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Που συμφωνούν
και που όχι οι Ευρωπαϊκές με
τις Αμερικανικές Κατευθυντήριες
Oδηγίες (Guidelines) για την
αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών;
✒ Αθανάσιος Γ. Θεοχάρης
Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Aποκατάστασης της ΕΚΕ

✒ Ιωάννης A. Γουδέβενος
Oμ. Kαθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων

Μ

ε διαφορά 9 μηνών, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία με το Αμερικανικό Κολλέγιο
Καρδιολογίας (AHA/ACC), το 20181, και η

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία με την Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης (ESC/EAS), το 20192, δημο-

σίευσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση
των δυσλιπιδαιμιών, με απώτερο στόχο την πρωτογενή
και δευτερογενή πρόληψη και μείωση του καρδιαγγειακού (ΚΑ) κινδύνου. Οι οδηγίες έχουν πολλά κοινά
σημεία, αλλά και αρκετές διαφορές, και έχει σημαντικό
ενδιαφέρον η σύγκριση μεταξύ τους, ώστε να αναδειχθούν οι ταυτίσεις, αλλά και οι διαφοροποιήσεις, στον
τρόπο αντιμετώπισης των δυσλιπιδαιμιών και μέσω
αυτής στην πρόληψη του ΚΑ κινδύνου.

Πρωτογενής πρόληψη
Υγιεινός τρόπος ζωής: Ως πρώτο κοινό σημείο
και στις δύο οδηγίες είναι η ιδιαίτερη έμφαση που
δίδουν στον υγιεινό τρόπο και τις ανάλογες συνήθειες ζωής, σε όλη τη διάρκεια του βίου, που είναι
αναγκαίος για την πρόληψη της αθηροσκληρωτικής

ΚΑ νόσου (ΑΣΚΑΝ), καθώς αναγνωρίζεται, ότι μεγάλο μέρος της αθηροσκλήρωσης ξεκινά πρώιμα
από τη νεαρή ενηλικίωση, ούτως ώστε η πρόληψη
να ξεκινά βέλτιστα από τα πρώτα χρόνια της ζωής.
Αιτιώδης ρόλος της LDL-c: Στο δεύτερο βασικό
κοινό σημείο αναγνωρίζεται ο αιτιώδης σημαίνων
ρόλος της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνικής
χοληστερόλης (LDL-c), στην ανάπτυξη και πρόοδο
της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας, καθώς και ότι
αυτή αποτελεί τον κεντρικό στόχο στην αντιμετώπιση
και θεραπεία των δυσλιπιδαιμιών.
Βαθμολογητές κινδύνου (risk scoring): Επόμενο
κοινό σημείο αναγνωρίζεται, ότι η ανάπτυξη της
αθηροσκλήρωσης σε νεαρούς ενήλικες συνήθως
είναι πολυπαραγοντική διαδικασία και εμφανίζεται
ταχύτερα σε άτομα με πολλαπλούς παράγοντες
κινδύνου, όπως υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση,
κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία,
ενώ σημαντικό ρόλο έχει το φύλο αλλά και η φυλή και
οι συνήθειες ζωής. Ως αποτέλεσμα τούτων κατέστη
αναγκαία η κατασκευή ενός βαθμολογητή κινδύνου
(risk scoring), για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου
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που διατρέχει ο κάθε ενήλικας και η κατάταξή του
σε κάποιο επίπεδο κινδύνου, ώστε στη συνέχεια να
τύχει και της ανάλογης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Ενισχυτικοί ή τροποποιητικοί παράγοντες: Επόμενο κοινό σημείο, σε αμφότερες τις οδηγίες, είναι,
ότι μια σειρά από παράγοντες, ενισχυτικοί όπως
ονομάζονται στις Αμερικανικές οδηγίες και τροποποιητικοί(modifiers) στις Ευρωπαϊκές, συμπληρώνουν
τις βαθμολογίες προσφέροντας ένα ακριβέστερο
εξατομικευμένο αποτέλεσμα.
Μετρήσεις από την απεικόνιση: Και οι δύο οδηγίες
χρησιμοποιούν μετρήσεις και δείκτες από την ΚΑ
απεικόνιση, για να εξατομικεύσουν περαιτέρω την
αντιμετώπιση των εξεταζόμενων ατόμων ή ασθενών.
Λιποπρωτεϊνικοί παράγοντες, στόχοι και θεραπεία:
Ακολούθως, οι δυο οδηγίες προσδιορίζουν τους
λιποπρωτεϊνικούς παράγοντες, που αξιολογούνται
σε κάθε μία από αυτές, τους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς στόχους και τις προτεινόμενες θεραπείες.

Βαθμολογητές κινδύνου (Risk scoring)
Oι βαθμολογητές κινδύνου χρησιμοποιούνται
μόνο για πρωτογενή πρόληψη και ως βάση έχουν το
10% (πιθανότητα να συμβεί το συμβάν τα επόμενα
10 χρόνια). Για τον προσδιορισμό του ΚΑ κινδύνου
οι Αμερικανικές και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες χρησιμοποιούν δύο σύγχρονες βαθμολογήσεις κινδύνου
(risk scoring), λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από
παράγοντες, που θα αναφερθούν εν συνεχεία. Με
κοινή αφετηρία τον προσδιορισμό αυτού του κινδύνου,
αλλά με διαφορετική προσέγγιση, προσαρμοσμένη
στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των πληθυσμών
ελέγχου, και με διαφορετικό καταληκτικό σημείο και
συγκεκριμένα μόνο το θανατηφόρο στις Ευρωπαϊκές, ενώ το θανατηφόρο και μη στις Αμερικανικές,
δημιουργήθηκαν οι δύο βαθμολογητές κινδύνου,
που περιγράφονται ακολούθως.
Το Αμερικανικό ASCVD risk estimator (υπολογιστής αθηροσκληρωτικού ΚΑ κινδύνου) ξεκινά με
τον υπολογισμό του 10ετούς κινδύνου για τα εξής
καταληκτικά σημεία: θανατηφόρα στεφανιαία νόσος,
μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) και
θανατηφόρο ή όχι εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) για ηλικίες 20-79 ετών. Η 10ετής βαθμολογία κινδύνου ASCVD
καταρτίζει τις βαθμολογήσεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Pool Cohort Equations3, δηλαδή, από
ένα σύνολο ομαδοποιημένων μελετών παρατήρησης.
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Για τον υπολογισμό του κινδύνου ελέγχονται η ηλικία,
το φύλο, h φυλή, η ολική χοληστερόλη, η HDL-c, η
συστολική αρτηριακή πίεση και τυχόν αντιυπερτασική αγωγή, το ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη και
το ενεργό κάπνισμα, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες για την LDL-c, την τυχόν λήψη στατινών ή/
και ασπιρίνης και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Με
βάση το αποτέλεσμα του υπολογισμού, οι ελεγχόμενοι
κατατάσσονται σε κατηγορία κινδύνου ως ακολούθως.
Για αποτέλεσμα κινδύνου: <5% στο χαμηλό κίνδυνο,
5%-7,4% στον οριακό κίνδυνο, 7,5%-19,9% στο μέτριο
κίνδυνο και για ≥20% στον υψηλό κίνδυνο.
Το SCORE (Ευρωπαϊκός συστηματικός εκτιμητής
ΚΑ κινδύνου) είναι το αντίστοιχο μέτρο βαθμολόγησης
του κινδύνου των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Σύμφωνα με
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, κατ’ αρχήν, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, οικογενή υπερχοληστερολαιμία, πολύ υψηλά επίπεδα μεμονωμένων
παραγόντων κινδύνου και χρόνια, μέτρια έως σοβαρή
νεφρική νόσο, θεωρούνται ως ευρισκόμενα αυτομάτως σε πολύ υψηλό ή υψηλό επίπεδο κινδύνου ΑΣΚΑΝ
και δεν απαιτείται η ένταξή τους στις βαθμολογήσεις
εκτίμησης κινδύνου. Για τους υπόλοιπους υπάρχει το
SCORE, το οποίο προσδιορίζει τον 10ετή κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακό νόσημα και κατατάσσει τους
εξεταζόμενους ενήλικες ηλικίας 40-65 ετών, με δυνατότητα
επέκτασης μέχρι τα 70 έτη, ανάλογα με το φύλο, την
τιμή της ολικής χοληστερόλης, τη συστολική αρτηριακή
πίεση και το κάπνισμα. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, μια
που αφορά στις χώρες υψηλού κινδύνου, με ΚΑ θνητότητα ≥150/100.000 άτομα, ανά έτος, και μία με χαμηλού
(όπου και η Ελλάδα), με ΚΑ θνητότητα <150/100.000 το
έτος, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί και στα δεδομένα
κάθε χώρας χωριστά, όπως υπάρχει και το ιδιαίτερο
Ελληνικό για τη χώρα μας. Ο ελεγχόμενος κατατάσσεται σε μία χρωματική κατηγορία ως πολύ υψηλού
κινδύνου ( ≥10%), υψηλού (5%-9%), μετρίου (3%-4% )και
χαμηλού για κίνδυνο <3%. Τα ποσοστά αυτά αφορούν
στη θανατηφόρα κατάληξη ενός ΚΑ νοσήματος και
τριπλασιάζονται για τη μη θανατηφόρα.

Ενισχυτές ή τροποποιητές
παράγοντες κινδύνου
Οι βαθμολογητές κινδύνου (risk scoring) δίδουν ένα
ικανοποιητικό προσδιορισμό του επιπέδου του κινδύνου
για κάθε εξεταζόμενο ενήλικα, ωστόσο, και ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις κατάταξης σε ένα επίπεδο ενδιάμεσου
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κινδύνου, υπάρχει η αναγκαιότητα μιας περαιτέρω εξατομικευμένης αξιολόγησης του αρχικού αυτού αποτελέσματος του επιπέδου κινδύνου, που προκύπτει από
αυτούς. Μία σειρά από παράγοντες, που στις Αμερικανικές οδηγίες ονομάζονται ενισχυτές (enhancers)
και στις Ευρωπαϊκές τροποποιητές (modifiers), εφόσον
διαπιστωθεί ότι υφίστανται, μπορεί να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου και να τροποποιήσουν τις θεραπευτικές

αποφάσεις. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με ιατρικό
ιστορικό, παθήσεις λοιπών συστημάτων, επιλεκτικές
μετρήσεις λιπιδίων και άλλων βιοδεικτών, καθώς και
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Υπάρχουν κοινοί παράγοντες στις δυο οδηγίες καθώς και διαφορετικοί,
όπως, π.χ. η προεκλαμψία μόνο στις Αμερικανικές ή
το σύνδρομο άπνοιας ύπνου, η κολπική μαρμαρυγή
και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας μόνο στις
Ευρωπαϊκές (Πιν. 1).

Πίνακας 1.
Ενισχυτικοί (ΑΗΑ/ΑCC) και τροποιητικοί (ESC/EAS) παράγοντες κινδύνου

AHA/ACC 2018

ESC/EAS 2019

Πρώιμο οικογενειακό ιστορικό ΚΑ θανάτου
(άνδρες <55 ετών, γυναίκες <65 ετών).

Κοινωνική στέρηση: η προέλευση πολλών
από τις αιτίες της ΚΑ νόσου.

Πρωτοπαθής υπερχοληστερολαιμία (LDL-c 160-189
mg/dl, non-HDL 190-219 mg/dl).

Η παχυσαρκία και η κεντρική παχυσαρκία,
όπως μετράται από το δείκτη μάζας σώματος
και περιφέρεια μέσης, αντίστοιχα.

Μεταβολικό σύνδρομο (αυξημένη περιφέρεια
μέσης, τριγλυκερίδια >150 mg/dL, αυξημένη ΑΠ,
αυξημένη γλυκόζη, HDL-c <40 mg/dL στους
άνδρες και <50 mg/dL στις γυναίκες) ο αριθμός
των 3 δίνει τη διάγνωση.

Φυσική αδράνεια.

Χρόνια νεφρική νόσος: (eGFR = 15–59 mL/
min/1,73m2 με ή χωρίς λευκωματουρία, χωρίς
θεραπεία με αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση
νεφρού.

Ψυχοκοινωνικό στρες, συμπεριλαμβανομένης
της ζωτικής εξάντλησης.

Χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις: ψωρίαση,
ρευματοειδής αρθρίτις, ή HIV/AIDS.

Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑ νόσου
(άνδρες: <55 ετών και γυναίκες: <60 ετών).

Ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης (<40 ετών)
και ιστορικό με καταστάσεις που σχετίζονται
με την εγκυμοσύνη, που αυξάνουν αργότερα
τον ΚΑ κίνδυνο, όπως προεκλαμψία.

Χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή, που προκαλείται
από το ανοσοποιητικό.

Φυλή/εθνικότητες υψηλού κινδύνου
(π.χ. καταγωγή από τη Νότια Ασία).

Σημαντικές ψυχιατρικές διαταραχές.

Επίμονη αυξημένη πρωτοπαθής τριγλυκεριδia
≥175 mg/dl.

Θεραπεία για HIV.

Αυξημένη CRP-hs >2,0 mg/L.

Κολπική μαρμαρυγή.

Αυξημένη Lp(a): Μια σχετική ένδειξη
για τη μέτρησή του είναι το οικογενειακό ιστορικό
πρώιμης ΚΑ νόσου. Lp (a) ≥50 mg/dL αποτελεί
παράγοντα αύξησης του κινδύνου.

Υπερτροφία αριστερής κοιλίας.

Αυξημένη apoB ≥130 mg/dL: Μια σχετική ένδειξη
Χρόνια νεφρική νόσος.
για τη μέτρηση θα ήταν τριγλυκερίδια ≥200 mg/dL, ή
επίπεδο >130 mg/dL σε συνδυασμό με LDL-c >160
mg/dL και συνιστά παράγοντα αύξησης κινδύνου.
Σφυροβραχιόνιος δείκτης <0,9.

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου.
Μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος.
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Μετρήσεις από την απεικόνιση
Η χρήση μετρήσεων από τεχνικές μη επεμβατικής
απεικόνισης στον προσδιορισμό του ΚΑ κινδύνου
(Πίν. 2) αναφέρονται και στις δύο οδηγίες. Κοινή μέθοδο μέτρησης αποτελεί η βαθμολογία ασβεστίου,
από την ανίχνευση της εναπόθεση ασβεστίου στις
στεφανιαίες αρτηρίες (CAC score), με αξονική τομο-

γραφία χωρίς σκιαγραφικό, με τον υπολογισμό του
Agatston Score σε (ΑU). Η χρήση της βαθμολογίας
ασβεστίου χρησιμοποιείται στον αβέβαιο ενδιάμεσο
ή οριακό κίνδυνο, αξιολογείται όμως διαφορετικά
στις δύο οδηγίες, ενώ, επίσης, οι δύο οδηγίες διαφέρουν ως προς τις υπόλοιπες μεθόδους μετρήσεων
αξιολόγησης του κινδύνου ΑΣΚΑΝ.

Πίνακας 2.
Μετρήσεις από την απεικόνιση

Αμερικανικές οδηγίες
AHA/ACC 2018

Ευρωπαϊκές οδηγίες
ESC/EAS 2019

Η βαθμολογία CAC χρησιμοποιείται όταν ο
κίνδυνος ΑΣΚΑΝ είναι σε ενδιάμεσο ή οριακό
επίπεδο σε ενήλικες. Το CAC = 0 μπορεί να
αναβάλει τη θεραπεία με στατίνη σε επιλεγμένα
άτομα. Η βαθμολογία CAC έχει προτεραιότητα ως
απεικονιστικό εργαλείο αξιολόγησης.

Το CAC score θεωρείται τροποποιητής κινδύνου
ΑΣΚΑΝ στην αξιολόγηση ασυμπτωματικών
ατόμων σε χαμηλά επίπεδα ή μέτριο κίνδυνο.

Ο σφυροβραχιόνιος δείκτης, όταν μετράται <0,9,
είναι παράγοντας αύξησης του κινδύνου.

Eκτίμηση πλάκας καρωτίδας ή μηριαίας αρτηρίας
στην υπερηχογραφία ως τροποποιητής κινδύνου
σε άτομα χαμηλού ή μέτριου κινδύνου.

Στις Αμερικανικές οδηγίες, το CAC score εντάσσεται στην κατηγορία ΙΙa και χρησιμοποιείται για τη
μείωση του κινδύνου. Xαμηλή βαθμολογία (CAC
score:0) κατατάσσει αυτομάτως τον εξεταζόμενο σε
χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου, με πιθανή αναβολή της έναρξης φαρμακευτικής αγωγής. Γι’ αυτό η
βαθμολογία ασβεστίου χρησιμοποιείται περισσότερο
για τον εντοπισμό εκείνων των ενηλίκων με χαμηλότερο κίνδυνο, που θα ήταν υποψήφιοι για θεραπεία
με στατίνη, αλλά που προτιμούν να αποφεύγουν
τέτοια θεραπεία. Επιπλέον, η οδηγία αναφέρει, ότι σε
ενήλικες ηλικίας 76 έως 80 ετών, με επίπεδο LDL-c 70
έως 189 mg/dL, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βαθμολογία για να επαναταξινομηθούν, ώστε εκείνοι
CAC score=0 να αποφύγουν τη θεραπεία με στατίνη.
Ωστόσο, η βαθμολογία του μηδέν δεν συνεπάγεται
μηδενικό κίνδυνο και τα αποτελέσματα της δοκιμής
θα πρέπει πάντα να ενσωματώνονται με άλλους
γνωστούς παράγοντες κινδύνου.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες η βαθμολογία χρησιμοποιείται για ενδεχόμενη αύξηση του επιπέδου και ο
υπολογισμός ενός CAC score >100 AU κατατάσσει
τον εξεταζόμενο σε μεγαλύτερη κατηγορία κινδύνου.
Στις ίδιες οδηγίες, ωστόσο, δεν αξιολογείται μια χα-

μηλή βαθμολογία, ενώ επισημαίνεται, ότι άτομα
με οικογενή υπερχοληστερολαιμία ή άτομα που
ήδη λαμβάνουν στατίνη μπορεί να έχουν χαμηλή
βαθμολογία. Η χρήση της βαθμολογίας ασβεστίου
κατατάσσεται στηn κατηγορία IIb.
Υποκλινική αθηροσκλήρωση: Στις Ευρωπαϊκές
οδηγίες αξιολογούνται τα υπερηχογραφικά ευρήματα
από τον έλεγχο των καρωτίδων και των μηριαίων
αρτηριών, με την εκτίμηση ενός υψηλού φορτίου
αθηρωματικών πλακών να αυξάνει το επίπεδο του
ΚΑ κινδύνου (κατηγορία IIa), κάτι που δεν αξιολογείται
στις Αμερικανικές. Αντιστρόφως, στις Αμερικανικές
οδηγίες αναφέρεται στους ενισχυτικούς παράγοντες κινδύνου ο σφυροβραχιόνιος δείκτης, όταν η
τιμή του είναι μικρότερη του 0,9, ενώ δεν υπάρχει
αντίστοιχη αναφορά στις Ευρωπαϊκές.

Μετρήσεις άλλων λιποπρωτεϊνικών
παραγόντων
Αμφότερες οι οδηγίες συνιστούν τη μέτρηση
και αξιολόγηση λιποπρωτεϊνικών παραγόντων,
όπως την απολιποπρωτεΐνη B (Αpo-B), Lp(a) και
τα τριγλυκερίδια για την εκτίμηση του ΚΑ κινδύνου
(Πίνακας 3).
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Πίνακας 3.
Μετρούμενοι Λιποπρωτεϊνικοί Παράγοντες

AHA/ACC 2018

ESC/EAS 2019

Apo-B

Τιμές Apo-Β >130 mg/dL
ενισχύουν τον κίνδυνο, ιδιαίτερα
με τριγλυκερίδια >200 mg/dL, σε
ενδιάμεσο και οριακό κίνδυνο.

Συνιστάται η μέτρηση της
Apo-Β σε άτομα με υψηλά
τριγλυκερίδια, σακχαρώδη
διαβήτη, παχυσαρκία ή
μεταβολικό σύνδρομο ή πολύ
χαμηλή LDL-c.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εναλλακτικά, αντί της LDL-c, ως
η κύρια μέτρηση για έλεγχο,
διάγνωση και διαχείριση σε
άτομα με τα προηγούμενα
χαρακτηριστικά.

Lp(a)

Τιμές Lp(a) ≥50 mg/dL αποτελούν
παράγοντα αύξησης του
κινδύνου, σε ενδιάμεσο και
οριακό κίνδυνο.

Τιμές Lp(a) ≥50 mg/dL αποτελούν
παράγοντα αύξησης του
κινδύνου, σε ενδιάμεσο και
οριακό κίνδυνο.

Τριγλυκερίδια

Tριγλυκερίδια με ή χωρίς
νηστεία ≥175 mg/dL, σε
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως παράγοντας αύξησης του
κινδύνου.

Tα τριγλυκερίδια δεν αποτελούν
στόχο, ωστόσο επίπεδα
<150 mg/dL υποδηλώνουν
χαμηλότερο κίνδυνο,
ενώ υψηλότερα επίπεδα
υποδηλώνουν ανάγκη για
αναζήτηση άλλων παραγόντων
κινδύνου.

Στις Αμερικανικές οδηγίες η Apo-Β και η Lp(a),
εάν μετρηθούν, χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικοί παράγοντες κινδύνου σε εκείνους με τον ενδιάμεσο και
οριακό κίνδυνο, για τιμές όπως εμφανίζονται στον
Πίνακα. Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες συνιστάται η μέτρηση
της Apo-Β στις ομάδες του πληθυσμού που εμφανίζονται στον πίνακα, ενώ για την Lp(a) συνιστάται
η εφ’ άπαξ μέτρηση σε όλους τους ενήλικες, για την
ανακάλυψη ατόμων με υψηλά κληρονομικά επίπεδα
(Lp(a) >180 mg/dl) που έχουν αυξημένο δια βίου
κίνδυνο, παρόμοιο με αυτούς με ετερόζυγο οικογενή
υπερχοληστερολαιμία και σε επιλεγμένους ασθενείς
με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΚΑ νόσου, καθώς
και σε άτομα που είναι οριακά μεταξύ μέτριου και
υψηλού κινδύνου για επαναταξινόμησή τους (κατηγορία IIa). Ωστόσο, στις οδηγίες δεν υποδεικνύεται
με σαφήνεια, πώς αντιμετωπίζονται όσοι προσδιορίστηκαν με ήπιες έως μέτρια υψηλές τιμές Lp(a)
με αυτήν την προσέγγιση ελέγχου. Τα τριγλυκερίδια
αποτελούν μετρήσιμο στόχο για τον προσδιορισμό
του ΚΑ κινδύνου και στις δύο οδηγίες, με διαφορετική
εκτίμηση σε κάθε μια από αυτές.

Στόχοι θεραπείας LDL-c χοληστερόλης ή %
μείωση αυτής. Φαρμακευτική αγωγή.
Όπως προαναφέρθηκε, και στις δύο οδηγίες αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος της LDL-c χοληστερόλης
στην πρόοδο της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας
και της ανάπτυξης των καρδιαγγειακών νοσημάτων,
καθώς και ότι αυτή ευρίσκεται στο κέντρο της θεραπευτικής στρατηγικής αντιμετώπισης και έχει τον κύριο
ρόλο σε αυτήν. Και στις δύο οδηγίες καθορίζονται
στόχοι για την LDL-c χοληστερόλη είτε ως ποσοστά
της αρχικής τιμής είτε σε απόλυτες τιμές, ενώ και στις
δύο οδηγίες ως αρχική θεραπεία ορίζεται η θεραπεία
με στατίνη και ακολούθως προσθήκη εζετιμίμπης και,
τελικώς, εφόσον χρειαστεί, αναστολέων PCSK-9, με
προτεινόμενους αλγορίθμους (Πίν. 4).

Αμερικανικές οδηγίες 2018 για ενήλικες με
LDL-c ≥190 mg/dL
Σε ενήλικες 20-75 ετών, με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία (αρχική τιμή LDL-c ≥190 mg/dL), συνιστάται η
έναρξη θεραπείας, χωρίς περαιτέρω εκτίμηση κινδύνου,
με στατίνη ισχυρής έντασης (αποτελεσματικότητας),
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μέχρι τη μέγιστη δόση (κατηγορία Ι). Εάν η LDL-c δεν
μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% ή παραμείνει ≥100 mg/
dL, κρίνεται λογική η προσθήκη εζετιμίμπης (κατηγορία
IIa). Σε ασθενείς 30-75 ετών, με ετερόζυγο οικογενή δυσλιπιδαιμία ή αυτούς ηλικίας 40-75 ετών με αρχική τιμή
LDL-c ≥220 mg/dL, που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους
και εφόσον η τιμή συνεχίζει ≥100 mg/dL, τίθεται η σκέψη
για προσθήκη αναστολέα PCSK-9 (κατηγορία IIb).

Αμερικανικές οδηγίες 2018 για ενήλικες με
LDL-c 70-189 mg/dL
Σε ενήλικες 40-75 ετών, με αρχική μέτρηση LDL-c
70–189 mg/dL, χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να εκτιμηθεί το 10ετές επίπεδο κινδύνου. Σε μέτριο
κίνδυνο ο στόχος της μείωσης της LDL-c πρέπει να
υπερβαίνει το 30% και σε υψηλό το 50%. Στον υψηλό
κίνδυνο (≥20%) χορηγείται μιας μέτρια ή υψηλής έντασης
στατίνη (κατηγορία Ι). Σε μέτριο κίνδυνο κλινικοί ιατροί
και ασθενείς πρέπει να συζητήσουν, συνεκτιμώντας
παράγοντες κινδύνου, την τήρηση υγιεινού τρόπου
ζωής, τα οφέλη της μείωσης του ΚΑ κινδύνου, τις
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις
φαρμάκων, καθώς και τις προτιμήσεις των ασθενών,
για μια εξατομικευμένη απόφαση χορήγησης στατίνης
μέτριας έντασης στο μέτριο κίνδυνο (κατηγορία ΙΙa).

Αμερικανικές οδηγίες 2018 σε ασθενείς με
Σακχαρώδη Διαβήτη
Σε άτομα 40-75 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη,
ανεξαρτήτως του επιπέδου κινδύνου, χορηγείται
μια μέτριας έντασης στατίνη με στόχο τη μείωση

της LDL-c ≥50% (κατηγορία Ι), ενώ, στη συνέχεια, σε
άτομα με υψηλό υπολογιζόμενο κίνδυνο (≥20%) για
την επίτευξη του στόχου θα μπορούσε να εξετασθεί
η προσθήκη εζετιμίμπης(κατηγορία ΙΙb).

Ευρωπαϊκές οδηγίες 2019
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες δεν υπάρχει ο προηγούμενος διαχωρισμός αναλόγως της τιμής LDL-c
χοληστερόλης. Ο θεραπευτικός στόχος καθορίζεται
διπλός και ως ποσοστό στην αρχική μέτρηση της
LDL-c και ως απόλυτη τιμή-στόχος. Στην πρωτογενή
πρόληψη, σε πολύ υψηλό κίνδυνο, συνιστάται μείωση της LDL-c ≥50% και τιμή στόχος <55 mg/dL. Στον
υψηλό κίνδυνο και πάλι μείωση LDL-c ≥50% και τιμή
στόχος <70 mg/dL. Στο μέτριο κίνδυνο επιζητείται
τιμή στόχος LDL-c <100 mg/dL και στον χαμηλό τιμή
στόχος LDL-C <116 mg/dL (Πίν. 5).
Και οι δύο οδηγίες συμφωνούν, ότι Πρώτη
θεραπευτική επιλογή αποτελεί η στατίνη και για
την LDL όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά. Αν και οι
στόχοι LDL-c επιτυγχάνονται με μονοθεραπεία με
στατίνη στους πιο πολλούς ασθενείς, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών υψηλού κινδύνου ή με
πολύ υψηλά επίπεδα LDL-c χρειάζονται επιπλέον
θεραπεία. Στις περιπτώσεις αυτές, σε ασθενείς με
πολύ υψηλό κίνδυνο ή με επίμονο υψηλό κίνδυνο, παρά τη μέγιστη ανεκτή θεραπεία με στατίνη,
συνιστάται συνδυασμός με την προσθήκη εζετιμίμπης (κατηγορία Ι). Για τους πολύ υψηλού κινδύνου
ασθενείς με οικογενή υπερλιπιδαιμία, εάν και πάλι

Και οι δύο οδηγίες συμφωνούν ότι Πρώτη θεραπευτική
επιλογή αποτελεί η στατίνη και για τη LDL όσο πιο χαμηλά τόσο πιο
καλά. Αν και οι στόχοι LDL-c επιτυγχάνονται με μονοθεραπεία με
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δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι με τον προηγούμενο ζωής περιορίζουν τα πιθανά οφέλη της θεραπείας
συνδυασμό, συνιστάται η προσθήκη αναστολέα με στατίνες (κατηγορία ΙΙb). Στις Ευρωπαϊκές οδηγίPCSK9 (Ι), η προσθήκη του οποίου θα μπορούσε ες μπορεί να εξεταστεί η έναρξη της θεραπείας με
επίσης να εξετασθεί στους ασθενείς πολύ υψηλού στατίνη, εάν είναι υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου.
κινδύνου, χωρίς οικογενή υπερλιπιδαιμία, εφόσον Η στατίνη συνιστάται να ξεκινά σε χαμηλή δόση,
ο συνδυασμός στατίνης- εζετιμίμπης δεν απέδωσε
εάν υπάρχει σημαντική νεφρική δυσλειτουργία ή/και
τα αναμενόμενα (ΙIb).
πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με φάρμακα και στη
Σε ηλικιωμένους άνω των 75 ετών η έναρξη θεσυνέχεια τιτλοδοτείται προς τα άνω για να επιτευχθεί
ραπείας γίνεται με σκεπτικισμό. Στις Αμερικανικές
οδηγίες σε τιμές LDL-c <190 mg/dL θα μπορούσε να ο στόχος της LDL-c (κατηγορία ΙΙb).
εξεταστεί η θεραπεία με στατίνη, συνυπολογιζομένου
Αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας
του ΚΑ κινδύνου, με ενδεχόμενη διακοπή όταν η λειεφόσον ο συνδυασμός στατίνης- εζετιμίμπηςΣτιςδεν
απέδωσε οδηγίες,
τα
Αμερικανικές
σε ενήλικες >20 ετών και
τουργική έκπτωση (φυσική ή γνωστική), η ύπαρξη
πολλαπλών αναμενόμενα(ΙIb).
νοσηροτήτων ή η μειωμένη διάρκεια τριγλυκερίδια νηστείας ή μη νηστείας 175-499 mg/dL,

Σε ηλικιωμένους άνω των 75 ετών η έναρξη θεραπείας
γίνεται με σκεπτικισμό. Στις Αμερικανικές
οδηγίες
Πίνακας
4. σε τιμές LDL-c <190
mg/dL

θα

Στόχοι θεραπείας
της LDL-c
ή % μείωσης
της
μπορούσε
να εξεταστεί
η θεραπεία
με στατίνη

συνυπολογιζομένου
του ΚΑ κινδύνου, με ενδεχόμενη διακοπή
όταν η
AHA/ACC 2018
ESC/EAS

2019

λειτουργική
έκπτωση
(φυσική
ή γνωστική),Στον
η ύπαρξη
πολλαπλών
Εάν πρωτογενής
τιμή της
LDL-C ≥190
mg/dL
πολύ υψηλό
κίνδυνο στην πρωτογενή
θεωρείται σοβαρή και:
πρόληψη, είναι αναγκαία θεραπευτική αγωγή
νοσηροτήτων, ή η μειωμένη διάρκεια ζωής περιορίζουν τα πιθανά
Η μέγιστη ανεκτή θεραπεία με στατίνη ενδείκνυται που επιτυγχάνει μείωση ≥50% LDL-C στην αρχική
οφέλη εκτίμηση
της θεραπείας
με στατίνες(κατηγορία
Στις Ευρωπαϊκές
τιμή ΙΙb).
και στόχο
LDL-C <55 mg/dL.
χωρίς περαιτέρω
κινδύνου.
Εάν δεν υπάρχει τρέχουσα χρήση στατίνης,
Εάν η LDL-Cοδηγίες
δεν μειωθεί
κατά
50%
ή
παραμένει
μπορεί να εξεταστεί η έναρξη της θεραπείας με στατίνη εάν
είναι πιθανό να απαιτείται υψηλής έντασης
≥100 mg/dL παρά τη μέγιστη ανεκτή δόση
υψηλού ήηπολύ
υψηλού
Η στατίνη
συνιστάται
ξεκινάτης LDL ή μια περαιτέρω
θεραπεία
για τη να
μείωση
στατίνης καιείναι
εζετιμίμπης,
θεραπεία
μεκινδύνου.
αναστολέα
αυξημένης έντασης θεραπεία με προσθήκη
PCSK9 μπορεί να αποφασιστεί.
σε χαμηλή δόση εάν υπάρχει σημαντική νεφρική δυσλειτουργία ή/και
θεραπευτικών παραγόντων, εάν υπάρχει μια
Σε άτομα με LDL-C 70–189 mg/dL, χωρίς διαβήτη
τρέχουσα
πιθανότητα
με φάρμακα
και στατίνη.
στη συνέχεια
και 10ετή κίνδυνο
ASCVDαλληλεπιδράσεων
≥20%, ένας στόχος
Yψηλός κίνδυνος: ανάγκη θεραπευτικής αγωγής
του 50% μείωση του LDL-C με υψηλή ένταση ή
τιτλοδοτείται προς τα άνω για να επιτευχθεί ο στόχος της LDL-c
για ≥50% μείωση LDL-C από την τιμή έναρξης
μέγιστη ανεκτή στατίνη.
και στόχο LDL-C <70 mg/dL. Μέτριος κίνδυνος:
ΙΙb).διαβήτη, ηλικίας
Σε άτομα με(κατηγορία
σακχαρώδη
στόχος LDL-c <100 mg/dL. Χαμηλός κίνδυνος:
40-75 ετών, LDL-C 70–189 mg/dl μέτριας έντασης
στόχος LDL-c <116 mg/dL.
στατίνης σε χαμηλότερο LDL-C 30% –49%.
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κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιχειρείται η μεταβολή των
συνηθειών ζωής και να αντιμετωπίζονται παθήσεις
και παράγοντες, όπως παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια ηπατική ή
νεφρική νόσος ή νεφρωσικό σύνδρομο και υποθυρεοειδισμός, καθώς και φάρμακα που αυξάνουν
τα τριγλυκερίδια (κατηγορία Ι). Σε ηλικίες 40-75 ετών
και κίνδυνο άνω του μετρίου, όταν, παρά τα προηγούμενα, τα επίπεδα τριγλυκεριδίων παραμένουν
υψηλά, πρέπει να εξετασθεί η έναρξη θεραπείας
με στατίνη (κατηγορία ΙΙa). Στις περιπτώσεις που η
αρχική τιμή τριγλυκεριδίων υπερβαίνει τα 500 mg/dl
και ο κίνδυνος είναι άνω του μετρίου, παράλληλα
με την προηγούμενη αντιμετώπιση, συνιστάται η
έναρξη στατίνης. Σε αποτυχία ή εάν η αρχική τιμή
υπερβαίνει τα 1000 mg/dl προστίθενται ω-3 λιπαρά
οξέα ή για την προστασία από την παγκρεατίτιδα
μια φιμπράτη (κατηγορία ΙΙa).
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες η χρήση φαρμάκων
προτείνεται για τιμές τριγλυκεριδίων >200 mg/dL
σε άτομα με υψηλό κίνδυνο, όταν το αποτέλεσμα
δεν επιτυγχάνεται με τη μεταβολή του τρόπου ζωής
και την αντιμετώπιση άλλων συννοσηροτήτων. Ως
προτεινόμενη θεραπεία συνιστάται η έναρξη στατίνης (κατηγορία Ι). Στους ασθενείς αυτούς σε υψηλό
και πολύ υψηλό κίνδυνο και τιμές τριγλυκεριδίων
135-499 mg/dl, παρά τη θεραπεία με στατίνη μπορούν να προστεθούν PUFA (εικοσιπεντανοϊκό οξύ)
(κατηγορία ΙΙa).

Δευτερογενής πρόληψη
Όπως στην πρωτογενή έτσι και στη δευτερογενή πρόληψη, για ασθενείς με ΚΑ νόσο, και οι
δύο οδηγίες αναγνωρίζουν τον αιτιώδη ρόλο της
LDL-c χοληστερόλης στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης και την εμφάνιση της ΑΣΚΑΝ, καθώς
επίσης ότι η LDL-C αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο
της θεραπείας. Και οι δύο οδηγίες αναγνωρίζουν
τον υγιή τρόπο ζωής ως βάση για θεραπεία. Και
οι δύο συνιστούν θεραπεία με στατίνη υψηλής
έντασης, καθώς αυτές συνήθως επιτυγχάνουν τη
μείωση της LDL-C ≥50%, που αποτελεί το στόχο
σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Υπάρχουν,
όμως, διαφορές, όταν στη στατίνη πρόκειται να
προστεθεί περαιτέρω αγωγή για την επίτευξη του
στόχου και εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον για τους
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ασθενείς αυτούς, στους οποίους οι οδηγίες προτείνουν ενίσχυση της θεραπείας.
Κατ’ αρχήν, για τον ορισμό της τεκμηριωμένης ΚΑ νόσου, και οι δύο κατευθυντήριες οδηγίες
περιλαμβάνουν: το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, τη
σταθερή στηθάγχη, τη στεφανιαία επαναγγείωση,
το εγκεφαλικό επεισόδιο (μόνιμο και παροδικό), την
περιφερική αρτηριακή νόσο, περιλαμβανομένων
των αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας αορτικών
ανευρυσμάτων.
Οι Αμερικανικές οδηγίες διαχωρίζουν περαιτέρω τους ασθενείς της δευτερογενούς πρόληψης
σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, που περιλαμβάνει
τους ασθενείς με σταθερή ΚΑ νόσο, και κατηγορία
πολύ υψηλού κινδύνου για ασθενείς με χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στον Πίνακα 7. Ο διαχωρισμός αυτός έχει σημασία, διότι επεκτείνεται
και στην προτεινόμενη αγωγή. Στις Ευρωπαϊκές
οδηγίες υιοθετείται μια διαφορετική προσέγγιση,
όπου στον πολύ υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβάνεται η κλινικά τεκμηριωμένη ΚΑ νόσος, ενώ πέραν
αυτής κατατάσσεται και η υποκλινική, απεικονιστικά
τεκμηριωμένη ΚΑ νόσος, καθώς και ασθενείς με
συνθήκες και παράγοντες υγείας που αυξάνουν
σοβαρά τον κίνδυνο (Πίνακας 5).
Όπως φαίνεται, ενώ οι Αμερικανικές οδηγίες
απαιτούν μείζονα συμβάντα και συνοδευτικές συνθήκες για την κατάταξη στον πολύ υψηλό κίνδυνο,
οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περιλαμβάνουν στον πολύ
υψηλό κίνδυνο ένα ευρύτερο φάσμα ασθενών,
ακόμα και χωρίς κλινικά έκδηλη ΚΑ νόσο, και κατ’
αυτό τον τρόπο διευρύνουν και τους υποψήφιους
για την ενισχυμένη θεραπεία την επιπρόσθετη της
στατίνης.

Στόχοι θεραπείας LDL-c χοληστερόλης ή %
μείωση αυτής.
Όπως έχει αναφερθεί, ο πρώτος στόχος στη
δευτερογενή πρόληψη είναι η μείωση της LDL-c ≥50%,
ενώ, εκτός αυτού, και οι δύο οδηγίες χρησιμοποιούν
αριθμητικά όρια στόχους για τη μείωση της LDL. Στις
Αμερικανικές οδηγίες για ασθενείς πολύ υψηλού
κινδύνου, ο στόχος της LDL-c είναι τα 70 mg/dL και
στις Ευρωπαϊκές το LDL-c ≤ 55 mg/dL, με αρχική
θεραπευτική επιλογή για την επίτευξη των στόχων
τη χορήγηση μιας ισχυρής έντασης στατίνης. Εφ’

ΑΣΚΑΝ ή άλλος σημαντικός
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Πίνακας 5.
Ασθενείς με ΚΑ νόσο Πολύ Υψηλού Κινδύνου.

AHA/ACC 2018

ESC/EAS 2019

1. Ιστορικό πολλαπλών σημαντικών KA
1. Τεκμηριωμένη ΚΑ νόσος, είτε κλινικά είτε
επεισοδίων ή ενός σημαντικού και πολλαπλών
ξεκάθαρα στην απεικόνιση: οξύ ΕΜ, ασταθής
συνθηκών υψηλού κινδύνου: οξύ στεφανιαίο
στηθάγχη, σταθερή στηθάγχη, στεφανιαία
Όπως
ενώ
οι ιστορικό
Αμερικανικές
οδηγίες ΑΕΕ
απαιτούν
μείζονα
επαναγγείωση,
και περιφερική
αρτηριακή
σύνδρομο
τους φαίνεται
τελευταίους 12
μήνες,
νόσος.
ΕΜ, ιστορικό ισχαιμικού ΑΕΕ και συμπτωματικής
περιφερικήςκαι
αρτηριακής
νόσου.
(Στην την
απεικόνιση
περιλαμβάνονται
εκείνα τα
συμβάντα
συνοδευτικές
συνθήκες για
κατάταξη
στον πολύ
ευρήματα, που είναι προγνωστικά για κλινικά
(Οι συνθήκες υψηλού κινδύνου
όπως σημαντική
πλάκα
σε στεφανιαία
περιλαμβάνουν
ηλικία
ετερόζυγο οικογενή
υψηλό
κίνδυνο,
οι≥65,
Ευρωπαϊκές
οδηγίεςσυμβάντα,
περιλαμβάνουν
στον
πολύ
υπερχοληστερολαιμία, PCI, CABG, σακχαρώδη
αγγειογραφία ή αξονική τομογραφία (στεφανιαία
διαβήτη, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο,
νόσος με 2 κύριες αρτηρίες με στένωση >(50% ή
υψηλό
κίνδυνο
έναιστορικό
ευρύτερο
φάσμα ασθενών
ακόμα και καρωτίδας).
χωρίς κλινικά
εν ενεργεία
κάπνισμα,
καρδιακής
σε υπερηχογράφημα
ανεπάρκειας και επίπεδο LDL-C ≥100 mg/dL κατά
2. Άλλες συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου:
έκδηλη
νόσο
και συν
κατ’
αυτό τον τρόπο
διευρύνουν
και τους
τη λήψη ΚΑ
μέγιστης
στατίνης
εζετιμίμπη.
σακχαρώδης
διαβήτης με επιπλοκές,
σοβαρή
χρόνια νεφρική νόσος, SCORE με 10ετή κίνδυνο
θανατηφόρου
≥10% και της
οικογενής
υποψήφιους για την ενισχυμένη θεραπεία
την συμβάντος
επιπρόσθετη
υπερχοληστερολαιμία συν ΑΣΚΑΝ ή άλλος
σημαντικός παράγοντας κινδύνου.
στατίνης.

AHA/ACC
πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς για μελλοντικά ΚΑ επεισόδια
AHA/ACC πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς για μελλοντικά ΚΑ επεισόδια.
Στόχοι
θεραπείας LDL-c χοληστερόλης ή % μείωση αυτής.
όσον αυτό δεν επιτευχθεί ακολουθεί η προσθήκη ρους συνιστάται η έναρξη και συνέχιση με ισχυρής
εζετιμίμπης ή/και αναστολέων PCSK-9 (Πίν. 6).
έντασης στατίνη (κατηγορία Ι), με στόχο τη μείωση
της στη
LDL-Cδευτερογενή
≥50%, ενώ στους πρόληψη
γηραιότερους η έναρξη
Οι
Αμερικανικές
οδηγίες διαχωρίζουν
τους ασθεΌπως
έχει αναφερθεί
ο πρώτος
στόχος
νείς με βάση την ηλικία των 75 ετών. Στους νεότε- και συνέχιση της θεραπείας με ισχυρής ή μέτριας

είναι η μείωση της LDL-c ≥50%, ενώ εκτός αυτού και οι δύο οδηγίες
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Πίνακας 6.
Στόχοι μείωσης LDL-c χοληστερόλης και φαρμακευτική αντιμετώπιση

AHA/ACC 2018

ESC/EAS 2019

Σε ασθενείς ηλικίας ≤75 ετών, με
κλινική ΚΑ νόσο, θεραπεία με
στατίνη υψηλής έντασης πρέπει
να ξεκινήσει ή/και να συνεχιστεί,
για να επιτευχθεί μείωση ≥50%
στο LDL.

Σε ασθενείς με ΚΑ νόσο ή άλλους πολύ υψηλού κινδύνου,
θεραπεία με μια στατίνη υψηλής
έντασης πρέπει να ξεκινήσει
με στόχο μείωση κατά 50% του
LDL-c ή/και τιμή LDL-c ≤55 mg/L.

Προσθήκη θεραπείας εκτός στα- Σε ασθενείς με πολύ υψηλό
τίνης σε ασθενείς πολύ υψηλού κίνδυνο, εάν η LDL-C παραμένει
κινδύνου.
≥70 mg/dL σε μέγιστη ανεκτή
δόση στατίνης, πρώτα σκεφτείτε
να προσθέσετε εζετιμίμπη, και
εάν η LDL-c παραμένει ≥70 mg/
dL (ή μη-HDL-c ≥100 mg/dL),
εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε αναστολέα PCSK9.

Σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο με κριτήρια ESC/EAS, εάν
LDL-C παραμένει ≥55 mg/dL σε
μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης,
προσθέστε πρώτα εζετιμίμπη,
και εάν η LDL-c παραμένει ≥55
mg/dL συνιστάται ένας συνδυασμός με αναστολέα PCSK9.

Θεραπεία με υψηλής έντασης
στατίνη ως πρώτη επιλογή.

Εντατική θεραπεία ηλικιωμένων Σε ασθενείς ηλικίας >75 ετών, με ΚΑ Σε ασθενείς ηλικίας >65 ετών, σε
πολύΣτις
υψηλό κίνδυνο, σε θεραπεία
ενηλίκων
με ΚΑ νόσο.αριθμητικά όρια
νόσο,στόχους
είναι λογική
έναρξη
ή/καιτης
η LDL.
χρησιμοποιούν
για ητην
μείωση
συνέχιση θεραπείας με στατίνη μέτριας με στατίνες συνιστώνται οι ίδιες
Αμερικανικές οδηγίες για ασθενείς
πολύ υψηλού κινδύνου, ο στόχος
ή υψηλής έντασης, μετά την αξιολό- θεραπευτικές πρακτικές όπως για
της δυναμικής
μείωσης
του ΚΑ
νεότερους ασθενείς.
της LDL-c είναι τα 70 mg /dLγηση
και στις
Ευρωπαϊκές
το LDL-c
≤ 55τους
mg /dL,
κινδύνου, ως προς τις ανεπιθύμητες
με αρχική θεραπευτική επιλογή για την επίτευξη των στόχων τη
ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
χορήγηση μιας ισχυρής έντασης
στατίνης.
Εφ’
όσον αυτόυγείας
δεν επιτευχθεί
φαρμάκων,
την
κατάσταση
και τις προτιμήσεις
των ασθενών.
PCSK-9.(πίν 6)
ακολουθεί η προσθήκη εζετιμίμπης
ή/και αναστολέων

Πίνακας 6. Στόχοι μείωσης LDL-c χοληστερόλης και φαρμακευτική
αντιμετώπιση

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

19

έντασης στατίνη είναι δικαιολογημένη (κατηγορία όπως ανιχνεύεται με απεικόνιση, και αρκετές άλλες
αλληλεπιδράσεις
μεταξύ
IIa), μετά την αξιολόγηση
του αναμενόμενου
οφέ- καταστάσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης με επιπλολους από τη θεραπεία. Αντίθετα, στις Ευρωπαϊκές κές, σοβαρή χρόνια νεφρική νόσος ή 10ετής κίνδυφαρμάκων, τη κατάσταση
δεν υπάρχει ηλικιακός διαχωρισμός.
νος θανατηφόρου ΚΑ νόσου ≥10%, που μπορεί να
Στους ασθενείς
κινδύνου, με επεκτείνει τον αριθμό των ασθενών, που είναι υπουγείαςπολύ
και υψηλού
τις προτιμήσεις
κλινική ΚΑ νόσο, η θεραπεία, με στόχο τη μείωση ψήφιοι, για θεραπεία επιπρόσθετη από μία στατίνη.
ασθενών
της LDL-c ≤70 των
mg/dL
(ή την non-≥HDL-C 100 mg/ Αντιθέτως, οι Αμερικανικές οδηγίες υποβιβάζουν την
dL), θα πρέπει να περιλαμβάνει πλην της στατίνης, υποκλινική αθηροσκλήρωση στην πρωτογενή πρόεφόσον χρειαστεί, και την εζετιμίμπη (κατηγορία Ι,) ληψη και προτείνουν θεραπεία με μέτριας έντασης
ενώ σε αποτυχία επίτευξης του στόχου εξετάζεται η στατίνη, προορίζοντας για στατίνες υψηλής έντασης
προσθήκη ενός αναστολέα PCSK-9 (κατηγορία IIa), εκείνους που έχουν επίσης πολλούς παράγοντες κινδύνου
(10ετής κίνδυνος
για ΑΣΚΑΝ
μετά
από συζήτηση ιατρού
- ασθενούς
σχετικά μετους
Οι
Αμερικανικές
οδηγίες
διαχωρίζουν
ασθενείς
με βάση
την ≥20%). Τέλος, δεν
θεωρεί την υποκλινική αθηροσκλήρωση ως ένδειξη
το καθαρό όφελος, την ασφάλεια και το κόστος.
ηλικία
των
75
ετών.
Στους
νεότερους
συνιστάται
η έναρξη
και συνέχιση
επιπρόσθετες
της στατίνης.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες για δευτερογενή πρόλη- για θεραπείες
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες η χρήση των αναστοψη, σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο, ο στόχος
μεπροσδιορίζεται
ισχυρής έντασης
στατίνη
(κατηγορία
Ι)
με
στόχο
τη μείωση της LDL-C
στην τιμή LDL-c ≤55 mg/dL, με μέγιστη λέων PCSK9, όταν χρειάζονται, αποτελεί ένδειξη καΙ, ενώ
Αμερικανικές
ανεκτήενώ
δόση
στατίνης
και, εφόσον δεν
επιτευχθεί,
≥50%,
στους
γηραιότερους
η έναρξη
και τηγορίας
συνέχιση
τηςστις
θεραπείας
μεη προσθήκη των
προστίθεται πρώτα εζετιμίμπη (κατηγορία Ι) και εάν η αναστολέων PCSK9 εξετάζεται ωςσυνάρτηση από
τα προσδοκόμενα οφέλη
και το κόστος θεραπείας.
LDL-c παραμένει
≥55 mg/dL,
συνιστάται
ένας συνδυισχυρής
ή μέτριας
έντασης
στατίνη
είναι δικαιολογημένη
(κατηγορία
ασμός με αναστολέα PCSK9 επίσης ως κατηγορία Ι.
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προτείνουν μια προσέγIIa), Στιςμετά
την
αξιολόγηση
του
αναμενόμενου
από στόχου
τη για την LDL-c
του επιδιωκόμενου
Ευρωπαϊκές οδηγίες ο πολύ υψηλός κίνδυνος γιση, βάσειοφέλους
περιλαμβάνει, πέραν της τεκμηριωμένης ΚΑ νόσου, στο σύνολο των ασθενών, με κλινική ή βασισμένη
θεραπεία. Αντίθετα στις Ευρωπαϊκές δεν υπάρχει ηλικιακός
και διάφορες άλλες συνθήκες υψηλότερου κινδύνου, στην απεικόνιση υποκλινική αθηροσκλήρωση και
που περιλαμβάνουν υποκλινική αθηροσκλήρωση, συνθήκες υψηλότερου κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση
διαχωρισμός.

20

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

PCSK9

επίσης

ως

κατηγορία

Ι.

προορίζοντας για στατίνες υψηλής έντασης εκείνους που έχουν επίσης
πολλούς παράγοντες κινδύνου (10ετής κίνδυνος για ΑΣΚΑΝ ≥20%).
Τέλος δεν

θεωρεί την υποκλινική αθηροσκλήρωση ως ένδειξη για

θεραπείες επιπρόσθετες της στατίνης.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες η χρήση των αναστολέων PCSK9 όταν
χρειάζονται αποτελεί ένδειξη κατηγορίας Ι, ενώ στις Αμερικανικές η
προσθήκη των αναστολέων PCSK9 εξετάζεται σαν συνάρτηση από τα
προσδοκόμενα

Στις

Ευρωπαϊκές

οφέλη

οδηγίες

και

το

ο

πολύ

κόστος

υψηλός

θεραπείας.

κίνδυνος

περιλαμβάνει πέραν της τεκμηριωμένης ΚΑ νόσου και διάφορες άλλες
συνθήκες υψηλότερου κινδύνου που περιλαμβάνουν υποκλινική
αθηροσκλήρωση όπως ανιχνεύεται με απεικόνιση και αρκετές άλλες
καταστάσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης με επιπλοκές, σοβαρή χρόνια
νεφρική νόσος ή 10ετής κίνδυνος θανατηφόρου ΚΑ νόσου ≥10%, που
μπορεί να επεκτείνει τον αριθμό των ασθενών που είναι υποψήφιοι για
θεραπεία επιπρόσθετη από μία στατίνη. Αντιθέτως οι Αμερικανικές
οδηγίες υποβιβάζουν την υποκλινική αθηροσκλήρωση στην πρωτογενή
πρόληψη και προτείνουν θεραπεία με μέτριας έντασης στατίνη,
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προτείνουν μια προσέγγιση βάσει του

στηρίζεται στη γενική ιδέα, ότι το χαμηλότερο είναι ≥55 mg/dL ακόμη και στη μέγιστη δόση στατίνης
επιδιωκόμενου
στόχου για την LDL-c
σύνολοτοτων
ασθενών
με με το κόστος,
συνστο
εζετιμίμπη,
όφελος
σε σχέση
καλύτερο για τα
επίπεδα της LDL-c.
το οποίο κρίνεται ως υψηλό, από την προσθήκη
Για τις Αμερικανικές
οδηγίες, ο στην
ΚΑ κίνδυνος
κλινική ή βασισμένη
απεικόνιση υποκλινική αθηροσκλήρωση και
μειώνεται οριακά για την περαιτέρω μείωση των των αναστολέων PCSK9 μπορεί να κάνει την πολύ
υψηλότερου
κινδύνου.
η προσέγγιση
στηρίζεται
στη
εκτεταμένη
χρήση τους
προβληματική.
Οι Αμεριεπιπέδων της συνθήκες
LDL-c σε πολύ
χαμηλά επίπεδα
και, Αυτή
κανικές οδηγίες
στηρίζονται
σε αυστηρά καθορικαθώς ένα υψηλό
ποσοστό
ασθενών
θα έχει LDL-c
γενική
ιδέα ότι
το χαμηλότερο
είναι καλύτερο
για τα επίπεδα
της LDL-c.

Για τις Αμερικανικές οδηγίες ο ΚΑ κίνδυνος μειώνεται οριακά για την
περαιτέρω μείωση των επιπέδων της LDL-c σε πολύ χαμηλά επίπεδα και

προβληματισμούς ειδικά για τους PCSK-9 που έχουν υψηλό κόστος.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες τέλος γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά σε
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σμένα κριτήρια κλινικών τυχαιοποιημένων δοκιμών σαν ένα δεύτερο οξύ ΚΑ επεισόδιο, όχι μάλιστα
υποχρεωτικά παρόμοιο με το πρώτο, όπου σε αυτούς θα μπορούσε να
και αναλύσεων κόστους αποτελεσματικότητας και υποχρεωτικά παρόμοιο με το πρώτο, όπου σε
εμφανίζουν προβληματισμούς ειδικά για τους PCSKθα μπορούσε
να προσδιορισθεί
προσδιορισθεί ακόμη χαμηλότερος αυτούς
στόχος
για LDL-c
≥40 mg /dL ακόμη
9, που έχουν υψηλό κόστος.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες, τέλος, γίνεται μια χαμηλότερος στόχος για LDL-c ≥40 mg/dL (κα(κατηγορία IIb).
ιδιαίτερη αναφορά σε ασθενείς που υπέστη- τηγορία IIb).

Κατάταξη
(διαβάθμιση)
καρδιαγγειακού
κινδύνου
σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές
Κατάταξη
(διαβάθμιση)
καρδιαγγειακού
κινδύνου
σύμφωνα
με τις οδηγίες
στους διαβητικούς ασθενείς

Ευρωπαϊκές οδηγίες στους διαβητικούς ασθενείς
ΠολύΠολύ
αυξημένου
κινδύνου
Αυξημένου
Κινδύνου
κινδύνου
αυξημένου
Αυξημένου
Κινδύνου Μετρίου
Μετρίου
κινδύνου
κινδύνου
Ασθενείς
με ΣΔ και ΚΑ νόσο ή με ΣΔ και
Ασθενείς με ΣΔ διάρκειας ≥10 έτη χωρίς
Τύπου 1 ΣΔ ηλικίας <35 ετών ή τύπος 2
βλάβηΑσθενείς
σε όργανο στόχος,*
στα όργανα στόχος
συν κάποιον
ηλικίας <50years) με ΣΔ διάρκειας<10
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Αμφότερες οι οδηγίες αναγνωρίζουν τον κεντρικό και σε ανάλογες διαφορές στις θεραπευτικές αντι>20 ετών
κινδύνου
σημαίνοντα ρόλο της LDL-c χοληστερόλης στην αθη- μετωπίσεις. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προσθέτουν σε
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αυτής, αναγνωρίζουν ότι αυτή η αθηροσκληρωτική
διαδικασία είναι πολυπαραγοντική και υπάρχει ανάγκη
υπολογισμού με βαθμολογήσεις για τη διαστρωμάτωση
του κινδύνου, ώστε ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου
να προσαρμοστεί κατάλληλα η προτεινόμενη αγωγή,
όπως αυτή είναι αναγκαία. Αναγνωρίζουν ότι οι στατίνες αποτελούν τη θεραπεία της πρώτης επιλογής, και
καθορίζουν τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν
και τις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προσθήκη
επιπλέον αγωγής.
Υπάρχουν, ωστόσο, και αρκετές διαφοροποιήσεις
και στα κριτήρια επιλογής, αλλά και στη διαμόρφωση
των κατηγοριών κινδύνου τόσο στην πρωτογενή

κριτήρια. Οι Ευρωπαϊκές υποστηρίζουν τις όσο το
δυνατό χαμηλότερες τιμές LDL-c, ενώ οι Αμερικανικές
υποστηρίζουν, ότι η περαιτέρω μείωση, πέραν ενός
σημείου, δεν επιφέρει ανάλογα οφέλη και θέτουν
κριτήρια κόστους οφέλους από ένα σημείο και μετά.
Είναι προφανές, ότι η πρόληψη των δυσλιπιδαιμιών αποτελεί έναν επιστημονικό τομέα ύψιστου ενδιαφέροντος και ότι τα επόμενα χρόνια, αλλά και με
τις επόμενες οδηγίες, θα έχουμε πολλά καινούργια
δεδομένα και ενδεχομένως και πολλές ανατροπές.
Να θυμάστε πάντα, ότι ο ακρογωνιαίος λίθος αντιμετώπισης των δυσλιπιδαιμιών είναι η αλλαγή του
τρόπου ζωής. ■
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