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ΛΙΠΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

• ΟΡΙΣΜΟΣ: Ετερογενής ομάδα οργανικών ουσιών οι 

οποίες είναι αδιάλυτες στο νερό, διαλύονται όμως σε 

οργανικούς διαλύτες. 

• ΡΟΛΟΣ: 

- Αποθήκες ενέργειας (9kcal/g vs 4kcal/g υδατ. ή πρωτ.)

- Δομικό στοιχείο κυτταρικής μεμβράνης.

- Μεταφορά λιποδιαλυτών βιταμινών (ADEK).

- Σύνθεση στεροειδών ορμονών.

- Κυτταρικοί μεσολαβητές (mediators) ή συνένζυμα.

- Προστατευτικά περιβλήματα οργάνων.

- Θερμική μόνωση – προστασία από ψύχος.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ



ΤΥΠΟΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ



ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ

Μέτρηση λιπιδίων πλάσματος: 

1) Friedwald’s formula:

με την προϋπόθεση TGL<400mg/dl.

2) Άμεση μέτρηση LDL-C.

3) Non HDL-Chol: Tchol-HDL (όλα τα   

αθηρογόνα μόρια chol).

4) Μετά από 12ωρη νηστεία.

5) Όχι ρουτίνα μέτρηση λιποπρωτεϊνών

LDL-C = TChol - HDL-C (TGL/5) (mg/dL)



ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ (ASCVD) – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ LDL

• ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ: είναι η εξελικτική

διαδικασία εναπόθεσης λιπιδίων

(κυρίως «κακή» χοληστερόλης LDL)

στα τοιχώματα μεσαίου και μεγάλου

μεγέθους αρτηριών με αποτέλεσμα

τον προοδευτικό σχηματισμό πλάκας

που στενεύει και τελικά αποφράσσει

τον αυλό του αγγείου.



STATISTICS

• 1:3 θανάτους οφείλεται σε καρδιαγγειακή νόσο.

• 85% καρδιαγγειακών θανάτων αποδίδονται σε 

αθηροσκληρωτική καρδιοαγγειακή νόσος (ASCVD).

• 80% ASCVD εμφράγματα και εγκεφαλικά 

επεισόδια.

• 75% προβλέψιμα.

• ΑSCVD: κύρια αιτία θανάτου 

- 2015: 18εκ/ετ. 

- 2030: 30εκ/ετ.

• Υπερχοληστερολαιμία: κύριος παράγοντας κινδύνου.



ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ…

• ΑΘΗΡΩΜΑ: 

Celsius 2,000 χρόνια πριν…

• ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ: 

1815 J. Hodgson (εναπόθεση  

λιπιδίων στο χιτώνα των 

αρτηριών).



1948 - : THE FRAMINGHAM 
STUDY 



MRFIT: ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

• Είσοδος LDL από τον αυλό στο τοίχωμα του αγγείου.

• Πυροδότηση φλεγμονής ώστε να προστατευτεί «ο 

εισβολέας».

• Οξείδωση LDL – επέκταση της φλεγμονής.

• Προσέλκυση μακροφάγων – φαγοκυττάρωση LDL.

• Μετατροπή μακροφάγων σε «αφρώδη κύτταρα».

• Νέκρωση αφρωδών κυττάρων – απελευθέρωση λιπιδίων 

και σχηματισμός πυρήνα πλάκας.

• Εξέλιξη πλάκας (συσσώρευση ινώδους ιστού, 

ασβέστωση)



ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

• Προοδευτική στένωση αυλού.

• Ασβέστωση.

• Αιμορραγία. 

• Ρήξη και θρόμβωση.

• Εμβολή.

• Απόφραξη αρτηρίας.

• Δημιουργία ανευρύσματος.



Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ



ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΑΓΓΕΙΑ…



ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



LDL: ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ;;;

Treatment goal for 

LDL-C

Low Moderate High Very high CV Risk

3.0 mmol/L

(116 mg/dL)

2.6 mmol/L

(100 mg/dL)

Low

Moderate

• SCORE* <1%

• SCORE* ≥1% and <5%

• Νέα άτομα (ΣΔ 1 <35 ετ., ΣΔ 2 <50 ετ) όταν διάρκεια 

διαβήτη <10 έτη χωρίς άλλους παρ. κινδύνου

• ASCVD (ΣΝ, ΑΕΕ, Ν. καρωτίδων, ΠΑΑ)

• SCORE ≥10%

• FH + other major risk factor

• ΣΔ & TOD ή ≥3  major risk factors ή or 

early onset ΣΔ 1 (>20 years).

• ΧΝΑ (eGFR < 30mL/min/1.73m2)

1.8 mmol/L

(70 mg/dL)

1.4 mmol/L

(55 mg/dL)

High

Very High

and ≥50%

reduction 

from 

baseline 

• SCORE* ≥5% and <10% 

• Markedly elevated single risk factors, in particular TC > 310 

mg/dL or LDL-C 190 mg/dL or BP ≥180/110 mmHg

• FH – no other major risk factors

• Moderate CKD (eGFR 30–59 mL/min) 

• ΣΔ – no TOD, με διάρκεια ≥10 years or other additional risk 

factor 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ





ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ

• Περιορισμός κορεσμένων λιπαρών οξέων (<7-10% συνολικών θερμίδων).

• Αποφυγή trans λιπαρών οξέων.

• Ελάττωση πρόσληψης φαγητών πλούσιων σε χοληστερόλη (<300mg/day).

• Ελάττωση προσλαμβανόμενων υδατανθράκων (45-55% συνολικών θερμίδων).

• Προτίμηση μόνο- και πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα.

• Αύξηση φαγητών με φυτοστερόλες. 

• Συμπληρώματα μαγιάς κόκκινου ρυζιού.

• Προσθήκη ω-3 λιπαρών οξέων.

• Αύξηση κατανάλωσης φρούτων, χόρτων, λαχανικών, προϊόντων ολικής αλέσεως.

• Μέτριας έντασης συστηματική άσκηση (45min/day, 5-7days/week).

• Απώλεια βάρους (υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα) - διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους (ΒΜΙ).

• Διακοπή καπνίσματος.

• Μικρή – μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (<10g/day).



MEDICAL TREATMENT: 
STATINS – THE CORNERSTONE OF LDL LOWERING



STATINS STATISTICS

• 1960: ενδογενής σύνθεση χοληστερόλης (ήπαρ) >> 

εξωγενή πρόσληψη (διατροφή).

• 1970: 1η στατίνη απομονώθηκε από μύκητες.

• Έκτοτε: συνθετικές στατίνες.

• Τρόπος δράσης: (-) HMGCoA reductase.

• Πλειοτροπική δράση στατινών.

• Αποτελεσματικότητα: meta analysis 26 RCT (>170,000 

pts): ↓ 22% MACE, ↓ κ/αγγ θνητότητα 20% και ολική 

θνητότητα 10%.

• Σήμερα: > 200εκ λαμβάνουν στατίνη.

• Αλλά…: 70% δεν επιτυγχάνουν το στόχο τους και ...

50% διακόπτουν το φάρμακο μετά από 1έτος

• Παρενέργειες: ↑ τρανσαμινάσες (0.5-2%) ή/και CPK & 

μυαλγίες (3%), ↑ Glu



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
- ΕΖΕΤΙΜΙΜΠΗ

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: (-) εντερική πρόσληψη 

χοληστερόλης αντιδρώντας με την πρωτεΐνη NPC1L1.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

- Μονοθεραπεία: ↓ 18.5% LDL, ↓ 8% TGL & ↑ 3% HDL.

- On top of statin therapy: επιπλέον ↓ 21-27%.

- ↓ MACE (5.7% ΜΙ & stroke 21%).

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ο συνδυασμός με στατίνη δεν αυξάνει 

περισσότερο τον κίνδυνο ηπατοπάθειας ή μυαλγίας. 

• ΡΟΛΟΣ:

- On top of statin treatment or

- When statin is not tolerated or contraindicated.

.



ΧΟΛΕΣΤΥΡΑΜΙΝΗ & ΧΟΛΕΣΤΙΠΟΛΗ

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δεσμεύουν τα χολικά 

άλατα – που συντίθενται στο ήπαρ με 

βάση τη χοληστερόλη – και εμποδίζουν 

την απορρόφηση τους στο αίμα, 

διακόπτοντας την εντεροηπατική 

κυκλοφορία. 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: max δόση προκαλεί

↓ 18-25% LDL.

• ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΓΕΣ (μετεωρισμός, 

δυσκοιλιότητα, ναυτία).



PCSK-9 INHIBITORS
• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: με χρήση mAbs ↓ PCSK9: plasma protein 

προκαλεί ↓ καταβολισμό και ↑ έκφραση LDL-R.

• ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: subc 1 or 2/month.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

- Μονοθεραπεία: ↓ 60% LDL.

- Σε συνδυασμό με στατίνη: ↓ 73% LDL.

- Επίδραση στα άλλα λιπίδια: ↓26% ΤGL, ↑9% HDL, ↓40% Lpα.

- ODYSSEY Trial: ↓ 15% MACE (MI, stroke, κ/αγγ θνητότητα).

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ :

- Τοπικές αντιδράσεις στο σημείο ένεσης.

- Ανησυχίες για μακροχρόνια επίδραση ↓↓ LDL.

- Παραγωγή αυτό-αντισωμάτων 

- Κόστος

• ΡΟΛΟΣ: Ασθενείς με ASCVD που δεν επιτυγχάνουνε επίπεδα 

στόχων LDL ή παρενέργειες/αντένδειξη σε στατίνες.



SMALL INTERFERING RNA 
(INCLISIRAN)

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ↓ PSCK9 (παρεμβαίνει στην 

ηπατική σύνθεση PSCK9, εμποδίζοντας την 

μετάφραση του mRNA).

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ↓ 83.8% PSCK9 

& ↓ 59.7% LDL.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ: 

- τοπικές παρενέργειες.

- νέο φάρμακο.

- κόστος.

• ΡΟΛΟΣ: ασθενείς υψηλού κινδύνου ή/με 

εγκατεστημένη ASCVD που επιτυγχάνουνε επίπεδα 

στόχων LDL ή με παρενέργειες/αντένδειξη σε 

στατίνες.



ΦΙΜΠΡΑΤΕΣ

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: PPAR agonist, παρεμβαίνουν στο 

μεταβολισμό TGL & TGL rich lipoproteins.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

- ↓ 50% TGL, ↓ 20% LDL, ↑ 20% HDL.

- Ουδέτερη για CV or total mortality.

• ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: καλά ανεκτά (<5% παρενέργειες 

από ΓΕΣ), ↑ transaminase & CPK (λιγότερο με 

φενοφιμπράτη παρά με γεμφιπροζίλη).

• ΡΟΛΟΣ: 

- Δεύτερης γραμμής φάρμακο (μετά τις στατίνες) σε 

ασθενείς υψηλού κινδύνου ASCVD που 

εξακολουθούν να έχουν υψηλά TGL ή

- Ως μονοθεραπεία όταν ↑↑ TGL για την ελάττωση του 

κινδύνου παγκρεατίτιδας. 



ΝΕΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ FH

• LOMITAPIDE: FDA approved for FH: ↓ 50% LDL on standard medical therapy. 

Μηχανισμός δράσης: ανεξάρτητος LDL-R. Αναστέλλει την μεταφορά TGL σε επίπεδο 

ενδοπλασματικού δικτύου και το σχηματισμό λιποπρωτεϊνών. Παρενέργειες: ΓΕΣ.

• BEMPEDOIK ACID: (-) ACL enzyme – στη βιοσύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ. 

Χορηγείται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με εζετιμίμπη ή στατίνη και προκαλεί 

↓ LDL 30% ή 50% αντίστοιχα. Ασφαλές φάρμακο με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.

FDA approved for FH (2020).

• MIPOPERSEN: συνδέεται με το mRNA της apoB-100 αναστέλλοντας την μετάφραση. 

Χορηγείται subc. Approved by FDA, but not EMΑ. Αποσύρθηκε 2018.

Κυριότερη παρενέργεια: ηπατοτοξικότητα.



Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: PPAR αγωνιστές (???).

• ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-4g/day

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

↓ ΤGL μέχρι 45%, αλλά ουδέτερη  για CV or total

mortality.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ: διαταραχές ΓΕΣ -

↑ αιμορραγικού κινδύνου σε συνδυασμό με ASA 

(λόγω αντι-αιμοπεταλιακής δράσης).

• ΕΝΔΕΙΞΗ: 

- Ασθενείς αυξημένου κινδύνου για ASCVD υπό 

αγωγή με στατίνη όταν TGL παραμένουν αυξημένα.

- Όταν ↑↑TGL για τον κίνδυνο παγκρεατίτιδας. 



ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ 

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Στο ήπαρ: (-) 

DAG-Acyltransferase-2 και προκαλεί ↓

έκκρισης VLDL.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

- ↓ VLDL, IDL, LDL & ↑ HDL & ApoA1.

- Ουδέτερο αποτέλεσμα θνητότητα

• ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: flushing

• ΕΓΚΡΙΣΗ (EU): -





ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑΣ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

• Η «καλή» - προστατευτική χοληστερόλη.

• Ανάστροφη συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα HDL και στον κίνδυνο 

ASCVD (επιδημιολογικές μελέτες).

• Ερμηνεία με επιφυλάξεις λόγω ανάστροφης σχέσης με TGL & HDL.

• Θεραπεία με CETP-inhibitors ή και έγχυση «ανάλογων» HDL δεν ↓

MACE.

• ↑ HDL: 

- statins

- fibrates

- niacin

- άσκηση

- απώλεια σ. βάρους

- μικρές ποσότητες αλκοόλ

- διακοπή καπνίσματος

- μεσογειακή διατροφή.



ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΛΦΑ (Lp A)

• Lp (α): LDL & Apo Α-1.

• Αθηρογόνες – φλεγμονώδεις ιδιότητες & 

↓ ινωδόλυση (χημική ομοιότητα με πλασμινογόνο).

• ↑ Lp (α): ↑ ASCVD (επιδημιολογικές μελέτες).

• 90% επιπέδων Lp (α) καθορίζεται γενετικά.

• Αυξημένη κληρονομικά 25% ανθρώπων.

• Επηρεάζεται ελάχιστα από φάρμακα.

• Η νιασίνη & CETP – Ι προκάλεσαν ↓ 20-30% Lp (α): 

δεν έδειξε αντίστοιχη ↓ MACE.

• Απαιτείται μεγαλύτερη ελάττωση επιπέδων Lp (α) για 

↓ MACE???

• Πιθανός ρόλος για PSCK9 – inhibitors???



ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ



ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ 
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


