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Λιποπρωτεῒνες:

Σύμπλοκες ενώσεις αποτελούμενες  κυρίως  από 
πρωτεῒνες (αποπρωτεῒνες) και λιπίδια  με στόχο τη 
μεταφορά των υδρόφοβων λιπιδικών σωματιδίων στο 
πλάσμα ή σε άλλα εξωκυττάρια υγρά.

Απαραίτητες για την απορρόφηση διατροφικής 
χοληστερόλης, λιπαρών οξέων, λιποδιαλυτών βιταμινών

Δομικό υλικό της κυτταρικής μεμβράνης, στεροειδών
ορμονών κ.α

Οι λιποπρωτεἳνικές διαταραχές περιγράφονται σαν 
διαταραχές στο επίπεδο των λιπιδίων (χοληστερόλη, 
τριγλυκερίδια) ή στο επίπεδο των λιποπρωτεἳνών (LDL, 
HDL, VLDL, χυλομικρά )





Δομή λιποπρωτεἳνών



Είδη λιποπρωτεϊνών

Density 
(g/ml)

Class
Diame

ter 
(nm)

%protein
%

Cholester
ol

% 
Phospholoip

d

% 
triglycerol

& 
cholestero

l ester

>1.063 HDL 5-15 33 30 29 4

1.019-
1.063

LDL 18-28 25 50 21 8

1.006-
1.019

IDL 25-50 18 29 22 31

0.95-1.006 VLDL 30-80 10 22 18 50

<0.95
Chylomicr

ons
100-
1000

<2 8 7 84



Diagram of major lipoprotein metabolism pathways



Μεταβολικές οδοί



Δυσλιπιδαιμίες

• Υπερλιπιδαιμίες

• Υπολιπιδαιμίες

Πρωτοπαθείς(γονιδιακές) και δευτεροπαθείς (εξωγενείς) 





Κυριότερες πρωτοπαθείς υπερλιπιδαιμίες

• Οικογενής υπερχοληστερολαιμία ( IIA)

• Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία( IIB)

• Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία(IV)

• Οικογενής δυσβηταλιποπρωτεἳναιμία (III)

• Σύνδρομο χυλομικροναιμίας (I)

α. Ανεπάρκεια λιποπρωτεἳνικής λιπάσης

β .Ανεπάρκεια απολιποπρωτεῒνης C-II

• Οικογενής μεικτή υπερλιποπρωτεἳναιμία ( V)



Γενετικές διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεἳνών

ESC 2019 Guidelines on Dyslipidaemias



Οικογενής υπερχοληστερολαιμία - Familiar Hypercholesterolemia (FH) (1)

• Συχνότερη γενετική διαταραχή του μεταβολισμού

• Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό  επικρατούντα χαρακτήρα

• Οφείλεται σε μεταλλάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως το γονίδιο κωδικοποίησης 

του υποδοχέα της LDL (LDL-R ) στα ηπατοκύτταρα, προκαλώντας μείωση ή πλήρη 

απώλεια της λειτουργικότητάς του (ετεροζυγωτία ή ομοζυγωτία αντίστοιχα)

• Η συχνότητα των ετεροζυγωτών (HeFH)  είναι 1:200-250 άτομα στο γενικό 

πληθυσμό

• Η συχνότητα των ομοζυγωτών (HoFH) είναι  1:1.000.000 άτομα, (σε ορισμένους 

πληθυσμούς συχνότητα έως και 1 στα 160.000-300.000 άτομα) 



Οικογενής υπερχοληστερολαιμία (FH) – Κληρονομικότητα (2)

Νεότερα δεδομένα: Απομόνωση νέων μεταλλάξεων  (μονογονιδιακή vs πολυγονιδιακή)

Μονογονιδιακή

• Κατά κύριο λόγο οφείλεται σε μεταλλάξεις του  γονιδίου κωδικοποίησης της έκφρασης και 

της λειτουργίας του υποδοχέα της LDL-χοληστερόλης (LDLR), σε ποσοστό 79%.

• Μεταλλάξεις του γονιδίου κωδικοποίησης της apoB και της PCSK9, καταγράφονται σε 

ποσοστά 5% και <1%, αντίστοιχα. 

• Νεότερα γονίδια (STAP1,LIPA, PNPLA5, SREBP2).

Πολυγονιδιακή

• Οφείλονται σε μεταλλάξεις άλλων γονιδίων, εμπλεκόμενων στο μεταβολισμό της LDL

(APOE, LDLRAP1, ABCG5/8, CYP7A1).



Ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία, HeFH (3)

~ 50% της φυσιολογικής δραστηριότητας του LDL-υποδοχέα

• Συχνότητα 1:200-1:250

• Σε μερικούς πληθυσμούς  (Γαλλοκαναδούς,Νοτιοαφρικανούς, Τυνήσιους, Ισλανδούς 

,Φινλανδούς, Λιβανέζους και Εβραίους Εστερχάζυ ), παρατηρείται μεγαλύτερη επίπτωση 

(founder effect) 

• Ολική χοληστερόλη > 290 mg/dl

• Τριγλυκερίδια  φυσιολογικά ή μετρίως αυξημένα



Ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία, HoFH (4)

• Ιδιαίτερα ελαττωμένη ή απούσα δραστηριότητα του υποδοχέα

• Συχνότητα 1:1.000.000

• Ολική χοληστερόλη > 600 mg/dl (μέχρι και 1000 mg/dl)

• Επίπεδα LDL > 500 mg/dl. 

• Τριγλυκερίδια φυσιολογικά ή μετρίως αυξημένα

• Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πρώιμη και εξελικτική καρδιαγγειακή νόσο. Οι 

περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν ΣΝ και αορτική στένωση πριν από την ηλικία των 

20 και συνήθως καταλήγουν πριν την ηλικία των 30 ετών. 



Διάγνωση κυρίως με βάση την κλινική εικόνα

• Κλινικά  κριτήρια: - παρουσία υψηλής τιμής LDL

- ξανθώματα 

- ξανθελάσματα

- γεροντότοξο

- ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου

• Κριτήρια επιστημονικών οργανισμών

- Dutch Lipid Network

- Simon Broome

- WHO

• Ανάλυση DNA ( Όμως η συχνότητα με την οποία ανιχνεύονται οι υπεύθυνες 

μεταλλάξεις σε ασθενείς με κλινικά επιβεβαιωμένη ή πιθανή HeFH υπολογίζεται 

περίπου στο 60-80%)



Κλινικά χαρακτηριστικά FH: 

Δερματικά, τενόντια, οζώδη, εξανθηματικά

• Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ανατομική εντόπιση και  την κλινική τους εμφάνιση

• Αποτελούνται από ινώδη συνδετικό ιστό και κύτταρα µε άφθονα σταγονίδια λίπους στο 
κυτταρόπλασµά  τους

• Εντοπίζονται συχνότερα στους τένοντες (τενόντια ξανθώματα) 

• Στα παιδιά εκδηλώνονται συχνότερα ως οζώδη ξανθώµατα

• Εξανθηματικά ξανθώματα: Κίτρινες βλατίδες σε ερυθηματώδη βάση, κυρίως στις εκτατικές
επιφάνειες των άκρων και σε σημεία πίεσης. 

*Παρατηρούνται κυρίως  σε ασθενείς με ιδιαίτερα υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων



• Τα τενόντια ξανθώµατα εντοπίζονται µεταξύ

των ινών των τενόντων

• Σχηµατίζονται στους αχίλλειους τένοντες, στην 

κνήµη, στην περιοχή της πρόσφυσης του 

επιγονάτιου τένοντα και τους εκτατικούς µυς των 

δακτύλων των χεριών και , σπανιότερα , στους 

εκτατικούς τένοντες του µεγάλου δακτύλου και 

του τρικεφάλου και τους τένοντες της ραχιαίας 

επιφάνειας της παλάµης

Τενόντια ξανθώματα



Τενόντια ξανθώματα 

• Στους ομοζυγώτες τα τενόντια ξανθώματα εμφανίζονται στην παιδική ηλικία

• Στους ετεροζυγώτες στην ηλικία των 20 περίπου ετών

• Η συχνότητά τους αυξάνει με την πάροδο του χρόνου και τελικά εμφανίζονται 
στο  ~ 80% των ασθενών.

• Τα τενόντια ξανθώματα είναι χαρακτηριστικά της νόσου και η ανεύρεσή τους 
στον ασθενή ή στους συγγενείς  1ου ή 2ου βαθμού, θεωρείται παθογνωμονική.



Οζώδη ξανθώματα

Εμφανίζονται στα σημεία τριβής και τραυματισμού του δέρματος 

(αγκώνες, γόνατα, γλουτοί), είναι ανώδυνα και συνοδεύονται από 

τοπικό υποδόριο οίδημα, είναι  μεμονωμένα ή πολλαπλά με ποικίλο 

μέγεθος.



Οζώδη ξανθώματα του 
αγκώνα

Οζώδες ξάνθωμα γόνατος



Ξανθελάσματα

• Εναποθέσεις  χοληστερόλης στο δέρμα των βλεφάρων ή στο πρόσωπο  που 
ενδεχομένως εμφανίζονται και σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης (π.χ , 
ηλικιωμένα άτομα και μεσήλικες)

• Οι πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία παρουσιάζουν ξανθελάσματα σε 
νεαρότερη ηλικία

• Η παρουσία τους θέτει τη διάγνωση μόνο στο 40% των περιπτώσεων



Ξανθελάσματα



• Υπόλευκο τόξο από εναπόθεση λίπους στον 
κερατοειδή, το οποίο συχνά παίρνει την μορφή 
δακτυλίου

• Η ύπαρξή του σε άτομα < 40 ετών , θέτει τη διάγνωση 
FH με πιθανότητα 80%

Ξ

Γεροντότοξο ή τόξο του κερατοειδούς (Arcus Cornile)



Διαγνωστικά κριτήρια Dutch Lipid Clinic Network (1)



Διαγνωστικά κριτήρια Dutch Lipid Clinic Network (2)



Διαγνωστικά κριτήρια Dutch Lipid Clinic Network (3)



Κλινικές εκδηλώσεις της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας

• Πρώιμη στεφανιαία νόσος

• Στένωση αορτικής βαλβίδας - υπερβαλβιδική στένωση

• Στένωση καρωτίδων

• Περιφερική αρτηριοπάθεια



Πρώιμη στεφανιαία νόσος

• Στους ετεροζυγώτες, το 50% των ανδρών και το 20% των γυναικών με οικογενή 

υπερχοληστερολαιμία είναι πιθανό να υποστούν ένα πρώτο καρδιαγγειακό επεισόδιο πριν 

από την ηλικία των 50 ετών

• Οι μη θεραπευόμενοι, άνδρες και γυναίκες, είναι πιθανό να εμφανίσουν καρδιαγγειακό 

επεισόδια ή να υποστούν καρδιαγγειακό θάνατο σε ποσοστό 80% και 50%, αντίστοιχα, ως 

την ηλικία των 60 ετών

• Στους ομοζυγώτες η στεφανιαία νόσος μπορεί να εμφανιστεί ήδη από την ηλικία των 10 
ετών

Οι ασθενείς με FH θεωρούνται a priori πολύ υψηλού ή υψηλού καρδιαγγειακού 
κινδύνου



Στένωση αορτικής βαλβίδας 
(στους  ομοζυγώτες συνηθέστερα υπερβαλβιδική αορτική στένωση)

Στους  HοFH αθηρωμάτωση στην αορτική ρίζα

↓

Υπερβαλβιδική στένωση 

(επεκτείνεται στα στεφανιαία στόμια)

Εισχώρηση των λιπιδίων στις 

αορτικές πτυχές

↓ 

Στένωση της βαλβίδας 

Χαρακτηριστική είναι η δίκην πορσελάνης αορτή 

(περιπλέκει την έκβαση των χειρουργικών επεμβάσεων) 



Στένωση των καρωτίδων

• Τα παιδιά με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία εμφανίζουν 

πάχυνση του τοιχώματος των καρωτίδων , η οποία εξελίσσεται με 

ταχύτερο ρυθμό προς στένωση του αυλού



Περιφερική αρτηριοπάθεια

• Εμφάνιση διαλείπουσας χωλότητας, 8-16% 

• Από το υπερηχογράφημα  αρτηριών κάτω άκρων, το ποσοστό ασθενών με 

περιφερική νόσο ανέρχεται στο 30-45% 

• Συχνότερα ελεγχόμενες και προσβαλλόμενες  περιφερικές αρτηρίες στα άτομα με 

FΗ είναι:

- οι αρτηρίες κάτω άκρων

- οι μεσεντέριες αρτηρίες

- οι νεφρικές  αρτηρίες









Θεραπεία

• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή

• Φαρμακευτική αγωγή (υψηλής αποτελεσματικότητας στατίνες σε συνδυασμό με εζετιμίμπη, ρητίνες 

δέσμευσης χολικών αλάτων)

• Νεότερες θεραπείες (αναστολείς PCSK9, λομιταπίδη)

• LDL αφαίρεση

• Μεταμόσχευση ήπατος

Έναρξη θεραπείας το συντομότερο δυνατό

➢ Σε ασθενείς πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου λόγω υπάρχοντος ιστορικού ή άλλου μείζονος παράγοντα κινδύνου 
στόχος μείωσης LDL ≥ 50% των αρχικών τιμών LDL ή επιθυμητή LDL < 55 mg/dl

➢ Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (χωρίς ιστορικό ή παρουσία άλλου μείζονος παράγοντα κινδύνου) στόχο 
αποτελεί η μείωση της  LDL ≥ 50% των αρχικών τιμών LDL ή επιθυμητή LDL < 70 mg/dl



Πρωτοπαθής χυλομικροναιμία (HPL) (1)

• Κυρίως λόγω ανεπάρκειας λιποπρωτεἳνικής λιπάσης και σπανιότερα απολιποπρωτεῒνης C-II

• Μεταλλάξεις των γονιδίων που συμμετέχουν στη λιπόλυση και κάθαρση των χυλομικρών (γονίδια που 

κωδικοποιούν τις LPL, APOC-II, APOA5, LMF1, GPIHBP1,GPD1). 

• Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και είναι σπάνια νόσος.

Η κύρια διαταραχή είναι η μείωση του καταβολισμού των χυλομικρών και των VLDL με συνέπεια την 

χυλομικροναιμία και ιδιαίτερα αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων > 1000mg/dl



Πρωτοπαθής χυλομικροναιμία (HPL)(2)

Κλινική εικόνα:

• Υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού άλγους

• Οξεία παγκρεατίτιδα (συχνά αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της  νόσου), ηπατοσπληνομεγαλία

• Λιπαιμία του αμφιβληστροειδούς (Lipemia retinalis)

• Εξανθηματικά ξανθώματα στη ράχη, τους γλουτούς και τις εκτατικές επιφάνειες των άκρων (αγκώνες, 

γόνατα)

• Σπανιότερα νευροψυχιατρικά συμπτώματα (κατάθλιψη, διαταραχές μνήμης, άνοια)

• Σπανιότατα εντερροραγία, αναιμία, εγκεφαλοπάθεια

• Λιπαιμικός ορός



Πρωτοπαθής χυλομικροναιμία (HPL) (3)

Διάγνωση:

• TG > 1000mg/dl (προὒποτίθεται αποκλεισμός των δευτεροπαθών αιτιών)

• Μειωμένα επίπεδα HDL

• Γαλακτώδης χροιά πλάσματος

• Μέτρηση επιπέδων LPL, ApoC-II

• Επιβεβαίωση διάγνωσης με ανεύρεση μεταλλάξεων στα γονίδια που κωδικοποιούν την LPL ή 

APOC-ΙΙ, με στόχο τον εντοπισμό των φορέων-μελών της οικογένειας , την πρώιμη διάγνωση και 

αντιμετώπισή τους



Πρωτοπαθής χυλομικροναιμία (HPL) (4)

Θεραπεία

• Μετάγγιση πλάσματος

• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή: σημαντικός περιορισμός προσλαμβανόμενου διατροφικού 

λίπους,απώλεια σωματικού βάρους, άσκηση

• Φαρμακευτική αγωγή: φιβράτες,  Ω-3 λιπαρά οξέα

• LDL αφαίρεση



Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία (HTG) (1)

• Μονογονιδιακή , κληρονομούμενη με επικρατούντα χαρακτήρα

• Αφορά στο 1% του πληθυσμού

• Εκδήλωση στα παιδιά μετά τα 16 έτη

• Μειωμένη  εντερική απορρόφηση των χολικών αλάτων, με συνέπεια αυξημένη ηπατική 

παραγωγή VLDL

• Συνυπάρχει συχνά με παχυσαρκία και ινσουλινοαντίσταση



Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία (HTG) (2)

Λιπιδαιμικό προφίλ

• Μέτρια αύξηση των τριγλυκεριδίων (μεταξύ 250-1000mg/dl)

• LDL, apoB όχι ιδιαίτερα αυξημένες

Κλινικά χαρακτηριστικά

• Παρουσία εξανθηματικών ξανθωμάτων

• Ηπατομεγαλία

• Παρόμοιος φαινότυπος στα μέλη της ίδιας οικογένειας



Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία (HTG) (3)

Κλινικές επιπτώσεις:

• Κίνδυνος εμφάνισης παγκρεατίτιδας

Θεραπεία:

• Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα: σημαντικός περιορισμός προσλαμβανόμενου 

διατροφικού λίπους,απώλεια σωματικού βάρους, άσκηση

• Φαρμακευτική αγωγή : φιβράτες , Ω-3 λιπαρά οξέα, στατίνες



Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία - Familial combined hyperlipidaemia (FCH) (1)

• Η συχνότερη πρωτοπαθής λιποπρωτεἳνική διαταραχή (1:100-200)

• Μονογονιδιακή (??)/ πολυγονιδιακή με επικρατούντα χαρακτήρα

• Σύμπλοκη γενετική νόσος που προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών 

γονιδιακών μεταλλάξεων και περιβάλλοντος, με συνέπεια μεγάλη ποικιλομορφία στον 

φαινότυπο 



Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία (FCH) - Λιπιδαιμικό προφίλ

***Αξιοσημείωτη μεταβλητότητα των επιπέδων των λιπιδίων

• Αύξηση(ή και πλασματική μείωση ) LDL και / ή τριγλυκεριδίων ή και των δύο

• Μείωση HDL

• Αύξηση apoB-100

*(πυκνά - μικρά σωματίδια LDL με έντονη αθηρογόνο δράση)

Οι λιπιδαιμικές διαταραχές μοιάζουν με εκείνες του ΣΔ2, ΜΣ , παχυσαρκίας, της μη αλκοολικής 
λιπώδους νόσου του ήπατος.

Οι κληρονομικοί παράγοντες αποτελούν τη συχνότερη αιτία, ενώ δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λίπη αυξάνει τα 
επίπεδα της χοληστερόλης και των TG. Αλλες συν-νοσηρότητες, όπως ο ΣΔ, το ΜΣ, η νεφρική νόσος και ο 
υποθυρεοειδισμός, αλλά και φάρμακα (β-αποκλειστές, κορτικοειδή, διουρητικά, οιστρογόνα) και η κατάχρηση 
οινοπνεύματος επάγουν την υπερτριγλυκεριδαιμία. 



Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία (FCH) - Διάγνωση

• Παρουσία συν-νοσηροτήτων π.χ παχυσαρκία, ΣΔ2

• Σπάνια ξανθώματα τενόντων

• Μεταβαλλόμενο λιπιδαιμικό προφίλ ακόμη και στον ίδιο ασθενή

• Αυξημένη Apo B-100

• Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου και μεικτής υπερλιπιδαιμικής νόσου σε 

συγγενή 1ου βαθμού.

• Διάγνωση συνήθως κατά την ενήλικη ζωή

ESC Guidelines 2019: Η παρουσία επιπέδων ApoB >120 mg/dL και TGs > 133 mg/dL συνοδευόμενη 

από οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου χρησιμεύει για τον εντοπισμό πιθανών 

ασθενών με FCH.



Οικογενής συνδυασμένη Υπερλιπιδαιμία (FCH) - Κλινικές εκδηλώσεις

Η κλινική εικόνα κυριαρχείται από τις εκδηλώσεις της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

• Εμφάνιση πρώιμης στεφανιαίας νόσου ή/και περιφερικής αρτηριοπάθειας

• Επί πολύ αυξημένων τιμών τριγλυκεριδίων κίνδυνος εμφάνισης παγκρεατίτιδας

• Σπάνια εμφάνιση ξανθωμάτων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα

• Αντιμετώπιση συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

• Φαρμακευτική αγωγή που αποβλέπει στη μείωση της LDL, apoB, non-HDL, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες.



Τύπου ΙΙΙ δυσλιπιδαιμία (υπολειμματική ή β- δυσλιποπρωτεἳναιμία) (1)

• Συχνότητα εμφάνισης 1:5000-10000

• Κληρονομούμενη με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα

• Προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες σε σχέση με τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

• Παρουσία ομοζυγωτίας του αλληλίου Ε2 της apoE

apoE : Xρησιμεύει για τη σύνδεση  των καταλοίπων των λιποπρωτεἳνών με τους υποδοχείς στο 

ήπαρ . Οι ομοζυγώτες Ε2Ε2 παρουσιάζουν μειωμένη συγγένεια με τον υποδοχέα LDL , με αποτέλεσμα 

την επιβράδυνση της κάθαρσης των VLDL και συνεπώς τη συσσώρευσή στο πλάσμα λιποπρωτεϊνικών 

καταλοίπων, όπως VLDL και κατάλοιπα χυλομικρών (β-VLDL).



Τύπου ΙΙΙ δυσλιπιδαιμία (υπολειμματική ή β-δυσλιποπρωτεἳναιμία) (2)

Λιπιδαιμικό προφίλ

• Ιδιαίτερα αυξημένες τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων 

• Αυξημένα επίπεδα apoB

• Μειωμένη HDL



Τύπου ΙΙΙ δυσλιπιδαιμία (υπολειμματική ή β-δυσλιποπρωτεἳνεμία) (3) 

Kλινική εικόνα

• Παλαμιαία ξανθώματα (κίτρινη χροιά γραμμώσεων των παλαμών), παθογνωμονικά της 

νόσου

• Οζώδη ξανθώματα (μεγάλα ξανθώματα του δέρματος  συνήθως στους αγκώνες και τα 

γόνατα, πλούσια σε εστεροποιημένη χοληστερόλη)

• Εξανθηματικά ξανθώματα (μικρές θηλωματώδεις βλάβες)  κυρίως στους γλουτούς αλλά 

και την υπόλοιπη επιφάνεια του δέρματος 

• Ξανθελάσματα

• Πιθανή σπληνομεγαλία



Παλαμιαία 
ξανθώματα



(Α) Οζώδες εξανθηματικό 
ξάνθωμα ωτός

(Β) Παλαμιαία ξανθώματα

(Γ) Οζώδες εξανθηματικό 
ξάνθωμα αγκώνα

(Δ) Οζώδες εξανθηματικό 
ξάνθωμα χειρών



Οζώδη-εξανθηματικά 

και οζώδη ξανθώματα



Τύπου ΙΙΙ δυσλιπιδαιμία (υπολειμματική ή β-δυσλιποπρωτεἳναιμία) (4)  

Kλινικές επιπλοκές

• Πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς για εμφάνιση αθηροσκλήρωσης ,(συνήθως  για την 

εκδήλωσή της απαιτείται κάποια επιπρόσθετη παθολογική κατάσταση)

- Στεφανιαία νόσος

- Περιφερική αρτηριοπάθεια

- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

• Εκδηλώνεται σπάνια πριν την ηλικία των 60 ετών

• Σπανιότερα παγκρεατίτιδα σε σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία



Τύπου ΙΙΙ δυσλιπιδαιμία (υπολειμματική ή β-δυσλιποπρωτεἳναιμία) (5)

Διάγνωση

• Κυρίως εργαστηριακή διάγνωση με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ

-TG  300-1000mg/dl, 

-μειωμένη HDL< 40mg/dl        

-παρουσία β-VLDL στην ηλεκτροφόρηση

• Γονιδιακή επιβεβαίωση ομοζυγωτίας Ε2

* Διαφορική διάγνωση απο FH, οικογενή υπερτριγλυκεριδαιμία

Θεραπεία

• Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα

• Φαρμακευτική αγωγή : φιβράτες, στατίνες



Μεικτή υπερλιποπρωτεἳναιμία (type V) (1)

• Σπάνια μορφή 

• Κληρονομικότητα μεταβλητή 

• Αίτια: Συνύπαρξη γενετικών διαταραχών + διαφόρων εξωγενών παραγόντων

Γενετικοί παράγοντες: - οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία

- οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία

- ετερόζυγη διαταραχή του γονιδίου της LPL

- αλλες διαταραχές απολιποπρωτεἳνών ( apo E, έλλειψη  apoA-V) )

• Εξωτερικοί (περιβαλλοντικοί) παράγοντες : ΣΔ 2

Αλκοολισμός

Φάρμακα, ορμόνες



Μεικτή υπερλιποπρωτεἳναιμία (2)

Λιπιδαιμικό προφίλ

• Αυξημένα επίπεδα χυλομικρών + μέτρια αύξηση VLDL

• Ιδιαίτερα αυξημένα TG > 1000mg/dl

• Μειωμένη LDL, ιδιαίτερα μειωμένη HDL

• Πιθανή ύπαρξη ξανθωμάτων 



Μεικτή υπερλιποπρωτεἳνεμία (3)

Κλινικές επιπλοκές:

• Κίνδυνος εμφάνισης παγκρεατίτιδας

Θεραπεία:

Στόχος θεραπείας η μείωση των TG < 500mg/dl

• Απώλεια βάρους 

• Δίαιτα πτωχή σε λίπος

• Φαρμακευτική αγωγή



Έλλειψη LCAT (Ακυλοτρανσφεράση της λεκιθίνης)

• Κληρονομούμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα

• Διακρίνουμε 2 μορφές , ανάλογα με την ποσοτική και λειτουργική ανεπάρκεια του 

ενζύμου  

- πλήρης έλλειψη του ενζύμου: Οικογενής Έλλειψη LCAT(FLD),

- μερική έλλειψη του ενζύμου: Fish Eye Disease (FED)

Σιτοστερολαιμία

• Σπανιότατη μορφή

• Αυξημένα επίπεδα φυτοστερολών, τα οποία είναι αθηρογόνα

• Φαινότυπος παρόμοιος με της HoFH



Δευτεροπαθείς υπερλιπιδαιμίες

Αίτια:

• Ενδοκρινή/μεταβολικά: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, υποθυρεοειδισμός, υποφυσιακή ανεπάρκεια , Σύνδρομο 

Cushing

• Ηπατική νόσος: ηπατίτιδα, χολική κίρρωση

• Νεφρική νόσος : νεφρωσικό σύνδρομο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

• Λοιμώξεις: οξεία, ιογενής/βακτηριακή λοίμωξη, HIV, ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα

• Ρευματολογικά νοσήματα: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα

• Νοσήματα εναπόθεσης: νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου 

• Άλλα: κάπνισμα, παχυσαρκία/ ψυχογενής ανορεξία, κύηση

• Φάρμακα: θειαζιδικά διουρητικά, β-αναστολείς, ρετινοειδή, αντιρετροικά φάρμακα, οιστρογόνα, 

προγεστερινοειδή γλυκοκορτικοειδή, ισοτρετινοΐνη, αντισυλληπτικά





Αίτια δευτεροπαθούς υπερτριγλυκεριδαιμίας

• Αλκοολισμός

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Υποθυρεοειδισμός

• Παχυσαρκία

• Νεφρική ανεπάρκεια

• Οξεία ηπατίτιδα

• Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

• Χειρουργική παράκαμψη ειλεού

• Σήψη

• Κύηση

• Φάρμακα



• Οικογενής αβηταλιποπρωτεϊνεμία

• Οικογενής υποβήταλιποπρωτεϊνεμία

• Απώλεια λειτουργικότητας γονιδίου PCSK9

• Έλλειψη πρωτεΐνης CETP

• Οικογενής συνδυασμένη υπολιπιδαιμία

• Αναλφαλιποπρωτεἳναιμία (Νόσος της 
Ταγγέρης)

• Έλλειψη ενζύμου LCAT

• Νόσος κατακράτησης των χυλομικρών

• Απώλεια λειτουργικότητας γονιδίου της APOC-
III

• Aυξημένη λειτουργικότητα γονιδίου LPL

• Νόσος της Ταγγέρης

• Οικογενής έλλειψη της απολιπορπωτεΐνης Α-1

• Οικογενής έλλειψη του ενζύμου LCAT (Ολική, Fish 

eye disease)

• Έλλειψη των πρωτεϊνών Apo A-I MILANO, Apo A-I 

PARIS

• Έλλειψη φωσφατιδυλοχολινών

• Πρωτογενείς Lp (a) υπολιποπρωτεϊναιμίες

Πρωτοπαθείς υπολιποπρωτεϊναιμίες



Αίτια δευτεροπαθούς υπολιπιδαιμίας - (LDL Υποχοληστερολαιμία)

• Κλινικές καταστάσεις όπως:  παρουσία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, σηπτικής καταπληξίας, 

βαρείες νοσήσεις

• Υποσιτισμός, διατροφή χωρίς ζωικά παράγωγα (vegan)/ χορτοφαγική διατροφή

• Νεοπλάσματα

• Υπερθυρεοειδισμός

• Υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή ( στατίνες, εζετιμίμπη, αναστολείς της πρωτεΐνης PCSK9, 

αναστολείς της πρωτεΐνης MTP)

** Πλασματική LDL υποχοληστερολαιμία : επί TG > 400mg/dl να μη χρησιμοποιείται ο τύπος του 

Friedewald LDL= CHOL-(HDL + TG/5)



Αίτια δευτεροπαθούς  υποτριγλυκεριδαιμίας

• Υποσιτισμός ή χαμηλό  BMI (στο πλαίσιο συνεχούς προσπάθεια απώλειας /διατήρησης 

χαμηλού βάρους για αισθητικούς λόγους), ή παρουσία κατάθλιψης, ψυχογενούς ανορεξίας 

• Υπερθυρεοειδισμός

• Νεοπλάσματα

• Γήρανση

• Καχεξία (νεοπλάσματα, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες πνευμονοπάθειες)

• Χρόνια ηπατίτιδα

• Χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

• Ρευματολογικά νοσήματα (ΣΕΛ, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα κ.α )



Αίτια δευτεροπαθούς HDL υποχοληστερολαιμίας

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

• Μεταβολικό σύνδρομο

• Υπερτριγλυκεριδαιμία

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

• Παχυσαρκία

• Εμμηνόπαυση

• Εφηβεία

• Σηπτική καταπληξία

• Νεοπλάσματα

• Γήρανση

• Καχεξία (νεοπλάσματα, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες πνευμονοπάθειες)

• Χρόνια ηπατίτιδα, χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

• Ρευματολογικά νοσήματα ( όπως ΣΕΛ, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα )

• Φάρμακα (φιβράτες, αναβολικά στεροειδή, β αναστολείς, προγεστερινοειδή,αντιψυχωτικά, 
αντιεπιληπτικά )



Διάγνωση δευτεροπαθών δυσλιπιδαιμιών

• Αποκλεισμός πρωτοπαθούς νόσου 

• Παρουσία συνοσηροτήτων

• Παθολογικό λιπιδαιμικό προφίλ 

Θεραπεία

• Αντιμετώπιση της κύριας νόσου

• Θεραπεία με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες (με υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις και 

υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή) με στόχο αρχικά πάντα την ελάττωση της LDL



Συμπέρασμα

• Οι διαταραχές των λιποπρωτεϊνών αποτελούν, όπως έχει αποδειχτεί, μείζονα παράγοντα 

κινδύνου για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

• Η έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπισή τους συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου, έχοντας πάντα υπόψη ότι επιβάλλεται η συνδυασμένη θεραπεία και 

των άλλων μειζόνων παραγόντων κινδύνου (σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση κλπ).


