Παθοφυσιολογία
Το μεγαλύτερο ποοστό της χοληστερίνης στον
ορό βρίσκεται στις λιποπρωτεΐνες χαμηλής
πυκνότητας (LDL). Η κύρια πηγή της LDL είναι
η αποδόμηση της VLDL. Επειδή η LDL έχει
μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (3-4 ημ.) από τη VLDL
βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα στο αίμα και
ο προσδιορισμός της είναι ευκολότερος.
Η LDL μεταβολίζεται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ.
Η LDL αποτελείται από πληθυσμό σωματιδίων
με διαφορετικό μέγεθος και περιεχόμενο σε
λιπίδια, το καθένα από τα οποία περιέχει μόνο
από Β-100 ως συστατικό απολιποπρωτεΐνων.
Σήμερα ο προσδιορισμός της LDL είναι άμεσος
και στηρίζεται σε ανοσοχημικό προσδιορισμό
της αποΒ-100 απολιποπρωτεΐνης. Παλαιότερα
για τον προσδιορισμό της LDL - χοληστερόλης
χρησιμοποιείται έμμεση υπολογιστική μέθοδος, η
οποία στηριζόταν στην εξίσωση του Friedwald.
LDL - χοληστερόλη = ολική χοληστερόλη - HDL
χοληστερόλη - τριγλυκερίδια /5.
Ο υπολογισμός αυτός δεν έχει καμία αξία όταν
η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων είναι >400
mg/dL ή σε ασθενείς με υπερλιποπρωτεϊναιμία
τύπου ΙΙΙ.
Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης
στεφανιαίας νόσου και επιπέδων LDLΧοληστερόλης. Σύμφωνα με το εθνικό Ινστιτούτο
Υγείας των ΗΠΑ μεγαλύτερη έμφαση πρέπε
να δίνεται στις τιμές της LDL-χοληστερόλης
γιατί αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα
αθηρογένεσης.Εχει αποδειχθεί ότι η πτώση
των τιμών LDL-Xοληστερόλης κάτω από 100
mg/dl προκαλεί σαφή βελτίωση της στένωσης
των στεφανιαίων αγγειών. Ετσι, τιμές LDH χοληστερόλης <100mg/dl θεωρούνται άριστες,
τιμές από 100-129 mg/dLml σχεδόν άριστες,
τιμές από 130-159 mg/dLml οριακά υψηλές, τιμές
από 160-189 mg/dLml υψηλές και τιμές >190mg/
dL πολύ υψηλές. Τιμές >80mg/dL υποδηλώνουν
υποβηταλιποπρωτεϊναιμά, ενώ μη ανιχνεύσιμες
τιμές LDL - χοληστερόλης υποδηλώνουν
αβηταλιποπρωτεϊναιμία.
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Μεταβολές
• Οικογενής
υπερλιποπρωτεϊναιμία (τύπος
ΙΙa και ΙΙb)
• Υποθυρεοειδισμός
• Ηπατική νόσος, ηπατική
απόφραξη
• Νεφρωσικό σύνδρομο
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Σύνδρομο Cushing
• Πορφυρία
• Νευρογενής ανορεξία
• Δίαιτα πλούσια σε
χοληστερόλη και κεκορεσμένο
λίπος
• Kύηση
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• Αβηταλιποπρωτεϊναιμία
• Ανεπάρκεια α-λιποπρωτεΐνης
(νόσος Tangier)
• Ανεπάρκεια
ακυλοτρανσφεράσης της
λεκιθινο-χοληστερόλης
• Υπερθυρεοειδισμός
• Βαριά νοσήματα, οξύ στρες
(εγκαύματα)
• Μυέλωμα, σύνδρομο Rye
• Σοβαρή ηπατοκυτταρική
δυσλειτουργία
• Δίαιτα υψηλή σε
πολυακόρεστα λίπη
• Χρόνιες αναιμίες

Αλληλεπιδράσεις
• Ανδρογόνα
Διουρητικά
Προγεστίνες
• Κατεχολαμίνες
• Κορτικοστεροειδή
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Μέθοδος
• Φωτομετρική.
Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Ορός ή πλάσμα (EDTA) μετά τη νηστεία.
Φυσιολογικές τιμές
83-150mg/dl
S.I. 2,13-3,88mmol/L.
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Μεταβολές
• Συγγενής ανεπάρκεια των
παραγόντων του συμπλόκου
προθρομβίνης (ΙΙ, VII, X)
• Νόσοι του ήπατος
• Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ
• Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
(DIC)
• Υποινωδογοναιμία
• Δυσινωδογοναιμία
• Υπερινωδόλυση
• Αντιπηκτικό λύκου
• Συγγενής ή επίκτητος
ανεπάρκεια του παράγοντα V
• Αναστολείς του παράγοντα V
• Νεογνά

Μέθοδος
• Πηκτική ανάλυση κατά Quick.

Αλληλεπιδράσεις
•Αντιπηκτικά από του στόματος
• Ανδρογόνα
• Αναβολικά
• Ηπαρίνη
• Πενικιλλίνες

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Πλάσμα (κιτρικό). Αποφυγή αιμόλυσης.
Φυγοκέντρηση στους 1500 x g για 10min.
Φυσιολογικές Τιμές
Η τιμή εκτιμάται από το INR (International
Normaliged Rate) το οποίο είναι φυσιολογικά 1.
Ίση με το χρόνο μάρτυρα (11- 13 sec). Ποσοστό
κατανάλωσης 100%.
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• Χοληστεραμίνη
• Κλοφιμπράτη,
• Νικοτινικό οξύ
• Οιστρογόνα
• Νεομυκίνη
• Θυροξίνη

Κλινική Χρησιμότητα
• Δοκιμασία διαλογής (screening)
επί υποψίας διαταραχών της
πήξης που αφορούν έναν ή
περισσότερους παράγοντες
του συμπλόκου προθρομβίνης
(ΙΙ, VII, X), παράγοντα V και
ινωδογόνο.
• Εκτίμηση επίκτητης
ανεπάρκειας σχετιζόμενη με :
- Νόσους του ήπατος ή
ανεπάρκεια βιταμίνης Κ
- Αντιπηκτική αγωγή με
κουμαρινικά παράγωγα
- Ανεπάρκεια προκαλούμενη
από αντισώματα
(σχετιζόμενη με αντιπηκτικό
λύκου)
• Δοκιμασία διαλογής (screening)
προεγχειρητικά για πιθανές
διαταραχές της πήξης

Παθοφυσιολογία
Η προθρομβίνη είναι πρωτεάση της σερίνης,
εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ και παραγόμενη
στο ήπαρ. Η προθρομβίνη παίρνει μέρος στην
τελική κοινή οδό της πήξης ως το υπόστρωμα για
το ενζυμικό σύμπλοκο της προθρομβινάσης. Η
ενεργοποίηση της εξωγενούς οδού του συστήματος
πήξης αρχίζει in vivo με την απελευθέρωση
ιστικής θρομβοπλαστίνης ως αποτέλεσμα
ιστικού τραύματος. Η ιστική θρομβοπλαστίνη
(σύμπλοκο ιστικού παράγοντα γλυκοζυλιωμένης
μεμβρανικής
πρωτεΐνης
και
αρνητικά
φορτισμένων φωσφολιπιδίων) ενεργοποιεί τον
παράγοντα VII. Ο ενεργοποιημένος παράγοντας
VII (VIIa) στη συνέχεια ενεργοποιεί από τη μία
απ’ ευθείας τον παράγοντα Χ, που με τη σειρά
του μετατρέπει την προθρομβίνη σε θρομβίνη,
και από την άλλη την ενδογενή οδό της πήξης
ενεργοποιώντας τον παράγοντα ΙΧ. Η θρομβίνη
μετατρέπει στη συνέχεια το ινωδογόνο σε ινική.
Ο χρόνος προθρομβίνης αποτελεί μέτρο όλων
των παραγόντων του εξωγενούς συστήματος
πήξης.
Η ανεπάρκεια
προθρομβίνης
προκαλεί
παρατεταμένο χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ) και
χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (ΡΤΤ). Η ανεπάρκεια προθρομβίνης μπορεί να οδηγήσει σε
αιμορραγική διάθεση.
Η προθρομβίνη είναι ένας από τους τελευταίους
εξαρτώμενους από την βιταμίνη Κ παράγοντες
της πήξης που ελαττώνεται μετά τη θεραπευτική
αγωγή με βαρφαρίνη και ένας από τους
τελευταίους που επανέρχεται στα φυσιολογικά
επίπεδα μετά τη διακοπή της θεραπείας. Τα
επίπεδα επανέρχονται στα φυσιολογικά όρια
μετά από 3- 5 ημέρες.
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Κλινική χρησιμότητα
• Εκτίμηση του κινδύνου και
απόφαση για τη θεραπεία της
στεφανιαίας νόσου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ)
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ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (LDL-C)
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• Αντιεπιληπτικά
• Οιστρογόνα
• Αντισυλληπτικά

