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H  LDL  ΑΙΤΙΑ  ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ : ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ





Γιατί να μειώσω τα επίπεδα της LDL

• Μελέτες  γενετικής ,επιδιμιολογικές ,τυχαιοποιημένες τεκμηριώνουν την αιτιολογική σχέση 

της  LDL με την αθηρωμάτωση ( Eur.Heart j 38. 2017 , 2450-2472  . Eur. Heart j 2020 ) 

δυο κείμενα  συγκατάθεσης της  Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας  

ο κλινικός  γιατρός  πρέπει πάντα να

σκέπτεται

The  lower  the  better

With ‘’the earlier the  better ‘’

And ‘’ the longer the  better ‘’

Η χαμηλότερη είναι καλύτερη  

Η πρώιμη έναρξη είναι καλύτερη 

Και η μακροχρόνια θεραπεία είναι καλύτερη

Ο γιατρός  πρέπει να επιτυγχάνει και τους τρείς στόχους για την  ασφάλεια του ασθενή 

Πόσο  χαμηλά , είναι ασφαλές ??  

Δεδομένα  5 ετίας 0,4 mmol/L  15 mg/dl  χωρίς παρενέργειες  , υπάρχει  παγκόσμια 

επαγρύπνηση (JAMA Cardiol 3 (2018) 823-828 . J Am Coll Cardiol 74 2019 2132-2146 )



Αλλαγές στις οδηγίες 2019  EAS/ESC

Ανάλυση λιπιδίων για την  εκτίμηση  ΚΑΚ  : APO B 

Φαρμακευτική μείωση της  LDL-C  Συνδυασμός αγωγής : S+E

Φαρμακευτική μείωση  της LDL-C  Δευτερογενής  πρόληψη : S+E+ PCSK9

Φαρμακευτική θεραπεία  υπερτριγλυκεριδαιμίας : S :  TG > 200 mg/dl

Σε υψηλού ΚΑΚ  ασθενείς 

Θεραπεία σε ασθενείς με ετερόζυγο : FH Υψηλού ΚΑΚ  LDL-C  < 55mg/dl 

Θεραπεία σε ασθενείς με FH πολύ υψηλού κινδύνου :  PCSK9 

Εκτός στόχου παρά τη λήψη συνδυασμένης  αγωγής  

Θεραπεία δυσλιπιδαιμίας σε ηλικιωμένους  : προσοχή νεφρικής λειτουργίας

Συγχορηγούμενα φάρμακα , σταδιακή τιτλοποίηση

Μείωση LDL σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

ΚΑΚ= καρδιαγγειακός  κίνδυνος   S= στατίνη  E=Εζετιμίμπη



Ασθενής με δυσλιπιδαιμία

θεραπευτική  προσέγγιση

➢Σε ποια κατηγορία κινδύνου ανήκει ο ασθενής μας

➢Τι θεραπευτικό στόχο έχουμε

➢Με ποιο τρόπο θα τον επιτύχουμε

ESC/EAS  2019
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➢Τεκμηριωμένη  Αθηρωματική Νόσο

➢Σακχαρώδη Διαβήτη  με βλάβες στα 

όργανα στόχους ή 3 παράγοντες κινδύνου

➢Διαβήτη τύπου Ι  πάνω από 20ετία

Ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου 

➢Χρόνια Νεφρική  Νόσο  

GFR<30ml/min/1,73

➢Κίνδυνος με το SCORE >10%

➢FH με αθηρωμάτωση ή μείζονες 

παράγοντες κινδύνου



Ασθενείς  Υψηλού Κινδύνου











Ασθενής με δυσλιπιδαιμία

θεραπευτική  προσέγγιση

➢Σε ποια κατηγορία κινδύνου ανήκει ο ασθενής μας

➢Τι θεραπευτικό στόχο έχουμε

➢Με ποιο τρόπο θα τον επιτύχουμε

ESC/EAS  2019









Ασθενής με δυσλιπιδαιμία

θεραπευτική  προσέγγιση

➢Σε ποια κατηγορία κινδύνου ανήκει ο ασθενής μας

➢Τι θεραπευτικό στόχο έχουμε

➢Με ποιο τρόπο θα τον επιτύχουμε

ESC/EAS  2019





























2021 ESC Guidelines on 
cardiovascular disease
prevention in clinical
practice













Η καταγραφή  έγινε σε 119 κέντρα  κατανομή ομοιόμορφη σε όλες της ΗΠΑ

5006  Ασθενείς   τον οκτώβριο του 2020  ολοκλήρωσαν τη μελέτη 

1 στους 3  ειχε

LDL –C  <70 mg/dl

1 στους  10  είχε 

LDL-C < 55 mg/dl

ACC/AHA  2018

ESC/EAS   2019

ESC/EAS   LDL-C < 55mg/dl  , ACC/AHA  LDL-C ↓≥50% 



Τα  2/3  των  ασθενών με κλινική ή ύποκλινική αθηροσκλήρωση  

στις  ΗΠΑ   δεν φθάνουν το στόχο της LDL-C  < 70 mg/dl μετά από  

δυο χρόνια  ύπολιπιδαιμικής αγωγής 

Cannon  CP et al JAMA  Cardiol. 2021 



ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
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