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Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος

 Στην μελέτη INTERHEART (15.152 ασθενείς με έμφραγμα
μυοκαρδίου και 14.820 μάρτυρες από 52 χώρες), το 49,2% των
εμφραγμάτων του μυοκαρδίου οφειλόταν στον αυξημένο λόγο
apoB/apoA1
Lancet 2004;364:937-52
 Στην μελέτη INTERSTROKE (13.447 ασθενείς με αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και 13.472 μάρτυρες από 32 χώρες), το
26,8% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων οφειλόταν
στον αυξημένο λόγο apoB/apoA1

Lancet 2016;388:761-75

LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου
 Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών
μελετών παρατήρησης σε υγιείς
ενήλικες (n=892.237)
Lancet 2007;370:1829-39

Καρδιαγγειακά νοσήματα : 1η αιτία θανάτου

Eur Heart J 2015;36:2696-705

Στόχοι υπολιπιδαιμικής αγωγής
 Σε ΟΛΟΥΣ τους 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

Οφέλη από την ελάττωση της LDL-C με στατίνη
 Μετα-ανάλυση 26 μελετών με στατίνες σε 169.138 ασθενείς
 Για κάθε ελάττωση της LDL-C κατά 39 mg/dl, οι στατίνες
ελάττωσαν
τη θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο κατά 20% (p<0,0001)
τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά 16% (p<0,0001)
την ολική θνησιμότητα κατά 10% (p<0,0001)
Lancet 2010;376:1670-81

 Αναμενόμενη ελάττωση της LDL σε ασθενή με LDL 130 mg/dl :
 με σιμβαστατίνη 20 mg ή ατορβαστατίνη 10 mg 45 mg/dl
 με ροσουβαστατίνη 10 mg
61 mg/dl
Am J Cardiol 2010;105:69-76

Καθορισμός στόχου LDL-C
 Ο στόχος της LDL-C εξαρτάται από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
 Ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου:
 Τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή νόσος, κλινικά (στεφανιαία νόσος,
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή περιφερική
αρτηριακή νόσος) ή απεικονιστικά (σημαντική στεφανιαία ή
καρωτιδική πλάκα)
 Σακχαρώδης διαβήτης με βλάβη οργάνων-στόχων (π.χ.
λευκωματινουρία) ή με ένα ή περισσότερους μείζονες παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, υπέρταση)
 Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 4-5 (GFR < 30 ml/min/1,73m2)
LDL-C < 70 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 70-135
mg/dl ελάττωση της LDL-C > 50%

Στόχοι της LDL-C (ΙΙ)
 Ασθενείς υψηλού κινδύνου:
 Σακχαρώδης διαβήτης χωρίς βλάβη οργάνων-στόχων
 Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 3 (GFR 30-60 ml/min/1,73m2)
 Ασθενείς με ένα μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου αλλά ιδιαίτερα
παθολογικό (π.χ. ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία)
LDL-C < 100 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 100-200
mg/dl ελάττωση της LDL-C > 50%
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία
 1:200-1:500 στο γενικό πληθυσμό

 Άτομα με LDL-C > 190 mg/dl
θεωρείται ότι πάσχουν από ετερόζυγη
οικογενή υπερχοληστερολαιμία
ανεξαρτήτως της παρουσίας ατομικού
ή οικογενειακού ιστορικού πρώιμης
καρδιαγγειακής νόσου ή ευρημάτων
από την κλινική εξέταση

Eur Heart J 2011;32:1769-818

SCORE
 Στα άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη ή
χρόνια νεφρική νόσο, συνιστάται ο υπολογισμός του συνολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου με το SCORE
 Το SCORE υπολογίζει το 10ετή κίνδυνο θανάτου από
καρδιαγγειακή νόσο λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
 Ηλικία
 Φύλο
Hellenic J Cardiol 2007;48:55-63
 Ολική χοληστερόλη
 Συστολική αρτηριακή πίεση
 Κάπνισμα (ναι/όχι)
 Ασθενείς με στεφανιαία νόσο έχουν 10ετή κίνδυνο θανάτου από
καρδιαγγειακή νόσο ≥ 10% – συνεπώς, άτομα με SCORE ≥ 10%
έχουν τον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο με τους ασθενείς με
στεφανιαία νόσο και επομένως έχουν και τον ίδιο στόχο LDL-C
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Hellenic J Cardiol
2007;48:55-63

SCORE
 Ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό (πρώτη εμφάνιση
στεφανιαίας νόσου σε άνδρα συγγενή πρώτου βαθμού < 55 ετών
ή σε γυναίκα συγγενή πρώτου βαθμού < 65 ετών) έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο από τον υπολογιζόμενο με το SCORE (x 2
στους άνδρες και x 1,7 στις γυναίκες)
 Ασθενείς με παχυσαρκία, μειωμένη σωματική δραστηριότητα,
αυξημένα τριγλυκερίδια ή χαμηλή HDL έχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο από τον υπολογιζόμενο με το SCORE
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Στόχοι της LDL-C στην πρωτογενή πρόληψη
 SCORE ≥ 10% : πολύ υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος
 LDL-C < 70 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 70-135 mg/dl
ελάττωση της LDL-C > 50%
 SCORE 5-9% : υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος
 LDL-C < 100 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL-C μεταξύ 100-200
mg/dl ελάττωση της LDL-C > 50%
 SCORE 1-4% : μέτριος καρδιαγγειακός κίνδυνος
 LDL-C < 115 mg/dl
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Η σημασία της πρωτογενούς πρόληψης
 Το 50% των ανδρών και το 64% των γυναικών που θα
αποβιώσουν αιφνιδίως λόγω στεφανιαίας νόσου δεν είχαν
προηγουμένως συμπτώματα ενδεικτικά στεφανιαίας νόσου
 Περίπου το 40% των ασθενών με έμφραγμα μυοκαρδίου θα
καταλήξει πριν φτάσει στο νοσοκομείο
 Το 9,4% των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο με
έμφραγμα θα αποβιώσουν εντός του νοσοκομείου
 Το 10% των ασθενών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο θα καταλήξει εντός 30 ημερών και το 25% θα
εξαρτάται από άλλους για τις καθημερινές δραστηριότητές του
Circulation 2015;131:e29-322

Επιλογή στατίνης (I)

 Στους ασθενείς πολύ υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού
κινδύνου, η χορήγηση στατίνης πρέπει να αρχίζει άμεσα με τη
διάγνωση, σε συνδυασμό με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα
 Οι στατίνες 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

 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

Επιλογή στατίνης (ΙΙ)
 Σε ασθενείς μέτριου κινδύνου, συνιστάται εφαρμογή
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων για 3 μήνες και στην συνέχεια, εφόσον δεν
επιτευχθεί ο στόχος της LDL χοληστερόλης, συνιστάται έναρξη
στατίνης
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Η μέση αναμενόμενη ελάττωση της LDL-C με ατορβαστατίνη 10 mg
είναι 35%
 Σιμβαστατίνη 40mg = ατορβαστατίνη 20mg = ροσουβαστατίνη 5mg
 Κάθε φορά που διπλασιάζεται η δόση οποιασδήποτε στατίνης,
αναμένεται ελάττωση της LDL-C κατά 6%
Am J Cardiol 2010;105:69-76

Είναι οι στόχοι της LDL-C πολύ επιθετικοί ?
Παρεμβατικές μελέτες (Ι)
 Μετα-ανάλυση 26 μελετών
με χορήγηση στατίνης
 n = 169.138
Lancet 2010;376:1670-81

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

J Am Coll Cardiol 2014;64:485-94

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

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

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

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

Επίδραση στα καρδιαγγειακά συμβάματα (ΙV)

N Engl J Med
2017;376:1713-22

Ανάλυση υποομάδων

N Engl J Med
2017;376:1713-22

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL-C (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

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL-C (ΙI)

N Engl J Med 2017;376:1713-22

Αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία

 Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, ελαττωμένα επίπεδα HDL
χοληστερόλης και φυσιολογικά ή μέτρια αυξημένα επίπεδα LDL
χοληστερόλης αλλά με υπεροχή μικρών-πυκνών LDL
σωματιδίων
 Παρατηρείται σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (10% του γενικού πληθυσμού)
χρόνια νεφρική νόσο (10% του γενικού πληθυσμού)
μεταβολικό σύνδρομο (35% του γενικού πληθυσμού)
κοιλιακή παχυσαρκία (50% του γενικού πληθυσμού)

Τριγλυκερίδια και καρδιαγγειακός κίνδυνος (Ι)

 Μετα-ανάλυση 29
προοπτικών
μελετών
παρατήρησης στο
γενικό πληθυσμό
(n = 262.525)

Circulation 2007;115:450-8

Τριγλυκερίδια και καρδιαγγειακός κίνδυνος (ΙΙΙ)
 Μελέτες στο γενικό
πληθυσμό (n = 186.695)

 Μεταλλάξεις που
προκαλούν ελαττωμένη
λειτουργία της apoC3 και
εκ γενετής ελαττωμένα
επίπεδα τριγλυκεριδίων
κατά 44% σχετίζονται με
μειωμένο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακής
νόσου κατά 41%
N Engl J Med 2014;371:22-31
N Engl J Med 2014;371:32-41

Τριγλυκερίδια και καρδιαγγειακός κίνδυνος (IV)
 Μελέτη PROVE-IT

 n = 4.162 ασθενείς με
οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο
 Ατορβαστατίνη 80
mg/μέρα ή
πραβαστατίνη 40
mg/ημέρα για 24 μήνες
J Am Coll Cardiol 2008;51:724-30

HDL χοληστερόλη και καρδιαγγειακός κίνδυνος (I)

 Μετα-ανάλυση
68 προοπτικών μελετών
παρατήρησης στο γενικό
πληθυσμό (n = 302.430)

JAMA 2009;302:1993-2000

HDL χοληστερόλη και καρδιαγγειακός κίνδυνος (II)
 Μελέτη TNT
 n = 10.001 ασθενείς με
σταθερή στεφανιαία
νόσο
 Ατορβαστατίνη 10
mg/μέρα ή 80 mg/ημέρα
για 4,9 έτη
N Engl J Med 2007;357:1301-10

Αντιμετώπιση αθηρογόνου δυσλιπιδαιμίας

 Τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα έχουν μεγάλη σημασία στην
αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας
 Διακοπή ή ελάττωση κατανάλωσης αλκοόλ
 Απώλεια βάρους
 Ελάττωση κατανάλωσης μονο- και δισακχαριτών
 Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη
 Η άσκηση και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν την
HDL χοληστερόλη

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 αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία (TG ≥ 204 mg/dl και HDLC ≤ 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 καρδιαγγειακά συμβάματα (ΙΙI)
 Μελέτη FIELD

 n = 9.795 διαβητικοί ασθενείς που
δεν λάμβαναν στατίνη (78% χωρίς
καρδιαγγειακή νόσο)
 LDL-C : 119 mg/dl
 HDL-C : 42 mg/dl
 Τριγλυκερίδια : 153 mg/dl
 Φενοφιβράτη 200 mg/μέρα ή
placebo για 5 έτη

Lancet 2005;366:1849-61

Φιβράτες και καρδιαγγειακά συμβάματα (ΙV)
 Οι ασθενείς με αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία (TG ≥ 202 mg/dl και HDLC ≤ 40 mg/dl (άνδρες) ή < 50 mg/dl (γυναίκες))(n = 2.014) είχαν :
 37% υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο
 27% ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με χορήγηση
φενοφιβράτης

Diabetes Care 2009;32:493-8

Φιβράτες και καρδιαγγειακά συμβάματα (V)
 Μετα-ανάλυση 18 μελετών με χορήγηση φιβράτης σε 45.058
ασθενείς

 Η χορήγηση φιβράτης ελάττωσε τον κίνδυνο για θανατηφόρο
ή μη έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά 13% (p < 0,0001) και για
στεφανιαία νόσο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 10%
(p = 0,048)
 Ελάττωση των θανατηφόρων ή μη εμφραγμάτων κατά 32% σε
ασθενείς με τριγλυκερίδια > 175 mg/dl

Lancet 2010;375:1875-84

Φιβράτες και μικροαγγειακές επιπλοκές
 Τόσο στην μελέτη FIELD όσο και στην μελέτη ACCORD, η
χορήγηση φενοφιβράτης ελάττωσε τον κίνδυνο εμφάνισης
μικρο- ή μακρο-λευκωματινουρίας κατά 10%
 Επίσης, και στις δύο μελέτες η φενοφιβράτη ελάττωσε τον
κίνδυνο εξέλιξης της αμφιβληστροειδοπάθειας κατά 40% και
την ανάγκη για φωτοπηξία με Laser κατά 31%
 Τέλος, στην μελέτη FIELD, η φενοφιβράτη ελάττωσε τον
κίνδυνο για ακρωτηριασμό κάτω άκρου κατά 36%
Lancet 2005;366:1849-61
Lancet 2009;373:1780-8
N Engl J Med 2010;363:233-44

Lancet 2007;370:1687-97
N Engl J Med 2010;362:1563-74

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

Τα τριγλυκερίδια ως στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής
 Σε ασθενείς πολύ υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου,
αν μετά την επίτευξη των στόχων 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
 Ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Στόχος non-HDL-C < 100 mg/dl
 Ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Στόχος non-HDL-C < 130 mg/dl

Συμπεράσματα
 Η LDL-χοληστερόλη είναι ο πρωτεύων στόχος της
υπολιπιδαιμικής αγωγής και φάρμακο εκλογής για την
επίτευξή του είναι οι στατίνες

 Σε ασθενείς που δεν μπορούν να επιτύχουν το στόχο της LDL
χοληστερόλης παρά τη χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης
ισχυρής στατίνης, συνιστάται η προσθήκη εζετιμίμπης, και επί
μη επίτευξης του στόχου, αναστολέα της PCSK9
 Σε ασθενείς πολύ υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού
κινδύνου, αν μετά την επίτευξη των στόχων της LDL-C τα
τριγλυκερίδια είναι > 200 mg/dl, δευτερεύων στόχος είναι η
non-HDL χοληστερόλη και φάρμακο εκλογής για την επίτευξή
του είναι η φενοφιβράτη

