεται σε καταστάσεις παθολογίας των μυών 
• ↑ πιθανότητα με συγχορήγηση φαρμάκων που αυξάνουν τη 

βιοδιαθεσιμότητα των στατινών  
• Οι υδατοδιαλυτές στατίνες (πραβαστατίνη, ροσουβαστατίνη) 

συσχετίζονται με μικρότερη πιθανότητα μυοπάθειας 



Στατίνες και διαβήτης 

 
• Η χρήση στατινών συνδυάζεται με μικρή αύξηση της επίπτωσης σακχαρώδους 

διαβήτη, ιδιαίτερα σε άτομα με προδιάθεση, καθώς και με μικρή επιδείνωση 
της γλυκαιμικής ρύθμισης στα άτομα με διαβήτη  

• Ο κίνδυνος αυξάνεται με υψηλές δόσεις δραστικότερων στατινών 
• Ο κίνδυνος είναι υποδεέστερος από το όφελος που συνεπάγεται η χορήγηση 

των στατινών στις παραπάνω ομάδες 
• Δεν προτείνεται αλλαγή της στρατηγικής χορήγησης στατινών στα άτομα με 

διαβήτη ή προδιάθεση για διαβήτη 
• Η πραβαστατίνη και η πιταβαστατίνη έχουν συνδυαστεί με μικρότερη 

διαβητογόνο δράση 
• Η εζετιμίμπη δεν αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη 
• Οι PCSK9i, στις κλινικές μελέτες δεν συνδυάστηκαν με αυξημένο κίνδυνο 

διαβήτη 



Πρακτικά ζητήματα στην πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου με υπολιπιδαιμικά φάρμακα 

• Επιδημιολογικά δεδομένα 
• Ποιο είναι τελικά το όφελος από τη μείωση της χοληστερόλης; 
• Τι λένε τα guidelines; 
• Ανεπιθύμητες ενέργειες στατινών 
• Περιστατικά 

 



Άνδρας 55 ετών καπνιστής με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
διαβήτη τύπου 2 από 10ετίας. 

 

ΑΠ 130/80 mmHg, HbA1c = 6.8%, e-GFR = 80 mL/min/1.73 m2.  

LDL-C 115 mg/dL, TGs 210 mg/dL, HDL-C 34 mg/dL, non-HDL-C 157 
mg/dL.  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1 



Στρατηγική αντιμετώπισης 

 
• Εκτιμήστε τον συνολικό ΚΔ κίνδυνο 
• Θέστε τον στόχο για την LDL-C (nHDL-C)  
• Υπολογίστε την απαιτούμενη μείωση για την LDL-C 
• Επιλέξτε τη στατίνη που κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει 

την επιθυμητή μείωση 
 

European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058 

Very high risk 

↓ ≥ 50% 

Baseline LDL-C: 70-135 (nHDL-C: 100-165) 



Κατάταξη των στατινών και των δόσεών τους κατά 
σειρά ισχύος 

J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 1;63(25 Pt B):2889-934 

Rosu      >     Atorva      >      Pita    >  Simva     >          Prava      >             Fluva       =     Lova 
 
CRESTOR > LIPITOR+++ > PITAVA > ZOCOR+++ > PRAVACHOL+++ > LESCOL-XR > MEVACOR 

Ισχυρή θεραπεία με στατίνη 

Μετρίως ισχυρή θεραπεία με στατίνη 



 
  

      LDL-CHOL κατά ≥50%       LDL-CHOL 53 mg/dL 
 

TGs κατά 25%     TGs 158 mg/dL 
 

HDL CHOL κατά 5%      HDL CHOL 36 mg/dL 
 

non-HDL CHOL κατά 46%     non-HDL CHOL 85 mg/dL        
    

ATORVASTATIN 40 mg ή ROSUVASTATIN 20 mg 



Γυναίκα 53 ετών, καπνίστρια. Η αδελφή της απεβίωσε από 
έμφραγμα πρόσφατα, σε ηλικία 51 ετών. Ήταν επίσης καπνίστρια  

 

ΑΠ 130/80 mmHg,  

LDL-C 175 mg/dL, TGs 100 mg/dL, HDL-C 44 mg/dL, ΒΜΙ 24Kg/m2 
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Moderate risk category = 1% 

Στρατηγική παρέμβασης 

Υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση και 
επανεκτίμηση 

ASCVD score: 6.8% 
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   Άνδρας 65 ετών με ιστορικό διαβήτη τύπου 2 και πρόσφατο ΟΕΜ 
λαμβάνει ατορβαστατίνη 40 mg και έχει LDL-C 90 mg/dL, TGs 
141 mg/dL και HDL-C 39 mg/dL 



 
  

 
 
 

      LDL CHOL κατά ~25%       LDL CHOL 68 mg/dL 
    

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΖΕΤΙΜΙΜΠΗΣ 10 mg 



Προσθήκη εζετιμίμπης σε στατίνη και ΚΔ επεισόδια 
Μελέτη IMPROVE-IT 

LDL-C=69.5mg/dl 
LDL-C=53.9mg/dl 

NNT=50 

N Engl J Med. 2015;372(25):2387 

Δεν υπήρξε διαφορά 
στην ΚΔ & ολική 
θνησιμότητα 



Περιστατικό 4 

• Ασθενής με υπέρταση και ΧΝΑ (e-GFR: 32ml/min) 
προσκομίζει το παρακάτω λιπιδαιμικό προφίλ: 
 

• TC: 195 
• HDL-C: 45 
• TG: 120 
• LDL-C: 126 

 
• Τι προτείνετε; 



Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμίας σε ΧΝΑ 

• Υψηλού (30-60) και πολύ υψηλού κινδύνου (<30) 
 

• Φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχετικές μελέτες 
Prevention of coronary events has been documented with fluvastatin 80 mg, 
atorvastatin 20 mg, rosuvastatin 10 mg, simvastatin/ezetimibe 20/10 mg, 
pravastatin 40 mg and simvastatin 40 mg.  

• Μπορεί να προτιμώνται οι στατίνες που δεν 
απεκκρίνονται από τους νεφρούς 
Statins that are eliminated mainly by the hepatic route may be preferred 
(fluvastatin, atorvastatin, pitavastatin). Statins metabolized 

 
 



Ασθενής 59 ετών διαβητικός με διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια και αλβουμινουρία υπό αγωγή 

με ατορβαστατίνη (40 mg/d) έχει LDL CHOL 73 mg/dL, HDL 
CHOL 34 mg/dL, TRG 230 mg/dL, non-HDL-C 115 mg/dL, 

A1C 6,6%, ουρικό 8,6 mg/dL & Creat 1,0 mg/dL (e-GFR 82 
mL/min/1.73 m2)   
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 LDL CHOL κατά 7%        LDL CHOL 68 mg/dL 
↓ non-HDL CHOL by 16%      non-HDL CHOL 97 mg/dL 

↑HDL CHOL κατά 8%      HDL CHOL 37 mg/dL 
↓TRG κατά 30%            TRG  147 mg/dL 

↓↓ Ουρικού κατά 28%                Ουρικό οξύ 6.2 mg/dL 
 

↓ Εξέλιξης της αμφιβληστροειδοπάθειας ;; 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗΣ 1 Χ 1 



Ασθενής 49 ετών διαβητικός με PAD υπό αγωγή με 
ροσουβαστατίνη (5 mg Μ-Π-Μ) + εζετιμίμπη (10 mg/d) 
έχει LDL CHOL 120 mg/dL, HDL CHOL 40 mg/dL, TRG 150 
mg/dL. Ο ασθενής εμφανίζει μυαλγίες με μεγαλύτερες 

δόσεις στατίνης 
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Προσθήκη Evolocumab σε στατίνη και ΚΔ επεισόδια 
Μελέτη FOURIER 

N Engl J Med. 2017 4;376:1713-1722 

NNT=63 

Δεν υπήρξε διαφορά 
στην ΚΔ & ολική 
θνησιμότητα 

LDLC: 30 vs. 90 



Άνδρας 55 ετών με διαβήτη τύπου 2 από 8ετίας και υπέρταση, 
καπνιστής, χωρίς επιπλοκές, ξεκίνησε αγωγή με σιμβαστατίνη 40mg 
προ μηνός.  
Αναφέρει έντονες μυαλγίες και αδυναμία να εκτελέσει σωματική 
άσκηση, που τα συνδυάζει με τη στατίνη 
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Προ αγωγής Μετά 

LDL-C 140 67 

HDL-C 42 40 

TG 95 87 

Η CPK είναι φυσιολογική 



Χειρισμοί 

 
 

• Καθησυχασμός του ασθενούς 
• Διακοπή στατίνης – έλεγχος για ύφεση ή μη των 

συμπτωμάτων 
• Σε περίπτωση ύφεσης: 
• Επανέναρξη με μικρότερη δόση (10mg) 



Μετά την επανέναρξη της στατίνης… 

• Τα συμπτώματα επανήλθαν 
 
 

• Τι κάνουμε τώρα; 



Νέοι χειρισμοί 

• Διακοπή σιμβαστατίνης 
 

• Αναμονή για ύφεση των συμπτωμάτων 
 

• Έναρξη υδατοδιαλυτής στατίνης 
– Ροσουβαστατίνη 
– Πραβαστατίνη 



Μετά την έναρξη ροσουβαστατίνης 5mg… 

 
 

• Τα συμπτώματα επανήλθαν 
 

• Διακοπή ροσουβαστατίνης 
 

• Έναρξη πραβαστατίνης 20mg 



Μετά την έναρξη της πραβαστατίνης… 

• Δεν εμφανίστηκαν συμπτώματα. 
• Σε ένα μήνα, το λιπιδαιμικό προφίλ είχε ως εξής: 

Προ αγωγής Σιμβαστατίνη 40 Πραβαστατίνη 20 

LDL-C 140 67 105 

HDL-C 42 40 44 

TG 95 87 100 



Αύξηση της πραβαστατίνης στα 40mg 

Προ αγωγής Σιμβαστατίνη 
40 

Πραβαστατίνη 
20 

Πραβαστατίνη 
40 

LDL-C 140 67 105 97 

HDL-C 42 40 44 43 

TG 95 87 100 78 



Προστέθηκε εζετιμίμπη 

Προ 
αγωγής 

Σιμβαστατίνη 
40 

Πραβαστατίνη 
20 

Πραβαστατίνη 
40 

Πραβαστατίνη 40 + 
εζετιμίμπη 

LDL-
C 

140 67 105 97 77 

HDL-
C 

42 40 44 43 40 

TG 95 87 100 78 84 
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