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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η στεφανιαία νόσος, με κύρια αιτία
την αθηροσκλήρυνση, αποτελεί την πιο κοινή εκδήλωση καρδιαγγειακής παθήσεως. Η αθηροσκλήρυνση προκαλεί στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, με
αποτέλεσμα τη διακοπή αίματος στο μυοκάρδιο. Οι
λιποπρωτεΐνες, που σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο
ζωής και κυρίως με τη διατροφή έχουν ενδογενή και
εξωγενή προέλευση. Αποτελούνται από χοληστερόλη, φωσφολιπίδια και τριγλυκερίδια και διακρίνονται
σε 5 είδη (υψηλής πυκνότητας HDL, χαμηλής πυκνότητας LDL, πολύ χαμηλής πυκνότητας VLDL, διάμεσης πυκνότητας IDL και χυλομικρά). Σε έρευνες
διαπιστώθηκε η σχέση υπερχολιστερολαιμίας, LDL
και VLDL με τη στεφανιαία νόσο καθώς και η αρνητική συσχέτιση στεφανιαίας νόσου και ΗDL. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν τις απολιποπρωτεΐνες ως
καλύτερους δείκτες κινδύνου για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου σε σύγκριση με την LDL ή την HDL.
Τιμές ΗDL κάτω των 35 mg/dL θεωρούνται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο ενώ
μία αύξηση της HDL κατά 1 mg/dL αντιστοιχεί σε μείωση κατά 2% στους άνδρες και κατά 3% στις γυναίκες των στεφανιαίων συμβάντων. Αν και οι γυναίκες
έχουν υψηλότερα μέσα επίπεδα HDL από τους άντρες,
με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου,
μετά την εμμηνόπαυση χάνουν την ευεργετική λιπιδαιμική τους εικόνα και αυξάνεται ο επιπολασμός των

ABSTRACT Coronary artery disease having as a
main cause the atherosclerosis, consists one of the
most common forms of cardiovascular disease.
Atherosclerosis causes obstruction of the coronary
arteries, resulting in the interruption of blood flow
to the myocardium. The lipoproteins directly related to lifestyle and mainly to nutrition have endogenous and exogenous origin. They are consisted of
cholesterol, phospholipids and triglycerides and
are distributed in 5 species (high density HDL, low
density LDL, very low density VLDL, intermediate
density IDL, and chylomicrons). In some researches the relation between hypercholesterolaemia, LDL
and VLDL with coronary heart disease (CHD) was
proved, as well as the negative relation between CHD
and HDL. Recent studies showed that the apo-lipoproteins were better indexes of risk for the formation
of CHD compared to LDL or HDL. HDL values lower
than 35 mg/dL are considered to be independent risk
factor for CHD while an increase of 1 mg/dL of HDL
values corresponds to 2% in males and 3% in females
decrease of CHD. Even though females have higher
mean levels of HDL compared to males and a lower
risk of CHD, after menopause they lose the beneficial lipidaemic effects and the prevalence of dyslipidaemias is increased. As a conclusion, lipoproteins
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δυσλιπιδαιμιών. Συμπερασματικά οι λιποπρωτεΐνες
ευθύνονται για την αθηροσκλήρυνση και την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.

are responsible for atherosclerosis and development
of CHD.
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Οι παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος εμφανίζονται συχνά στο γενικό πληθυσμό, έχοντας επιπτώσεις
σε πολλούς ενήλικες, κυρίως μετά την ηλικία των 55–60
ετών. Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πιο κοινή εκδήλωση καρδιαγγειακής παθήσεως. Η αθηροσκλήρυνση,
που αποτελεί και την κύρια αιτία της στεφανιαίας νόσου, προκαλεί με την πάροδο των χρόνων στενωτικές
ή αποφρακτικές βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών, εξ
αιτίας των οποίων περιορίζεται ή διακόπτεται η παροχή
αίματος σε τμήμα του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα την
κλινική εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου.1 Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκδίδει τακτικά επιδημιολογικά στοιχεία στην καρδιαγγειακή νόσο στον ελληνικό
πληθυσμό. Για παράδειγμα το έτος 1998 οι στατιστικές
του ΠΟΥ αναφέρουν ότι η στεφανιαία νόσος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου, μετά τις ασθένειες του
κυκλοφορικού συστήματος, τόσο στους άνδρες όσο
και στις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, η θνητότητα της
στεφανιαίας νόσου (λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία)
στον ελληνικό πληθυσμό εκτιμήθηκε ότι είναι περίπου
110 θάνατοι ανά 100.000 άτομα.1 Με βάση το φύλο ο
προηγούμενος δείκτης κατανέμεται ως εξής:
• 79,08 θάνατοι ανά 100.000 άνδρες
• 31,06 θάνατοι ανά 100.000 γυναίκες
Είναι γνωστό ότι αρκετοί παράγοντες προδιαθέτουν
στην εμφάνιση πρώιμης στεφανιαίας νόσου.2 Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν ανάλογα με τη δυνατότητα τροποποίησής τους σε τροποποιήσιμους (με
τη σωστή παρέμβαση) και μη τροποποιήσιμους.3–6
Τροποποιήσιμοι:
• Δυσλιπιδαιμίες
• Κάπνισμα

Μη τροποποιήσιμοι:
• Ηλικία (άνδρες >45 έτη, γυναίκες >55 έτη)
• Φύλο (ανδρικό)
• Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου
(έμφραγμα του μυοκαρδίου, αιφνίδιος θάνατος σε
πρώτου βαθμού συγγενείς <55 ετών για άνδρες και
<65 ετών για γυναίκες).
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν σχέση των
λιποπρωτεϊνών με την εμφάνιση και τον επιπολασμό
της στεφανιαίας νόσου στον γενικό πληθυσμό.
Διατροφή και δυσλιπιδαιμίες
Υπάρχει μια πληθώρα στοιχείων, που δείχνουν ότι
δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λίπη και θερμίδες, το κάπνισμα και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ως αιτίες της εμφάνισης της
ισχαιμικής καρδιοπάθειας στο γενικό πληθυσμό.7
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόληψη της στεφανιαίας
νόσου σε ηλικιωμένους ασθενείς επιτυγχάνεται με την
αποφυγή του καπνίσματος, τη διατήρηση των τιμών
των λιπιδίων σε φυσιολογικές τιμές, την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.8
Το μεταβολικό σύνδρομο σχετίζεται άμεσα με την
εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Άμεση φαίνεται να
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είναι η σχέση των λιποπρωτεϊνών με την εμφάνιση του
συνδρόμου. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι:9
• Παχυσαρκία
• Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα
• Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα
• Χαμηλή HDL
• Υπέρταση.
Τα λιπίδια του ορού διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο
στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου, με κυριότερο εκπρόσωπο τη λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας
(LDL) που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο των
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης
και του προγράμματος επιμόρφωσης για τη χοληστερόλη στις ΗΠΑ. Η σχέση μεταξύ της υπερχολιστερολαιμίας και της στεφανιαίας νόσου έχει αναγνωρισθεί τόσο
από μελέτες παρατήρησης όσο και μελέτες παρέμβασης
που αναφέρονται στην πρωτογενή και δευτερογενή
πρόληψη. Μολονότι οι πτωχές σε λίπη και πλούσιες σε
υδατάνθρακες δίαιτες μειώνουν την LDL χοληστερόλη,
μειώνουν ταυτόχρονα και την HDL χοληστερόλη ενώ
αυξάνουν τα τριγλυκερίδια. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
ή με μεταβολικό σύνδρομο. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί συχνά συνιστούν τη χρήση μονοακόρεστων λιπών
ή ελαίων ως αντικατάσταση των κεκορεσμένων λιπών,
τα οποία διατηρούν αμετάβλητη την HDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια.10 Μία πλούσια σε ίνες δίαιτα
μειώνει την υπερτριγλυκεριδαιμία αλλά όχι την αρνητική επίδραση των υδατανθράκων στην HDL. Η σταθερή κατανάλωση 1 ως 2 αλκοολούχων ποτών αυξάνει
την HDL χοληστερόλη και σχετίζεται με μειωμένη συνολική και στεφανιαία θνησιμότητα. Τα οφέλη από τη
χρήση του αλκοόλ όμως πρέπει να σταθμίζονται έναντι
των προβλημάτων που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωσή του.9,10
Λιποπρωτεΐνες και υπερχοληστερολαιμία
Οι λιποπρωτεΐνες έχουν ενδογενή και εξωγενή προέλευση και αποτελούνται από:
α. Χοληστερόλη.
β. Φωσφολιπίδια.
γ. Τριγλυκερίδια.
Διακρίνονται 5 είδη λιποπρωτεϊνών:
α. Υψηλής πυκνότητας HDL (High Density Lipoproteins).
β. Χαμηλής πυκνότητας LDL (Low Density Lipoproteins).

γ. Πολύ χαμηλής πυκνότητας VLDL (Very Low Density
Lipoproteins).
δ. Διάμεσης πυκνότητας IDL (Intermediate Density
Lipoproteins).
ε. Χυλομικρά.
Σε έρευνες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι LDL και οι
VLDL προκαλούν αθηροσκλήρυνση, ενώ η HDL προστατεύει τις αρτηρίες από τη στεφανιαία νόσο.11,12
Η απολιποπρωτεΐνη Β (φυσιολογικές τιμές 60–150
mg% για τις γυναίκες και 70–160 mg% για τους άνδρες)
είναι η κύρια απολιποπρωτεΐνη της LDL. Το κάθε μόριο
της LDL αποτελείται από ένα μόριο απολιποπρωτεΐνης
Β–100 συνδεδεμένο με λιπαρά οξέα.3,13–15 Η απολιποπρωτεΐνη Α1 (ΦΤ 115–220 mg%) είναι η κύρια απολιποπρωτεΐνη της HDL. Η HDL συντίθεται στο ήπαρ και
αποτελεί ένα σύμπλεγμα φωσφολιπιδίων και απολιποπρωτεϊνών (συμπεριλαμβανομένης και της απολιποπρωτεΐνης Α1).2,3,13,14 Σε πρόσφατες μελέτες βρέθηκε ότι
οι απολιποπρωτεΐνες ήταν καλύτεροι δείκτες κινδύνου
για την εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου σε σύγκριση
με την LDL ή την HDL. Σε αρκετά εργαστήρια μετρούνται σήμερα οι απολιποπρωτεΐνες Α1 και Β.2,3,13–16
Ανάλογα με τις παθολογικές μεταβολές των διαφόρων λιποπρωτεϊνών, οι υπερλιπιδαιμίες σύμφωνα με
την κατά Fredrickson καταμέτρηση διακρίνονται σε 6
τύπους (πίνακας 1).17
Μετά το 1982 ανακαλύφθηκε η γονιδιακή ανωμαλία
πολλών διαταραχών των λιπιδίων με αποτέλεσμα σήμερα να είναι κατανοητή η κληρονομική καταβολή των
σημαντικότερων δυσλιπιδαιμιών (πίνακας 2).
Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για τη μελλοντική εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Στη μελέτη των Επτά
Χωρών η αύξηση της χοληστερόλης συνοδευόταν από
αύξηση της στεφανιαίας νόσου. Στις θεραπευτικές μελέ-

Πίνακας 1. Υπερλιπιδαιμίες κατά Fredrickson.
Χοληστερόλη

Τριγλυκερίδια

<260 mg/dL
>300 mg/dL
>300 mg/dL
350–500 mg/dL
<260 mg/dL
>300 mg/dL

>1000 mg/dL
<200 mg/dL
200–300 mg/dL
350–500 mg/dL
200–1000 mg/dL
>1000 mg/dL

Αθηρογόνος
δράση
–
+++
+++
+++
+
+
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Πίνακας 2. Ταξινόμηση δυσλιπιδαιμιών και ο επιπολασμός
τους στον πληθυσμό.
Δυσλιπιδαιμίες

Επιπολασμός
στον πληθυσμό
(%)

Ετερόζυγος οικογενής υπερχολιστεριναιμία

0,2

Οικογενής ελαττωματική apo Β

0,1

Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία

0,3–1

Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία

0,3–2

Οικογενής χαμηλή HDL

0,5–1

Οικογενής υψηλή Lp (a)

0,5–1

Κοινή ή πολυγονιδιακή υπερχολιστεριναιμία

5

τες, όπως η 4 Study η μείωση της χοληστερόλης είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του στεφανιαίου κινδύνου, ενώ
η επιβίωση ήταν κατά 30% υψηλότερη στην ομάδα των
ασθενών πού ελάμβαναν σιμβαστατίνη. Όμως η μείωση
του κινδύνου των ασθενών πού έλαβαν σιμβαστατίνη και
μείωσαν τη χοληστερόλη τους, δεν κατήλθε στα επίπεδα
του κινδύνου που έχουν οι υγιείς με τις αντίστοιχες τιμές
χοληστερόλης. Είναι εμφανές από τα παραπάνω πως η
χοληστερόλη, όπως και κάθε άλλος παράγων κινδύνου,
όταν εξετάζεται απομονωμένος από τους υπόλοιπους,
αφήνει ανερμήνευτο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού αριθμού επεισοδίων στεφανιαίας νόσου.18
Στο 33% της συνολικής αναμενόμενης πληροφορίας (πιλοτική ανάλυση) της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, δηλαδή
στοιχεία που αφορούν 571 άνδρες και 443 γυναίκες
(18–75 ετών) τα αποτελέσματα παρείχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά την υπέρταση, την υπερχοληστερολαιμία, τη γλυκόζη και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων της συγκεκριμένης μελέτης σε
σχέση με τη στεφανιαία νόσο (πίνακες 3 και 4).18
Σημαντικά επίσης ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας
CARDIO 2000. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε μια
πολυκεντρική πανελλαδική μελέτη ασθενών που είχε
στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ διαφόρων
δημογραφικών, διατροφικών, κλινικών και βιοχημικών
παραγόντων κινδύνου και του κινδύνου ανάπτυξης
οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Η μελέτη ήταν βασισμένη σε τυχαίο δείγμα 848 ασθενών και 1078 ατόμων
που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η υπερχολιστερολαιμία φάνηκε να
επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση της ΣΝ (P<0,001)
όπως και η κατανάλωση αλκοόλ (P<0,05).18

Πίνακας 3. Τιμές των λιπιδίων, αρτηριακής πίεσης, γλυκόζης
ορού και άλλων ατομικών χαρακτηριστικών των ατόμων της
μελέτης ΑΤΤΙΚΗ.
Παράγοντες

Μέση τιμή±τυπική απόκλιση

Ολική χοληστερόλη (mg/dL)
Τριγλυκερίδια (mg/dL)
ΗDL-χοληστερόλη(mg/dL)
Lp(a) (mg/dL)
Α1 (mg/dL)
Αρο-Β (mg/dL)
Συστολική πίεση (mmHg)
Διαστολική πίεση(mmHg)
Γλυκόζη ορού (mg/dL)
Ινωδογόνο
ΔΜΣ (kg/m2)-% παχυσαρκίας

225±49 (29%)
133±39 (34%)
47±21
17±14
171±28
117±43
123±19
78±12
95±23 (7%)
307±46
26±7 (11%)

Πίνακας 4. Αποτελέσματα ατομικών χαρακτηριστικών (υπέρταση, κάπνισμα, καθιστική ζωή, πρόχειρη διατροφή) των ατόμων της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ.
Παράγοντες

Αποτελέσματα (%)

Υπέρταση (άνδρες-γυναίκες)

24–22

Κάπνισμα (άνδρες-γυναίκες)

49–32

Καθιστική ζωή (άνδρες-γυναίκες)

61–69

Πρόχειρη διατροφή

44

Υπερχοληστερολαιμία και κληρονομικότητα
Η οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία είναι μια συχνή
γενετική διαταραχή στην Ευρώπη, που πλήττει 1 σε κάθε 500 ανθρώπους με την ετερογυζυγωτική μορφή της.
Όλες οι μορφές υπερχοληστερολαιμίας σχετίζονται με
αυξημένη επίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.4,19
ΗDL και στεφανιαία νόσος
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν την αρνητική συσχέτιση της στεφανιαίας νόσου και της τιμής της
ΗDL χοληστερόλης.20 Η μελέτη του Framingham έδειξε
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες με ΗDL, ίση ή μικρότερη
των 35 mg/dL εμφάνιζαν οκτώ φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από στεφανιαία νόσο σε σχέση με
τους έχοντες ΗDL >65 mg/dL.20 Αν και δεν υπάρχουν
κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι η άνοδος της ΗDL
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, η
σχέση της χαμηλής HDL με τη στεφανιαία νόσο, οδηγεί
στην προσπάθεια της ανόδου της ΗDL στα πλαίσια της
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γενικότερης διόρθωσης των λιπιδίων των ατόμων. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι για 1 mg/dL αύξηση της ΗDL
εμφανίζεται μείωση του κινδύνου στεφανιαία νόσου 2%
για τους άνδρες και 3% για τις γυναίκες. Χαμηλές τιμές
ΗDL παρατηρούνται στους :
• Καπνιστές
• Παχύσαρκους
• Σε άτομα με καθιστική ζωή.
Και πολλές φορές μετά:
• Από δίαιτα πλούσια σε πολυακόρεστα λίπη
• Τη χρήση ορισμένων φαρμάκων όπως τα αναβολικά
στεροειδή.
Τιμές της ΗDL κάτω των 35 mg/dL σήμερα θεωρούνται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο. Τέλος, υπάρχει και η κληρονομική χαμηλή
ΗDL με επίπτωση στο γενικό πληθυσμό 0,5–1% και
πρόωρη εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.21
Μολονότι παρουσιάζεται μία συνεχής αντίστροφη
συσχέτιση μεταξύ HDL, χοληστερόλης και στεφανιαίων συμβάντων, η καμπύλη κινδύνου για στεφανιαία
συμβάντα ισοπεδώνεται σημαντικά καθώς η συγκέντρωση της HDL χοληστερόλης αυξάνεται πάνω από τα
«μέσα» επίπεδα των 40 mg/dL.20,21 Επιπλέον η σχετική
μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο στις μελέτες
όπου χρησιμοποιήθηκαν φιβράτες ήταν μεγαλύτερη σε
όσους εμφάνιζαν χαμηλά αρχικά επίπεδα HDL χοληστερόλης.22,23 Ακόμη, η απόλυτη μείωση του κινδύνου
(κλινικό όφελος) είναι ανάλογη της αρχικά χαμηλής
τιμής HDL χοληστερόλης. Ως εκ τούτου, η αύξηση της
HDL χοληστερόλης από μία χαμηλή τιμή <40 mg/dL
σε τιμή >40 mg/dL αποτελεί ικανοποιητικό στόχο της
θεραπευτικής αύξησης της HDL η οποία αναμένεται να
μειώσει τα στεφανιαία συμβάντα περισσότερο από την
αύξηση επιπέδων HDL τα οποία είναι ήδη στα επίπεδα
του μέσου όρου ή υψηλότερα.24
ΗDL και φύλο
Η χαμηλή HDL αποτελεί δείκτη εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και στα δύο φύλα αλλά η δύναμη της σχέσης
μπορεί να είναι ισχυρότερη για τις γυναίκες παρά για
τους άνδρες. Μία μετανάλυση 4 μεγάλων προοπτικών
επιδημιολογικών μελετών καθόρισε τη σχέση μεταξύ
επιπέδων HDL χοληστερόλης και μεταβολής του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
αύξηση της HDL χοληστερόλης κατά 1 mg/dL αντιστοιχεί σε ανεξάρτητη μείωση της επίπτωσης στεφανι-
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αίων συμβάντων κατά 2% στους άνδρες και κατά 3%
στις γυναίκες.20
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου
του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, είναι ή κύρια
αιτία θανάτου των γυναικών στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1997, η
καρδιαγγειακή νόσος ήταν υπεύθυνη για το 43% όλων
των θανάτων των γυναικών στις ΗΠΑ.25 Καθώς οι γυναίκες επιζούν σε μεγαλύτερη ηλικία από τους άνδρες,
ο αριθμός των γυναικών που καταλήγουν λόγω καρδιαγγειακής νόσου υπερβαίνει τελικά τον αντίστοιχο
αριθμό των ανδρών.21,25
Το US National Health and Nutrition Examination
III (1988 έως 1991) έδειξε ότι επίπεδα HDL χοληστερόλης <40 mg/dL εμφανίζονται στο 35% των ενήλικων
ανδρών και στο 15% των ενήλικων γυναικών. Ακόμη
άνδρες ηλικίας 40–60 ετών με στεφανιαία νόσο είχαν
κατά 18% χαμηλότερα μέσα επίπεδα HDL χοληστερόλης συγκριτικά με όσους δεν έπασχαν από στεφανιαία
νόσο.26
Ένα υψηλό ποσοστό ανδρών και γυναικών που αναπτύσσουν ΣΝ έχουν HDL χοληστερόλη <40 mg/dL. Στη
Framingham Heart Study το 57% των αντρών που ανέπτυξαν στεφανιαία νόσο είχαν επίπεδα HDL χοληστερόλης <40 mg/dL27 και στην Cholesterol and Recurrent
Events (CARE) το 40% περίπου των γυναικών που εμφάνισαν έμφραγμα του μυοκαρδίου είχαν επίπεδα HDL
<40 mg/dL.28
Προτείνεται μία κοινή τιμή-στόχος HDL χοληστερόλης τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Μολονότι οι
γυναίκες έχουν υψηλότερα μέσα επίπεδα συγκεντρώσεων HDL χοληστερόλης από τους άνδρες, το σχήμα
της καμπύλης κινδύνου της HDL χοληστερόλης είναι
παρόμοιο με αυτό των ανδρών, πάλι καμπυλωτό, με σημαντική αύξηση των στεφανιαίων συμβάντων για τιμές
κάτω από τα 40 mg/dL.24
Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση χάνουν την ευεργετική λιπιδαιμική τους εικόνα σε σύγκριση με τους
άνδρες και αυξάνεται ο επιπολασμός δυσλιπιδαιμίας,
υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη. Οι Sempos et
al29 αναφέρουν ότι στις ΗΠΑ άνω του 50% των γυναικών, μεγαλύτερων των 55 ετών, έχουν επίπεδα χοληστερόλης μεγαλύτερα των 240 (mg/dL) ενώ φαίνεται να
υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ολικής
χοληστερόλης, ορού και εμφάνισης καρδιαγγειακών
συμβάντων.
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ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ
Οι λιποπρωτεΐνες σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο
ζωής του ανθρώπου και φέρονται ως υπεύθυνες για την
εκδήλωση της αθηροσκλήρυνσης και κατά συνέπεια για
την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Μελέτες έδειξαν
ότι οι απολιποπρωτεΐνες αποτελούν καλύτερους δείκτες κινδύνου για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου σε
σύγκριση με την LDL ή την HDL. Η αλλαγή των συνηθειών του ατόμου, η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής
με περισσότερη φυσική δραστηριότητα και κατανάλωση λιγότερων λιπαρών φαίνεται να φέρει ενθαρρυντικά
αποτελέσματα στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση
της στεφανιαίας νόσου.
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