
Στην σημερινή πραγματικότητα ανήσυχοι βλέπουμε τις τεράστιες αντιθέσεις 
της. Τα αδηφάγα καταναλωτικά πρότυπα, ο ποικιλότροπος δανεισμός, η νο-

σούσα οικονομία, διαμορφώνουν σκηνικό υπερινσουλιναιμίας (ΥΠΕΡΙΝΣ.) και 
ινσουλινοαντίστασης (ΙΝΣ.ΑΝΤ.). Η φτώχια του τρίτου κόσμου και οι ενεργειακές 
διαπλοκές, τραγικά σκηνικά, ένα εκ των οποίων είναι η ινσουλινοπενία (ΙΝΣ-ΠΕΝ). 
Διαμορφώνονται τάσεις ποθούμενης ευτυχίας-θεραπείας και περιπλέκεται η πραγ-
ματική γνώση, ενώ περιφέρονται υποψίες καθοδηγούμενων evidence data.
 Στον υποανάπτυκτο και υπό ανάπτυξη κόσμο, η ανέχεια σηματοδοτεί μηχανι-
σμούς θεώρησης του φαινομένου εξοικονόμησης (Thrifty Phenotype Hypothesis).
Στις Δυτικές κοινωνίες και όχι μόνο, τα life styles παρασύρουν σε καταρράκτη αλ-
ληλοσυγκρουόμενων τοξικών παρενεργειών.
 Η άδολη επιστημονική έρευνα, ακόμα και ποδηγετούμενη στο υπό κρίση οι-
κονομικό γίγνεσθαι, υπέρμετρα δανείζεται τις εφεδρείες από ένα γλυκοτοξικό, 
λιποτοξικό, οξειδωμένο και συνεχώς οξειδούμενο, ανάξιο και σχιζοειδές ευδαι-
μονικό “σαρκίο”. Το “πεινασμένο” υπερινσουλινικό άτομο. Το οποίο μπουκώνει με 
πληθώρα πολυφαρμακίας, ελέω κατευθυντήριων διαταγμάτων-“φιρμανιών”, ως 
συγχωροχάρτι αναγκαίας συνταγογράφησης, σ’ένα φαύλο κύκλο. Στον φαινότυπο 
της ατομικότητάς του, χωρίς πλήρη κατανόηση του γονότυπου και των έγκαιρων 
μηνυμάτων του, για την αυτονόητη δική του υπέρβαση από τα σαφή δεσμά του. 
Από τη θεωρία του γονότυπου εξοικονόμησης (The Thrifty Genotype Hypothesis) 
και της υπόθεσης της εμβρυικής ινσουλίνης (Τhe Fetal insulin hypothesis) στο ια-
τρικό παρεμβατικό, μεταβολικό επαναπρογραμματισμό των υπερινσουλινικών και 
των ινσουλινοπενούμενων, των πλούσιων και των πτωχών, των εφησυχασμένων 
υπερκαταναλωτών και των πραγματικά πεινασμένων, των πέραν του Δυτικού “λε-
γόμενου” κόσμου. Και ενώ το πυρ της φλεγμονής κατακαίει, λαμπρό το αντιφλεγ-
μονώδες, χρήσιμο στην ανακούφιση του τραύματος, αμφίβολης και ύπουλης όμως 
απόδοσης, στη φυσιολογικά εξελισσόμενη τραυματική αντίδραση του σοφότερου 
κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος του ανθρώπινου hard ware.
 Εναγώνιες ασύμμετρες πληθωριστικές παρεμβάσεις, αντίρροπες των θεωριών 

Σακχαρώδης διαβήτης και
δυσλιπιδαιµίες 

ΑΛ. ΣΑΡΠΑΚΗΣ

Ενδοκρινολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας
ΙΚΑ Ηλιούπουλης, / «ΔΙΑΒΙΩ»

35

-435-



-436-

Ε Ν ΤΑΤ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  12 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Σ  Δ Ι Α Β Η Τ Η Σ

εξέλιξης και επιλογής του από αιώνων ανθρώπινου γένους.
 Όμως η γνώση συσσωρεύεται και εναγωνίως θα υπηρετείται, τώρα και στο μέλ-
λον. Θα κριθούν οι εκφραστές της και από τον μελλοντικό παρατηρητή, αν επι-
λεγόμενος, επιβιώσει καθισμένος στον καναπέ, τρώγοντας ότι θέλει, έχοντας στο 
τσεπάκι του το polypill...

Και τώρα ας προσδεθούμε για χαμηλές πτήσεις “medically correct” πραγματικότη-
τας:
 Η δυσλιπιδαιμία (ΔΣΛΠ) του Σακχ.Διαβήτη (ΣΔ), είναι και υπερλιπιδαιμία και 
υπερχοληστερολαιμία, καθοριζόμενη από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
δυσπραγίας του μεταβολισμού των λιπιδίων. Ανάλογη του πολυπαθώς και ασαφώς 
εν τέλει οριζόμενου, σχηματικού κατ’ ουσίαν Μεταβολικού Συνδρόμου (ΜΣ) και 
προσομοιάζουσα με την μεικτή ΔΣΛΠ φαινότυπου Β.
 Σακχαρώδης Διαβήτης (DΙΑΒΕΤΕS MELLITUS), ή Λιπώδης Διαβήτης (DIABETES 
LIPIDUS) ή λιγότερο Πρωτεϊνικός Διαβήτης (DIABETES PROTEINUS);.
 Η υπάρχουσα λιποκεντρική θεώρηση των διαταραχών, εξυπηρετεί αρκετά την 
πολυπλοκότητα της παθοφυσιολογίας της ΔΣΛΠ του ΣΔ. Παραπέρα η επέλαση της 
θεωρίας της φλεγμονής, εξηγεί πληρέστερα τις εκδηλούμενες διαταραχές καρδι-
αγγειακής νόσου (ΚΑΝ), πάνω στην κληρονομούμενη, ή επίκτητη, “συμμετρικά”, 
ή “ασύμμετρα”, υποβόσκουσα θεμελιώδη θεώρηση της ΙΝΣ-ΑΝΤ. Δεχόμενοι την 
περιβαλλοντική επίθεση, παρατηρώντας την ενδοκρινο-μεταβολική προσαρμο-
γή, ανάλογη του χρόνιου stress, ως επαναδιάταξη του set-point του επινεφριδιο-
υποθαλανο-υποφυσιακού άξονα, εδραιούμενη και μάλλον μη αναστρέψιμη.
 
Η διαταραχή της λιπορρύθμισης οδηγεί σε αποθήκευση περίσσειας ενέργειας 
στους περιφερικούς ιστούς (ήπαρ, καρδιά μύες),ως έκτοπη λιπογένεση, με προ-
ηγούμενη και σαφώς επιγενόμενη αντίσταση στην γλυκομεταβολική δράση της 
ινσουλίνης. Αυτή προσπαθεί να αποτρέψει τη συσσώρευση λίπους με κυρίαρχες 
στην απορρύθμιση, τις ορμόνες του λιπώδους ιστού, λεπτίνη και αδιπονεκτίνη. Η 
δυσλειτουργία λοιπόν των μη λιπωδών κυττάρων, η λιποτοξικότητα, οδηγεί σε έκ-
πτωση της λειτουργίας των βκυττάρων του παγκρέατος ενώ η θερμιδική ανισορ-
ροπία ξεπερνά τη δυναμική αντιρρόπησης του λιπορρυθμιστικού συστήματος, με 
συνέπειες βλαπτικές στο καρδιαγγειακό σύστημα.
 Χωρίς πλήρως διευκρινισμένη την παθοφυσιολογία της ΔΣΛΠ στον ΣΔ2,διακρί-
νουμε αρχικά, τις ποσοτικές διαταραχές των λιπιδίων με αύξηση των τριγλυκεριδί-
ων (3ΓΛΔ),της VLDL χοληστερόλης και ελάττωση της HDL χωρίς συνήθως ιδιαίτε-
ρες διαταραχές των LDL, αλλά κύρια στην ποιότητά τους. 
 
.
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Με την δράση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (ΛΠΛ), ινσουλινοεξαρτώμενου έν-
ζυμου του αγγειακού ενδοθηλίου, υδρολύονται τα 3ΓΛΔ της VLDL και άλλων με-
ταγευματικών λιποπρωτεϊνών, ελευθερώνονται ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) και 
προάγεται η δημιουργία μικρότερων σωματιδίων. Η συνεχιζόμενη υδρόλυση των 
3ΓΛΔ προσφέρει, είτε λιπολυόμενες λιποπρωτεϊνες προς IDL και έπειτα LDL, είτε 
αποσυρόμενες, από τους LDL υποδοχές του ήπατος. Η ΙΝΣ-ΑΝΤ προάγει την λιπό-
λυση στο λιπώδη ιστό, επαγόμενη από την ορμονοευαίσθητη λιπάση (ΟΕΛ)(ένζυ-
μο των λιποκυττάρων)(ΟΕΛ), ελευθερώνοντας FFA. Τα αυξημένα FFA κυκλοφορίας 
στο ήπαρ, αυξάνουν τη σύνθεση 3ΓΛΔ και των VLDL λιποπρωτεϊνών ενώ η ΛΠΛ 
λόγω δυσπραγίας της ινσουλίνης δεν μπορεί να καταβολίσει τα 3ΓΛΔ των VLDL και 
των μεταγευματικών λιποπρωτεϊνών. Έπεται λοιπόν συσσώρευση αυτών στο πλά-
σμα και επιμηκύνεται η παραμονή τους στην κυκλοφορία. Η ΔΣΛΠ λοιπόν χαρα-
κτηρίζεται από (1) μειωμένο καταβολισμό των λιπιδίων και(2) αυξημένη σύνθεση 
και έκκριση τους σε αντιστοιχία με την μειωμένη δράση της ΛΠΛ και προαγωγή 
της λιπόλυσης από την ΟΕΛ. Η αποθήκευση των FFA μειονεκτεί, ενώ επιτείνεται 
η υδρόλυση των 3ΓΛΔ, με αποτέλεσμα την αυξημένη παρουσία τους. Στους μυς 
υπερσυσσωρεύονται, προάγουν την λιποτοξικότητά τους, συντελούν στην έκ-
πτωση πρόσληψής τους από το ήπαρ, ώστε, ενώ επιβαρύνεται η ίδια η ΙΝΣΑΝΤ 
περαιτέρω αυξάνεται η παρουσία τους και η παραμονή τους στο πλάσμα. Αυτή 
η πληθωριστική δυναμική συμβάλλει τελικά στην χαρακτηριστική πλέον ποιοτική 
επιβάρυνση της σύνθεσης των VLDL, HDL και LDL με την ανάστροφη μεταφορά 
3ΓΛΔ και εστέρων χοληστερόλης μέσω του ενζύμου CETP (cholesterol ester tranfer 
protein). Οι VLDL και οι πλούσιες σε 3ΓΛΔ λιποπρωτεϊνες, δίδουν 3ΓΛΔ στις HDL και 
LDL σε αντίστροφη ανταλλαγή με εστέρες χοληστερόλης. Οι LDL, HDL εμπλουτι-
σμένες με 3ΓΛΔ μέσω της ηπατικής τριγλυκεριδικής λιπάσης (ΗΤΛ),που υδρολύει 
3ΓΛΔ,υφίστανται ευκολότερη υδρόλυση των αντιστρόφως προσληφθέντων 3ΓΛΔ 
και μετατρέπονται σε μικρές και πυκνές HDL και LDL μεταβαλλόμενου έτσι και του 
παραδοσιακού δυναμικού τους ρόλου. Αντί λοιπόν οι HDL, ως ωφέλιμες λιποπρω-
τεϊνες να παίξουν τον ρόλο της μεταφοράς εστέρων χοληστερίνης προς το ήπαρ 
και να οικονομήσουν τον οργανισμό από την βλαπτική τους επίδραση, τις δίνουν 
στον αντίπαλο, τις VLDL, που θα εξελιχθούν σε αθηρογόνες LDL, ενώ εμπλουτίζο-
νται απρόσφορα σε 3ΓΛΔ, που δεν χρειάζονται, μεταβολίζονται από την ΗΤΛ και 
έτσι δημιουργούνται μικρές πυκνές HDL και εκπίπτει η καλή τους δράση στην ανά-
στροφη μεταφορά χοληστερίνης προς το ήπαρ.
 Απ’ την άλλη ομοίως οι LDL εμπλουτίζονται κι αυτές μέσω της CEPT σε 3ΓΛΔ, 
όπου μέσω της ΗΤΛ αποδομούνται, υδρολυόμενων των 3ΓΛΔ, σε μικρές πυκνές, 
ιδιαίτερα βλαπτικές LDL (φαινότυπου Β ΔΣΛΠ του ΣΔ2) μεγάλης αθηρογόνου δρά-
σης.
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Ακόμη ένα κεφάλαιο ολόκληρο θα μπορούσε να αποτελέσει η επιτεινόμενη, άλ-
λοτε σ’ άλλο βαθμό, μεταγευματική λιπαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία (υπ3γλδαιμ) 
και η εξ αυτών επιβάρυνση της ΚΑΝ. Αυτή η πρωτογενής διαταραχή της υπ3γλδαιμ 
λόγω της προσφοράς FFA, συνοδευόμενη από μείωση των HDL και επικράτηση 
μικρών, πυκνών αθηρογόνων LDL,στον ΣΔ2, είναι έκφραση ΙΝΣΑΝΤ, σαφέστερη 
στην κοιλιακή παχυσαρκία.
 Η ΔΣΛΠ του ΣΔ1 είναι ποσοτική λόγω της ΙΝΣ-ΠΕΝ. Η απορρύθμιση επιδεινώνει 
και η διόρθωσή της βελτιώνει την εικόνα της, ενώ υπάρχει μία τάση να δίνουμε 
μεγαλύτερη σημασία στην εκδοχή του DIABETES PROTEINUS και της επιβάρυνσης 
της νεφρικής λειτουργίας και λιγότερο του DIABETES LIPIDUS. Τάση που δεν δικαι-
ολογείται από τα δεδομένα επίπτωσης σε ΚΑΝ. 
  Έτσι επιγραμματικά στο ΣΔ2 έχουμε:
 α) αυξημένα 3ΓΛΔ
 β) αυξημένη ΑΡΟΒ (χαρακτηρίζουν τις VLDL και LDL)
 γ) ελαττωμένη ΑΡΟΑ (συνοδεύει την HDL)
 δ)  αυξημένες VLDL και IDL (μειωμένη κάθαρση, μειωμένη χημική συγγένεια με 

τους υποδοχείς τους).
 ε) ελαττωμένη HDL 
 στ)μικρές και πυκνές LDL (γλυκοζυλιούμενες και οξειδούμενες)
 ζ)  αύξηση μεταγευματικών πλούσιων σε 3ΓΛΔ λιποπρωτεϊνών και παράταση 

χρόνου παραμονής τους στο πλάσμα
 η)  γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών – οξείδωση λιποπρωτεϊνών-επίταση αθηρογένε-

σης. 
 Εδώ τονίζεται, η ποιοτική διαφοροποίηση των LDL, που ενώ δεν διαφέρουν πο-
σοτικά,(ίδια mgr),είναι πολλές και πυκνές και η δυσανάλογη αύξηση των ΑΡΟΒ, που 
τις συνοδεύουν μπορούν να αποτελέσουν ένα αδρό δείκτη εκτίμησης αυτής της 
ποιοτικής ιδιαίτερα αθηρογόνου παραμέτρου. Η πρακτική κλινική εφαρμογή της 
εκτίμησης των δυσανάλογα υψηλών ΑΡΟΒ είναι χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο 
θεραπευτικής παρέμβασης(ποιοτική εκτίμηση) σε αντιπαραβολή των μικρότερων 
μεταβολών των LDL (ποσοτική εκτίμηση).
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Πιθανοί αθηρογενετικοί μηχανισμοί μικρών πυκνών LDL
Έχουν αυξημένη τάση γλυκοζυλίωσης, οξείδωσης και διαπερατότητας του ενδοθη-
λίου (λόγω μεγέθους), αυξημένη τάση μετουσίωσης της ΑΡΟΒ, λόγω της μεγαλύ-
τερης παραμονής τους στο πλάσμα, αφού δεν απομακρύνονται εύκολα λόγω της 
ελαττωμένης συνάφειας με τον LDL υποδοχέα και είναι εκτεθειμένες σε ελεύθερες 
ρίζες οξυγόνου. Τα χαρακτηριστικά αυτά, φαινότυπου Β, LDL σωματίδια, ενέχουν 
τριπλάσιο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) για τα ίδια επίπεδα LDL. Ο φαινότυπος 
Β ΔΣΛΠ εμφανίζεται σε 25-30% του πληθυσμού κληρονομείται με τον επικρατού-
ντα χαρακτήρα, ενώ είναι σπάνιος και μειονεκτικός ο καθορισμός του σε άνδρες 
μικρότερους των 20 ετών και γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση.

 Τονίζεται ότι η υπ3γλδαιμ είναι μία πρωτογενής διαταραχή, όπου η αυξημένη προ-
σφορά FFA, σε συνδυασμό με την ανάστροφη λιπορρύθμιση, επιτείνει την, άλλο-
τε άλλου, βαθμού μεταγευματική λιπαιμία. Αυτή συνδυαζόμενη με ΙΝΣ-ΑΝΤ ή ΙΝΣ 
ΠΕΝ και επομένως ανεπαρκή δράση της ΛΠΛ, μπορεί να δώσει εξαιρετικά αυξημέ-
να επίπεδα 3ΓΛΔ στον ΣΔ, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγκρεατίτιδας, η οποία μπορεί 
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να τον επιδεινώσει και να προκύψει ένας δυσεπίλυτος φαύλος κύκλος υπ3γλδαιμ- 
υπεργλυκαιμίας (λιπο-γλυκοτοξικότητας).
 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτών των διαταραχών, είναι η δυσμενής απόκριση 
των θρομβωτικών παραμέτρων. Έτσι παρουσιάζεται υπερσυγκολλητικότητα αιμο-
πεταλίων, αύξηση προθρομβογόνων και ελάττωση συγκέντρωσης και δραστικό-
τητας αντιθρομβογόνων παραγόντων. Αυξημένη μετατροπή της προθρομβίνης 
σε θρομβίνη και αύξηση του παράγοντα VIIc. Ακόμη η επίταση της προδιάθεσης 
σε πλημμελή ινωδόλυση, με αύξηση του αναστολέα του πλασμινογόνου (PAI-1) 
και ελαττωμένη δραστικότητα t-PA και της α2 αντιπλασμίνης, συμβάλλουν στην 
πλημμελή απομάκρυνση μικροθρόμβων από τις αθηρωματώδεις πλάκες και στην 
επιδεινούμενη εξέλιξή τους.

Από την μεγάλη μελέτη PROCAM STUDY που αφορά 12.000 βιομηχανικούς εργά-
τες στο Munster Γερμανίας για 12 έτη, δείχθηκε, πρώιμα, η αθηρογενετικότητα της 
υπ3γλδαιμ. Οι μελέτες έδωσαν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας των 70’s, ιδιαίτερη 
έμφαση στα χαμηλά επίπεδα και της HDL και των καρδιαγγειακών τους επιπτώσε-
ων από την συντιθέμενη αθηρογόνο τριάδα των αυξημένων 3ΓΛΔ, μειωμένης HDL 
και μικρών πυκνών LDL.
 Από τον FRAMINGHAM το 1998, όταν κανείς δεν εστίαζε στα 3ΓΛΔ, δείχθηκε ο 
σχετικός κίνδυνος ΚΑΝ, ως ανεξάρτητος παράγοντας, τουλάχιστον σε διαβητικούς 
ή μη, με ΣΝ, η οποίος είναι πιο εντυπωσιακός στις γυναίκες.
 Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΔΣΛΠ προσμετράει στο ειδικό βάρος επί-
πτωσης ΚΑΝ, δεν είναι όμως και μοναδικό, καθώς δεν πρέπει να μην υπολογίζου-
με την βλαπτικότερη (;) υπέρταση, τις αιμοστατικές ανωμαλίες, την ίδια την υπερ-
γλυκαιμία. Και βέβαια την φλεγμονή, την γλυκοζυλίωση και την γλυκοξείδωση με 
την συσσώρευση AGEς πρωτεϊνών(advanced glycozylation end products) και των 
RAGE’ς (αναφορά στην οξειδωμένη LDL) μαζί με την διαβρωτική παρουσία του 
οξειδωτικού stress.

Σε μία πολύ καλά σχεδιασμένη μελέτη 7 χρόνων παρακολούθησης στεφανιαίων 
ασθενών, διερευνώνται οι πιθανότητες εμφράγματος μυοκαρδίου(ΕΜ) σε διαβη-
τικούς και μη διαβητικούς. Στους οποίους, ενώ έχουν παρόμοια περίπου επίπτω-
ση ΕΜ, όταν δεν έχουν προηγούμενο ΕΜ, επέρχεται τριπλασιασμός του κινδύνου, 
όταν έχουν προηγούμενο ΕΜ, επιβαρυνόμενων των διαβητικών. Αυτή η μελέτη 
μαζί με τις OASIS και MISTER FIT, κύρια καθιέρωσαν τον ΣΔ2, ως ισοδύναμο ΣΝ, 
αφού σ’αυτή δείχθηκε, ότι, χωρίς ΣΔ και ΔΣΛΠ, παρά το προηγούμενο ΕΜ, ο κίνδυ-
νος είναι 3,5%, ενώ, στην συνύπαρξή ΣΔ και ΔΣΛΠ, εκτινάσσεται στο 45%, δηλαδή 
1 στους 2 θα πάθει πάλι ΕΜ θανατηφόρο ή μη, στα επόμενα 7 έτη.
 Από την μεγάλη UKPDS μελέτη δόθηκε πρωτοκαθεδρία και προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της LDL, ως προς την ΚΑΝ και την μακροαγγειοπάθεια, (μακροαρτη-
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ριοπάθεια σωστότερα) και ακολουθούν σε βαρύτητα η αντιμετώπιση της αρτηρι-
ακής υπέρτασης, η διακοπή καπνίσματος, ή αύξηση της HDL και τέλος η ελάττωση 
της HbA1c. Στην μικροαρτηριοπάθεια κυριαρχεί η ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας και 
εκφράζεται κύρια στον ΣΔ1, για να μην υποβαθμίζεται η σημασία της σωστής γλυ-
καιμικής ρύθμισης συνολικότερα.
 Οι πρώτες οδηγίες της A.D.A. το 2002 τιτλοποιούν τα όρια των λιπιδίων στον ΣΔ, 
ως προς την φαρμακευτική παρέμβαση και την υγιεινοδιαιτητική αγωγή(ΥΓΔΙΑΙΤΑΓ). 
Οι διαβητικοί χωρίς ΣΝ, ως ισοδύναμοι ΣΝ, οφείλουν τιμές μικρότερες των 100 
mgr/dL και ενώ μεταξύ 100 και 130 συνίσταται ΥΓΔΙΑΙΤΑΓ, πάνω από 130, υποχρε-
ώνονται σε λήψη υπολιπιδ/κών φαρμάκων, κυριότατα στατινών. Όταν συνυπάρχει 
ΣΝ, τα όρια κάτω του 100 είναι αυστηρότερα και επιβάλλεται ΥΓΔΙΑΙΤΑΓ και φάρμα-
κα. Με τις αναθεωρημένες οδηγίες του NCEP ATP III, κυριάρχησε η οδηγία καθόδου 
της LDL κάτω από 70, στην συνύπαρξη ΣΔ και ΣΝ. Οι τάσεις βέβαια τείνουν να γί-
νουν αυστηρότερες και σ’ αυτό συνηγορούν πρόσφατες μελέτες, όπως η ΤΝΤ, που 
θέλουν το όριο των 100 να γίνει το 80, παραμένουν όμως, ως προβληματισμοί και 
δεν υπάρχει ομοφωνία κατευθυντήριας οδηγίας, παρά τα σαφή διαφαινόμενα 
οφέλη που προκύπτουν από τις μελέτες. 
 Τα επίπεδα των 3ΓΛΔ θα πρέπει να είναι μικρότερα από 150 mg/dL και η HDL 
στους μεν άνδρες μεγαλύτερη από 40,στις δε γυναίκες μεγαλύτερη από 50.
 
ΥΓΔΙΑΙΤΑΓ είναι πρωταρχικής σημασίας και ο ιδιαίτερος, προβληματικός και ίσως 
κουραστικός πρόλογος αυτήν σηματοδοτεί, ως στάση και φιλοσοφία, παρά τις πι-
ρουέτες της βιβλιογραφίας, ως προς την σαφή αντιοξειδωτική, αντιπληθωριστική, 
καταθετικής-επενδυτικής σημασίας, εξοικονόμηση μελλοντικού και άμεσου οφέ-
λους. Εφόσον υπεισέρχονται δαιμόνια, η μη, αμφιβολιών της πρωταρχικής της θέ-
σης, ως πρωτεύοντος έστω...συνοδού μέλους, μέχρι πλήρους ομοφωνίας, η θέση 
μας είναι η επιμονή στην από αιώνων απλή-κοινή λογική του εργαζόμενου και 
ασκούμενου και λιτοδίαιτου (και μεσογειακά διατρεφόμενου, γιατί όχι;)ασθενή και 
όχι μόνο. Του ανθρώπου που ορίζει το σώμα, τις καταναλωτικές και όποιες άλλες 
επιθυμίες του, εθιζόμενος στις ενδορφίνες του, στους βιολογικούς του ρυθμούς και 
στην συνομιλία του με το σύμπαν.
 
Για την φαρμακευτική αγωγή:

Μελέτες πρόληψης, εμφάνισης ΚΑΝ, σχεδιασμένες για ασθενείς με ΣΔ, και παρό-
μοιες, που συμπεριελάμβαναν και ασθενείς με ΣΔ, έδειξαν, με τη χορήγηση στατι-
νών, σε ήδη υπάρχουσα ΚΑΝ (δευτεροπαθής πρόληψη), ή σε ασθενείς χωρίς ΚΑΝ 
(πρωτοπαθής πρόληψη),σημαντική μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης καρδιαγ-
γειακού επεισοδίου.
 Για την χαμηλή HDL με τα συνοδά συνήθως υψηλά 3ΓΛΔ, οι μελέτες που σχεδιά-
στηκαν με φάρμακα που απευθύνονται στη βελτίωσή τους, δεν είχαν τόσο εμφανή 
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αποτελέσματα, όσο οι μελέτες με στατίνες.
 Φάρμακα εκλογής λοιπόν αναδεικνύονται οι στατίνες, ενώ τα υπόλοιπα, φιμπρά-
τες (κύρια φαινοφιμπράτη), εζετιμίδη, νιασίνη (σε αναμονή της νιασίνης παρατε-
ταμένης απελευθέρωσης και στο συνδυασμό της με laropiprant για ανταγωνισμό 
της προσταγλανδίνης D2 στοχεύοντας στις εξάψεις, για διάθεση της στην Ελλάδα), 
δεσμευτικά των χολικών αλάτων (και κολεσεβελάμη),τα Ω-3 λιπαρά οξέα, όπως και 
η ολριστάτη με την σιμπουτραμίνη, χορηγούνται σε ειδικές κατηγορίες διαβητικών 
λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη την κυρίαρχη συγχορήγησή τους με στατίνες.
 Σταχυολογώντας αναφέρουμε:
  -Τη σημασία του γλυκαιμικού ελέγχου στον έλεγχο των 3ΓΛΔ.
 - Την εξάντληση των στατινών, ως μονοθεραπείας, στις ανώτερες δόσεις, υπο-

λογίζοντας τις ανεπιθύμητές τους δράσεις στο ήπαρ και τους μύες, χωρίς όμως 
υπέρμετρο φόβο, προσμετρώντας στη διαφαινόμενη πλειότροπη δυναμική 
τους.

 - Ο συνδυασμός στατινών με εζετιμίδη, έδειξε σαφή συνεργική πτώση της LDL, 
όμως δεν επιβεβαιώθηκε με πρόσφατες μελέτες επίπτωσης ΚΑΝ, η προτίμησή 
του έναντι της μονοθεραπείας.

  s- Τα δεσμευτικά άλατα του χολικού οξέως, όπως και η κολεσεβελάμη, μπορούν 
να συνδράμουν τις στατίνες στην μείωση της LDL, όμως προβλήματα δυσανε-
ξίας (ΓΕΣ) και συμμόρφωσης (πολλά δισκία) καθώς και τα μη επαρκή δεδομένα 
μείωσης ΚΑΝ, εγείρουν ζητήματα ευρείας εφαρμογής τους.

 - Οι φιμπράτες με προτιμότερη την φαινοφιμπράτη, είναι στην σκέψη μας πάντα 
για μείωση των 3ΓΛΔ και αύξηση της HDL. Η σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία με 
τιμές >400 mg/dL, ίσως απαιτεί την άμεση χορήγησή τους, με το φόβο μιας 
παγκρεατίτιδας. Τα αποδεικτικά στοιχεία επίπτωσης ΚΑΝ όμως, είναι υπό συζή-
τηση. Σε συνδυασμό με στατίνες σε ανθεκτικές μεικτές ΔΣΛΠ υπάρχουν αποτε-
λέσματα, όμως απαιτείται προσοχή πιθανών παρενεργειών, μάλλον όμως καθ’ 
υπερβολήν. 

 - Oι γλιταζόνες και κύρια η πιογλιταζόνη και μέχρι πλήρους επιβεβαίωσης της 
θετικής συνεισφοράς τους στην ΚΑΝ. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων 
PPARγ, βελτιώνουν την ινσουλινοευαισθησία, ελαττώνουν τα FFA και τα 3ΓΛΔ 
και αυξάνουν τις HDL και τις LDL(“μεγαλώνουν” τις LDL σε βάρος των μικρών-
πυκνών), ενώ φαίνεται να ευνοούν τη παλίνδρομη μεταφορά χοληστερόλης 
από τα μακροφάγα στο ήπαρ. 

 Η μείωση του σωματικού βάρους, πλην της ΥΓΔΙΑΙΤΑΓ, είναι εξαιρετική συνεισφο-
ρά και η χρήση της ορλιστάτης και σιμπρουτραμίνης, όπως και των βαριατρικών 
επεμβάσεων, έδειξαν, την επιπλέον της μείωσης του βάρους, ωφέλειά τους στις 
λιπιδαιμικές παραμέτρους.
 Μία τελευταία σημαντική παράμετρος, ολόκληρο κεφάλαιο συζήτησης και προ-
βληματισμού, είναι η περαιτέρω των κατευθυντήριων οδηγιών προσήλωση και 
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πειθαρχία μας, μαζί με τον ασθενή, σε συνολικότερες και βαθύτερες παραμέτρους 
θεραπευτικής παρέμβασης. Ο ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ(residual)ΚΙΝΔΥΝΟΣ (για ΚΑΝ), 
ως απλή φράση περαιτέρω διαγνωστικής σκέψης, αλλά και ως καθιερωνόμενος 
όρος στην ιατρική προβληματική της αντιμετώπισης της ΚΑΝ, με σαφή evidence 
data, είναι το πέραν του συνήθους μέλημα του θεραπευτή, που αντιλαμβάνεται 
την παρέμβαση, επαφή, καθοδήγηση του ασθενή ως δυαδικό, αμφίδρομο στοι-
χείο ιατρικής τέχνης.
 Για το μέλλον οι μηχανές είναι σπινταρισμένες.
 Νέα φάρμακα είναι σε στάδια έρευνας-κλινικών δοκιμών:
 Η Torcetrapid και η πολύ σημαντική δράση της στην αύξηση της HDL(αναστολείς 
της CEPT). Η Anacetrabid επίσης. 
 Οι παρεμβάσεις αύξησης της APO-A1 παραγωγής. 
 ETC-588, ως σπόγγος προσρόφησης εστέρων χοληστερίνης από τις κακοποιημέ-
νες HDL. 
 Οι αγωνιστές των Χ-υποδοχέων του ήπατος (προάγουν την ανάστροφη μεταφο-
ρά χοληστερόλης από τα μακροφάγα, καταστέλουν γονίδια που συμετέχουν στη 
σηματοδότηση της φλεγμονής και της απόπτωσης των μακροφάγων και ενεργο-
ποιούν γονίδια(π.χ. της γλυκοκινάσης) που διαμεσολαβούν στο μεταβολισμό της 
γλυκόζης. 
 Διαγνωστικές προσεγγίσεις δοκιμάζονται. 
 Η βαριατρική ιατρική πλην της απώλειας βάρους επιτυγχάνει επιπλέον ρύθμιση 
στον ΣΔ2, βελτίωση της υπερτασης και της ΔΣΛΠ.
 Νέοι δείκτες επιβάρυνσης ΚΑΝ αναδύονται, όπως η Lp-PLA2(Lipoprotein-
associated phospholipase A2 ή PAF-aketyl hydrolase) μαζί με τους προβληματι-
σμούς για την hsCRP και την ομoκυστεϊνη κλπ.
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