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Χρειαζόντουσαν πραγματικὰ καὶ ἄλλες κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν δυσλιπιδαιμία;
Μᾶλλον ὄχι θὰ ἔλεγα προσωπικά.
Ὑπάρχουν τόσο ἀντικρουόμενες ἀπόψεις γιὰ
τὸ πότε καὶ σὲ ποιοὺς πρέπει νὰ δώσουμε προληπτικὰ στατίνη;
Ναὶ καὶ ὄχι εἶναι ἡ ἀπάντηση, ἂν καὶ στὴν
πραγματικότητα οἱ διαφορὲς μεταξύ τους δὲν
εἶναι τόσο μεγάλες.
Τί λένε οἱ νεότερες ὁδηγίες πρωτογενοῦς πρόληψης τῆς USPSTF;
Ναὶ στὶς χαμηλῆς ἕως μέτριας ἰσχῦος στατίνες γιὰ ἐνήλικους 40-75 ἐτῶν, μὲ τουλάχιστον ἕνα
παράγοντα κινδύνου καὶ 10ετῆ καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο ≥10% (μὲ βάση τὸ ἀμερικανικὸ σκὸρ) καὶ
ἴσως, ἀφοῦ πρῶτα συζητηθεῖ μὲ τὸν ἀσθενῆ, ἂν τὸ
σκὸρ του εἶναι μεταξὺ 7,5-10%.
Οἱ ὁδηγίες αὐτὲς ἔχουν μόνο φιλοσοφικὴ
ἀξία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀπ᾽ τὴν ὥρα ποὺ τὸ σκὸρ
ὑπερεκτιμᾶ σημαντικὰ τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμοὺς (καὶ ἔχει δεχθεῖ ἔντονες παρόμοιες κριτικές, πὼς ὑπερεκτιμᾶ
τὸν κίνδυνο καὶ στὶς ΗΠΑ).
Δὲν συστήνεται ἡ ἔναρξη στατίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη σὲ ἄτομα ἄνω τῶν 76 ἐτῶν, λόγῳ
τῆς ἔλλειψης τυχαιοποιημένων μελετῶν πὼς βοηθοῦν (προσοχή, δὲν λέει διακοπὴ σὲ ἀσθενῆ ποὺ
παίρνει ὅταν γίνει 76, ἀλλὰ ἔναρξη).
Οἱ ὁδηγίες αὐτὲς εἶναι οἱ πέμπτες ἀπὸ τὸ 2013
ποὺ δημοσιεύονται.

Οἱ ὁδηγίες τῶν AHA/ACC τοῦ 2013 συστήνουν μέτριας-ὑψηλῆς ἰσχῦος στατίνες γιὰ τοὺς
περισσότερους ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς 40-75
ἐτῶν στὴν πρωτογενῆ πρόληψη μὲ LDL πάνω ἀπὸ
190 mg/dl, ἢ μὲ διαβήτη, ἢ μὲ κίνδυνο μεγαλύτερο τοῦ 7,5%. Ἡ λογική τους βασίστηκε σὲ ἕναν
κατὰ προσέγγιση ὑπολογισμὸ τῆς ὠφέλειας, ποὺ
εἴδαμε στὶς τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες, μὲ
χρήση ὑψηλῆς δόσης στατίνης χωρὶς συγκεκριμένο στόχο LDL.
Ἡ Καναδικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία, τὸ
2013 πάλι, συστήνει στατίνη γιὰ ἄντρες ἄνω τῶν
40 καὶ γυναῖκες ἄνω τῶν 50 ἐτῶν μὲ δεκαετῆ κίνδυνο κατὰ Framingham κάτω ἀπὸ 10% καὶ LDL
>190 mg/dl, ἐνήλικους ὁποιασδήποτε ἡλικίας μὲ
κίνδυνο >20% κατὰ Framingham καὶ ἐνήλικους μὲ
κίνδυνο 10-20% καὶ LDL 135-190 mg/dl, μὲ στόχο
τὴ μείωση τῆς LDL κατὰ 50%, χωρὶς νὰ συστήσουν δόση θεραπείας.
Τὸ NICE στὴ Μεγάλη Βρετανία, συστήνει
ἀτορβαστατίνη 20 mg, στὴν πρωτογενῆ πρόληψη
σὲ ἐνήλικους ἄνω τῶν 40 ἐτῶν μὲ κίνδυνο ≥10%
σύμφωνα μὲ τὸ QRISK2 σκόρ. (Νὰ σημειωθεῖ πὼς
ἡ ἀτορβαστατίνη στὰ 20 mg ἔχει μόνο μία ἀποτυχημένη μελέτη – 4D- σὲ νεφροπαθεῖς καὶ καμία
θετική).
Οἱ ESC-EAS ὑπολογίζουν τὸν συνολικὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο μὲ βάση τὸ Εὐρωπαϊκὸ σκόρ,
ἐπιλέγουν τιμὴ στόχο τῆς LDL μὲ βάση τὸν συνολικὸ κίνδυνο, ὑπολογίζουν πόσο χρειάζεται νὰ
πέσει ἡ LDL γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος αὐτός,
ἐπιλέγουν στατίνη καὶ δόση μὲ βάση τὸ κριτήριο
αὐτό καί, ἂν ἡ στατίνη δὲν ἐπαρκεῖ, συστήνεται
συνδυασμὸς φαρμάκων μὲ κατὰ προτίμηση ἐζετιμίμπη.
Ὅλες οἱ ὁδηγίες συμφωνοῦν, πὼς οἱ στατίνες
εἶναι ἀποτελεσματικὲς εἰδικὰ στὶς ὑψηλότερες
ὁμάδες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Ἐπίσης, ὅλοι
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συμφωνοῦν, πὼς εἶναι γενικὰ ἀσφαλεῖς, εἰδικὰ σὲ
ἄτομα κάτω τῶν 76 ἐτῶν.
Ὑπάρχει διαφωνία, σχετικὰ μὲ τὸ ἂν πρέπει
νὰ ὑπάρχουν στόχοι, διότι οἱ μελέτες δὲν σχεδιάστηκαν μὲ τὴ λογική τοῦ νὰ ἀποδείξουν ἕνα
στόχο ἔναντι τοῦ ἄλλου.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὴ χρησιμότητα τῶν στατινῶν στὴν πρωτογενῆ πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
ἀσπιρίνη, ποὺ λόγῳ παρενεργειῶν ἡ πλάστιγγα
γέρνει κατὰ της τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ στατίνες ἔχουν ἐπιδείξει ἀξιομνημόνευτη ἀσφάλεια, ἂν
ὑπολογίσουμε πὼς ὁρισμένες μελέτες ἔχουν παρουσιάσει δεδομένα 30ετίας χωρὶς σοβαρὰ προβλήματα. Οἱ παρενέργειες; Μυαλγίες καὶ αὔξηση
τρανσαμινασῶν μὲ βεβαιότητα, διαβήτης πιθανότατα, καταρράκτης ἴσως.

«Ἄνθη σὲ κινέζικο βάζο»

Τὸ ἐρώτημα ὅλων τῶν ὁδηγιῶν, ποὺ εἰδικὰ
στὴν Ἀγγλία καὶ στὶς ΗΠΑ ἔχουν ἔντονα καὶ τὸ
οἰκονομικὸ στοιχεῖο νὰ περιλαμβάνεται, εἶναι
ποιὸ φάρμακο σὲ ποιὰ δόση καὶ πότε εἶναι costeffective;
Αὐτὸ ἀλλάζει μὲ βάση τὰ ἑκάστοτε δεδομένα. Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε πάντα νὰ
ἐλέγχουμε τιμὲς λιπιδίων, συνολικὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καὶ νὰ προτείνουμε στοὺς ἀσθενεῖς μας τὸ καλύτερο γιὰ αὐτούς.
Τὸ πότε θὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλα φάρμακα, ὅπως οἱ PCSK9, στὸ παιχνίδι καὶ γιὰ ποιοὺς
ἀσθενεῖς δὲν εἶναι πληθυσμιακὸ ἐρώτημα, ἀφορᾶ
στὴν ἰδανικὴ θεραπεία λίγων καὶ ὄχι στὴ μαζικὴ
θεραπεία πολλῶν.
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