w ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Πόσο χαμηλὰ εἶναι πολὺ χαμηλὰ
γιὰ τὴν LDL-C, καὶ τὶ σημαίνει αὐτό;
✒ Κωνσταντῖνος Γ. Θωμόπουλος
Ἐπιμελητὴς Α´, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν.Μ.Α. “Ἕλενα Βενιζέλου”.
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ατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πρόσφατου συνεδρίου
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Καρδιολογίας (ESC
Congress 2019) ἀνακοινώθηκαν, καὶ ταυτόχρονα δημοσιεύτηκαν στὸ European Heart Journal, οἱ
κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς
ὑπερλιπιδαιμίας. Μία νέα σημαντικὴ ὁδηγία εἶναι ἡ
μείωση τῶν θεραπευτικῶν στόχων γιὰ τὴ λιποπρωτεΐνη
χαμηλῆς πυκνότητας (LDL-C), ἐνῶ στοὺς ἀσθενεῖς
ὑψηλοῦ ἤ πολύ-ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου,
ταυτόχρονα μὲ τὴν ἐπίτευξη τῶν χαμηλῶν στόχων
(<70 mg/dl ἤ <55 mg/dl, ἀντίστοιχα), θὰ πρέπει,
ἐπίσης, νὰ ἱκανοποιεῖται μείωση κατὰ 50% τοὐλάχιστον ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀρχικῆς (χωρὶς θεραπεία)
LDL-C. Στὸ πνεῦμα τῶν ὁδηγιῶν εἶναι ὅτι ἡ πρόληψη
τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ
μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL-C σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα.
Τὸ τί ὁρίζεται χαμηλό, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἐπίπεδο τοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, στὸ ὁποῖο κατατάσσεται
ὁ ἐξεταζόμενος καὶ αὐτὸ εἶναι συνάρτηση τῶν παραγόντων κινδύνου ποὺ ἔχει (π.χ. SCORE, ἱστορικὸ
σακχαρώδη διαβήτη, ἱστορικὸ χρόνιας νεφρικῆς
νόσου, ἱστορικὸ καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου κτλ).
Χαμηλὴ LDL-C γιὰ τοὺς ἐξεταζόμενους χαμηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου εἶναι <116 mg/dl, γιὰ αὐτοὺς
ἐνδιάμεσου καρδιαγγειακοῦ κινδύνου <100 mg/dl
καί, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
ὑψηλοῦ ἤ πολύ-ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
<70 mg/dl καὶ <55 mg/dl, ἀντίστοιχα.
Παλαιότερες σημαντικὲς μελέτες στατινῶν, ὅπως
ἡ μελέτη PROVE-IT, ἤδη ἀπὸ τὸ 2005, ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχει αὐξανόμενο καρδιαγγειακὸ ὄφελος σὲ ἀσθενεῖς

πολὺ ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, σὲ ὁλοένα
μεγαλύτερες μειώσεις τῶν τιμῶν τῆς LDL-C μέχρι καὶ
σὲ ἐπίπεδα <40 mg/dl. Μάλιστα, ἡ μείωση σὲ τόσο
χαμηλὰ ἐπίπεδα τῆς LDL-C, στὴ μελέτη PROVE-IT, δὲν
συνοδευόταν ἀπὸ αὔξηση τῶν παρενεργειῶν, ὅπως
γιὰ παράδειγμα μυαλγίες, αὐξήσεις τῆς CPK ἤ αἱμορραγικὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια. Πολὺ πιὸ πρόσφατα,
στὴ μελέτη IMPROVE-IT, περίπου 1.000 ἀσθενεῖς ἀπὸ
τοὺς 15.000 ποὺ τυχαιοποιήθηκαν, ἡ LDL-C, μειώθηκε
σὲ ἐπίπεδα <30 mg/dl. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ μὲ πολὺ
χαμηλὰ ἐπίπεδα LDL-C, σὲ σχέση τοὺς ὑπόλοιπους
τῆς μελέτης, δὲν παρουσίασαν μεγαλύτερο ἀριθμὸ
παρενεργειῶν, συμπεριλαμβανόμενων τῶν καρκίνων, τῶν αἱμορραγικῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων,
τῆς νοητικῆς λειτουργίας καὶ τῶν μυαλγιῶν. Οἱ νέες
μελέτες μὲ τοὺς PCSK9 ἀναστολεῖς, γιὰ τὴν ἐπιθετικὴ μείωση τῆς LDL-C, κατέδειξαν ὅτι οἱ μειώσεις
τῆς LDL-C σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα (μέχρι καὶ <10
mg/dl σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς) συνοδεύονται ἀπὸ
μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων, χωρὶς νὰ
ὑπάρχει αὔξηση τῶν παρενεργειῶν. Εἰδικότερα, στὴ
μελέτη FOURIER, ἡ μείωση τῆς LDL-C σὲ ἐπίπεδα
<10 mg ἔδειξε ὅτι τὸ καρδιαγγειακὸ ὄφελος ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει, ἐνῶ οἱ παρενέργειες δὲν
ἦσαν σημαντικές, σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς ὅπου ἡ LDL-C
ἔφτασε σὲ ὑψηλότερα (λιγότερο χαμηλὰ) ἐπίπεδα,
συμπεριλαμβανόμενης τῆς νοητικῆς λειτουργίας
(ὑπο-μελέτη τῆς FOURIER: Ebbinhaus).
Βασιζόμενοι λοιπὸν σὲ δεδομένα παρατήρησης
τυχαιοποιημένων μελετῶν (καὶ ἀναλύσεις παλινδρόμησης) ὑπολιπιδαιμικῶν φαρμάκων, τιμὲς LDL-C, ποὺ
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ἀγγίζουν τὸ 0 mg/dl, συνοδεύονται ἀπὸ καρδιαγγειακὸ
ὄφελος χωρὶς σημαντικὴ αὔξηση τῶν παρενεργειῶν.
Δὲν ὑπάρχουν ὅμως τυχαιοποιημένα δεδομένα, ποὺ
νὰ συγκρίνουν περισσότερο χαμηλοὺς στόχους
LDL-C (γιὰ παράδειγμα >20 vs <20 mg/dl), διότι στὴ
FOURIER ἡ μέση LDL-C στὴν ὁμάδα παρέμβασης
ἦταν 32 mg/dl, ἐνῶ στὴν ὁμάδα ἐλέγχου ἦταν 87
mg/dl. Ἐπίσης, τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα ἀπὸ τὶς
μελέτες περιορίζονται σὲ χρονικὸ ὁρίζοντα παρακολούθησης τὰ 2,2 ἔτη. Χρειαζόμαστε περισσότερες
μελέτες καὶ μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης γιὰ
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νὰ τοποθετηθοῦμε μὲ ἀσφάλεια, ὅτι πολὺ χαμηλὲς
τιμὲς LDL εἶναι ἐπωφελεῖς γιὰ τοὺς πολὺ ὑψηλοῦ
κινδύνου ἀσθενεῖς. Μέχρι τότε, μὲ σχετικὴ ἀσφάλεια μποροῦμε νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς ὁδηγίες τῆς
ESC γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσλιπιδαιμιῶν καί,
ἐπίσης, νὰ ἐφαρμόζουμε ὁλιστικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ
ἀσθενοῦς μὲ ὑπερλιπιδαιμία, ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν
πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὰ τὶς ὑψηλὲς τιμὲς τριγλυκεριδίων καὶ τοὺς συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου,
ὅπως τὴν ὑπέρταση, τὸ σακχαρώδη διαβήτη, τὴν
παχυσαρκία καὶ τὸ κάπνισμα. z
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