ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (HDL-C)

‘

Μεταβολές
• Υπερλιποπρωτεϊναιμία
(οικογενής ή τύπου Ia, Ib, I, IV,
V)
• Δευτεροπαθής
υπερλιποπρωτεϊναιμία σε
ηπατοκυτταρικές νόσους
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση,
σπειραματονεφρίτιδα
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
νεφροσικό σύνδρομο
• Αλκοολισμός,
υποθυρεοειδισμός
• Σακχαρώδης διαβήτης,
παραπρωτεϊναιμία
• Μεμονωμένη ανεπάρκεια GH
• Κακοήθη νεοπλάσματα
παγκρέατος – προστάτη
• Κύηση, ψυχογενής ανορεξία
• Δίαιτα πλούσια σε
χοληστερόλη και κορεσμένα
λιπαρά οξέα
• Οξεία διαλείπουσα πορφυρία
• Υποβηταλιποπρωτεϊναιμία
• Ανεπάρκεια α-λιποπρωτεΐνης
(Νόσος Tangier)

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Νηστικός.
Ορός.

‘

• Ηπατοκυτταρική νέκρωση, Ca
ήπατος
• Υπερθυρεοειδισμός,
μεγαλοβλαστική αναιμία
• Σιδηροβλαστική αναιμία,
θαλασσαιμία
• Οξείες νόσοι, εκτεταμένα
εγκαύματα
• Εντερική λεμφαγγειεκτασία

Μεταβολές
• Οικογενής κατανομή
• Χρόνια έντονη άσκηση
• Μέτρια λήψη αλκοόλ

Μέθοδος
• Φωτομετρική.
Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Νηστικός.
Ορός.

Μέθοδος
• Φωτομετρία.

Φυσιολογικές Τιμές
Ενήλικες Επιθυμητά επίπεδα
Οριακά
Ψηλά
Παιδιά
Επιθυμητά
Οριακά
Υψηλά

Κλινική Χρησιμότητα
• Εκτίμηση των παραγόντων
κινδύνου στεφανιαίας νόσου
• Κατάταξη υπερλιπιδαιμιών

Παθοφυσιολογία
Η χοληστερόλη κυκλοφορεί στο πλάσμα
συνδεδεμένη
με
σωσφολιπίδια
και
απολιποπρωτεΐνες,
ως
σωματίδια
λιποπρωτεϊνών.
Οι
λιποπρωτεΐνες
κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με
τη σύσταση τους και τη σχετική πυκνότητα σε
χυλομικρά, VLDL, LDL, και δύο κατηγορίες DHL
(DHL-2, DHL-3).
Ένα ποσοστό 70% της ολικής χοληστερόλης
αντιστοιχεί σε LDL και 20% σε HDL.

‘

Παθοφυσιολογία
Η χοληστερόλη αποτελεί απαραίτητο συστατικό
των κυτταρικών μεμβρανών και πρόδρομο μόριο
όλων των στεροειδικών ορμονών και χολικών
οξέων. Η χοληστερόλη προσλαμβάνεται με την
τροφή και παράγεται σχεδόν απ’ όλους τους
ιστούς. Στο αίμα μεταφέρεται ως συστατικό
διαφόρων λιποπρωτεινών σε ποσοστό 65-70%
ως LDL, 10-15% ως VLDL και 20% ως HDL. Η
χοληστερόλη μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ και
απεκκρίνεται δια μέσου του ηπατοχοληφόρου
συστήματος.
Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης σχετίζονται
με αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρυνσης και
στεφανιαίας νόσου.

‘

Κλινική Χρησιμότητα
• Υπερλιπιδαιμία
• Υπερλιποπρωτεϊναιμία

Φυσιολογικές Τιμές
Αγόρια (mg/dl)
2-14 ετών
38-76
15-19 ετών
31-65
Ενήλικες
35-90 mg/dl.

Κορίτσια (mg/dl)
37-75
36-76

< 200 mg/dl
200-239 mg/dl
> 240 mg/dl
< 170 mg/dl
171-199 mg/dl
> 200 mg/dl.

‘

Αλληλεπιδράσεις
• Ανδρογόνα, κατεχολαμίνες
• Διουρητικά
• L-Dopa
• Σκευάσματα προγεστερόνης,
αντισυλληπτικά

‘

• Ασπαραγινάση
• Χολεστυραμίνη
• Κλομιφαίνη
• Θυροξίνη
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• Οικογενής υπερλιπιδαιμία
• Οικογενής υπό-α
λιποπρωτεϊναιμία
• Νόσος Tangier
• Υπερτριγλυκεριδαιμία
• Παγκρεατίτιδα

