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1. Εἰσαγωγὴ

Σ

ημαντικὸς ὄγκος δεδομένων ὑποστηρίζει
τὴν ἄποψη, ὅτι ἡ μετάβαση στὴν ἐμμηνόπαυση συσχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο
καρδιαγγειακῆς νόσου (ΚΑΝ),1, 2 ποὺ ἀποδίδεται κυρίως στὸ ἀθηρογόνο λιπιδαιμικὸ προφίλ,
τὸ ὁποῖο συγκλίνει μὲ τὸ ἀντίστοιχo τῶν ἀνδρῶν
ἴδιας ἡλικίας. 3,4 Εἰδικότερα, στὶς μετεμμηνοπαυσιακές σὲ σύγκριση μὲ τὶς προεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες, ἔχει παρατηρηθεῖ αὔξηση τῶν συγκεντρώσεων τῆς ὁλικῆς χοληστερόλης (ΟΧ), τῆς χοληστερόλης χαμηλῆς πυκνότητας λιποπρωτεϊνῶν
(LDL-X), τῶν τριγλυκερίδιων, καθὼς καὶ τῆς ἀπολιποπρωτεΐνης Β (ΑpoΒ).3,4 Ἐπιπλέον, ἡ ἐμμηνόπαυση μπορεῖ νὰ συσχετίζεται μὲ μείωση τῆς χοληστερόλης ὑψηλῆς πυκνότητας λιποπρωτεϊνῶν
(HDL-X),4 κυρίως λόγῳ τῆς μείωσης τοῦ ὑποκλάσματος 2 τῆς HDL-X (HDL2-X),4 ἂν καὶ ὁρισμένες
μελέτες, ὅπως ἡ Framingham Offspring Study, δὲν
βρῆκαν διαφορὰ στὶς συγκεντρώσεις τῆς HDL-X
μεταξὺ πρo- καὶ μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν.3
Ἐπιπλέον, ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι, σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἡ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ λίπους

καὶ ἡ τροποποίηση τῆς κατανομῆς του, σύμφωνα
μὲ τὸ ἀνδρικὸ πρότυπο (ὑψηλότερη ἀναλογία λιπώδους ἱστοῦ μέσης πρὸς ἰσχίου), συνδέεται μὲ
μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακῆς νόσου σὲ
σύγκριση μὲ τὶς προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.5
Δὲν εἶναι σαφές, ἐὰν αὐτὴ ἡ αὔξηση τοῦ κινδύνου ΚΑΝ (ὀφειλόμενη κυρίως στὶς διαφορὲς τῶν
συγκεντρώσεων τῶν λιποπρωτεϊνῶν τοῦ πλάσματος) εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐμμηνόπαυσης αὐτῆς
καθ’ ἐαυτῆς ἢ τῆς διαδικασίας τῆς γήρανσης.6
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ λιποπρωτεΐνη (a)
[Lp(a)], ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὡς ἀνεξάρτητος παράγοντας κινδύνου γιὰ ΚΑΝ.7,8 Τὸ μόριο τῆς Lp(a)
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα LDL-σωματίδιο, συνδεδεμένο μὲ ὁμοιοπολικὸ δεσμὸ μὲ τὴν ἀπολιποπρωτεΐνη
(α) [Apo(a)] (συγκεκριμένα μὲ ἕναν δισουλφιδικὸ
δεσμὸ σὲ μοριακὴ ἀναλογία 1:1).9 Οἱ συγκεντρώσεις της εἶναι γενετικὰ καθορισμένες, κυρίως ἀπὸ
τὸ γονίδιο τῆς Apo(a) καὶ ὑπάρχει μεγάλη ἑτερογένεια τόσο σὲ ἐπίπεδο ἀτόμων ὅσο καὶ μεταξὺ
τῶν πληθυσμῶν. Οἱ συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) στὸν
ὀρὸ καθορίζονται ἀπὸ τὴν «de novo» ἡπατικὴ
σύνθεση, παρὰ ἀπὸ τὴ σύνδεση μὲ τὸν ἡπατικὸ
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LDL-ὑποδοχέα.9 Ἡ Lp(a) ἐμπλέκεται σὲ θρομβωτικὲς καὶ ἀθηρογόνες διαδικασίες.10 Εἶναι δομικὰ ὁμόλογη μὲ τὸ πλασμινογόνο, τὸ ὁποῖο εἶναι
ἕνας βασικὸς παράγοντας τῆς ἰνωδόλυσης, ἂν καὶ
δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἰνωδολυτικὴ δραστηριότητα.11 Ἡ ὑποκείμενη παθογένεια, ποὺ συνδέει
τὴν Lp(a) μὲ τὴν ἀθηροσκληρωτικὴ νόσο, περιλαμβάνει τὴ συσχέτιση τῶν περιοχῶν kringle (τοῦ
μορίου της) μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν λείων
μυϊκῶν κυττάρων [Kringle- (6-7)], τὸν σχηματισμὸ
ἀφρωδῶν κυττάρων [Kringle (7-8)] καὶ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀγγειογένεσης [Kringle (9-10)].12 Ἐπιπλέον, ὀξειδωτικοὶ παράγοντες, ὅπως εἶναι τὸ
ὀξειδωμένο φωσφολιπίδιο (OxPL), μη-ὁμοιοπολικὰ συνδεδεμένο μὲ τὴν ApοΒ-100, θεωροῦνται
ὡς βασικοὶ διαμεσολαβητὲς τοῦ ρόλου τῆς Lp(a)
στὴν ἀθηροσκληρωτικὴ διαδικασία.12 Ὡστόσο,
παρὰ τὴν ἀνεξάρτητη συσχέτιση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) μὲ αὐξημένο ἐπιπολασμὸ ΚΑΝ,
λίγες μελέτες ἔχουν ἀξιολογήσει τὸ ρόλο της στὸν
σχετιζόμενο μὲ τὴν ἐμμηνόπαυση καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο, ἐξετάζοντας διαφορὲς μεταξὺ τῶν προκαὶ μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν.13-19
Ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἀφηγηματικῆς ἀνασκόπησης εἶναι νὰ ἀναφερθεῖ στὸ ρόλο τῆς Lp(a) στὴν
αὔξηση τοῦ κινδύνου καρδιαγγειακῆς νόσου σὲ
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἐπικεντρώνοντας
στὶς παρελθοῦσες, τὶς τρέχουσες καὶ τὶς ἀναδυόμενες θεραπευτικὲς στρατηγικές.

2. Ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα γιὰ τὴν Lp(a)
ὡς παράγοντα κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὴ
νόσο
Σὲ γενικὲς γραμμές, ὑπάρχει μιὰ συνεχὴς καὶ
ἀνεξάρτητη συσχέτιση μεταξὺ τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) καὶ τοῦ κινδύνου ΚΑΝ. Μία ἀπὸ
τὶς μεγαλύτερες μελέτες, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν
2.047 ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο (ἱστορικὸ θανατηφόρου ἢ μὴ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου)
καὶ 3.921 μάρτυρες, ἐξέτασε τὴ συσχέτιση μεταξὺ
τῶν ἐπιπέδων τῆς Lp(a) καὶ τοῦ ΚΑΝ. Σὲ σύγκριση
μὲ τὶς χαμηλὲς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) (δηλαδὴ
<5 mg/dl), ὁ σχετικὸς κίνδυνος [Odds Ratio (OR)]
γιὰ ΚΑΝ ἦταν 1,27 [95% διάστημα ἐμπιστοσύνης
(ΔΕ): 1,11-1,45], 1,39 (95% ΔΕ: 1,22-1,57) καὶ 1,77
(95% ΔΕ: 1,57-1,99) γιὰ τὶς μέσες συγκεντρώσεις
τῶν 84 mg/dl, 171 mg/dl καὶ 383 mg/dl, ἀντίστοιχα. Παρατηρήθηκε μικρὴ ἢ καθόλου συσχέτιση
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μεταξὺ τῆς Lp(a) καὶ τῶν κλασικῶν παραγόντων
κινδύνου, ὅπως ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ κάπνισμα, ἡ
ὁλικὴ χοληστερόλη καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση.20 Μιὰ
προηγούμενη μετα-ανάλυση προοπτικῶν μελετῶν ἔδειξε ὅτι ὁ σχετικὸς κίνδυνος [Relative Risk
(RR)], γιὰ τὰ ἄτομα μὲ συγκεντρώσεις Lp(a) στὸ
ἄνω τριτημόριο τῆς ἀρχικῆς τιμῆς (~100 mg/dl),
ἦταν 1,6 (95% ΔΕ: 1.4-1.8) σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἄτομα ποὺ εἶχαν Lp(a) στὸ κάτω τριτημόριο (~5 mg/
dl). Σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη, οἱ συγκεντρώσεις τῆς Lp(a)
εἶχαν ἐξίσου μικρὴ συσχέτιση μὲ παραδοσιακοὺς
παράγοντες κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.8 Σὲ μιὰ προηγούμενη ἀναδρομικὴ μελέτη, οἱ
ἀσθενεῖς μὲ συγκεντρώσεις Lp(a) 206,8±47,1 mg/dl
διέτρεχαν 6-πλάσιο κίνδυνο γιὰ τουλάχιστον ἕνα
καρδιαγγειακὸ σύμβαμα, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν συγκεντρώσεις Lp(a) 32,2±4,8 mg/
dl21. Μιὰ πρόσφατη μετα-ανάλυση τῶν μελετῶν
ἀσθενῶν-μαρτύρων καὶ τῶν προοπτικῶν μελετῶν
ἔδειξε ὅτι ἡ Lp(a) ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητο παράγοντα κινδύνου γιὰ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, κυρίως
σὲ ἀσθενεῖς ἡλικίας κάτω τῶν 55 ἐτῶν. Ἡ συνολικὴ ἐκτίμηση τῶν OR γιὰ τὴν ὑψηλὴ σὲ σύγκριση
μὲ τὴ χαμηλὴ συγκέντρωση Lp(a) ἦταν 1,41 (95%
CΙ 1.26-1.57) γιὰ τὶς μελέτες ἀσθενῶν-μαρτύρων
καὶ 1,29 (95% CΙ 1,06-1,58) γιὰ τὶς προοπτικὲς μελέτες.22
Οἱ συστάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας
Ἀθηροσκλήρωσης (EAS) τὸ 2010, ποὺ ἑστιάζουν
στὸ ρόλο τῆς Lp(a) ὡς παράγοντα κινδύνου γιὰ
ΚΑΝ, προτείνουν τὴ μέτρηση τῆς Lp(a), σὲ ἀσθενεῖς μὲ πρώιμη ΚΑΝ, οἰκογενῆ ὑπερχοληστερολαιμία (ΟΥ), οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ πρώιμης ΚΑΝ
ἢ/καὶ αὐξημένα ἐπίπεδα Lp(a), ὑποτροπιάζουσα
ΚΑΝ παρὰ τὴ θεραπεία μὲ στατῖνες καὶ αὐξημένο
κίνδυνο θανατηφόρου ἢ μὴ καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου (≥3% σύμφωνα μὲ τὸ SCORE). Σύμφωνα
μὲ τὶς ὁδηγίες αὐτές, ἕνα ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο τῆς
Lp(a) θεωρεῖται κάτω ἀπὸ τὸ 80ο ἑκατοστημόριο
ἢ λιγότερο ἀπὸ 50 mg/dl.23 Σύμφωνα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Καρδιολογίας (ESC) καὶ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς EAS γιὰ τὴ διαχείριση
τῶν δυσλιπιδαιμιῶν, ὁ ἔλεγχος γιὰ τὴν Lp(a) συνιστᾶται, ἐπίσης, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο
ΚΑΝ ἢ μὲ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ πρώιμης ΚΑΝ.24
Ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Κλινικῶν Ἐνδοκρινολόγων (AACE) δὲν συνιστᾶ καθολικὸ προσυμπτωματικὸ ἔλεγχο γιὰ τὴν Lp(a). Ἀντ᾿ αὐτοῦ, θεωροῦν
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ὅτι εἶναι χρήσιμο σὲ λευκοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο ἢ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεξήγητο οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ πρώιμης ΚΑΝ.25 Ἐπιπλέον, οἱ
πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες σὲ παιδιὰ καὶ
ἐφήβους μὲ οἰκογενῆ ὑπερχοληστερολαιμία (ΟΥ)
προτείνουν τὴ μέτρηση τῆς Lp(a) γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ κινδύνου, ἰδιαίτερα σὲ περιπτώσεις μὲ
θετικὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ γιὰ πρόωρο θάνατο ἀπὸ ΚΑΝ (ἀκόμη καὶ σὲ μέτρια ὑπερχοληστερολαιμία).26
Οἱ συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) φαίνεται νὰ εἶναι
δύο ἕως τρεῖς φορὲς ὑψηλότερες στοὺς μαύρους
σὲ σύγκριση μὲ τοὺς λευκοὺς καὶ τοὺς ἱσπανόφωνους.27-29 Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπίδραση τῆς ἐθνικότητας, γιὰ τὴ σύνδεση τῆς Lp(a) μὲ τὸν κίνδυνο
καρδιαγγειακῆς νόσου, ὑπάρχει μιὰ συνεχὴς συσχέτιση, τόσο σὲ μαύρους [σχετικὸς κίνδυνος (HR)
1,49 (95% ΔΕ: 1,9-2,4)] ὅσο καὶ σὲ λευκοὺς (HR:
1,22. 95% ΔΕ: 1,02-1,45). Ὅταν τὸ ἐπίπεδὸ τῶν 50
mg/dl χρησιμοποιεῖται ὡς ὅριο γιὰ τὸν καθορισμὸ
τοῦ κινδύνου ΚΑΝ, αὐτὸ μπορεῖ νὰ συσχετιστεῖ
μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο σὲ ὅλες τὶς φυλὲς (HR: 1,67 γιὰ
τοὺς μαύρους, 1,82 γιὰ τοὺς λευκοὺς καὶ 2,37 γιὰ
τοὺς Ἱσπανόφωνους), ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Κινέζους.
Χαμηλότερα ὅρια, ὅπως 30 mg/dl σχετίζονται μὲ
ὑψηλότερο κίνδυνο ΚΑΝ μόνο στοὺς μαύρους.30
Οἱ γονιδιακοὶ πολυμορφισμοὶ τῆς Apo(a) φαίνεται νὰ εὐθύνονται ἐν μέρει γι’ αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς
καὶ φυλετικὲς διαφορὲς.28
Ὅσον ἀφορᾶ στὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο
φύλων, τὰ δεδομένα ἀπὸ μεγάλες ἐπιδημιολογικὲς
μελέτες, ὅπως ἡ Framingham Offspring, δὲν ἔδειξαν σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.18 Ὡστόσο, ἡ σχέση μεταξὺ τῶν ἐπιπέδων
τῆς Lp(a) καὶ τοῦ κινδύνου ΚΑΝ παρατηρήθηκε
μόνο γιὰ τοὺς ἄνδρες, ποὺ δείχνει ὅτι τὰ αὐξημένα
ἐπίπεδα Lp(a) μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἀνεξάρτητος
προγνωστικὸς δείκτης τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο σὲ ἄνδρες.31 Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ ἄλλες μελέτες.32 Ἡ ἔλλειψη προγνωστικῆς ἀξίας τῆς Lp(a) στὶς γυναῖκες μπορεῖ
νὰ ὀφείλεται στὸ χαμηλὸ ἀριθμὸ τῶν γυναικῶν,
ποὺ ἐμφάνισαν ΚΑΝ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες στὶς
μελέτες αὐτὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου μπορεῖ νὰ ἀντανακλᾶ περισσότερο ἕνα ζήτημα ἀνάλυσης δύναμης
(power analysis) τῆς μελέτης παρὰ μία πραγματικὴ διαφορὰ στὴν προγνωστικὴ ἀξία. Παρ’ ὅλα
αὐτά, τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴ Women’s Health Study
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(προοπτικὴ μελέτη, 27.791 φαινομενικὰ ὑγιῶν
γυναικῶν, μέσης ἡλικίας 54,2 χρόνια), ἔδειξαν
ὅτι οἱ γυναῖκες μὲ συγκεντρώσεις Lp(a) ≥44 mg/
dl εἶχαν 1,5 φορὲς (95% ΔΕ: 1,21-1,79) περισσότερες πιθανότητες νὰ ἀναπτύξουν καρδιαγγειακὰ
συμβάματα σὲ σύγκριση μὲ αὐτὲς ποὺ εἶχαν Lp(a)
≤3,4 mg/dl. Αὐτὴ ἡ συσχέτιση ἦταν ἀνεξάρτητη
τῶν παραδοσιακῶν παραγόντων κινδύνου ΚΑΝ
[ἡλικία, φυλή, σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), ἀρτηριακὴ πίεση, ὁλικὴ χοληστερόλη, HDL-X], ἀλλὰ
ἦταν ἰσχυρότερη στοὺς ἀσθενεῖς μὲ LDL-X >121
mg/dl.33 Ὑπάρχουν ἀντικρουόμενα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο τῶν Αpo(a) ἰσομορφῶν.31,33
Οἱ περισσότερες μελέτες δείχνουν, ὅτι οἱ συγ
κεντρώσεις τῆς Lp(a) δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν
ἡλικία,18,21 ἐνῶ ἄλλες ἔχουν διαπιστώσει ὅτι αὐξάνονται μὲ τὴν ἡλικία, πιὸ ἐμφανῶς στὶς γυναῖκες
ἀπὸ τοὺς ἄνδρες, εἰδικὰ μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 50
ἐτῶν.34 Ἡ Lp(a) ἀκολουθεῖ τὴν κατανομὴ τῶν
συγκεντρώσεων τῆς ΟΧ.33 Παλαιότερες μελέτες,
ὅπως ἡ Framingham, δὲν βρῆκαν συσχέτιση μὲ τὴν
ΟΧ ἢ LDL-X, ἐνῶ μία μελέτη βρῆκε μιὰ ἀρνητικὴ
συσχέτιση μεταξὺ τῆς Lp(a) καὶ τῶν ἐπιπέδων τῶν
τριγλυκεριδίων στὰ δύο φῦλα.18 Ὁ δείκτης μάζας
σώματος (ΔΜΣ), τὸ ἀλκοὸλ καὶ τὸ κάπνισμα δὲν
ἐπηρεάζουν τὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a).18 Ὑπάρχουν ἀντικρουόμενα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίδραση τοῦ ΣΔ στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a).21,31

3. Ἐμμηνόπαυση καὶ Lp(a): ὑπάρχει κά
ποια σχέση;
Οἱ περισσότερες μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ
μετάβαση στὴν ἐμμηνόπαυση συνοδεύεται ἀπὸ
μεταβολὴ σὲ ἕνα περισσότερο ἀθηρογόνο λιπιδαιμικὸ προφίλ, τὸ ὁποῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς αὐξημένες συγκεντρώσεις τῆς ΟΧ, LDL-X, ApoΒ καὶ
τριγλυκεριδίων, καὶ πιθανὰ τὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς HDL2-Χ,3,4 περιλαμβάνει ἐπίσης τὴν
αὔξηση τῶν ἐπιπέδων τῆς Lp(a).34-36 Αὐτὸ συμβάλλει σὲ ἕνα δυνητικὰ ὑψηλότερο ἀθηρωματικὸ
κίνδυνο στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς σὲ σύγκριση μὲ
τὶς προ-εμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ ἄλλους παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.18,21,34 Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι, σὲ περιπτώσεις
χειρουργικῆς ἐμμηνόπαυσης, παρατηρεῖται ἤδη
σημαντικὴ αὔξηση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a)
τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ΘΟΥ.36 Ὡστόσο, λίγες μελέτες ἔχουν ἄμεσα συγκρίνει τὶς συγκεντρώσεις τῆς
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Lp(a) μεταξὺ τῶν προ- καὶ μετα-εμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν.13-19 Στὴν πλειοψηφία τῶν μελετῶν,
οἱ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες εἶχαν ὑψηλότερα ἐπίπεδα Lp(a) σὲ σύγκριση μὲ τὶς προ-εμμηνοπαυσιακές,13-17 καθὼς καὶ μὲ τὶς περι-εμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.13-15 Ἔχει, ἐπίσης, ἀναφερθεῖ μία
αὔξηση τῶν ἐπιπέδων τῆς Lp(a) κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς μετάβασης στὴν ἐμμηνόπαυση.13 Σὲ αὐτὴ τὴ
μελέτη, οἱ περι-εμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ 3-6
μῆνες ἀμηνόρροια εἶχαν ὑψηλότερα ἐπίπεδα Lp(a)
ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες γυναῖκες μὲ ἔμμηνο ρύση.13 Οἱ
συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) τείνουν νὰ εἶναι ἀκόμη
ὑψηλότερες σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ
ὑπερχοληστερολαιμία σὲ σύγκριση μὲ προ- ἢ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ποὺ εἶχαν φυσιολογικὲς συγκεντρώσεις τῆς LDL-X, γεγονὸς ποὺ δείχνει τὴ σημασία μέτρησης τῆς Lp(a) στὴν πρώτη
ὁμάδα.16 Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ μιὰ μελέτη, ὁ
ἰσχυρότερος ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς δείκτης
στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) ἦταν ἡ ἐμμηνοπαυσιακὴ κατάσταση στὶς γυναῖκες καὶ ἡ ἀναλογία
μέσης-ἰσχίων στοὺς ἄνδρες.37 Πρέπει νὰ τονιστεῖ
ὅτι τὰ δεδομένα, γιὰ ὑψηλότερες συγκεντρώσεις
Lp(a) στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς σὲ σύγκριση μὲ τὶς
προ-εμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, προέρχονται κυρίως ἀπὸ μελέτες μὲ μικρὸ ἀριθμὸ συμμετεχόντων.
Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν μερικὲς συγκριτικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔδειξαν σημαντικὴ
διαφορὰ στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) μεταξὺ
προ- καὶ μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν, παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι παρατηρήθηκαν ἐλαφρῶς (8%)
ὑψηλότερες συγκεντρώσεις Lp(a) μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση.18 Σὲ μιὰ πιὸ πρόσφατη μελέτη σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ, δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ μεταξὺ προ- καὶ
μετεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν ὅσον ἀφορᾶ στὶς
συγκεντρώσεις τῆς Lp(a).19 Εἰδικότερα, ὁ σχετικὸς
κίνδυνος (OR) γιὰ ἐπίπεδα Lp(a) ὀροῦ >35 mg/
dl ἦταν 5,85 σὲ προεμμηνοπαυσιακὲς καὶ 5,08 σὲ
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες μὲ ΣΔ σὲ σύγκριση
μὲ τὶς γυναῖκες χωρὶς ΣΔ, μετὰ ἀπὸ διόρθωση γιὰ
τὴν ἡλικία καὶ τὸ ΔΜΣ.19
Αὐτὸ ποὺ εἶναι πραγματικὰ σημαντικό, εἶναι ἂν ἡ Lp(a) ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητο παράγοντα
κινδύνου ἐμφάνισης ΚΑΝ στὶς γυναῖκες μετὰ τὴ
μετάβαση στὴν ἐμμηνόπαυση. Σὲ μιὰ μεγάλη μελέτη, ποὺ συμπεριέλαβε 2.763 μετεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες μὲ στεφανιαία νόσο, ἡλικίας κάτω τῶν
80 ἐτῶν, ὁ σχετικὸς κίνδυνος (HR) γιὰ ἐκεῖνες στὸ
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δεύτερο (7,1 ἕως 25,3 mg/dl), τρίτο (25,4 ἕως 54,9
mg/dl) καὶ τέταρτο (55-236 mg/dl) τεταρτημόριο
τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) ἦταν 1,01, 1,31 καὶ
1,54 ἀντίστοιχα, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πρῶτο τεταρτημόριο (<7 mg/dl) μετὰ ἀπὸ πολυπαραγοντικὴ
διόρθωση, δείχνοντας ὅτι ἡ Lp(a) εἶναι ἀνεξάρτητος παράγοντας κινδύνου γιὰ ὑποτροπιάζοντα
στεφανιαῖα συμβάματα σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς
γυναῖκες.38 Σὲ ἄλλη μελέτη, οἱ μετεμμηνοπαυσια
κὲς γυναῖκες, μὲ ἀγγειογραφικὰ ἀποδεδειγμένη
στεφανιαία νόσο, εἶχαν ὑψηλότερες συγκεντρώσεις Lp(a), σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνες χωρὶς ἀγγειακὴ
ἀπόφραξη. Εἰδικότερα, ἦταν δύο φορὲς ὑψηλότερη σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀπόφραξη ἑνὸς ἀγγείου καὶ
τρεῖς φορὲς ὑψηλότερη σὲ αὐτὲς ποὺ εἶχαν ἀπόφραξη πολλαπλῶν ἀγγείων.39 Ὡστόσο, μιὰ ἄλλη
μελέτη ἀπέτυχε νὰ δείξει συσχέτιση μεταξὺ τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) καὶ τῆς ἐμφάνισης ἐπασβεστώσεων στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα σὲ ἀσυμπτωματικὲς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.40
Πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οἱ παραπάνω μελέτες δὲν συμπεριέλαβαν ὁμάδα προεμμηνοπαυσιακῶν γυναικῶν γιὰ σύγκριση.

4. Οἱ θεραπευτικὲς στρατηγικὲς
Ἂν καὶ οἱ συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) εἶναι καθορισμένες γενετικὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ [κυρίως
ἀπὸ τὶς Apo(a) ἰσομορφὲς] καὶ ἡ παρέμβαση στὸν
τρόπο ζωῆς δὲν ἔχει καμία ἐπίδραση σὲ αὐτὲς24
[ὑπάρχουν ἀμφιλεγόμενες μελέτες γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς ἄσκησης στὰ ἐπίπεδα τῆς Lp(a)],41,42 παρ’
ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν ἀρκετὲς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις, ποὺ μποροῦν νὰ τίς μειώσουν. Πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι, παρὰ τὴ σημασία τῆς Lp(a) στὴ διαδικασία τῆς ἀθηροσκλήρωσης καὶ τὴν ἀνάπτυξη
ΚΑΝ, δὲν ὑπάρχει σήμερα ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγὴ
μὲ ἀποδεδειγμένη μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου μέσῳ μιᾶς σημαντικῆς μείωσης τῶν συγ
κεντρώσεων τῆς Lp(a) (Πίνακας 1).
4.1. Ὁρμονικὴ θεραπεία ὑποκατάστασης (ΘΟΥ)
Ὑπάρχουν δεδομένα, ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ
μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς Lp(a) μετὰ ἀπὸ ΘΟΥ,
ποὺ κυμαίνεται μεταξὺ 19,9% καὶ 44%.15,38,43-46 Οἱ
περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες χρησιμοποίη
σαν συζευγμένα οἰστρογόνα [congucated equine
estrogen (CEE)] σὲ συνδυασμὸ μὲ μεδροξυπρογεστερόνη [medroxyprogesterone acetate (ΜΡΑ)] ἢ
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διϋδρογεστερόνη. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἀρχικὰ ὑψηλὲς
συγκεντρώσεις Lp(a) φαίνεται νὰ ὠφελήθηκαν
περισσότερο, σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν
ἀρχικὰ χαμηλὲς τιμὲς.38,43 Ὡστόσο, ὁρισμένες μελέτες δὲν ἔδειξαν καμία ἐπίδραση τῆς ΘΟΥ στὶς συγ
κεντρώσεις τῆς Lp(a) καὶ συγκεκριμένα ἡ χρήση
τῆς διαδερμικῆς οἰστραδιόλης σὲ συνδυασμὸ μὲ
ΜΡΑ.15,45 Ἡ ὑπεροχὴ τῆς λήψης οἰστρογόνων ἀπὸ
τοῦ στόματος, ἔναντι τῆς διαδερμικῆς λήψης στὴν
ἐλάττωση τῶν ἐπιπέδων τῆς Lp(a), ἔχει ἐπίσης καταδειχθεῖ σὲ προηγούμενες συγκριτικὲς μελέτες.15
Μιὰ παλαιότερη μετα-ανάλυση (ποὺ συμπεριέλαβε μελέτες ΘΟΥ, ποὺ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὸ 1974
ἕως τὸ 2000) ἔδειξε ὅτι ὁ τύπος τοῦ οἰστρογόνου
καὶ ἡ ὁδὸς χορήγησης ἐπηρεάζει τὸ μέγεθος μείωσης τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a), τὸ ὁποῖο εἶναι
μεγαλύτερο μὲ τὴ λήψη CEE (ἀπὸ τοῦ στόματος)
καὶ μικρότερο μὲ τὴν διαδερμικὴ οἰστραδιόλη.
Εἰδικότερα, φαίνεται ὅτι ἡ λήψη CEE συνοδεύεται ἀπὸ μέση μείωση κατὰ 23,9% (μὲ τὴ δόση τῶν
0,625 mg/ἡμέρα) ἢ 24,3% (μὲ τὴ δόση τῶν 1,25
mg/ἡμέρα), ἡ λήψη 17β-οἰστραδιόλης ἀπὸ τοῦ
στόματος μὲ μείωση κατὰ 12,9% (μὲ τὴ δόση τῶν
2 mg/ἡμέρα) καὶ τῆς διαδερμικῆς 17β-οἰστραδιόλης κατὰ 6%.47 Ἡ προσθήκη τοῦ προγεσταγόνου
φαίνεται νὰ αὐξάνει περαιτέρω αὐτὲς τὶς μειώσεις (ἡ μεγαλύτερη ἐπίδραση παρατηρήθηκε μὲ
τὴ νορεθιδρόνη)47 ἢ νὰ μὴν ἔχει καμία ἐπίδραση.46
Μιὰ ἄλλη μετα-ανάλυση ἔδειξε μέση μείωση κατὰ
25% (95% ΔΕ: 17,1-32,9) τῶν συγκεντρώσεων τῆς
Lp(a) μὲ τὴ ΘΟΥ (γενικά), μὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος παράγοντες νὰ ἔχουν περισσότερο εὐεργετικὰ
ἀποτελέσματα.48 Ἡ προκαλούμενη ἐλάττωση τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) μὲ τὴ ΘΟΥ φαίνεται νὰ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δόση τοῦ οἰστρογόνου, ἀφοῦ
ἡ συμβατικὴ θεραπεία (2 mg 17β-οἰστραδιόλης/
ἡμέρα) προκαλεῖ μεγαλύτερη μείωση σὲ σύγκριση
μὲ τὴ χαμηλὴ δόση (1 mg 17β-οἰστραδιόλης/ἡμέρα).46,49 Μιὰ πιθανὴ ἐξήγηση τῆς ἐπίδρασης τῆς
ΘΟΥ ἐπὶ τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) φαίνεται
νὰ εἶναι ἡ ἀνασταλτικὴ δράση τῶν οἰστρογόνων
στὴν ἔκφραση τοῦ γονιδίου τῆς Apo(a).50 Πράγματι, φαίνεται ὅτι ἡ θεραπεία μὲ οἰστρογόνα προκαλεῖ μείωση στὸ ρυθμὸ παραγωγῆς τῆς Apo(a),
χωρὶς καμία ἐπίδραση στὸ ρυθμὸ καταβολισμοῦ
της.51
Γενικά, δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ μείωση τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a), μέσῳ τῆς ΘΟΥ, μπορεῖ
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νὰ συμβάλει στὴ μείωση τῆς ἐπίπτωσης καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων. Στοιχεῖα ἀπὸ τὴ μελέτη
Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
(HERS), μιὰ τυχαιοποιημένη ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο μελέτη δευτερογενοῦς πρόληψης,
ποὺ συμπεριέλαβε 2.763 μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες (μέσης ἡλικίας 66,7 ἐτῶν), ἔδειξε ὅτι ἡ ΘΟΥ
(0,625 mg CEE σὲ συνδυασμὸ μὲ MPA 2,5 mg/
ἡμέρα) ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) κατὰ 15±5 mg/dl.38 Σὲ σύγκριση μὲ τὸ χαμηλότερο τεταρτημόριο τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) (<7 mg/dl), οἱ γυναῖκες στὸ
ὑψηλότερο τεταρτημόριο (>55 mg/dl) διέτρεχαν
κατὰ 54% αὐξημένο κίνδυνο πρωτογενῶν στεφανιαίων συμβαμάτων. Ἡ μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) συσχετίστηκε μὲ μειωμένο κίνδυνο
ἐμφάνισης ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου (HR:
0,46, 95% ΔΕ: 0,25-0,85), ἀλλὰ ὄχι θανάτου ἀπὸ
ΚΑΝ. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ἡ ἀνάλυση τῶν ὑποομάδων ἔδειξε ὅτι οἱ ἀρχικὲς τιμὲς τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) τροποποιοῦσαν τὴν ἐπίδραση τῆς
ΘΟΥ ἐπὶ τοῦ κινδύνου ΚΑΝ. Εἰδικότερα, οἱ γυναῖκες μὲ ἐπίπεδα Lp(a) στὸ ὑψηλότερο τεταρτημόριο ὠφελήθηκαν περισσότερο σὲ σύγκριση μὲ
ἐκεῖνες ποὺ βρίσκονταν στὸ χαμηλότερο [HR: 0,78
(95% ΔΕ: 0,52-1,18) καὶ 1,49 (95% ΔΕ: 0,97-2,26),
ἀντίστοιχα].38 Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ΘΟΥ μπορεῖ,
ἐπίσης, νὰ βελτιώσει τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία
καὶ ἡ βελτίωση αὐτὴ φαίνεται νὰ πραγματοποιεῖται ἐν μέρει μέσῳ τῆς μείωσης τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a).52 Πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι ἡ αὔξηση
τοῦ ΚΑΝ κινδύνου ἀνὰ τεταρτημορίο Lp(a) στὴ
μελέτη HERS παρατηρήθηκε μόνο στὶς γυναῖκες
ποὺ δὲν λάμβαναν ΘΟΥ.38 Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε
ἀπὸ ἄλλη μελέτη, στὴν ὁποία ὁ HR γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα σὲ ἄτομα μὲ συγ
κεντρώσεις Lp(a) στὸ ὑψηλότερο τεταρτημόριο
σὲ σύγκριση μὲ τὸ χαμηλότερο ἦταν 1,8 μόνο στὶς
γυναῖκες χωρὶς ΘΟΥ (χωρὶς νὰ φανεῖ διαφορὰ σὲ
αὐτὲς ποὺ ἦταν σὲ ΘΟΥ), μετὰ τὴν προσαρμογὴ
γιὰ τοὺς κοινοὺς παράγοντες καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου.53 Τὰ εὑρήματα αὐτὰ δείχνουν ὅτι ἡ πιθανὴ συσχέτιση τῶν ὑψηλῶν συγκεντρώσεων τῆς
Lp(a) μὲ αὐξημένο κίνδυνο ΚΑΝ τροποποιεῖται
μὲ τὴν ΘΟΥ.
4.2. Τιμπολόνη
Ἡ τιμπολόνη εἶναι ἕνα συνθετικὸ στεροειδές,
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Πίνακας 1.Διαθέσιμες θεραπεῖες γιὰ τὴ μείωση τῆς Lp(a)
Θεραπευτικὲς
ἐπιλογὲς

Δοσολογίες

Θεραπεία Ὁρμονικῆς CEE 0,625 mg/ἡμέρα
Ὑποκατάστασης
CEE 1,25 mg/ἡμέρα
(ΘΟΥ)
Ἀπὸ τοῦ στόματος 17β-οἰστραδιόλη 2 mg/ἡμέρα
Διαδερμικὴ 17β-οἰστραδιόλη

Ποσοστιαία
μείωση τῆς Lp(a)
23,9%
24,3%
12,9-44%

Μηχανισμοί δράσης
• Ἀνασταλτική ἐπίδραση τῶν οἰστρογόνων
στὴν ἔκφραση τοῦ Αpο(a) γονιδίου

6%

Τιμπολόνη

2,5 mg/ἡμέρα

26-48%

• Ἄμεση ἐπίδραση τοῦ Αpo(a) γονιδίου ἐπὶ
τοῦ στοιχείου ἀπάντησης στὰ οἰστρογόνα
(estrogen response element)
• Ἄμεσος ρόλος μέσῳ τῶν ἀνδρογονικῶν
ἰδιοτήτων (ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν οἰστρογονικὴ δράση)

Νιασίνη

1-3 g/ ἡμέρα

7-40%

• Μείωση κινητοποίησης ἐλευθέρων
λιπαρῶν ὀξέων ἀπὸ τὸν λιπώδη ἱστό,
τὸ ὁποῖο ἐξασθενεῖ τὴν ἡπατικὴ σύνθεση
τῆς ΑpοΒ
• Ὑποβάθμιση λιποπρωτεϊνῶν ποὺ περιέχουν ApoB
• Ἀναστολὴ τῆς διακυλογλυκερόλης ἀκυλοτρανσφεράσης-2

Στατίνες

Ποικιλία σκευασμάτων,
συνήθως10-40 mg/ ἡμέρα

6-22% ἢ καμία
ἐπίδραση

• Χαμηλή διαθεσιμότητα ὑποστρωμάτων γιὰ
σύνθεση Lp(a) μέσῳ μείωσης τῆς LDL-Χ
καί ὡς ἐκ τούτου καὶ τῆς ΑpοΒ

Ἀναστολεῖς
PCSK-9
Alirocumab

150 mg/2 ἑβδομάδες

30%

140 mg/2 ἑβδομάδες
420 mg/4 ἑβδομάδες

29,5%
24,5%

• Αὐξημένη κάθαρση τῆς Lp(a) ἀπὸ τὸν
ὑποδοχέα τῆς LDL-Χ [Ὁμόλογα LDL-Χ
καὶ Lp(a)]
• Χαμηλὴ διαθεσιμότητα ὑποστρωμάτων γιὰ
σύνθεση Lp(a) μέσῳ μείωσης τῆς LDL-Χ
καί, ὡς ἐκ τούτου καὶ τοῦ ΑpοΒ

Mipomersen

200 mg/ἑβδoμάδα

26,4%

• Χαμηλή διαθεσιμότητα ApoB

Lomitamide

5 - 60 mg/ ἡμέρα

17-19%

• Χαμηλή διαθεσιμότητα ΑpoB

Ἀναστολεῖς-CETP

Anacetrapib 10-300 mg/ἡμέρα
Evacetrapib 30-500 mg/ἡμέρα

Eprotirome

25-200 μg/ ἡμέρα

27-43%

• Πρὸς τὰ πάνω ρύθμιση τῶν LDL ὑποδοχέων

Lp(a) ἀφαίρεση

Ἑβδομαδιαίως ἤ ἀνά
2 ἑβδομάδες

50-75%

• Ἀφαίρεση τῶν λιποπρωτεϊνῶν ποὺ περιέχουν ApoB

Evolocumab

17%

• Μειωμένη ροὴ χοληστερόλης στις λιποπρωτεΐνες ποὺ περιέχουν ΑpοΒ
• Μειωμένη ἡπατικὴ ἔκφραση PCSK9
• Αὐξημένη περιεκτικότητα LDL ὑποδοχέων
στὴν πρωτεΐνη

Συντομογραφίες: Apo(a): ἀπολιποπρωτεΐνη(a), ΑpοΒ: ἀπολιποπρωτεΐνηΒ, CEE: συζευγμένο οἰστρογόνο, CETP: πρωτεΐνη
μεταφορᾶς χοληστερολικοῦ-ἐστέρα, LDL-X: χοληστερόλη λιποπρωτεϊνῶν χαμηλῆς πυκνότητας, PCSK-9: proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9.
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ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν
μετεμμηνοπαυσιακῶν συμπτωμάτων καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ οἰστρογονικές, προγεσταγονικὲς
καὶ ἀνδρογονικὲς ἰδιότητες.54 Ἡ ἐπίδρασή της
στὸν μεταβολισμό τῶν λιπιδίων συνίσταται σὲ
ἐλάττωση τῶν συγκεντρώσεων τῶν τριγλυκεριδίων καὶ τῆς HDL-X (22% καὶ 25%, ἀντίστοιχα)
καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ τῆς ΟΧ (7,4%).47 Ὅσον
ἀφορᾶ στὴν Lp(a), οἱ περισσότερες μελέτες ἔχουν
δείξει μείωση τῶν συγκεντρώσεών της στὸ πλάσμα ἀπὸ τὴ χρήση τῆς τιμπολόνης, ἡ ὁποία κυμαίνεται ἀπὸ 26% ἕως 48%.44,55,56 Ἡ προαναφερθεῖσα
μετα-ανάλυση ἔδειξε μιὰ μέση μείωση τῆς τάξεως
τοῦ 39,2%.47 Μιὰ πιὸ πρόσφατη μετα-ανάλυση
ἐξέτασε τὴν ἐπίδραση τῆς τιμπολόνης στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) καὶ συμπεριέλαβε δεδομένα
ἀπὸ 12 ἐλεγχόμενες μελέτες (τυχαιοποιημένες καὶ
μη-τυχαιοποιημένες). Οἱ συγγραφεῖς κατέληξαν
στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ θεραπεία μὲ τιμπολόνη
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ σημαντικὴ μείωση τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ δόση ἢ τὴ διάρκεια τῆς θεραπείας (μέση μείωση: 25,28%, 95%
CΙ: 36,50-14,06). Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ τιμπολόνη
στὴ συνήθη δόση τῶν 2,5 mg/ἡμέρα συσχετίστηκε
μὲ μιὰ μέση μείωση κατὰ 29% στὶς συγκεντρώσεις
τῆς Lp(a), ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη μείωση μὲ δόσεις <2,5
mg/ἡμέρα ἦταν 17%. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ διάρκεια
τῆς θεραπείας, ἡ λήψη τιμπολόνης γιὰ διάστημα
≥24 μηνῶν ἢ <24 μηνῶν ὁδήγησε σὲ συγκρίσιμες
μειώσεις στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) (26,8% καὶ
23,1%, ἀντίστοιχα).57 Ἄλλες μελέτες ἔχουν δείξει
πολὺ χαμηλότερη (-5%)58 ἢ καθόλου μείωση.59,60
Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι ἡ μείωση μπορεῖ νὰ φανεῖ
ἤδη ἀπὸ τὴ δεύτερη ἑβδομάδα τῆς ἀγωγῆς.49 Οἱ
παρατηρούμενες διαφορὲς στὴ μείωση τῆς Lp(a)
μπορεῖ νὰ ἀποδοθοῦν στὰ διαφορετικὰ ἐπίπεδα
τῆς Lp(a) πρὸ θεραπείας καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες δὲν ἦσαν τυχαιοποιημένες.
Σὲ γενικὲς γραμμές, ἡ τιμπολόνη φαίνεται νὰ
ἐπάγει μεγαλύτερη ἐλάττωση τῆς Lp(a) σὲ σύγκριση μὲ τὴν ΘΟΥ μὲ διαδερμικὰ οἰστρογόνα (50 μg/
ἡμέρα)45,61 καὶ παρόμοια58 ἢ μεγαλύτερη μείωση
ὅταν χρησιμοποιοῦνται οἰστρογόνα ἀπὸ τοῦ στόματος (0,625 mg CEE/ἡμέρα ἢ 2 mg 17β-οἰστραδιόλης/ἡμέρα).44,45,61 Οἱ ἀκριβεῖς μηχανισμοί, μέσῳ
τῶν ὁποίων ἡ τιμπολόνη ἐπάγει τὴ μείωση τῆς
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Lp(a), δὲν ἔχουν ἀποσαφηνιστεῖ. Μπορεῖ νὰ ὑποτεθεῖ, ὅτι ἡ τιμπολόνη δρᾶ, μέσῳ τοῦ στοιχείου
ἀπάντησης (response element), στὰ οἰστρογόνα
τοῦ γονιδίου τῆς Apo(a), μειώνοντας ἔτσι τὴν
ἡπατικὴ παραγωγὴ τῆς Apo(a).62 Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ προταθεῖ ἕνας ἄμεσος ρόλος μέσῳ τῶν
ἀνδρογονικῶν ἰδιοτήτων της (ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν οἰστρογονικὴ δράση της), ἀφοῦ πειραματικὲς
μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ τεστοστερόνη μειώνει,
ἐπίσης, τὴν ἔκφραση τοῦ γονιδίου τῆς Apo(a).63
4.3. Νιασίνη
Ἡ νιασίνη, χορηγούμενη εἴτε ὡς μονοθεραπεία εἴτε ὡς συνδυασμένη θεραπεία μὲ στατῖνες,
μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐλάττωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) τῆς τάξης τῶν 7-40% (20-26% κατὰ
μέσο ὅρο), μὲ δοσο-εξαρτώμενο τρόπο (1-3 g/ἡμέρα), ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐπιδράσεις της στὶς λιπιδαιμικὲς παραμέτρους, κυρίως στὴν HDL-X καὶ
τὰ τριγλυκερίδια.23,64-68 Τὸ μέγεθος τῆς ἐλάττωσης
αὐτῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα πρὸ θεραπείας
καὶ φαίνεται νὰ εἶναι μεγαλύτερο σὲ ὑψηλότερα
ἐπίπεδα.68 Ἐλάττωση ἀκόμη καὶ κατὰ 88% σὲ μιὰ
περίπτωση μὲ πολὺ αὐξημένα ἐπίπεδα Lp(a) ἔχει
ἀναφερθεῖ.69 Ὁ φαινότυπος τῆς Apo(a) φαίνεται
νὰ καθορίζει τὴν ἀπάντηση τῆς Lp(a) στὴ νιασίνη
(εἶναι ὑψηλότερος στὶς περιπτώσεις φαινοτύπου
χαμηλοῦ μοριακοῦ βάρους),64 ἂν καὶ ἄλλες μελέτες δὲν τὸ ἔχουν ἐπιβεβαιώσει.67 Δὲν ἔχουν ἀναφερθεῖ διαφορὲς ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπίδραση τῆς
νιασίνης στὰ ἐπίπεδα τῆς Lp(a) μεταξὺ τῶν δύο
φύλων.
Ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς μείωσης τῆς Lp(a) μὲ
νιασίνη δὲν εἶναι γνωστός. Ἡ ἀναστολὴ τῆς κινητοποίησης τῶν ἐλεύθερων λιπαρῶν ὀξέων ἀπὸ τὸν
λιπώδη ἱστό, ἡ ὁποία ἐλαττώνει τὴν ἡπατικὴ σύνθεση τῆς ApoΒ, ἡ ἀποδόμηση τῶν λιποπρωτεϊνῶν
ποὺ περιέχουν ApoB καὶ ἡ ἀναστολὴ τῆς ἀκυλτρανσφεράσης-2 τῆς διακυλογλυκερόλης (ἕνα βασικὸ ἔνζυμο γιὰ τὴ σύνθεση τῶν τριγλυκεριδίων),
ἀποτελοῦν μερικοὺς ἀπὸ τοὺς πιθανοὺς μηχανισμοὺς μείωσης τῆς Lp(a) ἀπὸ τὴ νιασίνη.70 Μελέτες κινητικῆς τῆς Αpo(a) ἔδειξαν μείωση τόσο στὸ
ρυθμὸ παραγωγῆς ὅσο καὶ στὸ ρυθμὸ καταβολῆς
της.71,72
Μιὰ μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ἐλεγχόμενων μελετῶν73 ἔδειξε ὅτι ἡ θεραπεία μὲ νιασίνη
σχετίζεται μὲ σημαντικὴ ἐλάττωση τοῦ σχετικοῦ

346

κινδύνου γιὰ μείζονα στεφανιαία συμβάματα
κατὰ 25% (95% ΔΕ: 13-35), τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων κατὰ 26% (95% ΔΕ: 8-41)
καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων κατὰ 27%
(95% ΔΕ: 15-37). Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι αὐτὴ
ἡ μετα-ανάλυση συμπεριέλαβε μελέτες δευτερογενοῦς πρόληψης, οἱ ὁποῖες διεξήχθησαν πρὶν ἀπὸ
τὴν καθιέρωση τῶν στατινῶν ὡς βασικὴ ὑπολιπιδαιμικὴ θεραπεία. Μὲ βάση τὰ ἀποτελέσματα τῆς
προαναφερθείσας μετα-ανάλυσης, ἡ EAS συνιστᾶ
νιασίνη σὲ δόσεις τῶν 1-3 g/ἡμέρα ὡς τὴν προτεινόμενη θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ αὐξημένες συγκεντρώσεις τῆς Lp(a).23 Στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς AACE προτείνεται, ἐπίσης, ὡς θεραπεία
πρώτης γραμμῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ αὐξημένα ἐπίπεδα
Lp(a), ἀλλὰ τονίζεται ὅτι τὸ κλινικὸ ὄφελος αὐτῆς
τῆς στρατηγικῆς δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀκόμα.25
Παρ’ ὅλα αὐτά, δύο μελέτες σταθμοὶ ποὺ
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, ἡ Atherosclerosis
Intervention in Metabolic Syndrome With Low
HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health
Outcomes (AIM-HIGH)74 καὶ ἡ Heart Protection
Study 2: Treatment of HDL to Reduce the Incidence
of Vascular Events (HPS2-THRIVE),75 ἀπέτυχαν
νὰ δείξουν σημαντικὸ κλινικὸ ὄφελος μὲ τὴν προσθήκη τῆς νιασίνης (1-2 g/ἡμέρα) στὴ θεραπεία
μείωσης τῆς LDL-X. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι καὶ
οἱ δύο μελέτες συμπεριέλαβαν ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
κινδύνου ΚΑΝ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη ἐπιτύχει τὸ
στόχο LDL-X <70 mg/dl μὲ τὴ βέλτιστη δόση στατίνης, ἀλλὰ εἶχαν χαμηλὲς συγκεντρώσεις HDL-X.
Ἐπιπρόσθετα, οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ χρήση τῆς νιασίνης, ἀπὸ τὸ δέρμα,
τὸ γαστρεντερικὸ καὶ τὸ μυοσκελετικό, ὅπως καὶ
ἡ ἐμφάνιση ΣΔ, εἶναι ἀρκετὰ συχνὲς καὶ ὁδηγοῦν
τοὺς ἀσθενεῖς στὸ νὰ διακόψουν τὴ θεραπεία. Ἡ
νιασίνη, ὡς μορφὴ παρατεταμένης ἀποδέσμευσης,
συγχορηγεῖται μὲ laropriprant, ἕναν ἐκλεκτικὸ
ἀνταγωνιστὴ τοῦ ὑποδοχέα τῆς προσταγλανδίνης D2, προκειμένου νὰ μειωθοῦν οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ δέρμα (ὅπως οἱ ἐξάψεις).75 Παρὰ τὸ
μηδενικὸ ἀποτέλεσμα στὴ μείωση τοῦ κινδύνου
καρδιαγγειακῆς νόσου, ἡ νιασίνη ὁδήγησε σὲ μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) κατὰ 21% στὴ
μελέτη AIM-HIGH.76 Δὲν ἔχουν ἀναφερθεῖ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ αὐτὴ τὴν παράμετρο στὴ μελέτη
HPS2-THRIVE. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μετὰ τὴ
δημοσίευση τῶν μελετῶν AIM-HIGH καὶ HPS2-
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THRIVE, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων
ἀπέσυρε τὴ νιασίνη ἀπὸ τὴν ἀγορὰ.77
4.4. Στατῖνες
Σὲ γενικὲς γραμμές, οἱ στατῖνες ἔχουν ἐλάχιστη ἢ καμία ἐπίδραση στὴ μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a). 78-80 Αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι
δοσοεξαρτώμενη, δεδομένου ὅτι σὲ μία μελέτη σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΟΥ, ἡ ἀτορβαστατίνη σὲ δόση 10 mg
ὁδήγησε σὲ μείωση κατὰ 6% τῶν συγκεντρώσεων
τῆς Lp(a),78 ἐνῶ, σὲ μιὰ ἄλλη μελέτη, παρατηρήθηκε μείωση κατὰ 22% μὲ 80 mg ἀτορβαστατίνης
καὶ 18,8% μὲ 40 mg σιμβαστατίνης.79 Στοιχεῖα ἀπὸ
τὴ μελέτη Scandinavian Simvastatin Survival Study
(4S), μία διπλὴ-τυφλή, τυχαιοποιημένη ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο μελέτη, ἡ ὁποία συνέκρινε τὴν ἐπίδραση τῆς θεραπείας μὲ σιμβαστατίνη
στὴ θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα σὲ ἀσθενεῖς μὲ
στεφανιαία νόσο, ἔδειξε ὅτι οἱ συγκεντρώσεις τῆς
Lp(a) πρὸ θεραπείας παίζουν σημαντικὸ ρόλο
στὴν πρόγνωση τῆς ἐπιβίωσης καὶ τῶν μείζονων
στεφανιαίων συμβαμάτων. Συγκεκριμένα, στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ἐπίπεδα Lp(a) στὸ ὑψηλότερο τεταρτημόριο παρατηρήθηκε σημαντικότερη μείωση
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν
ἀντίστοιχα ἐπίπεδα στὸ χαμηλότερο.81 Οἱ εἰδικοὶ
στὸν τομέα τῶν δυσλιπιδαιμιῶν προτείνουν σὲ
ἀσθενεῖς μὲ Lp(a) >30 mg/dl καὶ ὑψηλὸ κίνδυνο
ΚΑΝ τὴ μείωση τῆς LDL-X μὲ τὶς στατῖνες στὴ
χαμηλότερη ἐφικτὴ τιμὴ καί, σὲ περιπτώσεις ἀνεπαρκοῦς ἀνταπόκρισης, τὴ χρήση νιασίνης ἢ τὴν
LDL-X πλασμαφαίρεση.82
Ἐπιπλέον, ἡ ἀνάλυση τῶν δεδομένων ἀπὸ τὴ
μελέτη AIM-HIGH ἔδειξε ὅτι οἱ συγκεντρώσεις τῆς
Lp(a) μποροῦν νὰ προβλέψουν τὰ καρδιαγγειακὰ
συμβάματα τόσο σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν σιμβαστατίνη ὅσο καὶ σὲ αὐτοὺς μὲ συνδυαστικὴ θεραπεία σιμβαστατίνης καὶ νιασίνης.66 Ἐπιπλέον,
ἐκ τῶν ὑστέρων (post-hoc) ἀνάλυση τῆς μελέτης
Justification for the Use of Statins in Prevention:
an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin]
(JUPITER), ἡ ὁποία ἀξιολόγησε τὴν ἐπίδραση τῆς
θεραπείας μὲ ροσουβαστατίνη σὲ ἀσυμπτωματικὰ
ἄτομα μὲ LDL-X <130 mg/dl, ἀλλὰ μὲ συγκεντρώσεις ὑψηλῆς εὐαισθησίας C-ἀντιδρῶσας πρωτεΐνης (hsCRP) ≥2 mg/l, ἔδειξε παρόμοια ἀποτελέσματα μὲ τὴν AIM-HIGH σχετικὰ μὲ τὴν Lp(a).
Συγκεκριμένα, παρὰ τὴ μηδενικὴ ἐπίδραση τῆς
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ροσουβαστατίνης στὴν Lp(a), τόσο οἱ συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) κατὰ τὴν ἔναρξη ὅσο καὶ κατὰ τὴ
λήψη στατίνης προσδιορίζουν τὸν ὑπολειπόμενο
κίνδυνο ΚΑΝ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν LDL-X. Ὁ
προσαρμοσμένος σχετικὸς κίνδυνος (HR) ἐπίπτωσης ΚΑΝ ἦταν 1,18 (95% ΔΕ: 1,03-1,34) γιὰ κάθε
μία τυπικὴ ἀπόκλιση (SD) αὔξησης τοῦ φυσικοῦ
λογαρίθμου τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) (ποὺ
ἀντιστοιχεῖ σὲ αὔξηση 2,5 φορές). Ὡστόσο, τὸ μέγεθος μείωσης τοῦ κινδύνου ΚΑΝ ἦταν συγκρίσιμο τόσο σὲ συμμετέχοντες μὲ ὑψηλὲς ὅσο καὶ μὲ
χαμηλὲς συγκεντρώσεις Lp(a). Σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη,
οἱ γυναῖκες, ἀποτελοῦσαν τὸ 33% τοῦ πληθυσμοῦ
(μέσης ἡλικίας 66 ἔτη) καὶ εἶχαν ὑψηλότερα ἐπίπεδα Lp(a) πρὸ θεραπείας ἀπὸ τοὺς ἄνδρες.29
Ὡς ἐκ τούτου, μπορεῖ νὰ συναχθεῖ τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἂν καὶ οἱ στατῖνες δὲν ἀσκοῦν καμία σημαντικὴ ἐπίδραση στὶς συγκεντρώσεις τῆς
Lp(a), μποροῦν νὰ μειώσουν τὸν σχετιζόμενο μὲ
τὴν Lp(a) καρδιαγγειακὸ κίνδυνο εἰδικὰ σὲ πληθυσμοὺς ὑψηλοῦ κινδύνου. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ μέτρηση τῆς Lp(a) μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀτόμων ὑψηλοῦ κινδύνου, ὅπως τὰ
ἄτομα μὲ ΟΥ, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιθετικὴ θεραπεία. Αὐτὸ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες. Ὡστόσο, πρέπει νὰ σημειωθεῖ
ὅτι οἱ ἄλλες μελέτες δὲν ἐπιβεβαίωσαν τὴ συμβολὴ
τῆς Lp(a) στὴν ὑποστροφὴ τῆς ἀθηροσκλήρωσης
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΟΥ ποὺ λάμβαναν στατίνη.79,83
4.5. Ἀναστολεῖς τῆς Proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9 (PCSK-9)
Ἡ PCSK-9 εἶναι ἕνα ἔνζυμο, τὸ ὁποῖο παίζει
σημαντικὸ ρόλο στὸ μεταβολισμὸ τῶν λιπιδίων, καθὼς μειώνει τὴν πρόσληψη τῆς ἡπατικῆς
LDL-X ἐνισχύοντας τὴν ἐνδοσωματικὴ καὶ λυσοσωματικὴ ἀποδόμηση τῶν LDL-ὑποδοχέων. Οἱ
πρῶτες μελέτες ἔδειξαν ὅτι οἱ ἀδρανοποιητικοὶ
(loss-of-function) γονότυποι τῆς PCSK-9 χαρακτηρίζονται ἀπὸ χαμηλὲς συγκεντρώσεις LDL-X
καὶ χαμηλὴ ἐπίπτωση ΚΑΝ, ἐνῶ οἱ ἐνεργοποιητικὲς (gain-of-function) μεταλλάξεις τῆς PCSK-9
σχετίζονται μὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα LDL-X καὶ πρώιμη
ἀθηροσκλήρωση.84 Δύο ἀνθρώπινα μονοκλωνικὰ
ἀντισώματα ἔναντι τῆς PCSK-9, τὸ alirocumab καὶ
τὸ evolocumab, ἔχουν δημιουργηθεῖ γιὰ τὴ μείωση
τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL-X σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεπαρκῆ
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ρύθμιση ἢ δυσανεξία στὴν ὑπάρχουσα θεραπεία
μὲ στατῖνες. Δεδομένα τυχαιοποιημένων μελετῶν
φάσης II καὶ III δείχνουν ὅτι αὐτοὶ οἱ παράγοντες προκαλοῦν σημαντικὴ μείωση στὶς συγκεντρώσεις τῆς LDL-X (μέση μείωση σὲ σύγκριση
μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο: 62%).85,86 Φάνηκε, ἐπίσης,
σημαντικὴ μείωση στὴ συχνότητα τῶν μείζονων
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων (ὅπως θάνατος
ἀπὸ στεφανιαία νόσο, μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου, θανατηφόρο ἢ μὴ θανατηφόρο ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἢ
ἀσταθὴς στηθάγχη) ἕως 48%, στὶς 78 ἑβδομάδες
θεραπείας.85,86 Ἡ θεραπεία μὲ τοὺς ἀναστολεῖς τῆς
PCSK-9 ἦταν γενικὰ καλὰ ἀνεκτή, μὲ τὶς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες νὰ περιορίζονται σὲ ἐλάσσονες
ἀντιδράσεις τοῦ δέρματος.85,86
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σημαντικὴ ἐπίδρασή τους στὶς
συγκεντρώσεις τῆς LDL-X, τὰ τρέχοντα δεδομένα ὑποστηρίζουν ὅτι μὲ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες
προκαλεῖται μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς
Lp(a). Συγκεκριμένα, τὸ alirocumab, χορηγούμενο
ὑποδόρια κάθε δύο ἑβδομάδες στὴ δόση τῶν 150
mg, προκάλεσε μείωση κατὰ 30% τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερχοληστερολαιμία, ποὺ δὲν ἐλέγχονταν ἐπαρκῶς μὲ τὴ συμβατικὴ
ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγή. Μάλιστα, στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ ἀρχικὰ ὑψηλότερες συγκεντρώσεις φάνηκε
μεγαλύτερη μείωση. Ἡ μέση ἡλικία τῶν συμμετεχόντων ἦταν 58±10 ἐτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 54%
ἦταν γυναῖκες. Παρατηρήθηκε, ἐπίσης, ἀσθενὴς
συσχέτιση μεταξὺ τῆς μείωσης τῆς Lp(a) καὶ τοῦ
μεγέθους μείωσης τῆς LDL-X87. Ὁ ἕτερος ἀναστολέας τῆς PCSK-9, τὸ evolocumab, μπορεῖ, ἐπίσης,
νὰ προκαλέσει μιὰ δοσοεξαρτώμενη μείωση τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a), ὅταν χορηγεῖται σὲ
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ΚΑΝ, ποὺ θεραπεύονται ἀνεπαρκῶς μὲ στατῖνες ἢ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
δυσανεξία στὶς στατῖνες. Εἰδικότερα, ἡ ἀνάλυση
τῶν δεδομένων ἀπὸ 1.359 ἀσθενεῖς, ποὺ συμμετεῖχαν σὲ τέσσερις μελέτες φάσης ΙΙ, ἔδειξε ὅτι τὸ
μέσο ποσοστὸ μείωσης τῶν συγκεντρώσεων τῆς
Lp(a) μὲ τὴ δόση τῶν 70, 105 καὶ 140 mg κάθε δύο
ἑβδομάδες ἦταν 13,8%, 25,2% καὶ 29,5%, ἀντίστοιχα. Τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ μὲ δόσεις τῶν 280
mg, 350 mg καὶ 420 mg ἀνὰ τέσσερις ἑβδομάδες
ἦταν 18,7%, 21,3% καὶ 24,5%.88
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὲς οἱ μελέτες δὲν περιορίζονταν σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, τὰ

348

στοιχεῖα δείχνουν ὅτι οἱ μειώσεις τῶν ἐπιπέδων
τῆς Lp(a) εἶναι ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὴν ἡλικία καὶ τὸ
φῦλο. Ἐπιπλέον, ἡ ταυτόχρονη χρήση στατινῶν
συνοδεύεται ἀπὸ μεγαλύτερες μειώσεις.88 Ἀξίζει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι μιὰ πρόσφατη μελέτη ἔδειξε
ὅτι οἱ συγκεντρώσεις τῆς PCSK-9 εἶναι ὑψηλότερες στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς σὲ σύγκριση μὲ
τὶς προεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν οἰστρογόνων.89 Ὡστόσο,
δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν ἡ διαφαινόμενη μείωση τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἀπὸ τοὺς ἀναστολεῖς
τῆς PCSK-9 μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μερικῶς καὶ ἀνεξάρτητα καὶ στὴν ἐλάττωση τῶν συγκεντρώσεων
τῆς Lp(a). Καὶ τὰ δύο μονοκλωνικὰ ἀντισώματα
ἔχουν πρόσφατα πάρει ἔγκριση ἀπὸ τὸν FDA γιὰ
τὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL-X σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ὁμόζυγη ἢ ἑτερόζυγη ΟΥ ἢ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, οἱ ὁποῖοι θεραπεύονται ἀνεπαρκῶς μὲ στατῖνες, ὡς δευτερογενῆ πρόληψη.90,91

5. Νεότερες θεραπεῖες
5.1. Mipomersen
Ἡ mipomersen εἶναι ἕνα antisense ὁλιγονουκλεοτίδιο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μειώσει τὴ σύνθεση τῆς ApoΒ, ἀναστέλλοντας τὴ μετάφραση τοῦ
ἀγγελιoφόρου ριβονουκλεϊκοῦ ὀξέος (mRNA).92
Σὲ κλινικὲς μελέτες φάσης ΙΙΙ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
κινδύνου γιὰ ΚΑΝ, κυρίως ἐκείνων μὲ ὁμόζυγη ἢ
σοβαρὴ ἑτερόζυγη ΟΥ, ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἐπαρκῶς μὲ ἄλλους παράγοντες, ἡ ἑβδομαδιαία χορήγηση τῆς mipomersen σὲ δόση 200 mg ὁδήγησε σὲ
μέση μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) κατὰ
26,4%, μαζὶ μὲ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδρασή της στὶς
ἄλλες λιπιδαιμικὲς παραμέτρους (μέση μείωση
τῆς LDL-X κατὰ 33,1%, τῆς -non-HDL-X κατὰ
31,7% καὶ τῆς ApoB κατὰ 33,3%). 92,93 Ἡ μέση μεταβολὴ στὶς συγκεντρώσεις τῆς Lp(a) σχετίζεται
μὲ τὶς ἀντίστοιχες μειώσεις τῶν ApoB καὶ LDL-X.
Ὡστόσο, ἡ mipomersen ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, ὅπως τοπικὲς ἀντιδράσεις στὸ σημεῖο τῆς ἔνεσης, συμπτώματα γρίπης καὶ αὔξηση τῶν τρανσαμινασῶν
(πάνω ἀπὸ τρεῖς φορὲς ἀπὸ τὸ ἀνώτατο φυσιολογικὸ ὅριο). Ὅσον ἀφορᾶ στὶς μετεμμηνοπαυσια
κὲς γυναῖκες, τὰ παραπάνω δεδομένα μποροῦν
νὰ ἐφαρμοστοῦν, ἀφοῦ ἡ κατανομὴ τῶν ἀσθενῶν
ἀνάλογα μὲ τὸ φῦλο ἦταν σχεδὸν ἴση καὶ ἡ ἡλικία
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τους ἦταν 55-60 ἔτη.94
5.2. Lomitapide
Ἡ lomitapide εἶναι ἕνας ἀναστολέας τῆς πρωτεΐνης μικροσωμικῆς μεταφορᾶς τριγλυκεριδίων
[microsomal triglyceride transfer protein (ΜΤΡ)].
Ἡ ΜΤΡ, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ ἐνδοπλασματικὸ
δίκτυο τῶν ἡπατοκυττάρων καὶ τῶν ἐντεροκυττάρων, ρυθμίζει τὸ σχηματισμὸ τῶν λιποπρωτεϊ
νῶν, ποὺ περιέχουν τὴν ApoΒ, τόσο στὸ ἧπαρ
ὅσο καὶ στὸ ἔντερο.95 Ἡ ἀποτελεσματικότητά της
στὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL-X ἔχει δοκιμαστεῖ κυρίως σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὁμόζυγη ΟΥ. Σὲ μιὰ
μέση δόση 40 (εὖρος 5-60) mg/ἡμέρα, ἡ lomitapide
μπορεῖ νὰ προκαλέσει μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς LDL-X ἕως καὶ 50%. Ἡ αὔξηση τῶν τρανσαμινασῶν καὶ ἡ στεάτωση τοῦ ἥπατος εἶναι οἱ
πιὸ συχνὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ποὺ μποροῦν
νὰ περιορίσουν τὴ χρήση τοῦ φαρμάκου αὐτοῦ.96
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Lp(a), ἡ lomitapide μπορεῖ νὰ
προκαλέσει μείωση τῆς τάξεως τοῦ 17-19%, ἀκόμη
καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὁμόζυγη ΟΥ96 καὶ μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο ΚΑΝ97, ἂν καὶ αὐτὴ ἡ ἐπίδραση παρατηρήθηκε στὶς 26-56 ἑβδομάδες θεραπείας στὴν πρώτη
μελέτη, ἀλλὰ δὲν διατηρήθηκε στὶς 78 ἑβδομάδες
θεραπείας.96 Ἡ ἡλικία τῶν συμμετεχόντων στὴν
τελευταία μελέτη ἦταν 55-57 ἔτη, μὲ ἴση κατανομὴ
μεταξὺ τῶν δύο φύλων.97
5.3. Ἀναστολεῖς τῆς πρωτεΐνης μεταφορᾶς
ἐστέρων χοληστερόλης [Cholesterol-estertransfer protein (CETP)]
Αὐτοὶ οἱ παράγοντες ἀναπτύχθηκαν ἀρχικὰ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς HDL-X, ἀλλὰ φάνηκε ὅτι
μποροῦν, ἐπίσης, νὰ μειώσουν τὰ ἐπίπεδα τῆς χοληστερόλης τῶν λιποπρωτεϊνῶν πολὺ χαμηλῆς πυκνότητας (VLDL-X) καὶ τῆς LDL-X.98 Ὁ πρῶτος
CETP-ἀναστολέας, ποὺ δοκιμάστηκε σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, ἦταν τὸ
torcetrapib, ἡ χορήγηση τοῦ ὁποίου, ὅμως, ὁδήγησε σὲ αὐξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων καὶ θνησιμότητα ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία,99
ἐνῶ ὁ dalcetrapib στὸν ἴδιο πληθυσμὸ δὲν εἶχε
καμία ἐπίδραση στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα,
παρὰ τὴ σημαντικὴ αὔξηση τῆς HDL-X.100 Τὰ τελευταῖα ἔτη, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέοι CETP-ἀναστολεῖς, ὅπως ὁ anacetrapib καὶ ὁ evacetrapib, οἱ
ὁποῖοι μποροῦν νὰ αὐξήσουν τὶς συγκεντρώσεις
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τῆς HDL-X κατὰ 129-151% καὶ νὰ μειώσουν τὶς
ἀντίστοιχες της LDL-X κατὰ 36-41%, καθὼς καὶ
τῆς Lp(a) κατὰ 17%. Ἡ ἀποτελεσματικότητά τους,
ὅμως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποδειχθεῖ.98 Πρόσφατα, ἡ ὑπεύθυνη ἑταιρεία γιὰ τὸν evacetrapib
ἀνακοίνωσε τὴ διακοπὴ τοῦ φαρμάκου λόγῳ
«ἀνεπαρκοῦς ἀποτελεσματικότητας».101 Ὁ κύριος
μηχανισμὸς μείωσης τῆς Lp(a) ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς
παράγοντες μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ μειωμένη ροὴ χοληστερόλης ἀπὸ τὴν HDL-X στὶς λιποπρωτεΐνες,
ποὺ περιέχουν ApoΒ.98 Ἕνας ἄλλος μηχανισμὸς
μπορεῖ νὰ εἶναι, ἐπίσης, ἡ μειωμένη ἔκφραση τῆς
PCSK-9 καὶ ἡ αὔξηση τῆς περιεκτικότητας τοῦ
ὑποδοχέα τῆς LDL στὸ ἧπαρ.102
5.4. Eprotirome
Ἡ eprotirome εἶναι ἕνας ἡπατο-επιλεκτικὸς
ἀγωνιστὴς τῶν ὑποδοχέων τῶν θυρεοειδικῶν
ὁρμονῶν, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν πρόσδεσή του στὸν
ὑποδοχέα β τῆς τριιωδοθυρονίνης, μιμεῖται τὴν
ὑπολιπιδαιμική της δράση, προκαλώντας μιὰ
ρύθμιση πρὸς τὰ πάνω τῶν ὑποδοχέων τῆς LDL.
Ἡ eprotirome ἔχει δοκιμαστεῖ σὲ βραχυχρόνιες
κλινικὲς μελέτες σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΟΥ εἴτε ὡς μονοθεραπεία εἴτε ὡς συμπληρωματικὴ θεραπεία μὲ
στατῖνες. Στὶς μελέτες αὐτές, ἡ eprotirome ὁδήγησε σὲ μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς LDL-X
κατὰ 12%, 23% καὶ 32% σὲ δόση 50, 100 ἢ 200 mg/
ἡμέρα, μὲ παρόμοιες μειώσεις τῶν non-HDL-X καὶ
ApoΒ.103,104 Παρατηρήθηκε, ἐπίσης, μείωση τῶν
συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) κατὰ 27-43% (μὲ 25-100
mg/ἡμέρα), ἡ ὁποία ἦταν μεγαλύτερη, ὅταν τὰ ἀρχικά της ἐπίπεδα ἦσαν ὑψηλότερα. Μία μικροῦ
βαθμοῦ αὔξηση τῶν τρανσαμινασῶν ἀποτελεῖ τὴν
πιὸ συχνὴ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια. 103,104
Συνοψίζοντας, μικρὲς ἕως μέτριες μειώσεις
τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) ἔχουν παρατηρηθεῖ μὲ τὶς προαναφερθεῖσες θεραπεῖες, ἂν καὶ οἱ
διαθέσιμες μελέτες ἔχουν γίνει σὲ μικρὸ ἀριθμὸ
ἀσθενῶν. Καμία μελέτη δὲν ἔχει ἀκόμα διεξαχθεῖ
ἀποκλειστικὰ σὲ μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες.
Ἐπιπλέον, τὸ κλινικὸ ὄφελος ὅσον ἀφορᾶ στὴ μείω
ση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου δὲν ἔχει ἀκόμη
ἀποδειχθεῖ.
5.5. Πλασμαφαίρεση τῆς Lp(a)
Σὲ περιπτώσεις ὑψηλῶν συγκεντρώσεων Lp(a),

ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν ἐπαρκῶς μὲ τὶς διαθέσιμες θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς καὶ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, ἡ πλασμαφαίρεση τῆς Lp(a) ἀποτελεῖ μιὰ πολὺ ἀποτελεσματικὴ ἐπιλογή, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ μειώνει, ἐπίσης,
τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα.105,106 Σὲ γενικὲς
γραμμές, ἡ πλασμαφαίρεση τῶν λιποπρωτεϊνῶν
συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὁμόζυγη καὶ ἑτερόζυγη
ΟΥ μὲ ΚΑΝ, ἡ ὁποία εἶναι ἀνθεκτικὴ στὴν ὑπολιπιδαιμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἢ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΟΥ ποὺ ἔχουν δυσανεξία στὶς στατῖνες.106 Ἡ
πλασμαφαίρεση τῶν λιποπρωτεϊνῶν, ποὺ γίνεται
μία ἢ δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἀπομακρύνει ἐπιλεκτικὰ τὶς λιποπρωτεΐνες ποὺ περιέχουν ApoB
(ἀφήνοντας δηλαδὴ τὴν HDL-X) καὶ μπορεῖ νὰ
ἐπιτύχει μείωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς LDL-X
καὶ τῆς Lp(a) κατὰ 50-75%.105

6. Συμπεράσματα
Ἡ Lp(a), ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἀνεξάρτητος
παράγοντας κινδύνου γιὰ ΚΑΝ στὸ γενικὸ πληθυσμό, μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ παίζει ἕνα ρόλο στὴν
αὔξηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, μὲ τὸν
ὁποῖο σχετίζεται ἡ μετάβαση τῆς γυναίκας στὴν
ἐμμηνόπαυση. Ἀπὸ τὶς διαθέσιμες θεραπεῖες ἐλάττωσης τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a), μόνο ἡ ΘΟΥ
καὶ ἡ τιμπολόνη ἔχουν μελετηθεῖ ἀποκλειστικὰ σὲ
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες καὶ φαίνεται νὰ
εἶναι ἀποτελεσματικές. Τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα
ἀπὸ τὶς γνωστὲς ὑπολιπιδαιμικὲς ἀγωγές, ὅπως ἡ
νιασίνη καὶ οἱ στατῖνες, προέρχονται ἀπὸ μελέτες στὸ γενικὸ πληθυσμό. Μεταξὺ τῶν θεραπειῶν,
ποὺ ἔχουν λάβει ἔγκριση γιὰ τὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, οἱ στατῖνες ἔχουν μηδαμινὴ ἢ πολὺ μικρὴ ἐπίδραση στὰ ἐπίπεδα τῆς Lp(a)
καὶ μόνο οἱ ἀναστολεῖς τῆς PSCK-9 φαίνεται νὰ
εἶναι ἀποτελεσματικοί. Ὑποσχόμενες μελλοντικὲς
θεραπεῖες, ὅπως mipomersen, lomitapide, CETP-ἀναστολεῖς καὶ eprotirome, μπορεῖ νὰ φανοῦν χρήσιμες, εἰδικὰ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΟΥ. Θὰ πρέπει νὰ
τονιστεῖ, ὅτι δὲν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς μελέτες,
ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐλάττωση τῶν συγκεντρώσεων τῆς Lp(a) μεταφράζεται καὶ σὲ ἐλάττωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Συνεπῶς,
μία γενικὴ ὁδηγία μέτρησης τῶν ἐπιπέδων τῆς
Lp(a) σὲ ὅλες τὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες
δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα
δεδομένα. Ὅμως, μπορεῖ νὰ συμπεριλαμβάνεται ἡ
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μέτρηση αὐτή, ὅταν γίνεται ἡ ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου σὲ περιπτώσεις ΟΥ καὶ/ἢ
ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, σύμφωνα μὲ τὶς
διεθνεῖς ὁδηγίες.
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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων
Οἱ συγγραφεῖς δηλώνουν ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.

