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Εἶναι σὲ θέση μὶα μελέτη νὰ ἀλλάξει τὶς
ἀπόψεις μας γιὰ τὴν ὑπολιπιδαιμική ἀγωγή;
Ἡ ἑπιστημονικὴ καὶ κλινικὴ σημασία
τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Fourier καὶ οἱ
προεκτάσεις τους.
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ς θυμηθοῦμε σύντομα τὴν τρέχουσα
κατάσταση στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου μέσῳ τῆς
τροποποίησης τοῦ μεταβολισμοῦ τῶν λιπιδίων.
Μετὰ ἀπὸ 23 χρόνια ἡ πλειονότητα τῶν ἰατρῶν
ἔχει ἐνστερνιστεῖ, ἐφαρμόζει κι ἐπιτυγχάνει τοὺς
στόχους ποὺ ἔθεσε ἡ μελέτη 4S (δημοσιεύτηκε τὸ
1994) σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου. Ἀντίθετα, ἡ πλειονότητα δὲν ἔχει υἱοθετήσει
καὶ δὲν ἐφαρμόζει οὔτε τὰ ἀποτελέσματα τῆς HPS
(δημοσιεύτηκε τὸ 2002), οὔτε τὰ ἀποτελέσματα
τῆς PROVE-IT (δημοσιεύτηκε τὸ 2004), παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι συμπεριλαμβάνονται στὶς ὁδηγίες τῆς
ESC γιὰ περισσότερο ἀπὸ μιὰ δεκαετία. O στόχος
τῶν 70 mg/dl, ποὺ προτείνεται γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἢ ἰσοδύναμο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, δὲν ἔγινε ποτὲ ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν ἰατρῶν στὴ χώρα
μας. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τὰ δεδομένα ἀπὸ
τὶς 2 πιὸ πρόσφατες Πανελλήνιες μελέτες γιὰ τὸ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἔδειξαν ὅτι μόνο 1 στοὺς
4 ἀσθενεῖς εἶναι ἐντὸς στόχων ἕνα ἔτος μετὰ τὸ
ὀξὺ στεφανιαῖο συμβάν. Δύο εἶναι οἱ κυριότεροι
λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους συμβαίνει αὐτό. Ὁ πρῶτος

λόγος εἶναι ὁ φόβος ποὺ προκαλεῖ ἡ σημαντικὴ
μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL χοληστερόλης,
ἐπειδή, γιὰ τοὺς περισσότερους ἐξ ἡμῶν, ἐπίπεδα
χαμηλότερα ἀπὸ 70 mg/dl ἐγείρουν ἐρωτηματικὰ ἀσφαλείας. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ ἀπροθυμία μας νὰ χρησιμοποιήσουμε ὑψηλὲς δόσεις
στατινῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπροθυμία τῶν ἀσθενῶν
νὰ τεθοῦν σὲ μακροχρόνια ἀγωγὴ μὲ τέτοιες δόσεις. Ὁμολογουμένως, οἱ στατίνες παρουσιάζουν
συχνὰ συμπτώματα ἀπὸ τὸ μυϊκὸ σύστημα, ποὺ
ὁδηγοῦν σὲ διακοπὴ τῆς θεραπείας, ἀλλὰ ὁ κυριό
τερος λόγος, ποὺ περιορίζει τὴν ὀρθή τους χρήση,
εἶναι ἡ συστηματικὴ συκοφάντησή τους ἀπὸ μιὰ
ἑτερόκλητη ὁμάδα ἀρνητῶν τοῦ ἐπιστημονικὰ
ἀπολύτως τεκμηριωμένου ὀφέλους, ποὺ συνοδεύει τὴ μακροχρόνια χρήση τους. Ἡ ὁμάδα αὐτὴ
συμπεριλαμβάνει ἰατροὺς μὲ θεμιτὲς ἀμφιβολίες κι
ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, ἐπιστημονικοφανεῖς
καιροσκόπους, ποὺ ἀναζητοῦν τὸ λεπτὸ δημοσιότητας ποὺ δικαιούμαστε ὅλοι, φαρμακοποιοὺς μὲ
δραστήρια ἐμπορικὴ δραστηριότητα προϊόντων
μὲ «κέντρο τὸ φαρμακεῖο» καί, κυρίως, ἐμπόρους
θαυματουργῶν «φυσικῶν» ὑπολιπιδαιμικῶν, ποὺ
ἀδειάζουν μὲ μαεστρία τὸ πορτοφόλι τῶν ἀφελῶν
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καὶ γεμίζουν μὲ χοληστερόλη τὰ ἀγγεῖα τους.
Σὲ αὐτὸ τὸ φόντο παρουσιάστηκε στὸ πρόσφατο συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου
Καρδιολογίας (ACC) ἡ μελέτη FOURIER. Στὴ
μελέτη αὐτὴ ἐξετάστηκε ἡ δυνατότητα περαιτέρω
μείωσης τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων μέσῳ
τῆς σημαντικῆς μείωσης τῆς LDL χοληστερόλης
(30mg/dl) ἔναντι τῆς συμβατικῆς ἀντιμετώπισης
μὲ στατίνες ἢ/καὶ ἐζετιμίμπη (ἐπίπεδα LDL 92mg/
dl). Ἡ μελέτη διεξήχθη σὲ 27.564 ἀσθενεῖς, ποὺ
εἶχαν ὑποστεῖ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἢ ΑΕΕ πρὶν
3 περίπου ἔτη καὶ γιὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ μείωση
τῆς χοληστερόλης χρησιμοποιήθηκε ἐβολοκουμάμπη. Ἡ ἐβολοκουμάμπη εἶναι ἕνα πλήρως ἀνθρωποποιημένο ἀντίσωμα, ποὺ χορηγεῖται ὑποδορίως
ἅπαξ ἢ δὶς μηνιαίως καὶ ἀδρανοποιεῖ τὴν PCSK9,
μιὰ πρωτεΐνη ποὺ συμβάλλει στὸν καταβολισμὸ
τῶν LDL ὑποδοχέων καὶ κατὰ συνέπεια στὴν
αὔξηση τῆς κυκλοφορούσας LDL χοληστερόλης.
Μιὰ μακρὰ σειρὰ μικρότερων μελετῶν εἶχε ἤδη
δώσει ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ μείωση τῆς χοληστερόλης κι ἐνδείξεις γιὰ τὴ βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς πρόγνωσης τῶν ἀσθενῶν
ποὺ ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη. Οἱ ἐνδείξεις αὐτὲς
ἐπιβεβαιώθηκαν, μὲ τὸν πιὸ ἐμφατικὸ τρόπο, στὴ
μελέτη FOURIER. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη εἶχαν 15% λιγότερα ἐμφράγματα,
ΑΕΕ ἢ καρδιαγγειακοὺς θανάτους, νοσηλεία γιὰ
ὀξὺ στεφανιαῖο συμβὰν ἢ ἐπαναιμάτωση (12.6%
ἔναντι 14,6%), στοιχεῖα ποὺ συναποτελοῦσαν τὸ
πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο τῆς μελέτης. Στὴν
ἐπιμέρους ἀνάλυση τῶν συνιστωσῶν τοῦ πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου διαπιστώθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ μείωση τοῦ ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου (3.4 ἔναντι 4.6%, Ρ<0.001), τοῦ ΑΕΕ
(1.5 ἔναντι 1.9%, Ρ=0.01) καὶ τῆς ἀνάγκης γιὰ ἐπέμβαση ἐπαναιμάτωσης (5.5 ἔναντι 7.0%, Ρ<0.001).
Ἡ θνησιμότητα δὲν παρουσίαζε διαφορά, ἀλλὰ
δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἀναδειχτεῖ κάτι τέτοιο
σὲ μιὰ μελέτη μὲ μόνο 2,2 ἔτη παρακολούθησης.
Ἡ διαφορὰ θνησιμότητας δὲν ἦταν μέσα στὰ καταληκτικὰ σημεῖα τῆς μελέτης, ἐπειδὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μελετηθεῖ μὲ αὐτὸ τὸν ἀριθμὸ ἀσθενῶν/
ἐτῶν παρακολούθησης. Δὲν διαπιστώθηκε καμιὰ
ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια σὲ ποσοστὸ ὑψηλότερο τῆς
ὁμάδας ἐλέγχου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης. Τὰ
εὑρήματα τῆς μελέτης εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὰ
καὶ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι θὰ ἐπηρεά
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σουν τὸν τρόπο ποὺ σκεφτόμαστε γιὰ τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων γιὰ τοὺς
παρακάτω λόγους.
Πρῶτον, ἐπειδὴ εἶναι πλέον σαφὲς ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἀσφαλὴς τρόπος σημαντικῆς μείωσης τῆς
LDL χοληστερόλης καὶ ἡ μείωση ποὺ προκαλεῖ ὁ
τρόπος αὐτὸς συνοδεύεται ἀπὸ ἀνάλογη μείωση
τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων, κάτι ποὺ δὲν
πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο, ὅπως ἔχουμε πλέον
διδαχτεῖ ἀπὸ τὰ ὑπολιπιδαιμικὰ ἀτυχήματα τῆς
προηγουμένης δεκαετίας.
Δεύτερον, ἐπειδὴ πλέον καταρρέει ὁ μῦθος
τῶν σοβαρῶν προβλημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ
τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ 25% τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης εἶχαν
ἐπίπεδα LDL χαμηλότερα ἀπὸ 20 mg/dl καὶ δὲν
εἶχαν καμία οὐσιαστικὰ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια σὲ
σχέση μὲ ὅσους ἔλαβαν εἰκονικὸ φάρμακο. Μάλιστα, στὸ συνέδριο αὐτὸ παρουσιάστηκε καὶ ἡ
μελέτη EBBINGHOUSE, ποὺ ἐξέτασε τὴ μεταβολὴ τῶν γνωσιακῶν λειτουργιῶν σὲ ὅσους ἔλαβαν
ἐβολοκουμάμπη. Πάλι καμία διαφορὰ ἀπὸ τὸ
εἰκονικὸ φάρμακο.
Τρίτον, ἐπειδὴ ἔχοντας πλέον τὴ βεβαιότητα
ὅτι ἡ περαιτέρω μείωση τῆς LDL χοληστερόλης
προκαλεῖ ἔτι περαιτέρω μείωση τῶν ἐμφραγμάτων
καὶ τῶν ΑΕΕ, ἴσως ἀρχίσουμε νὰ ἐφαρμόζουμε
στὴν καθ’ ἡμέρα κλινικὴ πράξη τὰ ἀποτελέσματα
τῶν μελετῶν HPS καὶ PROVE-IT καὶ τὶς συναφεῖς
ὁδηγίες τῆς ESC. Ἔστω 16 χρόνια ἀργότερα.
Τέταρτον, ἐπειδὴ μὲ τὴν εἴσοδο τῆς ἐβολοκουμάμπης στὴ θεραπευτικὴ τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων ἡ καρδιολογία εἰσέρχεται στὴ
νέα ἐποχὴ τῶν θεραπειῶν ποὺ βασίζονται στὴ
γενετικὴ μηχανική. Οἱ θεραπεῖες αὐτὲς ἐφαρμόζονται ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια σὲ ἄλλες εἰδικότητες
μὲ μεγάλο οἰκονομικὸ κόστος καὶ ἴσως ὄχι τόσο
σημαντικὰ ἀποτελέσματα στὴ μακροχρόνια πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν.
Τί ἄλλο μᾶς ἔμαθε ἡ μελέτη FOURIER; Ἕνα
σημαντικὸ μάθημα ἦταν καὶ ἡ ἐπίπτωση τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ συμβάντων στὴν πορεία ὁλοκλήρωσης τῆς μελέτης. Ἔτσι, ἐνῶ στὴ μελέτη
IMPROVE-IT πολλοί ἐπέκριναν τὴν παράτασή
της, ποὺ εἶχε γίνει γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ ἀριθμὸς
τῶν συμβάντων, στὴ μελέτη FOURIER εἴχαμε
τὴ δυνατότητα νὰ ἐξετάσουμε τὴν ἐπίδραση τῆς
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πρόωρης ἐπίτευξης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προϋπολογισθέντων συμβάντων. Ἡ μελέτη ἦταν σχεδιασμένη
νὰ τερματιστεῖ, ὅταν συμπληρωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν
συμβάντων (event-driven study design) καὶ αὐτὸ
βέβαια ἔγινε. Ὅμως αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τὸν σχετικὰ μικρὸ χρόνο παρακολούθησης καὶ
τὴ μικρὴ δυνατότητα νὰ ἀναδειχθοῦν διαφορὲς
στὴν ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν, ἰδίως ἂν λάβουμε
ὑπ᾽ ὄψιν μας, ὅτι στὴ μελέτη αὐτὴ ἡ θνητότητα
τῶν ἀσθενῶν, ποὺ παρουσίασαν ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ἦταν μόνο 5%, ἐνῶ, γιὰ παράδειγμα,
στὴ μελέτη 4S ἡ θνητότητα ἦταν 25%. Καὶ γιατί
οἰ ἀσθενεῖς τῆς μελέτης FOURIER εἶχαν πολλὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα; Ἂν δοῦμε τὰ βασικὰ
χαρακτηριστικά τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης θὰ
μπορούσαμε νὰ ξεχωρίσουμε τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ
διαβητικῶν ἀσθενῶν (37%) καὶ τὸν ὑψηλὸ ἀριθμὸ καπνιστῶν (28%). Οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς μᾶς
θυμίζουν, ὅτι παράλληλα μὲ τὴν ἀποτελεσματικὴ
μείωση τῆς LDL χοληστερόλης δὲν θὰ πρέπει ποτὲ
νὰ παραλείπουμε τὴν ἐπίπονη προσπάθεια διακοπῆς τοῦ καπνίσματος καὶ τὴ φυσικὴ δραστηριότητα. Ἡ πρόληψη εἶναι προσπάθεια ὁλιστικῆς
ἀντιμετώπισης τῶν ἀσθενῶν καὶ ὄχι μόνο προσπάθεια ἐφαρμογῆς τῶν δόκιμων φαρμακευτικῶν
θεραπειῶν.
Γιὰ τὴ FOURIER καὶ τὴν ἐβολοκουμάμπη θὰ
χρειαστεῖ νὰ ποῦμε πολλὰ στὸ μέλλον. Γιὰ τοὺς
νέους ὁρίζοντες, ποὺ ἀνοίγουν στὴ θεραπευτικὴ
τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀνθρώπινων ἀντισωμάτων (ἐβολοκουμάμπη, ἀλιροκουμάμπη καὶ ἰνταρισουζιμάμπη), γιὰ
τὴν κατάλληλη ἐπιλογὴ ἀσθενῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴ θεραπεία αὐτή, γιὰ
τὴν ἔκταση στὴν ὁποία τὸ σύστημα ὑγείας μπορεῖ
νὰ ὑποστηρίξει αὐτὲς τὶς θεραπεῖες στὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ πρακτικὰ θέματα
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐφαρμογή τους. Πρὸς τὸ
παρόν, ὅμως, νομίζω ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὸ πιὸ σημαντικὸ μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνει ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον ἡ FOURIER. Τὸ μήνυμα
αὐτὸ εἶναι ὅτι ἡ μείωση τῆς LDL χοληστερόλης,
σὲ ἐπίπεδα ποὺ μᾶς προκαλοῦσαν, μέχρι τώρα
τουλάχιστον, δισταγμό, εἶναι ἀσφαλὴς καὶ ὁδηγεῖ
σὲ σημαντικὴ μείωση τῶν ἐμφραγμάτων καὶ τῶν
ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, ὅταν ἐφαρμόζεται σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Ἄς ἀρχίσουμε ἀκόμα νὰ σκεφτόμαστε,
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ἂν ὡς καρδιολόγοι πρέπει νὰ διεκδικήσουμε τὴ
θεραπεία αὐτὴ γιὰ κάποιους ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς
μας, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὴν κοινωνικοοικονομικὴ συγκυρία. Ἐλπίζω νὰ μὴν ἀντιμετωπιστεῖ
τὸ ζήτημα τῶν νέων αὐτῶν φαρμάκων μὲ τὸ δογματικὸ τρόπο ποὺ εἶχε ἀντιμετωπιστεῖ ἡ εἴσοδος
τῶν νεότερων ἀντιθρομβωτικῶν στὴ θεραπευτικὴ
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Σήμερα εἴμαστε λίγο
πρὶν τὸ πρῶτο ἐξ αὐτῶν τῶν φαρμάκων γίνει γενόσημο. Σὲ λίγα χρόνια τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
θὰ ἔχουν ἐξαιρετικὰ χαμηλὸ κόστος καὶ θὰ εἶναι
διαθέσιμα στὸ σύνολο τῶν ἀσθενῶν μας. Ὁμοίως σὲ 10 χρόνια ἡ ἐβολοκουμάμπη θὰ ἔχει σημαντικὰ χαμηλότερο κόστος. Ἡ μεγάλη εἰκόνα, ποὺ
διαμορφώνεται μπροστά μας, εἶναι ὅτι ἄνοιξε
ἕνας δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀποτελεσματικὴ καὶ
ἀσφαλῆ πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων. Στὸ δρόμο αὐτὸ ἡ ἐβολοκουμάμπη δὲν εἶναι
παρὰ τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα.
Στὸ πρόσφατο ACC πήραμε μιὰ ἰδέα καὶ γιὰ
τὰ ἑπόμενα βήματα. Ἡ μελέτη ORION ἔδειξε ὅτι
τὸ inclisiran, ἕνα siRNA ἀνάλογο, ποὺ ἀναστέλλει τὴν ἡπατικὴ σύνθεση τῆς PCSK9 πρωτεΐνης,
ὁδηγεῖ σὲ μακρόχρονη μείωση τῆς LDL χοληστερόλης (41% σὲ 9 μῆνες) μὲ μία καὶ μόνο ὑποδόρια ἔνεση. Στὸ φόντο τῶν ἐξελίξεων θὰ πρέπει νὰ
γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη γενετικῶν θεραπειῶν
γιὰ τὴ μείωση τῆς LDL χοληστερόλης, μὲ μία καὶ
μοναδικὴ διὰ βίου χορήγηση, δὲν εἶναι στὴ φαντασία μας ἀλλὰ στὸν πάγκο τῶν ἐρευνητικῶν
ἐργαστηρίων.
Τὸ μέλλον εἶναι γοητευτικὸ καὶ ἡ σοβοῦσα
ἀξιακὴ κρίση, ποὺ μᾶς ταλανίζει, δὲν πρέπει νὰ
μᾶς τυφλώνει τόσο ὥστε νὰ ἀποσυνδέσουμε τὴν
ἐπιστήμη μας καὶ τοὺς ἀσθενεῖς μας ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς καρδιολογίας. Ὅμως, ἡ ἔκταση στὴν ὁποία
θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται οἱ νέες δαπανηρὲς θεραπεῖες θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀντικείμενο διαλόγου
μὲ τὴν πολιτεία. Στὸ διάλογο αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ συμμετέχουν μόνο οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες. Στὸ διάλογο αὐτὸν ἔχουμε
θέση ἐμεῖς καὶ οἱ ἀσθενεῖς μας. Διαφορετικὰ θὰ
πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε στὸν 20χρονο ἀσθενῆ μὲ
ὑπερχοληστερολαιμία ΙΙα ποὺ εἶδα πρόσφατα, ὁ
ὁποῖος εἶχε πολὺ ὑψηλὴ LDL καὶ λιπαιμικὸ ὀρὸ
παρὰ τὴ λήψη μέγιστης δόσης ἀτορβαστατίνης
καὶ παπποὺ μὲ ἔμφραγμα στὰ 35 ἔτη, ὅτι ἁπλᾶ
δὲν συμπεριλαμβάνεται στὶς προτεραιότητές μας.
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Ὅμως σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ στὸ Δυτικὸ κόσμο τὸ
50% τῶν δαπανῶν γιὰ φάρμακα ἀπευθύνεται σὲ
ἀσθενεῖς μὲ προσδόκιμο ἐπιβίωσης λιγότερο ἀπὸ
1 ἔτος, οἱ καρδιολογικοὶ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπιστοῦν μὲ
στατίνες ἢ/καὶ ἐζετιμίμπη δικαιοῦνται δόκιμης
καὶ ἀποτελεσματικῆς θεραπείας.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν

μας μπορεῖ, μὲ τὴ χρήση τῶν στατινῶν καὶ τῆς ἐζετιμίμπης, νὰ ὁδηγηθεῖ ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ στοὺς
στόχους τῶν τρεχουσῶν ὁδηγιῶν, ἕνα βῆμα πιὸ
μακριὰ ἀπὸ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ἐλπίζω
πολλὰ βήματα πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὶς ἀντιεπιστημονικὲς δεισιδαιμονίες, τὴ στατινοφοβία καὶ τὴν ἀναίτια σπατάλη οἰκονομικῶν πόρων γιὰ μὴ ἀποτελεσματικὲς θεραπεῖες.

«Οὐάσινγκτον»

