επικαιρα και αλλα
Μέτρηση χοληστερίνης καὶ ἄλλων λιπιδίων: Νηστικὸς ἢ ὄχι;
Γεώργιος Γκουμᾶς, Ἄν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν.
Στὴ διαδικασία ἐκτίμησης τοῦ καρδιαγγεια
κοῦ κινδύνου κάποιου
προσώπου εἴτε στὴν
ἀρχικὴ ἐξέταση, εἴτε στὴ
συνέχεια τῆς παρακολούθησης, εἶναι πολὺ συχνὴ
ἡ παραγγελία ἐξετάσεων
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ θεράποντος ἰατροῦ γιὰ τὴ μέτρηση τῆς χοληστερόλης
καὶ τῶν ὑπόλοιπων λιπιδίων τοῦ αἵματος. Σὲ κάποιον μὲ ὑπερλιπιδαιμία,
ποὺ πρόκειται νὰ ἀρχίσει
ὑπολιπιδαιμικὴ θεραπεία,
εἶναι λογικὸ νὰ γίνονται,
πρὶν τὴν ἔναρξή της, τουλάχιστον δυὸ μετρήσεις
μὲ διαφορὰ 1 ἕως 12
ἑβδομάδων, προκειμένου
νὰ τεκμηριωθεῖ μὲ ἀκρίβεια τὸ πρόβλημα καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν τυχὸν ἐργαστηριακὰ λάθη, ποὺ δὲν εἶναι σπάνια.
Αὐτὸ βέβαια δὲν ἀφορᾶ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐξαιρετικὰ
ὑψηλὲς τιμὲς χοληστερόλης καὶ σὲ ἐκείνους μετὰ ἀπὸ ὀξὺ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ποὺ πρέπει νὰ ἀρχίσουν ἄμεσα
ὑπολιπιδαιμικὴ θεραπεία. Καινούργια ἐξέταση αἵματος
πρέπει νὰ γίνεται 4 μὲ 12 ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς
θεραπείας, καθὼς καὶ 4 μὲ 12 ἑβδομάδες μετὰ ἀπὸ κάθε
ἀλλαγὴ τῆς δόσης ἢ τοῦ φαρμάκου ποὺ χρησιμοποιεῖται,
προκειμένου νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς
θεραπείας. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ στόχοι ἔχουν ἐπιτευχθεῖ,
ἡ ὁλικὴ χοληστερίνη, τὰ τριγλυκερίδια, ἡ LDL χοληστερίνη καὶ ἡ HDL χοληστερίνη καλὸ εἶναι νὰ μετρῶνται μιὰ
φορὰ τὸ χρόνο.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ συχνὰ θέματα συζήτησης τὰ τελευταῖα
χρόνια στὰ καρδιολογικὰ συνέδρια, ἀλλὰ καὶ ἀντικείμενο
ἀρκετῶν ἐρευνῶν, εἶναι τὸ κατὰ πόσο εἶναι ἀπαραίτητο
αὐτὲς οἱ μετρήσεις τῶν λιπιδίων νὰ γίνονται σὲ κατάσταση
νηστείας. Δηλαδή, ἂν ὁ ἐξεταζόμενος θὰ πρέπει νὰ προσέρχεται γιὰ αἱμοληψία νωρὶς τὸ πρωὶ μετὰ ἀπὸ ὁλονύχτια
ἀποχὴ ἀπὸ τὴ λήψη τροφῆς γιὰ 10-12 ὧρες, ἢ ἂν μπορεῖ
νὰ πάει γιὰ τὴν αἱμοληψία ὁποιαδήποτε στιγμή, ἀκόμη
κι ἂν ἔχει προηγηθεῖ πρόσφατη λήψη τροφῆς. Ἡ ἀποχὴ
ἀπὸ λήψη τροφῆς γιὰ 8-12 ὧρες ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ τὸν
ἔλεγχο μεγάλου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ ἀποφεύγει νὰ τὸ κάνει, εἶναι ἀκόμα λιγότερο δημοφιλὴς γιὰ τὰ

μικρὰ παιδιὰ καὶ σχετικὰ
ἐπικίνδυνη γιὰ τοὺς διαβητικοὺς ὑπὸ ἀγωγή, ποὺ
διατρέχουν τὸν κίνδυνο
ὑπογλυκαιμίας. Ἐξάλλου,
τὰ ἀποτελέσματα νηστείας αὐτῶν τῶν ὡρῶν ἀποτελοῦν ἕνα πολὺ μικρὸ
μέρος τοῦ χρόνου τῆς
καθημερινῆς μας ζωῆς,
ποὺ στὴν πλειονότητά
της βρίσκεται σὲ μεταγευματικὲς συνθῆκες.
Τὰ τμήματα προληπτικοῦ
ἐλέγχου, τσέκ-άπ, γεμίζουν κόσμο τὶς πρωινὲς
ὧρες καὶ ἀναγκάζονται
νὰ ἐπιβαρύνονται οἰκονομικὰ μὲ προσωπικό, ποὺ
τὶς ὑπόλοιπες ὧρες δὲν
εἶναι ἀπαραίτητο. Τέλος,
ὁ ἔλεγχος τοῦ λιπιδαιμικοῦ προφὶλ σὲ συνθῆκες μὴ νηστείας δὲν δημιουργεῖ πρόβλημα στὸν ἔλεγχο ἄλλων παραμέτρων, ἀφοῦ γιὰ παράδειγμα καὶ γιὰ τὸ διαβήτη ἡ τάση
εἶναι νὰ ἐλέγχεται χωρὶς προηγηθεῖσα νηστεία μετρώντας
τὴ γλυκοζιωμένη αἱμοσφαιρίνη, ἀντὶ γιὰ τὸ ἁπλὸ σάκχαρο.
Τὸ ἁπλὸ προφὶλ λιπιδίων περιλαμβάνει τὴν ὁλικὴ
χοληστερόλη, τὴν LDL καὶ HDL χοληστερόλη καὶ τὰ τριγλυκερίδια. Ἡ ὁλικὴ χοληστερόλη, ἡ HDL χοληστερόλη
καὶ τὰ τριγλυκερίδια μετρῶνται ἀπευθείας, ἐνῶ ἡ LDL
χοληστερόλη μπορεῖ εἴτε νὰ μετρηθεῖ ἀπ᾽εὐθείας στὶς
περιπτώσεις ποὺ τὰ τριγλυκερίδια εἶναι ≥400 mg/dL ἢ
νὰ ὑπολογιστεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐξίσωσης Friedewald
(:ὁλικὴ χοληστερόλη-HDL χοληστερόλη-τριγλυκερίδια
/5). Ἀπὸ τὸ ἁπλὸ προφὶλ λιπιδίων μπορεῖ ἐπίσης νὰ ὑπολογιστοῦν ἡ ὑπολειπόμενη χοληστερόλη καὶ ἡ non-HDL
χοληστερόλη. Σὲ ἕνα πιὸ σύνθετο λιπιδαιμικὸ προφὶλ θὰ
μποροῦσε νὰ προστεθεῖ ἡ λιποπρωτεΐνη (α) καὶ οἱ ἀπολιποπρωτεΐνες Β καὶ Α1. Ἡ λιποπρωτεΐνη (α) πρέπει νὰ
μετριέται τουλάχιστον μιὰ φορὰ σὲ κάθε πρόσωπο ποὺ
θέλουμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο,
ὅμως, ἐπειδὴ παραμένει σταθερὴ στὴν πορεία τοῦ χρόνου,
δὲν ἔχει νόημα ἡ ἐπαναλαμβανόμενη μέτρηση, ἐκτὸς ἀπὸ
σπάνιες περιπτώσεις θεραπευτικῆς παρέμβασης. Οἱ ἀπολιποπρωτεΐνες Β καὶ Α1 μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς
ἐναλλακτικὲς τῶν non-HDL καὶ HDL χοληστερόλης, ὅμως
αὐτὸ συνήθως δὲν εἶναι ἀπαραίτητο, ἐπειδὴ συνοδεύεται
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ἀπὸ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ κόστους τῶν ἐξετάσεων.
Ἐξετάσεις, λοιπόν, σὲ κατάσταση νηστείας ἢ ὄχι;
Πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ μεγάλες αὐξήσεις τῶν
τριγλυκεριδίων, ποὺ βλέπουμε μερικὲς φορὲς στὶς δοκιμασίες φόρτισης μὲ λίπος κατὰ τὸ lipotest, δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὶς αὐξήσεις μετὰ ἀπὸ τὴ λήψη συνηθισμένου καὶ
μᾶλλον ἐλαφροῦ φαγητοῦ, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ μικρότερες.
Ἐπιπλέον, καὶ ἡ ἀνησυχία γιὰ μὴ ἀξιόπιστα ἀποτελέσματα
γιὰ τὴν LDL χοληστερόλη, ποὺ ὅταν τὰ τριγλυκερίδια εἶναι
<400 mg/dL ὑπολογίζεται μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐξίσωσης
Friedewald, δὲν ἐπιβεβαιώνεται, ἀφοῦ οἱ διαφορὲς μεταξὺ
τῆς ἀπ᾽εὐθείας μετρούμενης καὶ τῆς ὑπολογιζόμενης LDL
χοληστερόλης, τόσο σὲ συνθῆκες νηστείας ὅσο καὶ χωρὶς
νηστεία, παραμένουν μὴ σημαντικές. Τέλος, πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμή, ποὺ τόσες πολλὲς τυχαιοποιημένες μελέτες ὑπολιπιδαιμικῆς παρέμβασης ἔγιναν χρησιμοποιώντας μετρήσεις λιπιδίων νηστείας, προκειμένου
νὰ ἀσκοῦμε ἰατρικὴ βασισμένη σὲ ἀποδείξεις, θὰ πρέπει
στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πρακτική μας νὰ ὑπολογίζουμε
τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, βασισμένοι μόνο σὲ μετρήσεις
νηστείας. Ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶναι λανθασμένη, ἀφοῦ ἀγνοεῖ
τὸ γεγονὸς ὅτι πολυάριθμες μελέτες παρατήρησης καὶ
τουλάχιστον τρεῖς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες μελέτες μὲ στατίνη
(HPS, ASCOT, SEARCH) χρησιμοποίησαν τυχαῖα, χωρὶς
νὰ προηγηθεῖ νηστεία, δείγματα αἵματος.
Πῶς ὅμως ἐπηρεάζει ἡ λήψη τροφῆς τὶς τιμὲς τῶν ἐξετάσεων τοῦ λιπιδαιμικοῦ προφίλ; Πολυάριθμες μελέτες
σὲ παιδιά, ἐνήλικες καὶ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
ἔχουν ἐπιβεβαιώσει ὅτι ἡ συνηθισμένη πρόσληψη τροφῆς
ἐπηρεάζει ἤπια τὰ ἐπίπεδα τῶν λιπιδίων καὶ λιποπρωτεϊνῶν
τοῦ πλάσματος. Μὲ ἐξαίρεση λίγα πρόσωπα, ποὺ ἐκδηλώ-
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νουν ὑπερβολικὲς ἀπαντήσεις, οἱ περισσότεροι θὰ ἐμφανίσουν μικρὲς αὐξήσεις στὰ τριγλυκερίδια, τῆς τάξης τῶν 26
mg/dl κατὰ μέσον ὅρο, καὶ μικρὲς μειώσεις στὴν ὁλικὴ καὶ
τὴν LDL χοληστερόλη τῆς τάξης τῶν 8 mg/dl κατὰ μέσον
ὅρο. Ἡ μείωση τῆς LDL χοληστερόλης ἔχει τὴν τάση νὰ
εἶναι ἀρκετὰ μεγαλύτερη στοὺς διαβητικούς, φτάνοντας τὰ
23 mg/dl κατὰ μέσον ὅρο μετὰ ἀπὸ ἕνα φαγητό, ὅμως ἡ
μείωση αὐτὴ φαίνεται νὰ ὀφείλεται κυρίως στὴν πρόσληψη
ὕδατος καὶ ἐμφανίζεται καὶ χωρὶς λήψη τροφῆς. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὑποδηλώνει ὅτι ὁ μόνος τρόπος πρόληψης αὐτοῦ
τοῦ φαινομένου δὲν εἶναι ἡ νηστεία, ἀλλὰ ἡ μὴ κατανάλωση ὕδατος τὸ διάστημα πρὶν τὴν αἱμοληψία γιὰ καθορισμὸ
τοῦ λιπιδαιμικοῦ προφίλ, εἰδικὰ στοὺς διαβητικούς.
Πότε λοιπόν πρεπει νὰ χρησιμοποιοῦμε δείγματα μὴ
νηστείας γιὰ μέτρηση τῶν λιπιδίων στὸ αἷμα; Αὐτὸ πρέπει
νὰ γίνεται στοὺς περισσότερους ἀσθενεῖς καὶ εἰδικὰ 1) σὲ
κάθε ἀσθενῆ ποὺ κάνει τὸ ἀρχικό του ἔλεγχο λιπιδίων, 2)
σὲ ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, 3) στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, 4) στὰ παιδιά, 5) ὅταν ὁ
ἴδιος ὁ ἐξεταζόμενος τὸ ἐπιθυμεῖ, 6) στοὺς διαβητικοὺς ὑπὸ
ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ὑπογλυκαιμικοῦ κινδύνου, 7)
στοὺς ἡλικιωμένους, καὶ 8) στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται
σὲ σταθερὴ ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγή. Ἐξέταση τῶν λιπιδίων
σὲ δείγματα νηστείας ἀπαιτεῖται ὅταν 1) τὰ μὴ νηστείας τριγλυκερίδια εἶναι περισσότερα ἀπὸ 440 mg/dl, 2) πρόκειται
γιὰ γνωστὴ ὑπὸ παρακολούθηση ὑπερτριγλυκεριδαιμία, 3)
ἀφορᾶ σὲ ἀσθενῆ ποὺ ἀναρρώνει ἀπὸ παγκρεατίτιδα λόγῳ
ὑπερτριγλυκεριδαιμίας, 4) πρόκειται νὰ ξεκινήσει ἀγωγὴ μὲ
φάρμακα ποὺ προκαλοῦν σημαντικὴ ὑπερτριγλυκεριδαιμία,
καὶ 5) ὅταν ἔχουν ζητηθεῖ ἐπιπλέον ἐξετάσεις, ποὺ ἀπαιτοῦν
δείγματα νηστείας.

