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Παρουσίαση περιστατικού
Άντρας 60 ετών με ΣΔ2 από 5ετίας, χωρίς επιπλοκές 
Μετφορμίνη 1000mgx2 
ΑΥ υπό irbesartan 150mg 
Καπνιστής
ΒΜΙ=35kg/m²,  Περίμετρος μέσης=112cm
AΠ=130/70mmHg

Προ 2μήνου ξεκίνησε αγωγή με ατορβαστατίνη 40mg.
Αναφέρονται από μηνός μυαλγίες κάτω άκρων που τον περιορίζουν στην 
σωματική άσκηση και τα συσχετίζει χρονικά με την έναρξη στατίνης. 

Προ αγωγής: HbA1c=6,2%, TC=240 mg/dl, LDL-c=155mg/dl, HDL=35, 
TRIG=250mg/dl. CPK=150 U/L, TSH=2,7mIU/L, SGOT=30 U/L, SGPT=35U/L, 
eGFR=70ml/min



Στατίνες και καρδιαγγειακό όφελος

Για κάθε μείωση της LDL-c 
κατά 39mg/dl : 
•Μείζονα αγγειακά 
επεισόδια στους 
διαβητικούς    21%
•Παρόμοια μείωση και 
στους μη διαβητικούς 



Συμμόρφωση στις στατίνες 

40-60% των ασθενών διακόπτουν την αγωγή 1 έτος μετά την έναρξη λόγω 
ανεπιθύμητων ενεργειών  (Guilizia MM et al, 2017)

Προοπτική μελέτη ασθενών υψηλού ΚΑΝ κινδύνου που ελάμβαναν στατίνη: 55% 
συμμόρφωση στις στατίνες μετά από 6 μήνες  (Atherosclerosis. 2017 Aug; 263():36-41)

 Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ συμμόρφωσης στις στατίνες και διακοπή τους με τον 
ΚΑΝ κίνδυνο και θνησιμότητα

Gulizia MM et al. European Heart J Suppl.2017 May;19 SuppD:D55-63
De Vera M, et al . Br J Clin Pharmacol, 2014; 78: 684-698



Μηχανισμός δράσης στατινών 



Ανεπιθύμητες ενέργειες στατινών 

Μυοπάθεια σχετιζόμενη με στατίνες
Αύξηση τρανσαμινασών 
Διαβητογόνος δράση
Πρώιμη εμφάνιση καταρράκτη
Διαταραχή της πρόσφατης μνήμης και της νοητικής 

λειτουργίας



Δυσανεξία στις στατίνες

                        Μυοπάθεια σχετιζόμενη με στατίνες
                               (Statin –Associated Muscle Symptoms, SAMS)

                            Κυριότερος λόγος διακοπής στατίνης 
                                                              ή 
                              ελλιπούς συμμόρφωσης στην αγωγή

Europ Heart Journal (2015)36< 1012-1022



Δυσανεξία στις στατίνες 
Αδυναμία ανοχής τουλάχιστον 2 στατινών, με την μία να έχει 

δοκιμαστεί στη χαμηλότερη χορηγούμενη δόση και την άλλη σε 
οποιοδήποτε δοσολογικό σχήμα - λόγω μη ανoχής συμπτωμάτων ή 
εργαστηριακών ευρημάτων τα οποία σχετίζονται χρονικά  με την αγωγή 
και αποδράμουν  με την απόσυρση του φαρμάκου. 

     (National Lipid Association, 2014)

H εκτίμηση της μυοπάθειας από στατίνες συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση του χαρακτήρα των μυϊκών συμπτωμάτων, τα αυξημένα 
επίπεδα CPK και   τη χρονική  συσχέτιση της εμφάνισης τους με την 
έναρξη χορήγησης στατίνης, τη διακοπή καθώς και την επανέναρξη της.

      (European Atherosclerosis Society, 2015)

Jacobson TA et al. J Clin Lipidol. 2014;8:473–88.
Stroes E et al. Eur Heart J 2015;36: 1012-1022



Συμπτώματα CPK Εκτίμηση

Μυϊκά συμπτώματα κφ «Μυαλγία» –πιθανή συσχέτιση με 
στατίνες 

Μυϊκά συμπτώματα >ULN  <4xULN 
CPK>4 <10x ULN 

Πιθανόν λόγω αυξημένης φυσική 
δραστηριότητα ή πιθανή συσχέτιση 
με στατίνες. Μπορεί να υποδηλώνει 
αυξημένο κίνδυνο για σοβαρά, 
υποκείμενα μυϊκά προβλήματα 

Μυϊκά συμπτώματα >10xULN «Μυοσίτιδα» ή  «Μυοπάθεια»   
Συσχέτιση με στατίνες ή πιθανή 
υποκείμενη μυϊκή νόσο 

Μυϊκά συμπτώματα >40 x ULN «Ραβδομυόλυση»

Κανένα >ULN < 4x ULN Πιθανή συσχέτιση με στατίνες.  
Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας ή 
συσχέτιση με άσκηση 

Κανένα > 4x ULN Επανάληψη

Μυοπάθεια σχετιζόμενη με στατίνες

Stroes ES et al.  Eur Heart J 2015;36:1012-22



Νεκρωτική αυτοάνοση μυοπάθεια από στατίνες

Αυτοάνοση αιτιολογία
Επίπτωση 2/100.000
Αντισώματα κατά της HMG-CoA αναγωγάσης (>80%)
Εγγύς μυαλγίες που επιμένουν μετά τη διακοπή στατίνης
Αντιμετώπιση με ανοσοκατασταλτικά 

Mammen AL et al. N Engl J Med 2016;374:664-669 



Επιδημιολογία SAMS

   Επίπτωση:
 7-29% σε μελέτες παρατήρησης 
1,5 -5% σε RCT
Ραβδομυόλυση: 1,6 περιπτώσεις /100.000/ ανθρωπο-έτη 

Toth, P.P et al. Am J Cardiovasc Drugs 18, 157–173 (2018)
Turner RM et al. J Clin Med. 2019 Dec 20;9(1):22. 

Bruckert E et al.. Cardiovasc Drugs Ther. 2005;19:403–14.



Στατίνες και κίνδυνος μυοπάθειας



ASCOTT-LLA study 
Τυφλή, τυχαιοποιημένη φάση ( n=10.180) για 3,3 έτη
ATORVA 10mg   vs  placebo
SAMS  2,03% /έτος  vs 2%/έτος    (HR=1,03 [95% Cl 0,88-1,21]p=0,72)

Μη τυφλή φάση (n=9899) για 2,3 έτη
ATORVA 10mg   vs  placebo
SAMS  1,26% /έτος  vs 1 %/έτος    (HR=1,41 [95% Cl 1,10-1,79 ]p=0,006 )

Αντίστροφο του φαινομένου placebo
Συμπτωματολογία που προκαλείται από τις αρνητικές προσδοκίες από τη λήψη ενός φαρμάκου

                                                                                                                                         Gupta A et al. Lancet. 2017;389:2473-2481

Φαινόμενο nocebo



Παθοφυσιολογία SAMS



Κλινική εικόνα 
Μυϊκά άλγη άκρων
 Αδυναμία μυών
Κράμπες (συνήθως ετερόπλευρες)
Συμμετρική κατανομή (εγγύς εντόπιση)
Μεγάλες μυϊκές ομάδες
Εμφάνιση συμπτωμάτων νωρίς (εντός 4-6 εβδομάδες από την 

έναρξη αγωγής) ή ακόμη και μετά από έτη
Εμφάνιση συμπτωμάτων μετά από αύξηση της δοσολογίας, 

συγχορήγηση με φάρμακο που αλληλεπιδρά με τις στατίνες ή 
με αύξηση της φυσικής δραστηριότητας 



Διάγνωση SAMS (1)

Βήμα 1 
Πότε ξεκίνησε η χορήγηση στατίνης?
Υπήρξε αύξηση της δοσολογίας τις τελευταίες εβδομάδες?

>75% των συμπτωμάτων εμφανίζονται στις πρώτες 12 εβδ και συνήθως στους 
πρώτους 6 μήνες 

Δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση

                                                                     
                                                                        Banach M et al. Cardiol Clin. 2018 May;36(2):225-231



Διάγνωση SAMS (2)

Βήμα 2 
Λήψη οικογενειακού ιστορικού (γενετική προδιάθεση?)
Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με SAMS

                                                                  
Banach M et al. Cardiol Clin. 2018 May;36(2):225-231



Παράγοντες κινδύνου SAMS 
 Ανθρωπομετρικά (ηλικία >80 ετών, γυναικείο φύλο, χαμηλό BMI

Ασιατική καταγωγή)
 Ιστορικό αύξησης CPK, νευρομυϊκή/μυϊκή νόσος 
 Οξεία λοίμωξη
 Υποθυρεοειδισμός
  ΧΝΑ
 Ηπατική ανεπάρκεια
 Σοβαρό τραύμα
 ΗΙV
 ΣΔ
 Ανεπάρκεια βιτ D
 Χειρουργείο με υψηλές μεταβολικές ανάγκες
 Γενετικά: πολυμορφισμοί γονιδίων CYP P450 
 Αυξημένη φυσική δραστηριότητα
 Κατάχρηση αλκοόλ

Stroes E et al. Eur Heart J 2015;36: 1012-1022



Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις στατινών 

Φιμπράτες (κυρίως γεμφιμπροζίλη –όχι η φαινοφιμπράτη)
Κουμαρινικά αντιπηκτικά
Κυκλοσπορίνη
Ερυθρομυκίνη και άλλα μακρολίδια (κλαριθρομυκίνη)
Ιτρακοναζόλη και άλλα αντιμυκητιασικά φάρμακα
Αντικαταθλιπτικά φάρμακα (nefazodone)
Αναστολείς της πρωτεάσης 
Ανταγωνιστές ασβεστίου (βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, αμλοδιπίνη)
Χυμός grapefruit
Αμιωδαρόνη



Διάγνωση SAMS (3)

Βήμα 3
Αποκλεισμός φαινομένου “nocebo” 
Επιβεβαίωση αν η συμπτωματολογία σχετίζεται με την 

χορήγηση στατίνης 
Κλινική εξέταση: Χαρακτήρας και κατανομή μυϊκού άλγους 

(συνήθως αμφοτερόπλευρος, μεγάλες μυϊκές ομάδες) 

Banach M et al. Cardiol Clin. 2018 May;36(2):225-231



Statin Myalgia Index Score



Διάγνωση SAMS (4)

Βήμα 4 
Πόσο ανεκτά είναι τα συμπτώματα?
Συζήτηση για τις ενδείξεις και θεραπευτικό όφελος από την 

αγωγή με στατίνες 
Έμφαση στους κινδύνους διακοπής της αγωγής
 Προσδιορισμός CPK  



Πότε γίνεται έλεγχος CPK 

• Πριν την έναρξη αγωγής 
• Αν CPK>4xULN σύσταση να μην χορηγηθεί στατίνη
• Δεν συστήνεται συστηματική παρακολούθηση CPK
• Έλεγχος CPK μόνο επί συμπτωματολογίας 

European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz826



Αντιμετώπιση SAMS 

Συζήτηση για τις ενδείξεις και θεραπευτικό όφελος από την αγωγή με 
στατίνες

Επιβεβαίωση  ότι δεν υπάρχει αντένδειξη χορήγησης στατίνης 
Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου
Αποφυγή φαινομένου “nocebo”
Συζήτηση για εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές 
Ενίσχυση υιοθέτησης υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών 

                                                                      
                                                                    Alonso R et al. J Atherosclerosis Thromb, 2019;26:207-215



Θεραπευτικές επιλογές 
Διακοπή  χορήγησης, επανεκτίμηση συμπτωμάτων και επανέναρξη 

αγωγής με την ίδια στατίνη και στην ίδια δοσολογία
Χορήγηση σε μειωμένη δόση της ίδιας στατίνης (μονοθεραπεία ή 

συνδυασμός με άλλη υπολιπιδαιμική αγωγή)
Αλλαγή σε άλλη στατίνη με διαφορετικό μεταβολισμό
Οι υδρόφιλες στατίνες (πραβαστατίνη, ροσουβαστατίνη) σχετίζονται σε μικρότερο βαθμό με 

SAMS

Διαλείπουσα χορήγηση (παρ’ ημέρα ή 1-2 φορές εβδομάδα)
Ατορβαστατίνη και ροσουβαστατίνη έχουν μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής (t½=14h και  

t½=20h αντίστοιχα)
  LDL-c  12-38%    ,ανεκτό ~70% των ασθενών με ιστορικό δυσανεξίας 

                                                                                                                                      

Alonso et al J Atheroscler Thromb 2019;26:2017-215







Αντιμετώπιση SAMS

CPK>10xULN 

Διακοπή στατίνης
 Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και παρακολούθηση CPK κάθε   

    2 εβδομάδες 



Θεραπευτικές επιλογές 
Υπολιπιδαιμική αγωγή 
Εζετιμίμπη (πρώτη επιλογή) ως μονοθεραπεία ή συνδυαστικά 

με στατίνη
 μείωση LDL-c 15-22%
Κολεσεβελάμη: 
 μείωση LDL-c 18-25%
Φιμπράτες (fenofibrate)
 μείωση LDL-c ~15%
PCSK9 inhibitors (Alirocumab, Evolocumab)
 Μείωση LDL-c >50%
 Kαρδιαγγειακό όφελος
 Υψηλό κόστος
Bempedoic acid: αναστολέας ενζύμου ΑΤP-κιτρική λυάση



Συμπληρωματικές θεραπείες (1) 

Τροφοθεραπευτικά τρόφιμα (nutraceuticals) 

 Συνδυαστικά με την μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης 
Μονοθεραπεία
 Υπολιπιδαιμική δράση 
Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Αντιοξειδωτικά 



Συμπληρωματικές θεραπείες (2)
Φυτοστερόλες (PS) (σιτοστερόλη, καμπεστερόλη, στιγμαστερόλη)
400-3000mg/ημέρα: μείωση LDL-c 8-12%

Διαλυτές φυτικές (β-γλυκάνη, ψύλλιο, γλυκομαννάνη)
 5-15gr/ημέρα: μείωση LDL-c 5-15%

Μαγιά κόκκινου ρυζιού (red yeast rice, RYR) που περιέχει μονακολίνη Κ 
–αναστολή HMG-CoA  αναγωγάσης 

 3-10mg MonK : μείωση LDL-c 15-25% 
 ARMOLIPID®=σταθερός συνδυασμός με πολυκοζανόλη, φυλλικό οξύ, 

CoQ10, Astaxanthin. 
Hellenic Journal of Atherosclesis 2014;5:151-163



Συμπληρωματικές θεραπείες(3)

Vit D: δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υποκατάσταση συμβάλλει στην 
πρόληψη SAMS. 

  Συστήνεται χορήγηση υποκατάστασης μόνο σε ανεπάρκεια 

CoQ10: δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για χορήγηση υποκατάστασης 

Alonso et al J Atheroscler Thromb 2019;26:2017-215



Παρακολούθηση ηπατικής βιοχημείας (1)

   Προσδιορισμός  SGPT 
Πριν την έναρξη αγωγής
8-12 εβδομάδες μετά την έναρξη στατίνης ή αύξηση της 

δόσης 
Δεν απαιτείται συστηματική παρακολούθηση κατά την 

διάρκεια της αγωγής με στατίνη, εκτός από την περίπτωση 
εμφάνισης σχετικής συμπτωματολογίας.

Παρακολούθηση ρουτίνας μόνο σε χορήγηση φιμπράτης



Παρακολούθηση ηπατικής βιοχημείας (2)

 SGPT <3x ULN SGPT >3xULN 

 Συνέχιση αγωγής 
Επανέλεγχος ηπατικών 

ενζύμων σε 4-6 εβδομάδες

Διακοπή αγωγής ή μείωση 
δόσης και επανέλεγχος 
ηπατικών ενζύμων σε 4-6 
εβδομάδες

Προσεκτική επανέναρξη 
αγωγής μετά την ομαλοποίηση 
της SGPT 

Αναζήτηση άλλων αιτιών 
αύξησης της SGPT



Παρουσίαση περιστατικού
Άντρας 60 ετών με ΣΔ2 από 5ετίας, χωρίς επιπλοκές 
Μετφορμίνη 1000mgx2 
ΑΥ υπό irbesartan 150mg 
Καπνιστής
ΒΜΙ=35kg/m²,  Περίμετρος μέσης=112cm
AΠ=130/70mmHg

Προ 2μήνου ξεκίνησε αγωγή με ατορβαστατίνη 40mg .
Αναφέρονται από μηνός μυαλγίες κάτω άκρων που τον περιορίζουν στην 
σωματική άσκηση και τα συσχετίζει χρονικά με την έναρξη στατίνης. 

Προ αγωγής: HbA1c=6,2%, TC=240 mg/dl, LDL-c=155mg/dl, HDL=35, 
TRIG=250mg/dl. CPK=150 U/L, TSH=2,7mIU/L, SGOT=30 U/L, SGPT=35U/L, 
eGFR=65ml/min



Θεραπευτικός Στόχος
LDL-c ?



b.Proteinuria, renal impairment defined as
 eGFR <30 mL/min/1.73 m2, left ventricular hypertrophy, or retinopathy.
c. Age, hypertension, dyslipidemia, smoking, obesity.

European Heart Journal (2019) 00, 1-69

    2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular 
diseases developed in collaboration with the EASD



Διαχείριση περιστατικού

Διακοπή στατίνης-ύφεση των συμπτωμάτων σε 2 εβδομάδες
Έλεγχος CPK=270U/L
Έναρξη ροσουβαστατίνης 10 mg 1x1

Προ 
αγωγής

Ατορβαστατίνη 
40mg

Ροσουβαστατίνη 
10mg

LDL-c 155 93 85

HDL-c 35 37 40

TRIG 250 190 160

Προσθήκη εζετιμίμπης 

ΣΤΟΧΟΣ  
    LDL-c

<55



Διαχείριση περιστατικού
Προ 
αγωγής

Ατορβαστατίνη 
40mg

Ροσουβαστατίνη 
10mg

Ροσουβαστατίνη 
10mg + 
εζετιμίμπη

LDL-c 155 93 85 67

HDL-c 35 37 40 42

TRIG 250 190 160 145

Προσθήκη PCSK9 αναστολέα 



Διαχείριση περιστατικού
Προ 
αγωγής

Ατορβαστατίνη 
40mg

Ροσουβαστατίνη 
10mg

Ροσουβαστατίνη 
10mg+εζετιμίμπη

Αναστολέας 
PCSK9

LDL-c 155 93 85 67 40

HDL-c 35 37 40 42 45

TRIG 250 190 160 145 120





Ευχαριστώ!
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