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Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο, το οποίο συντίθεται στο ήπαρ και είναι 

απαραίτητο για τη ζωή ενώ είναι ευρέως γνωστό και τεκµηριωµένο ότι τα αυξηµένα 

επίπεδα λιπιδίων στο αίµα αποτελούν σηµαντικό παράγοντα καρδιαγγειακού 

κινδύνου και συνδέονται µε υψηλή νοσηρότητα και θνησιµότητα. Ο περιοδικός 

έλεγχος µε τήρηση των συστάσεων των θεραπόντων ιατρών είναι απαραίτητος για τη 

διάγνωση και αντιµετώπιση διαταραχών που προκύπτουν από τις αυξηµένες τιµές 

των λιπιδίων του αίµατος. 

 

Ποια θεωρούνται όµως άριστα λιπιδαιµικά επίπεδα (χωρίς την παρουσία 

επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου); 

• ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ               <200mg/dL 
• LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                    <150mg/dL 
• HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ  
                               ΑΝ∆ΡΕΣ                         >35mg/dL 
                               ΓΥΝΑΙΚΕΣ                    >45mg/dL 
• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΊ∆ΙΑ                             <150mg/dL 

 
Η αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης µπορεί να οφείλεται σε κληρονοµικά ή 

περιβαλλοντικά αίτια. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υψηλές 

τιµές στους λιπιδαιµικούς δείκτες σχετίζονται µε άλλες ασθένειες. Πρόκειται για τα 

δευτεροπαθή αίτια δυσλιπιδαιµίας .Στην περίπτωση αυτή η διόρθωση της 

πρωτοπαθούς αιτίας, δηλαδή της ασθένειας που κρύβεται πίσω από αυτές τις τιµές 

ενδέχεται να µειώσει την ανάγκη για φαρµακευτική αγωγή.  

 
 
 



Ενδοκρινικά αίτια 
 

O υποθυροειδισµός συνδέεται συχνά µε αυξηµένα επίπεδα LDL χοληστερόλης. Ο 

ρυθµός καταβολισµού των LDL σωµατιδίων µειώνεται, εφόσον έχουν µειωθεί οι 

θυροειδικές ορµόνες που δραστηριοποιούν τον υποδοχέα LDL. Προτείνεται έλεγχος 

της θυρεοειδικής λειτουργίας σε όλα τα άτοµα µε LDL χοληστερόλη µεγαλύτερη από 

160 mg/dl και η λιπιδαιµική διαταραχή υποστρέφει µετά από θεραπεία 

υποκατάστασης µε θυροξίνη εφόσον κάτι τέτοιο συνιστάται από τον θεράποντα 

ιατρό. 

 
 
Σακχαρώδης διαβήτης 
 

Οι διαταραχές στο µεταβολισµό των λιπιδίων στο σακχαρώδη διαβήτη είναι πολύ 

συχνές και αποτελούν επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά 

νοσήµατα.  

• Στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (νεανικός διαβήτης) παρουσιάζεται κυρίως 

αύξηση των τριγλυκεριδίων όταν απορυθµιστούν οι τιµές σακχάρου του 

αίµατος. 

• Στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 η επικρατούσα λιπιδαιµική διαταραχή 

είναι και πάλι η αύξηση των τριγλυκεριδίων η οποία όµως είναι ανεξάρτητη 

από την ικανοποιητική ρύθµιση του σακχάρου του διαβητικού ασθενή. Η 

ολική χοληστερόλη είναι επίσης αυξηµένη και η θεραπευτική αγωγή 

απαραίτητη στην πλειοψηφία των πασχόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παχυσαρκία 
 

Στην παχυσαρκία η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο ανθρώπινο σώµα οδηγεί σε 

διαταραχές του µεταβολισµού και σοβαρά νοσήµατα. Ενδέχεται, εποµένως, να 

παρουσιαστεί υψηλή ολική χοληστερόλη, υπερτριγλυκεριδαιµία, και ελάττωση της 

HDL χοληστερόλης.  

 

Ορµόνες του φύλου  
 

Στις γυναίκες συναντώνται χαµηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, LDL 

χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, ενώ η ΗDL είναι υψηλότερη συγκριτικά µε τους 

άνδρες. Τα επίπεδα αυτά όµως µεταβάλλονται µε την ηλικία και αυξάνουν σταθερά 

µε την πάροδο των ετών σε σηµείο που φθάνουν ακόµα και να υπερβαίνουν εκείνα 

των ανδρών. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της εµµηνόπαυσης λόγω των σηµαντικών 

µεταβολικών διαταραχών που επιφέρει. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµα και τότε η 

αύξηση της LDL χοληστερόλης χαρακτηρίζεται από σωµατίδια LDL µεγαλύτερα και 

εποµένως λιγότερο αθηρογόνα (λιγότερο «επικίνδυνα») από αυτά των ανδρών. 

 

 

Νεφρικά νοσήµατα 
 

Στα νοσήµατα των νεφρών παρατηρείται πλήρης απορρύθµιση στο µεταβολισµό των 

λιποπρωτεϊνών. Η δυσλιπιδαιµία αναπτύσσεται στα πρώιµα στάδια της νεφρικής 

νόσου µε σηµαντικές αλλαγές στα µόρια των λιπιδίων που ακολουθούνται από 

υψηλές τιµές τους στο αίµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το νεφρωσικό 

σύνδροµο στο οποίο παρατηρείται υπερπαραγωγή λιποπρωτεϊνών από το ήπαρ, 

εµφάνιση υψηλών τιµών χοληστερόλης µαζί µε οίδηµα και απώλεια λευκώµατος από 

τα ούρα. Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σε περιπτώσεις αιµοκάθαρσης ή µετά από 

µεταµόσχευση νεφρού, παρουσιάζονται επίσης διαταραχές στο µεταβολισµό των 

λιπιδίων. 



Φάρµακα  
 

Αρκετά φάρµακα είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Τα πιο 

συνηθισµένα είναι φάρµακα για τη θεραπεία της υπέρτασης (µη καρδιοεκλεκτικοί 

β- αναστολείς, θειαζιδικά διουρητικά) οιστρογόνα, κορτικοστεροειδή, 

κυκλοσπορίνη, παράγωγα του ρετινοϊκού οξέος , τα οποία αυξάνουν χοληστερόλη 

ή/και τριγλυκερίδια. 

 

Η αντιµετώπιση των νόσων που οδηγούν σε εµφάνιση δυσλιπιδαιµίας θα φέρει 

και τη βελτίωση των τιµών των λιπιδίων στο αίµα. Ας µην ξεχνάµε όµως ότι η ορθή 

διατροφή, η µείωση της κατανάλωσης κορεσµένων λιπών, η αποφυγή καπνίσµατος 

και η σωµατική άσκηση µπορούν να συµβάλλουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα που σε 

ορισµένες περιπτώσεις επέρχεται και µε την απαραίτητη χρήση των κατάλληλων 

υπολιπιδαιµικών φαρµακευτικών σκευασµάτων. 


