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ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ
∆ιαταραχή του αρτηριακού δικτύου που χαρακτηρίζεται:
¾ από την ύπαρξη αθηρωματικών πλακών
¾ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας της πήξης
Αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονώδους διεργασίας του
τοιχώματος των αγγείων

Επιπλοκή της αθηροσκλήρυνσης

Εκδηλώνεται με διάβρωση ή ρήξη της αθηρωματικής πλάκας
και σχηματισμό θρόμβου

ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
¾ Εξελισσόμενη νόσος των αρτηριών
¾ Αρχίζει από

την παιδική ηλικία

¾ Οι κλινικές της
εκδηλώσεις
παρουσιάζονται, συνήθως, αρκετά
αργότερα (μέση ηλικία και μετά)
με πλέον επικίνδυνες ανάμεσα σε
αυτές το έμφραγμα του μυοκαρδίου
και το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο

Η βασική - στοιχειώδης μορφολογική αλλοίωση
η αθηρωματική πλάκα ή αθήρωμα

είναι

ΑΘΗΡΩΜΑ – ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
Ένα περιγεγραμμένο

μόρφωμα

που:

¾ περιβάλλεται:
9 από ινώδη μανδύα
¾ αποτελείται:
9 από έναν πυρήνα λιπιδίων
(κυρίως κρυστάλλων χοληστερόλης)
9 αφρώδη κύτταρα
(μακροφάγα ή λεία μυϊκά κύτταρα
υπερφορτωμένα με
ελεύθερη ή
εστεροποιημένη
χοληστερόλη)
9 λευκοκύτταρα
9 συστατικά συνδετικού ιστού
(κολλαγόνο, ελαστίνη
κ.τ.λ)

ΑΘΗΡΩΜΑ – ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
¾ Σχηματίζεται στον έσω χιτώνα της
αρτηρίας
και αναπτύσσεται αργά
και αθόρυβα
¾ Προοδευτικά
και αρχίζει
υποκείμενο
στον αυλό

μεγαλώνει σε μέγεθος
να παρεισδύει
στον
μέσο χιτώνα αλλά και
του αγγείου

¾ Ως συνέπεια ο αυλός
σμικρύνεται αλλά και
του αγγείου γίνεται
Επιπλοκές

επί

η επασβέστωση

του αγγείου
το τοίχωμα
ασθενέστερο

της στοιχειώδους

η εξέλκωση

αθηρωματικής

βλάβης

το ανεύρυσμα

θεωρούνται:

η θρόμβωση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΥΠΕΡΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ & ΦΥΛΟ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

“ΥΠΕΡΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ”
Θεωρείται
ως
ένας
από
τους σημαντικότερους
παράγοντες κινδύνου στη διαδικασία της αθηρογένεσης
Κάποιες

διαπιστώσεις

 Το αθήρωμα είναι

που

πλούσιο σε

ενισχύουν

τη διασύνδεση

αυτή:

χοληστερόλη και εστέρες χοληστερόλης

 Σε
πειραματόζωα που χορηγήθηκε δίαιτα πλούσια σε χοληστερόλη
παρατηρήθηκε σε μεγάλη συχνότητα ανάπτυξη αθηρωματικών βλαβών
 Υπάρχουν
γενετικά
καθοριζόμενες
διαταραχές
που
προκαλούν
σημαντική αύξηση των λιπιδίων του αίματος οδηγώντας στην εμφάνιση
πρόωρης αθηροσκληρυντικής αγγειοπάθειας
 Σημαντική ελάττωση της LDL χοληστερόλης συνεπάγεται (ως ένα βαθμό)
υποστροφή της αθηρωματικής βλάβης και μείωση της καρδιαγγειακής
θνητότητας

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΑΙΜΙΑ Η ΕΜΦΡΑΓΜΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΣΩ ΧΙΤΩΝΑΣ

ΥΠΕΡΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ
ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΝΩ∆ΟΥΣ ΜΑΝ∆ΥΑ

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
Η ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΡΟΒΙΛΩ∆ΗΣ
ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΘΡΟΜΒΟΥ
ΕΡΕΘΙΣΜΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΕΤΑΙ
Η ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ

ΙΣΧΑΙΜΙΑ

ΛΙΠΙ∆ΙΑ
¾ Πρόκειται για μεγαλομοριακές
οργανικές χημικές
ενώσεις
ύψιστης βιολογικής σημασίας
για τους ζωικούς οργανισμούς
¾ Είναι αδιάλυτες στο νερό αλλά
διαλυτές στους οργανικούς
διαλύτες (βενζίνη, αιθέρας,
χλωροφόρμιο, ακετόνη κ.τ.λ)
¾ ∆ομικά αποτελούνται κυρίως
από άνθρακα, υδρογόνο και
οξυγόνο

Οι κυριότερες λειτουργίες των λιπιδίων στον ανθρώπινο
οργανισμό είναι:
¾ Αποτελούν δομικά συστατικά πολλών βιολογικών μεμβρανών

¾ Προσφέρουν θερμική μόνωση
( υποδόριο λίπος )

¾ Αποτελούν πηγή ενέργειας

1 gr λίπους

αποδίδει
περίπου 9 θερμίδες

Οι κυριότερες λειτουργίες των λιπιδίων στον ανθρώπινο
οργανισμό είναι:
Αποτελούν τροφική
παρακαταθήκη

ο ενήλικας,
υπό κανονικές συνθήκες,
περιέχει
περίπου 120 gr λίπος
ανά Kgr σωματικού
βάρους

Λειτουργούν ως διαλύτες
για λιποδιαλυτές ουσίες

όπως π.χ
οι λιποδιαλυτές βιταμίνες
A, D, E

Προέλευση των λιπιδίων του
ανθρωπίνου σώματος
 Εξωγενούς προέλευσης:

Ενδογενούς προέλευσης:
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΛΙΠΙ∆ΙΑ

προέρχονται από τις τροφές
(πέψη – πεπτικός σωλήνας)

προέρχονται από τη μετατροπή
των πρωτεϊνών και των
υδατανθράκων
μέσω συγκεκριμένων
μεταβολικών οδών

οι σημαντικότεροι τύποι λιπιδίων για
τους ζωικούς οργανισμούς είναι:
¾Λιπαρά οξέα
¾Τριγλυκερίδια
¾Στερόλες
¾Φωσφολιπίδια
¾Σφιγγολιπίδια

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
 Στον οργανισμό κυκλοφορούν:
¾ κυρίως με τη μορφή των τριγλυκεριδίων (εστεροποιημένα)
¾ λιγώτερο ως ελεύθερα λιπαρά οξέα (συνδεδεμένα

χαλαρά με αλβουμίνη, επειδή δεν είναι υδατοδιαλυτά)

 Τα λιπαρά οξέα διακρίνονται:
¾ κορεσμένα (μόνο απλοί δεσμοί ανάμεσα στα άτομα άνθρακα)
¾ ακόρεστα (εκτός των απλών δεσμών υπάρχουν και ένας

ή περισσότεροι διπλοί δεσμοί-μονοακόρεστα, πολυακόρεστα)

 Λιπαρά οξέα προσλαμβάνονται και οξειδώνονται από
όλα τα κύτταρα εκτός από τα νευρικά

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ
• Χημικά πρόκειται για εστέρες της γλυκερόλης με τρία
λιπαρά οξέα
¾ είτε όμοια μεταξύ τους λιπαρά οξέα
(απλά τριγλυκερίδια)
¾ είτε διαφορετικά μεταξύ τους λιπαρά οξέα
(μικτά τριγλυκερίδια)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΩΝ
εξωγενούς προέλευσης

Βρίσκονται στο λίπος της
τροφής από την οποία
προσλαμβάνονται
μέσω
του πεπτικού
σωλήνα

ενδογενούς προέλευσης

Συντίθενται
από
τον
ανθρώπινο
οργανισμό
κυρίως στο ήπαρ αλλά
και στον λιπώδη ιστό

ΣΤΕΡΟΛΕΣ
• Χημικά πρόκειται για στεροειδείς αλκοόλες
• Κυριότερος εκπρόσωπός τους είναι η
χοληστερόλη
(«χοληστερίνη» κατά παλαιότερη ονομασία)

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Το ήπαρ αποτελεί τη δεξαμενή της χοληστερόλης
Η χοληστερόλη του ήπατος προέρχεται:
¾ Από

τη

«de novo» σύνθεση της

¾ Από τη χοληστερόλη των τροφών που φτάνει
στο ήπαρ από το έντερο με τα υπολείμματα
των χυλομικρών
¾ Από τη χοληστερόλη των εξωηπατικών ιστών
που έρχεται στο ήπαρ μέσω της HDL
(«αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης»)

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
• Η χοληστερόλη εκκρίνεται από το ήπαρ:
¾ Με τη χολή (χοληδόχο πόρο – έντερο)
o ως ελεύθερη χοληστερόλη
o ως χολικά οξέα μετά από μετατροπή
¾ Με τις λιποπρωτεΐνες VLDL ή HDL (κυκλοφορία)

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
• Πρόκειται για ετερογενή μεγαλομοριακά
συμπλέγματα που αποτελούνται:
¾ Από λιπίδια
(χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια)

¾ Από ειδικές πρωτεΐνες
(που καλούνται αποπρωτεΐνες ή απολιποπρωτεΐνες)

∆ΟΜΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
• Κάθε σύμπλεγμα λιποπρωτεΐνης
(σωματίδιο) έχει σφαιρική δομή
και αποτελείται:
¾ από έναν υδρόφοβο λιποειδή
πυρήνα με τριγλυκερίδια
και
εστέρες χοληστερόλης
¾ από ένα υδρόφιλο περίβλημα
από
φωσφολιπίδια, πρωτεΐνη
και ελεύθερη χοληστερόλη
Σκοπός της δημιουργίας των λιποπρωτεϊνών
είναι να γίνουν τα λιπίδια υδατοδιαλυτά
για να μπορούν να διακινούνται στον οργανισμό
με το πλάσμα (υδατικό διάλυμα)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
• Βασίζεται σε δύο κύριες εργαστηριακές τεχνικές:
¾ Την υπερφυγοκέντρηση
¾ Την ηλεκτροφόρηση
• Και οι δύο αυτές εργαστηριακές τεχνικές προκειμένου να
διακρίνουν και να διαχωρίσουν τα λιποπρωτεϊνικά κλάσματα μεταξύ
τους
στηρίζονται στην
αξιοποίηση
και εκμετάλλευση των
διαφορετικών φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων

ΥΠΕΡΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ
• Πρόκειται για διαδοχικές φυγοκεντρήσεις σε
πολύ
υψηλές ταχύτητες για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα (ωρών)
• Ο διαχωρισμός των διαφόρων λιποπρωτεινικών
κλασμάτων στηρίζεται στη διαφορά της πυκνότητας
τους (density: d)
(πυκνότητα: μάζα / όγκο)
Εκτός από τις κύριες ομάδες λιποπρωτεϊνών (κύρια κλάσματα)
διαχωρίζει και τα υποκλάσματά τους
Οι ιδιαιτερότητες της τεχνικής και η χρήση εξειδικευμένων
και ακριβών οργάνων περιορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής
της κυρίως σε ερευνητικά – ειδικών προδιαγραφών - εργαστήρια

ΥΠΕΡΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
• Χυλομικρά (CM)
(πυκνότητα ≤ 0,94 gr/ml)
• Πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (VLDL)
(πυκνότητα 0,95-1,006 gr/ml)
• Ενδιάμεσης πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (IDL)
(πυκνότητα 1,007-1,019 gr/ml)
• Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (LDL)
(πυκνότητα 1,020-1,063 gr/ml)
• Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL)
(πυκνότητα 1,064-1,21 gr/ml)

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
(ΜΕΓΕΘΟΣ)

(d)

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
• Ως μέθοδος διαχωρισμού
στηρίζεται
στην ιδιότητα της παρουσίας
αρνητικού ηλεκτρικού
φορτίου
στο μόριο των λιποπρωτεϊνών
(το οποίο οφείλεται
στην αποπρωτεΐνη τους)

ΒΑΣΙΚΑ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

xυλομικρά

αρχή

VLDL

προ β

IDL

β

LDL
HDL

α
«αντιστοίχηση»

ΧΥΛΟΜΙΚΡΑ
• Είναι τα
σωματίδια

μεγαλύτερα
με διάμετρο

• Έχουν τη μικρότερη
λιποπρωτεΐνες

σε μέγεθος λιποπρωτεϊνικά
>70 nm
πυκνότητα

ανάμεσα

στις

• Συντίθενται στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου
• Μεταφέρουν κυρίως τα λιπίδια των τροφών
(τριγλυκερίδια
και
χοληστερόλη),
μέσω
της
συστηματικής κυκλοφορίας, στα κύτταρα των
διαφόρων ιστών

VLDL
• Περιέχουν κυρίως τριγλυκερίδια
χοληστερόλη (κατά κανόνα)

και λιγότερο

• Το πρωτεϊνικό τους τμήμα αποτελείται κυρίως από
την απολιποπρωτεΐνη Β100 (Apo Β100)
• Συντίθενται στο ήπαρ
¾ Η σύνθεσή τους διεγείρεται από την παροχή στο ήπαρ:
 Λιπαρών οξέων (κυρίως από τον λιπώδη ιστό)
 Υδατανθράκων (→ de novo σύνθεση λιπαρών οξέων)
 Χοληστερόλης (των τροφών που, σε μεγάλη ποσότητα,

οδηγεί στη σύνθεση VLDL μορφών εμπλουτισμένων με
χοληστερόλη)

VLDL
Στη συνέχεια εκκρίνονται στην κυκλοφορία
Η έκκριση των VLDL από το ήπαρ προς την κυκλοφορία
ρυθμίζεται και ορμονικά
Οι ορμόνες που κυρίως συμμετέχουν είναι η ινσουλίνη και
τα γλυκοκορτικοειδή
¾ Στην κυκλοφορία τα τριγλυκερίδια των VLDL υδρολύονται με τη δράση

του ενζύμου λιποπρωτεϊνική λιπάση (LPL) προς ελεύθερα λιπαρά οξέα

¾ Τα λιπαρά οξέα που αποδίδονται από την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων,
συνδεδεμένα με αλβουμίνη, μεταφέρονται με την κυκλοφορία:
 στους διάφορους ιστούς για να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς
σκοπούς
 στο λιπώδη ιστό για αποθήκευση

VLDL

IDL

•Μέσα από τη διαδικασία της απώλειας τριγλυκεριδίων οι VLDL
¾ μικραίνουν σε μέγεθος και μετατρέπονται:
 κυρίως σε ΙDL (ενδιάμεσης πυκνότητας λιποπρωτεΐνες)
 και λιγότερο σε υπολείμματα των VLDL
• Τα υπολείμματα των VLDL προσλαμβάνονται:
¾Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από τα ηπατοκύτταρα και έτσι αποσύρονται
από την κυκλοφορία
¾Κατά μικρότερο ποσοστό τους (κυρίως τα εμπλουτισμένα με χοληστερόλη) από
μακροφάγα κύτταρα που μετασχηματίζονται σε αφρώδη
(συμμετοχή στην αθηρογένεση)

IDL

LDL

• Στις ΙDL που προκύπτουν συνεχίζουν να υδρολύονται τα τριγλυκερίδια με τη
δράση της λιποπρωτεϊνικής (LPL) και της ηπατικής λιπάσης (HL) και τελικά:
¾ το μεγαλύτερο μέρος των ΙDL μετατρέπεται σε LDL (χαμηλής πυκνότητας
λιποπρωτεΐνες)

LDL
¾ Αποτελούν την τελική μορφή αποικοδόμησης των VLDL
¾ Περιέχουν κυρίως χοληστερόλη την οποία μεταφέρουν
στους ιστούς και την εναποθέτουν ως επί το πλείστον
στα κύτταρα που φέρουν ειδικούς υποδοχείς LDL
(υποδοχείς Apo B/E)
¾ Τέτοιους υποδοχείς διαθέτουν τα ηπατικά κύτταρα
αλλά και κύτταρα εξωηπατικών ιστών όπως: τα
λεμφοκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, οι λείες μυϊκές
ίνες, οι ινοβλάστες, ο φλοιός των επινεφριδίων κ.τ.λ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
VLDL

IDL

LDL

Ένα σύστημα μεταφοράς από το ήπαρ στους περιφερικούς
ιστούς:
¾ τριγλυκεριδίων

λιπαρών οξέων

ενέργειας

¾ χοληστερόλης
 Ως δομικού

υλικού δημιουργίας

μεμβρανών

 Ως απαραίτητου υποστρώματος στη βιοσύνθεση
στεροειδικών ορμονών

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ LDL
Οι περισσότεροι ερευνητές διακρίνουν περίπου
υποκλάσματα ή υποκατηγορίες LDL

5

βασικά

Πρόκειται για ετερογενή μεταξύ τους σωματίδια που έχουν
διαφορές:
¾ στη χημική τους σύσταση ( πυρήνας & επιφάνεια )
¾ στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες (μέγεθος, πυκνότητα)
Όσο μικρότερου μεγέθους
και όσο μεγαλύτερης πυκνότητας
είναι το σωματίδιο LDL
τόσο πιο αυξημένη είναι η αθηρογόνος ικανότητά του
¾ τόσο ευκολότερα διηθείται στο αρτηριακό τοίχωμα
¾ τόσο πιο επιρρεπές είναι στην οξείδωση

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ LDL
Είναι η αποτύπωση της παρουσίας και της αριθμητικής
σχέσης των διαφόρων υποκλασμάτων των LDL στο πλάσμα
(διαγνωστική αξία ; ; ;)
Το διάγραμμα των LDL επηρεάζεται από:
o Γενετικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν κυρίως με
το φύλο αλλά και με κάποια γονίδια πάνω σε
συγκεκριμένα χρωμοσώματα (αντικείμενο της σύγχρονης
έρευνας)
o Την ηλικία (για τις γυναίκες είναι ορόσημο η έναρξη της
εμμηνόπαυσης)
o Παράγοντες
του περιβάλλοντος
φαρμακευτική αγωγή κ.τ.λ)

(δίαιτα,

άσκηση,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι:
 η άσκηση και η καλή φυσική κατάσταση
 η υπολιπιδαιμική δίαιτα

 τα χαμηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων του ορού

(κυρίως μετά από φαρμακευτική αγωγή)

¾ ελαττώνουν τη συγκέντρωση των LDL σωματιδίων

στο πλάσμα
και μάλιστα των χαρακτηριζόμενων
ως «μικρού μεγέθους»
(κατεξοχήν αθηρογόνων)

HDL
¾ Είναι οι μικρότερες σε μέγεθος λιποπρωτεΐνες, με
μέση διάμετρο 6 – 14 nm
¾ Τα λιπίδια που περιέχουν είναι κυρίως χοληστερόλη
(40%) και φωσφολιπίδια (50%)
¾ Το πρωτεϊνικό τμήμα τους αποτελείται βασικά από
απολιποπρωτεΐνες
(κυρίως Apo ΑI, Apo ΑII και
Apo Ε) και από κάποια ένζυμα (π.χ φωσφολιπάση)
∆ιαδραματίζουν τον κεντρικότερο ρόλο
στη συνολική διαδικασία του μεταβολισμού
της χοληστερόλης και των λιποπρωτεϊνών

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ HDL
Ο μεταβολισμός των HDL
αποσκοπεί κυρίως στη μεταφορά λιπιδίων
(χοληστερόλης)
από τα κύτταρα των εξωηπατικών ιστών
στα κύτταρα του ήπατος
μέσα από μια διαδικασία που καλείται
«αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης»

ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΟΙ
ΙΣΤΟΙ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΗΠΑΡ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HDL
Η «αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης» αποτελεί
διεργασία ύψιστης σημασίας για τα περισσότερα κύτταρα
του ανθρώπινου οργανισμού διότι αποτελεί για τα
κύτταρα αυτά τη βασικότερη οδό αποβολής της
περίσσειας χοληστερόλης και διασφαλίζει τη διατήρηση
της ομοιοστασίας τους και το αδιατάρακτο της
λειτουργίας τους.
HDL

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

Ειδικότερα αναφέρεται
η απομάκρυνση της χοληστερόλης
από το αρτηριακό τοίχωμα
και ο αντιαθηρογόνος ρόλος των HDL
(προστατευτική δράση έναντι της αθηροσκλήρυνσης)

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HDL
Επιπλέον οι HDL φαίνεται ότι έχουν και αντιθρομβωτική
δράση:
¾ Επιδρώντας
σταθεροποιητικά στο μόριο της
πρoστακυκλίνης (PGL2) η οποία όπως είναι γνωστό
δρα ανταγωνιστικά στη θρομβοξάνη ( TxA2) ώστε:
 αναστέλλουν την προσκόλληση και τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων
 προκαλούν αγγειοδιαστολή
 αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αγγειακού
τοιχώματος και την ενδοκυττάρια επί αυτών συσσώρευση λιπιδίων

¾ Επιδρούν αρνητικά στην ενεργοποίηση του καταρράκτη
της πήξης του αίματος

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HDL
Επίσης οι HDL:
¾ Ελαττώνουν την πρόσληψη των LDL από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων ανταγωνιζόμενες τη
σύνδεση των LDL με τους υποδοχείς των κυττάρων
αυτών
¾ Επιδρούν ανασταλτικά στην υπεροξείδωση των
λιπιδίων και στο σχηματισμό «ελευθέρων ριζών» που
κατά
τα
τελευταία
ερευνητικά
δεδομένα
ενοχοποιούνται για πλήθος παθολογικών καταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ HDL
Τα σωματίδια των
διαχωρίζονται σε
κριτήρια:

HDL που κυκλοφορούν στο πλάσμα
υποκλάσματα με βάση διάφορα

Με βάση την πυκνότητα τους
Με βάση το μέγεθος τους
Με βάση το φορτίο και την ηλεκτροφορητική τους
κινητικότητα
Με βάση τη συγκέντρωση της Apo E
Με βάση τη συγκέντρωση της Apo AI και της Apo AII
∆ιαγνωστική σημασία ????

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 Πρόκειται για το πρωτεϊνικό τμήμα των λιποπρωτεϊνών
 Βρίσκονται στην επιφάνεια του
λιποπρωτεϊνικού
σωματιδίου και αποτελούν βασικό του δομικό στοιχείο
 Συμμετέχουν
στις
μεταβολικές
διεργασίες των
λιποπρωτεϊνών
κυρίως ως ενεργοποιητές ή ως
αναστολείς των εμπλεκομένων ενζύμων
 Λειτουργούν ως σύνδεσμοι των λιποπρωτεϊνών με τους
κυτταρικούς υποδοχείς
 Κατά κανόνα ανταλλάσσονται μεταξύ των λιποπρωτεϊνών
 Συντίθενται κυρίως στο ήπαρ και στο έντερο και
λιγότερο σε άλλους ιστούς

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 Οι πληροφορίες για την παραγωγή τους βρίσκονται
κωδικοποιημένες σε συγκεκριμένα γονίδια κάποιων
χρωμοσωμάτων (π.χ 1,2,3,6 κ.τ.λ)
 Παρατηρούνται διάφορες ισομορφές τους που
αποτελούν αντικείμενο της σύγχρονης μοριακής
έρευνας κυρίως σε σχέση με τα καρδιαγγειακά
νοσήματα
 Ταξινομούνται σε κύριες ομάδες: π.χ A, B, C, D,
E, F, G κ.τ.λ
 Οι κύριες ομάδες χωρίζονται σε υποομάδες:
π.χ ΑΙ, ΑΙΙ κ.τ.λ

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α (Apo A)
 Είναι η βασική απολιποπρωτεΐνη της HDL
 Υπάρχουν 3 κύριες υποομάδες της:
¾Apo AI
¾Apo AII
¾Apo AIV
Apo AI
Προάγει τη μεταφορά της ελεύθερης χοληστερόλης
από τα κύτταρα στις HDL
(ασκεί αντιαθηρογόνο δράση)
Έχει αντιοξειδωτική δράση στις LDL

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ B (Apo B)
Υπάρχουν 2 κύριες υποομάδες της:
¾Apo B100
¾Apo B48
Apo B100
¾ Εκκρίνεται με τις VLDL και ακολουθεί τη μεταβολική
τους πορεία
¾ Αποτελεί, τελικά, την κύρια απολιποπρωτεΐνη των LDL
¾ Τα αυξημένα επίπεδά της στο πλάσμα
θεωρούνται
παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ C (Apo C)
¾ Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές: οι CI, CII & CIII
Η Apo CΙΙ είναι ενεργοποιητής και η Apo CΙΙΙ
είναι αναστολέας του ενζύμου λιποπρωτεϊνική λιπάση
Ο λόγος των συγκεντρώσεων
Apo CΙΙ/ Apo CΙΙΙ
στην επιφάνεια των τριγλυκεριδοφόρων λιποπρωτεϊνών
έχει κλινική σημασία
διότι
καθορίζει την ταχύτητα της λιπόλυσης των τριγλυκεριδίων
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (Apo Ε)
Λειτουργεί
ως
«απολιποπρωτεΐνη
μεσολαβητής»
αποτελώντας έναν πολύ σημαντικό παράγοντα του
καταβολισμού των λιποπρωτεϊνών στο ήπαρ και λιγότερο
σε άλλους ιστούς, των οποίων τα κύτταρα φέρουν Apo E
υποδοχείς
Κάθε διαταραχή στη δομή ή στη λειτουργία της επηρεάζει
«το φαινόμενο της απόσυρσης των λιποπρωτεϊνών» από
την κυκλοφορία
και μοιραία έχει επιπτώσεις στη
συγκέντρωση των λιπιδίων στο πλάσμα

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (α):

Lp(a)

Με τον όρο Lp(a)
χαρακτηρίζεται
μία ομάδα λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων
ετερογενών
ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα τους

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (α):

Lp(a)

H Lp(a) είναι λιποπρωτεΐνη πλούσια σε χοληστερόλη
Ο βιολογικός της ρόλος συνίσταται:
¾ στην παροχή χοληστερόλης από το ήπαρ προς τους
περιφερικούς ιστούς
στους
οποίους
παρατηρείται
μεγάλη παραγωγή στεροειδικών ορμονών (π.χ γονάδες)
¾ στην παροχή χοληστερόλης από το ήπαρ προς τους
περιφερικούς ιστούς στους οποίους υπάρχει ταχεία
κυτταρική
αναγέννηση
και
απαιτείται βιοσύνθεση
μεμβρανών (π.χ μετά από πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου)

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (α):

Lp(a)

 Εμφανίζει δομικές ομοιότητες με την LDL (η παρουσία
της Apo B100) αλλά και δομικές διαφορές (η παρουσία
της Apo(a) και μάλιστα σε υψηλή συγκέντρωση)
 Τα υψηλά επίπεδα της Lp(a) στο πλάσμα αποτελούν
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο
και μάλιστα πρόωρη
 Τα επίπεδά της πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστον
στα άτομα εκείνα που εμφανίζουν κληρονομικό ιστορικό
πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο προσδιορισμός των βασικών λιπιδίων, των λιποπρωτεϊνών
και των απολιπρωτεϊνών πραγματοποιείται στην καθημερινή
εργαστηριακή
πρακτική (ρουτίνα) και διενεργείται με
συμβατικές και προσιτές πλέον μεθοδολογίες
Με μεθοδολογίες που ξεφεύγουν από τη φιλοσοφία λειτουργίας
ενός εργαστηρίου ρουτίνας μπορεί να προσδιοριστούν:
¾ Τα διάφορα λιπαρά οξέα
¾ Τα φωσφολιπίδια
¾ Τα κλάσματα και υποκλάσματα των λιποπρωτεϊνών
¾ Κάποια εμπλεκόμενα στο μεταβολισμό των λιπιδίων ένζυμα
¾ Η ποσοτική έκφραση κάποιων εμπλεκόμενων κυτταρικών
υποδοχέων
 Απαιτούνται συνθήκες ενός οργανωμένου ερευνητικού
εργαστηρίου με κατάλληλη υποδομή και αντίστοιχο κόστος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ:

140 – 220 mg/dl

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ ΟΡΟΥ:

10 – 160 mg/dl

HDL
LDL

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

35 45 –
135 125 –

55 mg/dl
65 mg/dl
175 mg/dl
165 mg/dl

Apo AΙ:

Άνδρες
115 - 190 mg/dl
Γυναίκες
108 – 225 mg/dl
Apo AΙΙ:
Άνδρες & Γυναίκες
21 – 53 mg/dl
Apo B100:
Άνδρες
17 – 160 mg/dl
Γυναίκες
60 – 150 mg/dl
Απολιποπρωτεΐνη (α):
Λευκοί
0 – 60
mg/dl
Μαύροι
0 – 70 mg/dl

* ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α (διαρκώς αναθεωρούνται)

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
Είναι ο λόγος της ολικής χοληστερόλης προς την HDL και
έχει προληπτική αξία
¾ A.∆ = Ολική χοληστερόλη/HDL
ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ:
ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ <3,8
ΓΥΝΑΙΚΕΣ <3,1
ΑΝ∆ΡΕΣ
3,9 – 5,9
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3,1 – 4,6
ΑΝ∆ΡΕΣ
>5,9
ΓΥΝΑΙΚΕΣ >4,6

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
¾ Μετράμε με σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους
σε αυτοματοποιημένα αναλυτικά συστήματα
¾ Αξιολογούμε:
Έχοντας
τηρήσει
τις
ενδεικνυόμενες
προαναλυτικές
συνθήκες
Έχοντας λάβει υπόψη τους τυχόν
υπάρχοντες
προαναλυτικούς
παράγοντες
που
μπορεί
να
επηρεάζουν
τελικά την εργαστηριακή τιμή
Έχοντας ελέγξει και διασφαλίσει, στο μέτρο του
δυνατού, την εργαστηριακή αξιοπιστία και

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
9 Το άτομο να βρίσκεται υπό σταθερή μεταβολική κατάσταση
9 Σταθερό σωματικό βάρος και σταθερό πλήρες διαιτολόγιο
για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν
9 Αποφυγή
έντονης
μυϊκής
δραστηριότητας
κατά
το
τελευταίο
24ωρο
9 Για
τον
προσδιορισμό
των
τριγλυκεριδίων
πρέπει
να
προηγείται νηστεία 12-14 ωρών
θέση και ηρεμία
9 Παραμονή του ασθενούς σε καθιστική
για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την αιμοληψία
9 Η αιμοληψία γίνεται με φλεβοκέντηση. Η περίδεση να μην
διαρκεί πάνω από 1 λεπτό

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

9 Γνωστές
παθολογικές
καταστάσεις
που
επηρεάζουν το
μεταβολισμό των
λιπιδίων
και τελικά τις εργαστηριακές τους τιμές
9 Λήψη φαρμάκων που τροποποιούν το
λιπιδαιμικό
προφίλ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
¾ Απόδοση του Εργαστηρίου στα προγράμματα εσωτερικού
και
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου
¾ Διαπίστευση (πρότυπο ΕΝ ISO 15189)
¾ Διαρκής έλεγχος των
παραμέτρων
βιοχημικών
πειραμάτων που εκτελεί το Εργαστήριο

αξιοπιστίας

 Αναλυτικές
παράμετροι
αξιοπιστίας
επαναληψιμότητα,
γραμμικότητα κτλ)
 Διαγνωστικές
παράμετροι
αξιοπιστίας
ειδικότητα)

των

(ακρίβεια,

(ευαισθησία,

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην αξιολόγηση
των επιπέδων των λιπιδίων του αίματος
εκτός από την αναλυτική μεταβλητότητα
που εκφράζεται
από τον Συντελεστή Mεταβλητότητας (C.V)
λαμβάνουμε υπόψη
και τη βιολογική μεταβλητότητα
(ενδοατομική διακύμανση των τιμών)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΑΤΟΜΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

¾ Ολική Χοληστερόλη (6,5 - 11%)
 Εποχική διακύμανση
(χειμώνας Æ αύξηση 3%)
 Φάση του καταμήνιου κύκλου
(εκκριτική φάση Æ ελάττωση
20%)
¾Τριγλυκερίδια (25 - 40%)
¾HDL χοληστερόλη (8-12%)
 Όχι εποχική διακύμανση
 Φάση του καταμήνιου κύκλου
(ωορρηξία Æ αύξηση 12%)
¾LDL Χοληστερόλη (3 - 6%)
 Εποχική διακύμανση
(χειμώνας Æ αύξηση)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ
Για την οριστική τεκμηρίωση των
τιμών
θα πρέπει να γίνουν επανειλημμένες
μετρήσεις
μέσα σε διάστημα τουλάχιστον 2
μηνών
και με απόσταση μεταξύ τους
τουλάχιστον μιας εβδομάδας
διατηρώντας
τις ίδιες προαναλυτικές και αναλυτικές
συνθήκες

PLAC

TEST

Μέτρηση των επιπέδων του ενζύμου Lp-PLA2
(λιποπρωτεϊνική φωσφολιπάση Α2)
Το συγκεκριμένο ένζυμο:
¾ έχει ειδικότητα στη φλεγμονή των αγγείων χωρίς να επηρεάζεται από
τη συστηματική φλεγμονή (λοιμώξεις, παχυσαρκία κ.τ.λ) όπως
συμβαίνει με άλλους δείκτες φλεγμονής (π. χ hs - CRP)
¾ Έχει εντοπιστεί μέσα στις ευάλωτες – εύθραυστες αθηρωματικές
πλάκες τις ιδιαίτερα επίφοβες για πρόκληση καρδιαγγειακού
συμβάματος
¾ Από τις μέχρι τώρα μελέτες φαίνεται ότι ασθενείς με παθολογική τιμή
PLAC TEST διατρέχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο σε σύγκριση με τους
έχοντες φυσιολογική τιμή (τιμές αναφοράς <200 mg/ml)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩΣΤΟΥΣ???

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

 Διαταραχή επιπέδων γλυκόζης νηστείας
 Διαταραχή καμπύλης ανοχής γλυκόζης
 Σακχαρώδης διαβήτης
 Αντίσταση στην ινσουλίνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
Γλυκόζη 2h μετά OGTT

Γλυκόζη νηστείας

Σακχαρώδης
Διαβήτης

Σακχαρώδης
Διαβήτης
126 mg/dL

200 mg/dL

7.0 mmol/L 11.1 mmol/L

Διαταραγμένη
γλυκόζη νηστείας
100 mg/dL

Διαταραγμένη
ανοχή γλυκόζης
5.6 mmol/L

Φυσιολογικά
επίπεδα γλυκόζης

140 mg/dL

7.8 mmol/L

Φυσιολογικά
επίπεδα γλυκόζης

OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) : ∆οκιμασία ανοχής γλυκόζης

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
(OGTT)
 Διακοπή φαρμάκων (για όσα είναι εφικτή)


Προηγείται τριήμερη διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες
(150 γρ. υδατάνθρακες/ημέρα)

 Φυσιολογική
φυσική
δραστηριότητα τις προηγούμενες
ημέρες (η
δοκιμασία
δεν πραγματοποιείται σε
νοσηλευόμενους ή/και κατακεκλιμένους
ασθενείς)


Λαμβάνει χώρα το πρωί (7-9πμ) μετά από ολονύκτια νηστεία
(8-10 ώρες), σε καθιστική θέση και σε κατάσταση ηρεμίας



Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση, η λήψη τροφής και το κάπνισμα
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας

 Λαμβάνονται 75 γρ γλυκόζης διαλυμένα σε ένα ποτήρι νερό (σε
χρονικό
διάστημα 3 - 5 λεπτών) και προσδιορίζεται η γλυκόζη και η
ινσουλίνη

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
(OGTT)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
1. Τιμή
γλυκόζης
πλάσματος τυχαίας μέτρησης
≥ 200 mg/dL σε δύο διαφορετικές μετρήσεις
2. Τιμή
(FPG)

γλυκόζης
πλάσματος νηστείας
≥ 126 mg/dL σε δύο διαφορετικές
μετρήσεις

3. Τιμή

γλυκόζης πλάσματος, 2 ώρες μετά φόρτιση
με 75 γρ. γλυκόζης ≥ 200 mg/dL
(κατά
τη διάρκεια OGTT) σε δύο διαφορετικές
μετρήσεις

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
«περιγράφεται
η μειωμένη ευαισθησία
των περιφερικών ιστών
στη δράση της ινσουλίνης
όσον αφορά την ομοιοστασία της γλυκόζης»

αντιδραστική υπερέκκριση ινσουλίνης
(υπερινσουλιναιμία)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ

Μεταβολισμός
Μεταβολισμός
γλυκόζης
γλυκόζης
∆ιαταραχή
γλυκόζης
νηστείας
∆ιαταραχή
ανοχής στη
γλυκόζη

Μεταβολισμός
Μεταβολισμός
Ουρικού
Ουρικού οξέος
οξέος
Αυξημένο
ουρικό οξύ
πλάσματος
Ελαττωμένη
νεφρική
απέκκριση
ουρικού οξέος

∆υσλιπιδαιμία
∆υσλιπιδαιμία
Αυξημένα
τριγλυκερίδια
Μειωμένη HDL
Χοληστερόλη
Μικρά πυκνά
μόρια LDL
Χοληστερόλης
Αυξημένη
μεταγευματική
λιπαιμία

Αιμοδυναμικές
Αιμοδυναμικές
διαταραχές
διαταραχές
Αυξημένη
δραστηριότητα
Συμπαθητικού
Ν.Σ
Αυξημένη
νεφρική
κατακράτηση
νατρίου
Υπέρταση

∆ιαταραχές
∆ιαταραχές
αιμόστασης
αιμόστασης
Αυξημένη
συγκέντρωση
Ινωδογόνου
Αυξημένη
συγκέντρωση
αναστολέα
ενεργοποιητή
πλασμινογόνου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
¾ Μέθοδος Αναφοράς:
αντλία

Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική

βασικό μειονέκτημα: η εφαρμογή της είναι τεχνικά δύσκολη
(επεμβατική, χρονοβόρος, ακριβή)
¾ Εναλλακτικά: Δείκτες ινσουλινοαντίστασης (Μαθηματικά
μοντέλα)
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές γλυκόζης/ινσουλίνης
• είτε νηστείας
• είτε κατά τη διενέργεια καμπύλης σακχάρου(OGTT)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
¾ Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική αντλία
 Εξοπλισμός:
Εξοπλισμός

1) Δύο ενδοφλέβιες γραμμές
(η μία για την έγχυση ινσουλίνης
και γλυκόζης και η άλλη για τη
λήψη δειγμάτων αίματος για τον
προσδιορισμό
των
επιπέδων
γλυκόζης και ινσουλίνης)
2) Αντλίες έγχυσης γλυκόζης
και
ινσουλίνης υψηλής τεχνολογίας
3) Δυνατότητα μέτρησης της γλυκόζης
(με
πλάσματος
ταχύτατα
αυτόματο αναλυτή γλυκόζης)
4) Κατάλληλο πρόγραμμα για τον
αυτόματο
προσδιορισμό του
ρυθμού έγχυσης της γλυκόζης με
στόχο τη
διατήρηση σταθερών
των
επιπέδων της
γλυκόζης
του πλάσματος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
¾ Ευγλυκαιμική

υπερινσουλιναιμική

αντλία

διαδικαστικά προϋποθέτει δύο στόχους
Στόχος πρώτος:
πρώτος
 Διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης
πλάσματος
σε προεπιλεγμένο επίπεδο
Στόχος δεύτερος:
Εξωγενής χορήγηση ινσουλίνης με σκοπό την
αύξηση
των επιπέδων ινσουλίνης πλάσματος στις 100
μU/ml

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική αντλία
«ο βαθμός αντίστασης στην ινσουλίνη
είναι αντιστρόφως ανάλογος
με το ρυθμό πρόσληψης γλυκόζης
από τους ιστούς στόχους»
«όσο λιγότερη γλυκόζη προσλαμβάνεται
από το άτομο που ελέγχουμε
τόσο περισσότερο ανθεκτικό στην ινσουλίνη
είναι το άτομο αυτό»

∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Α. Ομοιοστατικοί δείκτες
(τιμές γλυκόζης & τιμές ινσουλίνης νηστείας)

¾ Δείκτης GIR:

GLU νηστείας (mmol/L) / INS νηστείας (pmol/L)

¾ Δείκτης ΗΟΜΑ:
INS νηστείας (μU/ml) x GLU νηστείας (mmol/L) / 22.5
¾ Δείκτης QUICKI:
1 / [log INS νηστείας (μU/ml) + log GLU νηστείας
(mg/dl)]
Orio et al, JCEM 2004, 89:4588 - 93
Legro RS et al, JCEM 1998, 83: 2694 – 2698

∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Β. Δυνητικοί δείκτες
(τιμές γλυκόζης & τιμές ινσουλίνης κατά τη διενέργεια
της καμπύλης σακχάρου – δοκιμασία OGTT)
¾ Δείκτης AUCGIR:
Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη για τη Γλυκόζη /
Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη για την ινσουλίνη
¾ Δείκτης MATSUDA:
10.000 / τετραγωνική ρίζα [ (Γλυκόζη νηστείας (mg/dl)
x
ινσουλίνη νηστείας (mU/L) x (μέση τιμή γλυκόζης x
μέση
τιμή ινσουλίνης
Katz κατά
A et al, την
JCEM OGTT
2000, )
85 ]: 2402 - 10
Bergman RN, J Clin Invest 1987, 79 : 790 - 800
Matsuda M, De Fronzo RA, Diabetes Care 2004, 27 : S11 - S14

ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ

το τελευταίο χρονικό διάστημα
η σημασία της ως παράγοντα κινδύνου
υποβαθμίζεται διαρκώς
ολοένα
και από περισσότερους ερευνητές

Εντούτοις ζητείται ως εξέταση
από το Κλινικό Βιοχημικό Εργαστήριο
και με αυξανόμενους μάλιστα ρυθμούς
Πρέπει να συγκαταλέγεται στις εξετάσεις ρουτίνας????

ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ
¾η βλαπτική δράση της ομοκυστεΐνης στον οργανισμό
¾οφείλεται στα οξειδωμένα προϊόντα της
¾με τοξική δράση στους ιστούς

• Αυξάνουν την προσκολλητικότητα και συγκολλητικότητα των
αιμοπεταλίων
• Επιδρούν αρνητικά στο μηχανισμό ινωδόλυσης
• ∆ιαταράσσουν τη λειτουργικότητα παραγόντων του καταρράκτη της
πήξης
• Προάγουν την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Επιθυμητά επίπεδα ομοκυστεΐνης αίματος (νηστείας) : <16 μmol/L
Μη επιθυμητά επίπεδα ομοκυστεΐνης αίματος (νηστείας) : >16 μmol/L

Ήπια υπερομοκυστεϊναιμία : 16 – 30 μmol/L
Μέτρια υπερομοκυστεϊναιμία: 31 - 100 μmol/L
Σοβαρή υπερομοκυστεϊναιμία : > 101 μmol/L

Χρήζει προσοχής και ενδεχομένως αντιμετώπισης

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
(ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
• Ορμόνες και κυτοκίνες (λιπώδους ιστού)

(λεπτίνη, ρεζιστίνη, λιπονεκτίνη, IL-6, TNF-a κ.τ.λ)

• Δείκτες φλεγμονής
(CRP, ινωδογόνο, ανασταλτικός παράγοντας ενεργοποίησης
του πλασμινογόνου, αμυλοειδές Α του ορού κ.τ.λ)

• Νεότερες πρωτεΐνες
(π.χ δεσμευτική πρωτεΐνη των ορμονών του φύλου, δεσμευτική
πρωτεΐνη του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα)

