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Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια 

όπως η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια μεταφέρονται στους διάφορους ιστούς μέσω των λιποπρωτεϊνών. 

Οι συνηθέστεροι τύποι δυσλιπιδαιμίας είναι: 

 

• η αυξημένη συγκέντρωση χοληστερόλης στο αίμα 

• Η χαμηλή HDL χοληστερόλη 

• Η αυξημένη συγκέντρωση τριγλυκεριδίων στο αίμα 

• Η αυξημένη συγκέντρωση λιποπρωτεΐνης (α) 

Η χοληστερόλη είναι μια λιποειδική ουσία η οποία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος μεταφέρεται σε όλα 

τα κύτταρα του οργανισμού. Είναι απαραίτητο συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος ενώ διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο και στη βιοσύνθεση των ορμονών. Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει την απαιτούμενη 

ποσότητα χοληστερόλης ενώ επίσης προσλαμβάνει χοληστερόλη εξωγενώς με τις τροφές. 

Τα τριγλυκερίδια είναι λιπίδια που προσλαμβάνονται με την τροφή αλλά συντίθενται επίσης στο ήπαρ. Είτε 

αποθηκεύονται στο λιπώδη ιστό ή μεταφέρονται στους περιφερικούς ιστούς (κυρίως στον μυϊκό) όπου και 

χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας. 

Η δυσλιπιδαιμία (κυρίως η υπερχοληστερολαιμία και δευτερευόντως η υπερτριγλυκεριδαιμία) αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη αθηρωμάτωσης. Η LDL χοληστερόλη 

(γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη) ευθύνεται για την εμφάνιση αθηρωματικών αλλοιώσεων στις 

αρτηρίες. Από την άλλη μεριά η HDL χοληστερόλη απομακρύνει την περίσσεια LDL από την κυκλοφορία 

και την μεταφέρει πίσω στο ήπαρ, διαδραματίζοντας έτσι έναν προστατευτικό ρόλο για το αρτηριακό δίκτυο. 

Η λιποπρωτεΐνη (α) είναι επίσης ένα αθηρογόνο λιποειδικό μόριο. Επιπροσθέτως η υπερτριγλυκεριδαιμία 

ενέχεται στην πρόκληση παγκρεατίτιδας.  

Οι διαταραχές των λιπιδίων δεν προκαλούν συμπτώματα και για το λόγο αυτό συχνά ο ρόλος τους 

υποτιμάται από τους ασθενείς. Τα συμπτώματα προκαλούνται από την αθηρωμάτωση αγγείων οργάνων 

στόχων, όπως του κεντρικού νευρικού συστήματος, της καρδιάς και των περιφερικών αρτηριών με 

αποτέλεσμα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου και αποφρακτική 

αρτηριοπάθεια. Οι επιθυμητές τιμές λιποπρωτεϊνών δεν είναι ίδιες για όλους αλλά καθορίζονται με βάση την 

ύπαρξη ή όχι άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου ή καρδιαγγειακών νοσημάτων.  



Τα αίτια της δυσλιπιδαιμίας διακρίνονται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Ως πρωτοπαθή αίτια 

θεωρούνται διαταραχές της συγκέντρωσης των λιπιδίων στο αίμα, οι οποίες οφείλονται σε μία ή 

περισσότερες γενετικές ανωμαλίες. Τα δευτεροπαθή αίτια είναι υπεύθυνα και για τα περισσότερα 

περιστατικά δυσλιπιδαιμίας στους ενήλικες και ειδικά στις «ανεπτυγμένες» χώρες. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ο καθιστικός τρόπος ζωής, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση 

κορεσμένων λιπών, χοληστερόλης και trans-λιπαρών, ο διαβήτης, η υπερκατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ο υποθυρεοειδισμός. 

 

 

Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας και για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου 

 

Α. Καθορισμός ομάδας πληθυσμού για προληπτικό έλεγχο 

 

• Άνδρες άνω των 40 ετών και μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

• Άτομα με αθηροσκληρωτική νόσο ανεξάρτητα ηλικίας ή με κλινικά ευρήματα ενδεικτικά 

δυσλιπιδαιμίας 

• Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ανεξαρτήτως ηλικίας 

• Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 

• Άτομα με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου 

• Άτομα με αρτηριακή υπέρταση 

Καθορισμός ομάδας πληθυσμού για προληπτικό έλεγχο. 

Προσδιορισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου 

Οδηγίες για την αλλαγή του τρόπου ζωής 

  

Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το στόχο 



• Άτομα με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα 

• Ενήλικα άτομα που καπνίζουν 

• Ενήλικα άτομα με σεξουαλική δυσλειτουργία 

• Υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με BMI > 27 kg/m2 

• Συγγενείς ατόμων με κληρονομικές διαταραχές των λιπιδίων 

• Όσοι λαμβάνουν φάρμακα τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν την χοληστερόλη (πχ κορτικοστεροειδή, 

μεγάλες δόσεις διουρητικών, β-αποκλειστές, αντιρετροϊκά) 

• Παιδιά με κληρονομικό ιστορικό υπερλιπιδαιμίας ή καρδιαγγειακής νόσου 

 

Β. Προσδιορισμός καρδιαγγειακού κινδύνου (Δείκτες και παράμετροι) 

 

Για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν αναπτυχθεί μια σειρά δεικτών κατηγοριοποίησης των 

ασθενών. Οι δείκτες αυτοί λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορες παραμέτρους υπολογίζουν την πιθανότητα 

ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων στο μέλλον. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής: 

 

• Framingham Risk Score: Περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο, την ολική και την HDL χοληστερόλη και 

τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. 

• Procam Risk Score: Επιπλέον εξετάζει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, την ανοχή γλυκόζης 

νηστείας και το οικογενειακό ιστορικό. 

• Reynolds Risk Score: Συγκριτικά με το δείκτη Framingham περιλαμβάνει επιπλέον το οικογενειακό 

ιστορικό και την hs-crp.  

 

Ο δείκτης που απαντάται και χρησιμοποιείται συνηθέστερα είναι αυτός του Framingham. Μέσω αυτού 

μπορεί να χωριστεί ο εξεταζόμενος πληθυσμός σε τρεις κατηγορίες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής 

νόσου μέσα στα επόμενα 10 έτη. 

 

• Άτομα χαμηλού κινδύνου ( <10% πιθανότητα) 

 



Αντιμετώπιση κυρίως με υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση ή χορήγηση φαρμάκων όταν τα επίπεδα της 

LDL είναι <190 mg/dL. Η φαρμακευτική αγωγή κρίνεται απαραίτητη σε άτομα με οικογενή 

υπερχοληστερολαιμία με στόχο τη μείωση της LDL<100. 

 

• Άτομα μέτριου κινδύνου ( 10-19% πιθανότητα) 

 

Σε αυτά τα άτομα απαιτείται αλλαγή του τρόπου ζωής για τρεις μήνες. Μπορεί όμως στη συνέχεια 

να χρειαστεί υπολιπιδαιμική φαρμακολογική αγωγή σε άτομα με δύο τουλάχιστον μείζονες 

παράγοντες κινδύνου (ηλικία >45 για άντρες και >55 για γυναίκες, οικογενειακό ιστορικό, υπέρταση, 

HDL<40, κάπνισμα) και επίπεδα LDL > 130 mg/dL. 

 

• Άτομα υψηλού κινδύνου (>20% πιθανότητα) 

 

Στα άτομα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται: Άτομα με τεκμηριωμένη αθηροσκληρωτική νόσο, 

όλοι οι διαβητικοί ασθενείς τύπου 2, και από τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 τα άτομα με ηλικία > 

40 ετών, άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εντατική τροποποίηση 

του τρόπου ζωής και άμεση χορήγηση φαρμακευτικής υπολιπιδαιμικής αγωγής με στόχο LDL<70 

mg/dL. 

 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι θεραπείας συνιστούν τη δίαιτα ως το πρώτο βήμα για όλους τους ασθενείς με 

υψηλή χοληστερόλη του αίματος. Δυστυχώς μελέτες σε ενήλικες που δεν είχαν εισαχθεί σε νοσοκομείο 

δείχνουν μικρή μόνο μείωση της χοληστερόλης από μια τέτοια θεραπεία, συνήθως της τάξης του 5-10% της 

LDL χοληστερόλης. Τα αποτελέσματα μελετών παρακολούθησης μεγαλύτερης διάρκειας δείχνουν ότι η 

μακροχρόνια επίδραση της θεραπείας με δίαιτα είναι ακόμα μικρότερη. Η επίδραση της δίαιτας όμως 

ποικίλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Έτσι τα αποτελέσματα με δίαιτα θα πρέπει να ελέγχονται 

προσεκτικά συνήθως 4 εβδομάδες μετά την έναρξη. Μια συνηθισμένη δίαιτα μείωσης της χοληστερόλης 

συνιστά περιορισμό του λίπους σε 30% της ολικής ενεργειακής πρόσληψης με αναλογία 10% κεκορεσμένα 

λίπη. Η χοληστερόλη της διατροφής περιορίζεται σε 300 mg/dl. Αυτού του τύπου οι δίαιτες αντικαθιστούν τα 

λίπη ιδιαίτερα τα κεκορεσμένα με υδατάνθρακες. Μια εναλλακτική στρατηγική είναι η μεσογειακή δίαιτα που 

διατηρεί την ποσότητα των λιπών στο 35-40% περίπου του συνόλου των θερμίδων, αλλά αντικαθιστά τα 

κεκορεσμένα λίπη με μονοακόρεστα όπως αυτά που βρίσκονται στο αραβοσιτέλαιο, στις ελιές, στα φιστίκια, 

στο αβοκάντο και στο λάδι. Όμως λόγω της σημαντικής κατανάλωσης διατροφικού λίπους αυτή η δίαιτα 

είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια βάρους. Έτσι την συστήνουμε συνήθως σε αδύνατους 

ασθενείς.  

 



Φαρμακευτική θεραπεία 

 

• Στατίνες: Αποτελούν το βασικό φάρμακο έναρξης για θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας. Προκαλούν 

μείωση της χοληστερόλης ορού, της LDL χοληστερόλης κατά 35%, ενώ επίσης μειώνουν τα 

επίπεδα των τριγλυκεριδίων και αυξάνουν σε μικρό επίπεδο την HDL χοληστερόλη.  

• Εζετιμίμπη: Μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης από τον γαστρεντερικό σωλήνα και μειώνει 

τα επίπεδα της LDL κατά 20%. 

• Κολεσεβελάμη: Ρητίνη δέσμευσης των χολικών οξέων στον γαστρεντερικό σωλήνα και ως 

μονοθεραπεία μειώνει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης (10-20%). 

• Φιμπράτες: Μειώνουν τα τριγλυκερίδια κατά 40% και αυξάνουν την HDL χοληστερόλη κατά 15-20%. 

• Ω-3 λιπαρά οξέα: Η συγχορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς υπό αγωγή με στατίνες έχει ως 

αποτέλεσμα μείωση των τριγλυκεριδίων σε συνδυασμό με μια πολύ μικρή αύξηση της HDL 

χοληστερόλης. 

• Νιασίνη: Έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της HDL χοληστερόλης (25-35%) με παράλληλη μείωση της 

LDL χοληστερόλης (15-25%) και των τριγλυκεριδίων. Είναι το μόνο φάρμακο που μειώνει τα 

επίπεδα της λιποπρωτεϊνης-α. 

 

 

Τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων συχνά συνοδεύουν καταστάσεις που είναι γνωστό ότι επίσης αυξάνουν 

τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού, όπως η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο – ένα 

σύνολο διαταραχών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη ύπαρξη λίπους γύρω από τη μέση, η 

αρτηριακή υπέρταση, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου και τα μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης. 

Μερικές φορές τα αυξημένα τριγλυκερίδια αποτελούν ένδειξη ελλιπώς ελεγχόμενου διαβήτη, χαμηλών 

επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών, ηπατικής ή νεφρικής νόσου ή χρήσης ορισμένων φαρμάκων όπως τα 

αντιρετροϊκά σε ασθενείς με HIV. Υπάρχουν επίσης ορισμένες σπάνιες γενετικές ασθένειες που αυξάνουν 

τα τριγλυκερίδια. 

Οι ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 

παγκρεατίτιδας. Η κύρια θεραπεία για τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων είναι ειδική δίαιτα αποφεύγοντας 

το αλκοόλ και τους υδατάνθρακες, παράλληλα περιορίζονται οι θερμίδες ενώ συνιστάται άσκηση. Σε 

ασθενείς με προϊούσα επιδείνωση της παγκρεατίτιδας παρά την ικανοποιητική διαιτητική συμμόρφωση και 

σίγουρα σε όσους είχαν στο παρελθόν επεισόδια παγκρεατίτιδας ενδείκνυται η θεραπεία με φάρμακα. Δεν 

είναι γνωστό αν οι ασθενείς με αυξημένα τριγλυκερίδια πάνω από 250 και χωρίς άλλες λιποπρωτεϊνικές 

ανωμαλίες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης. 
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