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Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 : μια σύγχρονη πανδημία

 9,3% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει διαβήτη τύπου 2 και το 28%
των ασθενών αυτών δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη

 Ο επιπολασμός του διαβήτη τύπου 2 στις ηλικίες 20-44, 45-64
και > 65 ετών είναι 4,1%, 16,2% και 25,9% αντίστοιχα
 37% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει προδιαβήτη
CDC National Diabetes Statistics Report 2014

 Παγκοσμίως, το 2,8% των ενηλίκων έχει διαβήτη και το
ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 4,4% το 2030 (60% αύξηση)

Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος

 Μετα-ανάλυση 91 μελετών παρατήρησης (n = 689.300)
 Ετήσια θνησιμότητα :
 Άτομα χωρίς διαβήτη, έμφραγμα ή εγκεφαλικό : 0,68%
 Διαβητικοί ασθενείς χωρίς έμφραγμα ή εγκεφαλικό : 1,56%
 Ασθενείς με έμφραγμα, χωρίς διαβήτη ή εγκεφαλικό : 1,68%
 Ασθενείς με εγκεφαλικό, χωρίς διαβήτη ή έμφραγμα: 1,61%
JAMA 2015;314:52-60

Διαβητική δυσλιπιδαιμία

 Η πιο συχνή λιπιδαιμική διαταραχή στους διαβητικούς
ασθενείς είναι η μικτή δυσλιπιδαιμία : ελαττωμένα επίπεδα
HDL-C, αυξημένα τριγλυκερίδια και επικράτηση των μικρών
πυκνών LDL σωματιδίων
 Τα επίπεδα LDL-C στους διαβητικούς ασθενείς είναι παρόμοια
με το γενικό πληθυσμό
Eur Heart J 2011;32:1769-18
 Το 65% των ασθενών με διαβήτη έχει LDL > 100 mg/dl ή
λαμβάνει υπολιπιδαιμική αγωγή
CDC National Diabetes Statistics Report 2014

Διαγνωστική προσέγγιση
 Συνιστάται έλεγχος του λιπιδαιμικού προφίλ κάθε έτος :
 Ολική χοληστερόλη
 HDL-C
 Τριγλυκερίδια

 Η LDL-C προσδιορίζεται με την εξίσωση του Friedewald :
LDL-C = ολική χοληστερόλη – HDL – (τριγλυκερίδια / 5)
 Απαιτείται νηστεία 12 ωρών πριν την αιμοληψία
 Αν τα τριγλυκερίδια είναι > 400 mg/dl η παραπάνω εξίσωση δεν
ισχύει και η LDL-C πρέπει να προσδιοριστεί άμεσα
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής
 Σε ΟΛΟΥΣ τους διαβητικούς ασθενείς, πρωτεύων στόχος της
υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η LDL χοληστερόλη και
φάρμακο εκλογής για την επίτευξη του στόχου είναι οι
στατίνες
 Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με τριγλυκερίδια
> 440-500 mg/dl όπου πρώτος στόχος είναι η ελάττωση των
τριγλυκεριδίων για την αποτροπή οξείας παγκρεατίτιδας και
φάρμακο εκλογής είναι οι φιβράτες
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα : διατροφή (Ι)
 Συνιστάται απώλεια βάρους σε όλους τους υπέρβαρους ή
παχύσαρκους διαβητικούς (BMI > 25 kg/m2)
 Η συνιστώμενη δίαιτα εξατομικεύεται
 Όταν οι προσλαμβανόμενες θερμίδες είναι ίδιες, οι δίαιτες
χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος επιφέρουν παρόμοια
απώλεια βάρους με τις δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε
υδατάνθρακες
 Οι πρώτες επιφέρουν μεγαλύτερη ελάττωση της LDL-C ενώ οι
δεύτερες προκαλούν μεγαλύτερη αύξηση της HDL-C και
μεγαλύτερη πτώση των τριγλυκεριδίων

Diabetes Care 2017;40:S33-43

Διατροφή (ΙΙ)
 Τα κορεσμένα και trans λιπαρά είναι οι κύριοι διαιτητικοί
παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα της LDL-C – τα trans
λιπαρά επιπλέον ελαττώνουν την HDL-C
 Τα κορεσμένα λίπη (ζωικής προέλευσης λίπη) πρέπει να
αποτελούν < 7% των προσλαμβανομένων θερμίδων ενώ η
πρόσληψη trans λιπαρών πρέπει να αποφεύγεται
 Συνιστάται επίσης αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών (10-25
g/μέρα) και αντικατάσταση άλλων λιπαρών από φυτικές
στερόλες/στανόλες (2 g/μέρα)
 Με την τροποποίηση της διατροφής μπορεί να επιτευχθεί
μείωση της LDL-C κατά 20-30%
Diabetes Care 2017;40:S33-43

Άσκηση (Ι)
 Συνιστάται μέτριας έντασης αερόβια άσκηση τουλάχιστον
30 λεπτά την ημέρα και τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα
 Συνιστώνται επίσης ασκήσεις αντίστασης 3 φορές την
εβδομάδα

 Ωστόσο, οποιασδήποτε έντασης και συχνότητας φυσική
δραστηριότητα είναι ωφέλιμη
 Έναρξη με βραχυχρόνια και μικρής έντασης άσκηση και στην
συνέχεια προοδευτική αύξηση της διάρκειας και της έντασης
Diabetes Care 2017;40:S33-43
της άσκησης

Άσκηση (ΙΙ)

 Δεν συνιστάται έλεγχος ασυμπτωματικών ασθενών για την
παρουσία στεφανιαίας νόσου πριν την έναρξη άσκησης - η
απόφαση επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού
 Προσοχή επίσης συνιστάται σε ασθενείς με προχωρημένη
διαβητική νευροπάθεια ή αμφιβληστροειδοπάθεια και σε
ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη ή ινσουλινο-εκκριτικά
σκευάσματα

Diabetes Care 2017;40:S33-43

Οφέλη των στατινών στους διαβητικούς ασθενείς
 Μετα-ανάλυση 14 μελετών σε 18.686 διαβητικούς ασθενείς

 Για κάθε ελάττωση της LDL-C κατά 39 mg/dl, οι στατίνες
ελάττωσαν
τα θανατηφόρα ή μη εμφράγματα κατά 22% (p < 0,0001)
τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά 21% (p = 0,0002)
την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 13% (p = 0,008)
την ολική θνητότητα κατά 9% (p = 0,02)
Lancet 2008;371:117-25

 Αναμενόμενη ελάττωση της LDL σε ασθενή με LDL 120 mg/dl :
 με ατορβαστατίνη 40 mg
56 mg/dl
 με ροσουβαστατίνη 20 mg 64 mg/dl
Am J Cardiol 2010;105:69-76

Στόχοι της LDL-C στους διαβητικούς ασθενείς
 Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και βλάβη οργάνων-στόχων
(π.χ. λευκωματινουρία) ή με ένα ή περισσότερους μείζονες
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. κάπνισμα,
υπέρταση)
 LDL-C < 70 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 70-135
mg/dl ελάττωση της LDL-C > 50%
 Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς βλάβη οργάνωνστόχων και χωρίς άλλους μείζονες παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου
 LDL-C < 100 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 100200 mg/dl ελάττωση της LDL-C > 50%
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Χορήγηση στατίνης
 Σε όλους τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και LDL
χοληστερόλη υψηλότερη του στόχου, συνιστάται άμεση έναρξη
χορήγησης στατίνης, παράλληλα με τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Οι μόνες στατίνες που μπορούν να επιτύχουν ελάττωση της
LDL-C > 50% είναι η ατορβαστατίνη 40-80 mg (ως 53%) και η
ροσουβαστατίνη 20-40 mg (ως 59%)
Am J Cardiol 2010;105:69-76

 Οι στατίνες αυτές πρέπει να χορηγηθούν στην μέγιστη επιτρεπτή
ή ανεκτή δόση για την επίτευξη του στόχου της LDL-C, πριν
προστεθεί δεύτερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Είναι οι στόχοι της LDL-C πολύ επιθετικοί ? (Ι)
 Μετα-ανάλυση 14 μελετών σε 18.686 διαβητικούς ασθενείς
 Παρόμοια ελάττωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε :
ασθενείς με ή χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο

Lancet 2008;371:117-25

Είναι οι στόχοι της LDL-C πολύ επιθετικοί ? (ΙΙ)
 Μετα-ανάλυση 8 μελετών με χορήγηση στατίνης (n = 64.323)

J Am Coll Cardiol 2014;64:485-94

Εργαστηριακός έλεγχος πριν τη χορήγηση στατινών (Ι)
 Τρανσαμινάσες
 H χορήγηση στατινών αντενδείκνυται σε ασθενείς με
τρανσαμινάσες >3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών τιμών
 Σε χαμηλότερα επίπεδα τρανσαμινασών, οι στατίνες είναι
ασφαλείς
 CK
 TSH
 Επίτευξη ευθυρεοειδισμού πριν τη χορήγηση στατίνης

Εργαστηριακός έλεγχος πριν τη χορήγηση στατινών (ΙΙ)
 Νεφρική λειτουργία
 Μέγιστη δόση στατινών ανάλογα με το στάδιο της χρόνιας
νεφρικής νόσου :

Ατορβαστατίνη
Ροσουβαστατίνη

eGFR 30-60
ml/min/1,73m2

eGFR < 30
ml/min/1,73m2

80
20

80
10

Εξίσωση MDRD
eGFR (ml/min/1,73m2) = 186 x κρεατινίνη ορού (mg/dl)-1,154
x ηλικία-0,203 x 0,742 (στις γυναίκες)

Έλεγχος τρανσαμινασών κατά την χορήγηση στατινών
 6-12 εβδομάδες μετά την έναρξη ή την αύξηση της δόσης

 Αν παρατηρηθεί αύξηση των τρανσαμινασών > 3 φορές των
ανωτέρων φυσιολογικών ορίων, συνιστάται διακοπή της
στατίνης ή μείωση της δόσης της και επανέλεγχος των
τρανσαμινασών σε 4-6 εβδομάδες
 Αν η αύξηση των τρανσαμινασών είναι < 3 φορές των ανωτέρων
φυσιολογικών ορίων συνιστάται συνέχιση της στατίνης και
επανέλεγχος των τρανσαμινασών σε 4-6 εβδομάδες
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Έλεγχος CK κατά την χορήγηση στατινών
 Έλεγχος των επιπέδων της CK μετά την έναρξη της στατίνης
συνιστάται μόνο σε ασθενείς που εμφανίζουν μυαλγίες
 Αν διαπιστωθεί αύξηση της CK > 10 φορές των ανωτέρων
φυσιολογικών ορίων, συνιστάται διακοπή της στατίνης

 Αν η αύξηση είναι < 10 φορές των ανωτέρων φυσιολογικών
ορίων συνιστάται συνέχιση της αγωγής και τακτική
παρακολούθηση της CK

Atherosclerosis 2016;253:281-344

Αύξηση SGPT
> 3 ULN

Αύξηση CPK
> 10 ULN

PROVE-IT Ατορβαστατίνη 80 mg
(n=4.162)
Πραβαστατίνη 40 mg

3,3%

NR

1,1%

NR

TNT
(n=10.001)

Ατορβαστατίνη 80 mg

1,2%

0

Ατορβαστατίνη 10 mg

0,2%

0

SPARCL
(n=4.731)

Ατορβαστατίνη 80 mg

2,2%

0,1%

Placebo

0,5%

0

SATURN
(n=1.039)

Ατορβαστατίνη 80 mg

2,1%

0,6%

Ροσουβαστατίνη 40 mg

0,7%

0,1%

JUPITER Ροσουβαστατίνη 20 mg
(n=17.802)
Placebo

0,3%

NR

0,2%

NR

Ασφάλεια των χαμηλών επιπέδων LDL-C
 Στις μελέτες PROVE-IT και JUPITER (ατορβαστατίνη 80 mg
και ροσουβαστατίνη 20 mg αντίστοιχα), τα ποσοστά εμφάνισης
ανεπιθύμητων ενεργειών δε διέφεραν μεταξύ των ασθενών που
πέτυχαν επίπεδα LDL-C < 40 και < 50 mg/dl, αντίστοιχα, και
των ασθενών που πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα LDL-C, με την
εξαίρεση αυξημένης συχνότητας αιματουρίας στην μελέτη
JUPITER (1,3 έναντι 1,0%)
J Am Coll Cardiol 2005;46:1411-6
J Am Coll Cardiol 2011;57:1666-75

 Στην μελέτη JUPITER, τα ποσοστά εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών δε διέφεραν μεταξύ των ασθενών που πέτυχαν
επίπεδα LDL-C < 30 mg/dl κι εκείνων που πέτυχαν υψηλότερα
επίπεδα LDL-C, με την εξαίρεση αυξημένης συχνότητας
αϋπνίας (1,5 έναντι 1,2%) και αιματουρίας (1,9 έναντι 1,1%)
Am J Cardiol 2014;114:1682-9

Στατίνες και γλυκαιμικός έλεγχος

 Μετα-ανάλυση 9 τυχαιοποιημένων μελετών σε 9.696 ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη

 Οι ασθενείς που έλαβαν στατίνη είχαν 0,12% υψηλότερη
HbA1c από τους ασθενείς που έλαβαν placebo
Diabetologia 2014;57:2444-52

Επιλογές επί μη επίτευξης του στόχου της LDL-C (Ι)
 Σε ασθενείς που δεν πετυχαίνουν το στόχο της LDL-C παρά τη
χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης ισχυρής στατίνης (δηλ.
ατορβαστατίνη 40-80 mg ή ροσουβαστατίνη 20-40 mg),
συνιστάται η προσθήκη εζετιμίμπης
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Η προσθήκη εζετιμίμπης σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη
ελαττώνει την LDL-C κατά 24%

Am J Cardiol 2009;103:369-74

Επίδραση της εζετιμίμπης στα καρδιαγγειακά συμβάματα
 Μελέτη IMPROVE-IT (18.144
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο τις τελευταίες 10 μέρες
και LDL-C 94 mg/dl)
 Σιμβαστατίνη 40 mg σε
συνδυασμό με εζετιμίμπη ή
placebo για 6 έτη
 LDL-C στο τέλος της μελέτης:
69 και 54 mg/dl, αντίστοιχα
N Engl J Med 2015;372:2387-97

Οφέλη της εζετιμίμπης σε διαβητικούς ασθενείς

N Engl J Med
2015;372:2387-97

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL-C

N Engl J Med 2015;372:2387-97

Επιλογές επί μη επίτευξης του στόχου της LDL-C (ΙΙ)
 Σε ασθενείς που δεν πετυχαίνουν το στόχο της LDL-C παρά τη
χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης ισχυρής στατίνης (δηλ.
ατορβαστατίνη 40-80 mg ή ροσουβαστατίνη 20-40 mg) σε
συνδυασμό με εζετιμίμπη, θα μπορούσε να προστεθεί
αναστολέας της PCSK9
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Η προσθήκη αναστολέα της PCSK9 σε ασθενείς που
λαμβάνουν συνδυασμό στατίνης και εζετιμίμπης ελαττώνει την
LDL-C κατά 60%

Lancet 2015;385:331-40

Μηχανισμός δράσης των αναστολέων της proprotein
convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)

Nat Genet 2003;34:154-6
Nat Rev Drug Discov 2012;11:817-9

Επίδραση των αναστολέων της PCSK9
στα καρδιαγγειακά συμβάματα
 Μελέτη FOURIER (n = 27.564
ασθενείς με εγκατεστημένη
καρδιαγγειακή νόσο)
 LDL > 70 mg/dl υπό στατίνη (70%
υπό ατορβαστατίνη 40-80 mg ή
ροσουβαστατίνη 20-40 mg)
 Evolocumab (140 mg κάθε 2
εβδομάδες ή 420 mg κάθε μήνα) ή
placebo
 Διάρκεια παρακολούθησης 2,2 έτη

N Engl J Med 2017;376:1713-22

Ανάλυση υποομάδων

N Engl J Med
2017;376:1713-22

LDL-C : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα (Ι)

 Στους ασθενείς που έλαβαν evolocumab:
 το 87% των ασθενών πέτυχε LDL-C < 70 mg/dl
 το 67% (n = 9.235) πέτυχε LDL-C < 40 mg/dl
 το 42% (n = 5.789) πέτυχε LDL-C < 25 mg/dl

N Engl J Med 2017;376:1713-22

LDL-C : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα (ΙΙ)

Lancet
2017;390:1962-71

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL-C

N Engl J Med 2017;376:1713-22

Οφέλη των αναστολέων PCSK9 σε διαβητικούς ασθενείς
 Προκαθορισμένη ανάλυση της μελέτης FOURIER
 Η ελάττωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου με τη
χορήγηση evolocumab ήταν παρόμοια στους διαβητικούς
ασθενείς (n = 11.031) και στους μη διαβητικούς ασθενείς (n =
16.533) (κατά 17% και 13% αντίστοιχα)

 Η χορήγηση evolocumab δεν αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης
διαβήτη σε ασθενείς χωρίς διαβήτη
 Η χορήγηση evolocumab δεν είχε επίδραση στα επίπεδα
σακχάρου και HbA1c σε ασθενείς με διαβήτη, με προδιαβήτη ή
χωρίς διαβήτη
Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14
[Epub ahead of print]

Τα τριγλυκερίδια ως στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής

 Αν μετά την επίτευξη του στόχου της LDL-C με χορήγηση
στατίνης τα τριγλυκερίδια είναι > 200 mg/dl, δευτερεύων στόχος
είναι η non-HDL χοληστερόλη
 non-HDL χοληστερόλη = ολική χοληστερόλη – HDL

 Στόχος non-HDL-C = στόχος LDL-C + 30 mg/dl

Αντιμετώπιση υπερτριγλυκεριδαιμίας

 Τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα έχουν μεγάλη σημασία στην
αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας
 Διακοπή ή ελάττωση κατανάλωσης αλκοόλ
 Απώλεια βάρους
 Ελάττωση κατανάλωσης μονο- και δισακχαριτών
 Βελτιστοποίηση του γλυκαιμικού ελέγχου

Φιβράτες και καρδιαγγειακά συμβάματα (Ι)
 Μελέτη ACCORD
 n = 5.518 διαβητικοί ασθενείς
υπό σιμβαστατίνη 20-40 mg/μέρα
(64% χωρίς καρδιαγγειακή νόσο)
 LDL-C : 100 mg/dl
 HDL-C : 38 mg/dl
 TG : 162 mg/dl
N Engl J Med 2010;362:1563-74

 Φενοφιβράτη 160 mg/μέρα ή
placebo για 4,7 έτη

Φιβράτες και καρδιαγγειακά συμβάματα (ΙΙ)
 Οι ασθενείς με μικτή δυσλιπιδαιμία (TG ≥ 204 mg/dl και HDL-C ≤
34 mg/dl)(n = 941) είχαν :
 70% υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο
 31% ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με χορήγηση
φενοφιβράτης

N Engl J Med 2010;362:1563-74

Φιβράτες και μικροαγγειακές επιπλοκές

 Στην μελέτη ACCORD, η χορήγηση φενοφιβράτης ελάττωσε
τον κίνδυνο εμφάνισης μικρο- ή μακρο-λευκωματινουρίας
κατά 10%

N Engl J Med 2010;362:1563-74

 Επίσης, η φενοφιβράτη ελάττωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της
αμφιβληστροειδοπάθειας κατά 40% και την ανάγκη για
φωτοπηξία με Laser κατά 31%
N Engl J Med 2010;363:233-44

Ασφάλεια συνδυασμού φιβράτης – στατίνης

 Στην μελέτη ACCORD δε διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα
αύξησης των τρανσαμινασών > 3 φορές των ανωτέρων
φυσιολογικών (1,5% και 1,9% αντίστοιχα) ή αύξησης της CPK >
10 φορές των ανωτέρων φυσιολογικών (0,3% και 0,4%
αντίστοιχα) με τον συνδυασμό σιμβαστατίνης / φενοφιβράτης σε
σύγκριση με την μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη
N Engl J Med 2010;362:1563-74

 Αντίθετα, ο συνδυασμός στατίνης-γεμφιβροζίλης συνοδεύεται από
αυξημένο κίνδυνο ραβδομυόλυσης και πρέπει να αποφεύγεται
Eur Heart J 2011;32:1769-818

 Η φενοφιβράτη αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπολογιζόμενο
ρυθμό σπειραματικής διήθησης < 60 ml/min/1,73m2

Προσθήκη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων
 Μελέτη JELIS
 n = 18.615 ασθενείς με
υπερχοληστερολαιμία (19,6% με
καρδιαγγειακή νόσο)
 LDL-C : 182 mg/dl
 HDL-C : 58 mg/dl
 TG : 150 mg/dl
 Εικοσιπεντανοϊκό οξύ 1800
mg/μέρα και στατίνη ή μόνο
στατίνη για 4,6 έτη

Lancet 2007;369:1090-8

Ασθενείς με τριγλυκερίδια > 440-500 mg/dl
 Στόχος η ελάττωση των τριγλυκεριδίων για την ελάττωση του
κινδύνου εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας

 Απώλεια βάρους, αποχή από το αλκοόλ, ελαττωμένη πρόσληψη
υδατανθράκων και ιδιαίτερα μονο- και δισακχαριτών
 Βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου (ινσουλίνη)
 Φάρμακο εκλογής : φιβράτη με ή χωρίς ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
(2-4 g/d)

Συμπεράσματα
 Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, πρωτεύων στόχος της
υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η LDL χοληστερόλη και
φάρμακο εκλογής για την επίτευξη του στόχου είναι οι
στατίνες
 Οι ενδεδειγμένες στατίνες στους ασθενείς αυτούς είναι είτε
ατορβαστατίνη 40-80 mg είτε ροσουβαστατίνη 20-40 mg

 Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της LDL-C με τη
χορήγηση των παραπάνω στατινών, πρέπει να προστεθεί
εζετιμίμπη
 Αν και μετά την προσθήκη εζετιμίμπης τα επίπεδα της LDL-C
παραμένουν > 100 mg/dl, θα μπορούσε να προστεθεί και
αναστολέας της PCSK9

