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 αυξθμζνα τριγλυκερίδια

 αυξθμζνθ Lp(a)
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Οξείδωςθ LDL - Μικρά, πυκνά μόρια LDL

 Οξείδωςθ LDLΦλεγμονι  Βλάβθ του 
ενδοκθλίου των αρτθριϊν

 Μικρά, πυκνά μόρια LDL

 Ειςζρχονται ςτο αρτθριακό 

τοίχωμα, ταχφτερα από τα     
μεγαλφτερα μόρια

 Ρεριςςότερο ευάλωτα ςτθν οξείδωςθ

 Μικρότερθ ςυνδεςιμότθτα με τουσ 
υποδοχείσ LDL

 3 φορζσ μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ 
καρδιαγγειακισ νόςου



Επίπεδα Λιπιδίων-Λιποπρωτεϊνϊν-Απολιποπρωτεϊνϊν
ςε παιδιά 2-19 χρόνων

Φυςιολογικά Οριακά Ρακολογικά

TC <170 170-199 ≥200

LDL-C <110 110-129 ≥130

HDL-C >45 40-45 <40

ΝΟΝ-HDL-C <120 120-144 ≥145

TGs: ~ 9χρ

10-19 χρ

<75 75-99 ≥100

<95 95-129 ≥130

Apo-A1 >120 115-120 <115

Apo-B <90 90-109 ≥110

Lp(a) <30

Επικυμθτά ι 
Αποδεκτά

NCEP Definition for Dyslipidemia in Children and Adolescents



Κατάταξθ Δυςλιπιδαιμιϊν

 Ρρωτοπακείσ

 ετερόηυγθ οικογενισ 
υπερχολθςτερολαιμία 
(HeFH)

 Δευτεροπακείσ

 παχυςαρκία

 Συνδυαςμόσ

Μονογονιδιακζσ

Σε άλλεσ αιτίεσ

Ρολυπαραγοντικισ
αιτιολογίασ



Γενετικζσ Δυςλιπιδαιμίεσ

Ταξινόμθςθ κατά  Fredrickson

Οικογενείσ Υπερλιποπρωτεϊναιμίεσ 

 Τφποσ I

 Τφποσ II (IIa & IIb)

 Τφποσ III

 Τφποσ IV

 Τφποσ V



Συνικεισ γενετικζσ διαταραχζσ 
που απαντϊνται ςτθν κλινικι πράξθ

 Αφξθςθ τθσ LDL-C
 Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH)
 Οικογενισ ςυνδυαςμζνθ υπερλιπιδαιμία (FCH)
 Ρολυγονιδιακι πρωτοπακισ αφξθςθ τθσ LDL-C

 Αφξθςθ των TGs: ιπιασ-μζτριασ βαρφτθτασ
 Οικογενισ ςυνδυαςμζνθ υπερλιπιδαιμία (FCH)
 Οικογενισ δυςβθταλιποπρωτεϊναιμία (τφποσ III)
 Οικογενισ υπερτριγλυκεριδαιμία

 Μείωςθ τθσ HDL-C
 Οικογενισ υποαλφαλιποπρωτεϊναιμία

 Αφξθςθ τθσ Lp(a)
 Αφξθςθ των TGs: ςοβαρι (ςφνδρομο χυλομικροναιμίασ)

 Οικογενισ ανεπάρκεια τθσ λιποπρωτεϊνικισ λιπάςθσ (LPL)



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH)

 85-90% διαταραχζσ ςτο γονίδιο που κωδικοποιεί τθν 
πρωτεΐνθ του LDL-R, που εδράηεται ςτο χρ. 10

 Αποτζλεςμα: ↓ αρικμόσ LDL-R (ανεπάρκεια) ι
ρφκμιςθ ςε ζνα χαμθλότερο επίπεδο 
λειτουργίασ ςτο θπατικό κφτταρο 
(δυςλειτουργία)

 >1600 μεταλλάξεισ παγκοςμίωσ, ζχουν χαρακτθριςτεί και 
ζχουν ςυνδεκεί με υπερχολθςτερολαιμικό φαινότυπο

 Μειωμζνθ πρόςλθψθ τθσ LDL από τα θπατικά κφτταρα  →
αφξθςθ τθσ LDL-C ςτο αίμα



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH)

 HeFH
 1-300/500 γεννιςεισ ςτουσ περιςςότερουσ Δυτικοφσ 

πλθκυςμοφσ

 HoFH
 1:1.000.000 γεννιςεισ
 Σχεδόν πλιρθσ απουςία λειτουργικϊν LDL-R
 Η LDL-C μπορεί να ξεπερνά ακόμθ και τα 1000 mg/dl



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH)

 FDP: 5-10%,  διαταραχι ςτθν  αναγνϊριςθ τθσ apoB από τον 
LDL-R → ανεπαρκι κάκαρςθ τθσ LDL-C από τθν κυκλοφορία

 LDL-R: φυςιολογικοί
 Κλινικι εικόνα: HoFH & HeFH

 5% : Μεταλλάξεισ που οδθγοφν ςε αυξθμζνθ λειτουργία του 
ενηφμου PCSK9, μειϊνοντασ το ρυκμό μετακίνθςθσ τθσ LDL
από τθν κυκλοφορία

 Αντίκετα, μεταλλάξεισ που οδθγοφν ςε μειωμζνθ λειτουργία 
ςυνδζονται με μακροηωία, χαμθλά επίπεδα LDL και μειωμζνο 
κίνδυνο ΚΑΝ



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH)

 Διαταραχι ςτθ μεταφορά του ςυμπλόκου LDL/LDL-R από 
τθν επιφάνεια του κυττάρου ςτο εςωτερικό του 
(endocytosis)

 Κλινικι εικόνα μεταξφ HoFH και HeFH
 Κλθρονομικότθτα: ΥΣΓ



Γενετικζσ Δυςλιπιδαιμίεσ

 Οι βιοχθμικζσ τουσ διαταραχζσ 
διαπιςτϊνονται ςυνικωσ ςτθν 
παιδικι θλικία

 Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, από τθ 
γζννθςθ



 Τα φυςικά ςθμεία τθσ 
διαταραχισ όπωσ είναι:

 Γεροντότοξο

 Γεροντότοξο

Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH):   
Κλινικζσ εκδθλϊςεισ



 Τα φυςικά ςθμεία τθσ 
διαταραχισ όπωσ είναι:

 Γεροντότοξο

 Ξανκϊματα 

 Ξανκϊματα

Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH): 
Κλινικζσ εκδθλϊςεισ



 Τα φυςικά ςθμεία τθσ 
διαταραχισ όπωσ είναι:

 Γεροντότοξο

 Ξανκϊματα 

 Ξανκελάςματα 

 Ξανκελάςματα

Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH):  
Κλινικζσ εκδθλϊςεισ



 Στθν πλειοψθφία τουσ προβάλουν 
ςτθν ενιλικθ ηωι 

 HeFH: Εμφανι ςτθν 3θ-5θ 10ετια ηωισ

 Κλινικζσ εκδθλϊςεισ & Επίπεδα 
λιπιδίων: ςθμαντικι  ενδοοικογενειακι 
ποικιλία

 HoFH: Εμφανι ςτθν 1θ-2θ 10ετια ηωισ

Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH):  
Κλινικζσ εκδθλϊςεισ



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH): 
Επιπλοκζσ

 HoFH:
 Ακθρωματικζσ πλάκεσ & ςτζνωςθ ςτεφανιαίων αρτθριϊν 
 ΚΑΝ ιδθ από τθν εφθβικι θλικία
 Ζμφραγμα μυοκαρδίου ςε θλικία μόλισ 3 χρόνων

 Ράχυνςθ αορτικισ βαλβίδασ  → ανεπάρκεια ι ςτζνωςθ      
→ αντικατάςταςθ βαλβίδασ 

 Μθ αντιμετϊπιςθ: κάνατοσ μζχρι 3θ 10ετια ηωισ



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH): 
Επιπλοκζσ

HeFH: 
 Σε ~10% των παιδιϊν: ακθρωματικζσ βλάβεσ ςτισ 

καρωτιδικζσ αρτθρίεσ
 Ο κίνδυνοσ πρϊιμθσ ΚΑΝ είναι εντυπωςιακόσ

Σε άνδρεσ : ~ 30 χρόνων: 5%  ~ 50 χρόνων: >50% 

~ 60 χρόνων: 85%

Σε γυναίκεσ: ~ 60 χρόνων: 30%

 Σθμαντικι κοινωνικοοικονομικι επίπτωςθ ςτθ δθμόςια 
υγεία 

 Χρόνοσ ζναρξθσ & θ βαρφτθτα εξαρτϊνται και από 
περιβαλλοντικοφσ  παράγοντεσ



Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία (FH): 
Διάγνωςθ

HοFH: 

 Ειδικά κριτιρια: δεν ζχουν προτακεί

 Κλινικι υποψία: φυςικά ςθμεία νόςου + HeFH ςτουσ γονείσ 
+ πολφ υψθλι LDL-C ςτο αίμα 

 Οριςτικι διάγνωςθ: μοριακι & λειτουργικζσ μελζτεσ του 
LDL-R ςε καλλιζργειεσ ινοβλαςτϊν

HeFH

 Κλινικι υποψία: 

HeFH ςε γονζα + LDL-C >90θ Ε.Θ 

 Ειδικά κριτιρια:  MEDPED, Dutch Lipid Network, Simon 
Broome Register

 Οριςτικι Δ: μοριακι DNA ανάλυςθ, θ πιο αξιόπιςτθ μζκοδοσ



Γενετικζσ διαταραχζσ που ςυνδζονται με 
μειωμζνθ HDL-C

 Οικογενισ  υπο-α- λιποπρωτεϊναιμία

 ΣΕΓ 

 ↓ςφνκεςθ τθσ apoAI

 μεμονωμζνθ ↓HDL-C

 HDL-C: 15-35mg/dl

 Απαντάται ςε διαταραχζσ όπωσ:

FH, FCH & TG



Αυξθμζνθ λιποπρωτεΐνθ (α)

 Γενετικι διαταραχι 

 Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων

 Δεν απαντά ςτισ αλλαγζσ τθσ διατροφισ

 Δεν απαντά ςτθν πλειοψθφία των υπολιπιδαιμικϊν 
φαρμάκων



Αιτίεσ δευτεροπακοφσ δυςλιπιδαιμίασ

 Αυξθμζνο ΒΣ – παχυςαρκία

 ΜΣ

 Κάπνιςμα - Κατανάλωςθ 
αλκοόλ

 Μθ υγιεινι διατροφι π.χ. 
αυξθμζνο κεκορεςμζνο 
λίποσ & χολθςτερόλθ 

 Μειωμζνθ φυςικι 
δραςτθριότθτα 

 Χαμθλό βάροσ γζννθςθσ

 Νευρογενισ ανορεξία

 Υποκυρεοειδιςμόσ

 ΣΔ 1 & 2

 ΧΝΝ

 PCOS

 Ηπατοπάκεια

 ΣΕΛ

 Μεταμοςχεφςεισ 
οργάνων

 Φάρμακα



Ραιδικι & Εφθβικι Ραχυςαρκία

 Ενιλικεσ: Σφνδεςθ με νοςθρότθτα & 
κνθςιμότθτα ΚΑΝ

 ΒΜΙ: + ςυςχζτιςθ με τθν παχυςαρκία και 
τον κίνδυνο KAN ςτθν ενιλικθ ηωι

Διαταραχζσ λιπιδίων και λιποπρωτεϊνϊν

  TGs → 13 φορζσ ςυχνότερα

 ↓ HDL → 8 φορζσ ςυχνότερα

 TC>240mg/dl, LDL >160mg/dl → 2,5-3 φορζσ 
ςυχνότερα



ΑΘΘΩΜΑΤΙΚΘ ΔΙΕΓΑΣΙΑ & ΛΙΡΙΔΙΑ

 Εξελικτικι διεργαςία

 Ζναρξθ ςτθν παιδικι θλικία

 Στουσ ενιλικεσ: ιςχυρι απόδειξθ ότι τα 
υψθλά επίπεδα χολθςτερόλθσ ςυνδζονται με 
αυξθμζνο κίνδυνο ακθρωμάτωςθσ

 Στα παιδιά: Εγκατάςταςθ & Εξζλιξθ 
ακθρωματικϊν βλαβϊν φαίνεται να 
ςυνδζεται με τα αυξθμζνα επίπεδα τθσ  LDL-C



 Η διάγνωςθ τθσ προ-κλινικισ ακθρωμάτωςθσ, κατά τθν 
παιδικι αλλά και τθν εφθβικι θλικία, είναι δφςκολθ

 Μθ επεμβατικζσ απεικονιςτικζσ μζκοδοι: 

 Ράχοσ ζςω και μζςου χιτϊνα αρτθριϊν
(Intima Media Thickness, IMT), κυρίωσ  καρωτιδικϊν

 Διάταςθ αρτθριϊν, ελεγχόμενθ από τθ ροι
(Flow Mediated Dilatation, FMD ), κυρίωσ βραχιονίου 
αρτθρίασ 

Ρρο-κλινικι ακθρωμάτωςθ: Διάγνωςθ



 IMT καρωτιδικϊν αρτθριϊν (c-IMT)

 Εξαιρετικόσ δείκτθσ προ-κλινικισ ακθρωμάτωςθσ, ιδίωσ ςε 
παιδιά >6-8 ετϊν

 IMT κοιλιακισ αορτισ (a-IMT) 

 πιο πρϊιμοσ δείκτθσ 

 Ρρϊτεσ ακθρωματικζσ βλάβεσ:

ςτθν κοιλιακι αορτι

 Flow Mediated Dilatation, FMD

 Εκτιμάται θ ενδοκθλιακι λειτουργία

 Μπορεί να είναι πακολογικι από πολφ μικρι θλικία  (>5 ετϊν)

Ρρο-κλινικι ακθρωμάτωςθ: Διάγνωςθ



 Μελζτεσ ςε παιδιά & εφιβουσ με:  

HeFH, Ραχυςαρκία & Σακχαρϊδθ διαβιτθ:      c-IMT 

 Μελζτεσ ςε παιδιά & εφιβουσ με HeFH: 

Η μζτρθςθ του c-IMT και τθσ FMD, εκτιμοφν τθν ευεργετικι 
επίδραςθ των ςτατινϊν  ςτθν ενδοκθλιακι λειτουργία και 

ςτθν εξζλιξθ τθσ ακθρωμάτωςθσ

Ρρο-κλινικι ακθρωμάτωςθ: Διάγνωςθ



ΑΘΘΩΜΑΤΩΣΘ-ΔΙΑΤΑΑΧΕΣ ΛΙΡΙΔΙΩΝ

 Οι διαταραχζσ των λιπιδίων: από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 
και τροποποιιςιμουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτθν 
ακθρωματικι και πρϊιμθ καρδιαγγειακι νόςο (ΚΑΝ)

 Ρρϊιμθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν και 
εφιβων με δυςλιπιδαιμία που είναι ςε αυξθμζνο κίνδυνο 
να εμφανίςουν μελλοντικά, ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ, ΚΑΝ, 
είναι  πολφ ςθμαντικι



Πως θα αναγνωρίζοσμε ποια παιδιά 

είναι ζε κίνδσνο ?

Πως θα ηα ανηιμεηωπίζοσμε ?



Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ

 Στρατθγικι που χρθςιμοποιείται για να εντοπιςτεί μια 
νόςοσ πριν εκδθλωκεί

 Κριτιρια ΡΟΥ: δθμοςιεφκθκαν το 1968 και είναι ακόμθ 
εφαρμόςιμα

 HeFH: πλθροί τα περιςςότερα κριτιρια του WHO για 
screening, όμωσ οι υποδομζσ & θ ςχζςθ κόςτουσ-
αποτελεςματικότθτασ του screening είναι κζματα που 
πρζπει να αξιολογθκοφν

 Στρατθγικζσ του προλθπτικοφ ελζγχου για εντοπιςμό των 
παςχόντων από HeFH είναι κζμα αντιπαράκεςθσ

Wilson JMG & Jungner G. WHO Chronicle 1968; 22: 473, Langeslet & Ose 2013)



Μζκοδοι Screening

 Μαηικόσ (ενιαίοσ) ζλεγχοσ του πλθκυςμοφ

 Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ

 Οικογενειακό ιςτορικό

 Ραράγοντεσ κινδφνου ΚΑΝ

 Οικογενειακό cascade screening, δθλαδι ζλεγχοσ των 
ςτενϊν ςυγγενϊν ενόσ ιδθ διαγνωςμζνου ατόμου 

 lipid cascade screening

 Genetic cascade screening

 Συνδυαςμόσ

Ned RM et al PLOS Curr 2011, Langeslet & Ose 2013



 Μζχρι το 2011 θ πλειοψθφία των ειδικϊν ταςςόταν υπζρ 
ενόσ επιλεκτικοφ ελζγχου 

 1992:  Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τον ζλεγχο και τθ 
διαχείριςθ των παιδιϊν και των εφιβων (NCEP, National 
Cholesterol Education Program) 

 2001: USPHSTF, US Preventive Health Services Task Force

 2003 :  ΑΗΑ

 ΑΑ & ΑΘΑ: οδθγίεσ με βάςθ τισ προθγοφμενεσ, ελάχιςτα 
τροποποιθμζνεσ

Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτα παιδιά:
Μαηικόσ ι Επιλεκτικόσ ?



 Ρρωτογενισ πρόλθψθ
Αλλαγζσ του τρόπου ηωισ όλων των παιδιϊν > 2 χρόνων, με 
ςτόχο μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ ςε επίπεδο κοινότθτασ

 Δευτερογενισ πρόλθψθ
Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ για τον εντοπιςμό των παιδιϊν και 
εφιβων υψθλοφ κινδφνου

Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτα παιδιά:
Μαηικόσ ι Επιλεκτικόσ ?



Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ ςε παιδιά και ςε εφιβουσ :

 Θετικό οικογενειακό ιςτορικό

 Γονζασ με TC ≥ 240mg/dl

 1ου ι 2ου βακμοφ ςυγγενισ με 
κλινικά επιβεβαιωμζνθ ΡΚΑΝ 

(άνδρεσ: ≤ 55 & γυναίκεσ ≤60 ετϊν)

 Άγνωςτο οικογενειακό ιςτορικό 

 Υπζρβαρα & παχφςαρκα ι παιδιά 
με ςτοιχεία ΜΣ

( ΒΜΙ > 85θ Ε.Θ, για θλικία &φφλο) 



Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ ςε παιδιά και  ςε εφιβουσ :

 Ραράγοντεσ ι καταςτάςεισ που ςυνδζονται με αυξθμζνο 
κίνδυνο:

 Υπζρταςθ

 Κάπνιςμα

 Απουςία φυςικισ άςκθςθσ

 Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ

 Υποκυρεοειδιςμόσ

 Χρόνια νεφρικι νόςοσ

 Θπατοπάκεια

 Μεταμόςχευςθ οργάνων

 Φάρμακα

 Ρεριοδικόσ ζλεγχοσ όλων των ενθλίκων >20 χρόνων



 2011: μια ομάδα ειδικϊν (NHLBI National Health Lung Blood 
Institute AAP American Academy of Pediatrics) δθμοςιεφει 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τισ διαταραχζσ των λιπιδίων 
αλλά και για τθν υπζρταςθ, τθν παχυςαρκία και το 
μεταβολικό ςφνδρομο

Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτα παιδιά:
Μαηικόσ ι Επιλεκτικόσ ?

Expert Panel on Integrated for Cardiovasular Health and Risk Reduction in 
Children and Adolescents: Pediatrics Dec 2011



Οι ειδικοί ςυςτινουν:
 Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ: 

2-8 χρόνων & 12-16 χρόνων
 Ενιαίοσ ζλεγχοσ ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ:

9-11 χρόνων & 17-21 χρόνων

 Το 80% των ατόμων <20 χρόνων με επίπεδα LDL 
≥190mg/dl, κα ζχει HeFH

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΒΘΤΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΚΙΣΕΩΝ

Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτα παιδιά:
Μαηικόσ ι Επιλεκτικόσ ?



Οι επικριτζσ των κζςεων αυτϊν υποςτθρίηουν:

 Οι ςυςτάςεισ

 Είναι υπερβολικά επικετικζσ

 Βαςίηονται ςτθ γνϊμθ του ειδικοφ 

 Δεν υποςτθρίηονται από κλινικζσ δοκιμζσ, μελζτεσ 
παρατιρθςθσ ι μοντελοποίθςθσ 

 Με τθν πολιτικι αυτι παρεμβαίνουμε ςε ζνα υγιι, μθ 
ςυμπτωματικό, πλθκυςμό:

 με τθν πικανότθτα υγιι παιδιά να μετατραποφν ςε 
«αςκενείσ» &  

 με ζνα τεράςτιο αντίκτυπο ςε κόςτοσ

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ

Newman TB et al Pediatrics 2012, Woolf SH et al JAMA 2012, Schroeder Clin Cardiol 2012  



 Τα προγράμματα προλθπτικοφ ελζγχου πρζπει 
αποδεδειγμζνα :

 να είναι αποδοτικά, δθλαδι να οδθγοφν ςε μια μακρφτερθσ 
διάρκειασ και υψθλισ ποιότθτασ ηωι  και 

 το όφελοσ να υπερκαλφπτει το κόςτοσ,
ςτοιχεία που δεν τεκμθριϊνονται με τισ μζχρι τϊρα μελζτεσ

 Αντίκετα, κα πυροδοτιςουν μια επιδθμία «ΥΡΕ-
ΘΕΑΡΕΙΑΣ», γεγονόσ  απειλθτικό για τα παιδιά και τα 
ςυςτιματα δθμόςιασ υγείασ

 Ρροτρζπουν τθν επιτροπι ειδικϊν να επανεξετάςουν τθ 
διεργαςία δια μζςου τθσ οποίασ παριγαγαν τισ ςυςτάςεισ, 
ενϊ αφινουν αιχμζσ για τθν αμερολθψία τουσ

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ

Newman TB et al Pediatrics 2012, Woolf SH et al JAMA 2012, Schroeder Clin Cardiol 2012  



 Mathew Gilman (μζλοσ τθσ επιτροπισ που μειοψιφθςε): 

 Η εφαρμογι ενόσ προλθπτικοφ, προ-ςυμπτωματικοφ ελζγχου 
και οι ηθμίεσ από τον ακολουκοφν, επιβαρφνουν δυςανάλογα 
τουσ υγιείσ

 Η ριςθ «primum non nocere»: «κατ’ αρχάσ μθν κάνεισ κακό» 
είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ. 

 2012: αναγνωρίηεται ότι δεν υπάρχουν επαρκείσ αποδείξεισ 
ϊςτε να ςυςτθκεί ενιαίοσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ 
χολθςτερόλθσ ςτα παιδιά (USPHSTF) 

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ



 Ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ ενόσ μαηικοφ προλθπτικοφ 
ελζγχου: Risky Screening

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΜΑΗΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



 Καρκίνοσ του προςτάτθ: χαρακτθριςτικό παράδειγμα υπερ-
διάγνωςθσ

 Αμζτρθτοι υγιείσ άνδρεσ υπζςτθςαν μθ αναγκαία κεραπεία

 Αν και περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ θλικιωμζνουσ 
αναπτφςςουν καρκίνο του προςτάτθ, αυτόσ αποτελεί αιτία 
κανάτου ςε <3% από αυτοφσ 

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΜΑΗΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Goodman, NEJM, 2003;349:215, Thompson, NEJM, 2004;350:2239 



«ΥΡΕΔΙΑΓΝΩΣΗ» 

«ταμπζλα» μιασ χρόνιασ νόςου όπωσ είναι θ 
δυςλιπιδαιμία: ςε πολλά παιδιά

«ΥΡΕΘΕΑΡΕΙΑ».

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΜΑΗΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



 Καμία χϊρα δεν ζχει υιοκετιςει το γενικό Screening για 
HeFH ςε παιδιά και ενιλικεσ μζχρι το 2013

 Υψθλό κόςτοσ, κζματα πόρων και ερμθνείασ

 Ρικανι βλαβερι επίδραςθ ςτον ελεγχόμενο 
πλθκυςμό λόγω υψθλοφ αρικμοφ ψευδϊσ (+) 
αποτελεςμάτων

 Αποκαρρφνουν από τθ ςφςταςθ ενιαίου ελζγχου τόςο 
ςτον παιδικό όςο και ςτον ενιλικο πλθκυςμό

 Από τθν άλλθ πλευρά, τα χαμθλά ποςοςτά ανίχνευςθσ με 
τον επιλεκτικό ζλεγχο, ενκαρρφνουν ςυςτάςεισ για μαηικό 
ζλεγχο

ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΡΑΙΔΙΑ



Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ

Βζλγιο, Ολλανδία, Νορβθγία
 Genetic cascade screening

 Πμωσ, τόςο ςτθν Ολλανδία όςο και ςτθ Νορβθγία, υπολογίηεται ότι 
κάτω από το 50% του HeFH πλθκυςμοφ ζχει ανιχνευκεί

Ολλανδία: κεωρείται cost-effective , με 8700 $ κόςτοσ για κάκε 1 χρόνο 
ηωισ που κερδίηεται 

 Σε πρόςφατθ αναςκόπθςθ 6 μελετϊν αναφζρεται ότι είναι cost-
effective, αλλά όλεσ αναφζρονταν ςε ενιλικεσ. Τα λογιςτικά του ενιαίου 
παιδιατρικοφ ελζγχου δεν ζχουν ακόμθ αξιολογθκεί (Ademi Z et al 2013)

Decampsos et al 2011, Leven et al 2008, Kusters et al 2012, Huijogen et al 2010, Wonderling et al 2004



Ενιαίοσ ζλεγχοσ

ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΘΕΑΡΕΙΑ

Κίνδυνοι

πικανά 
οφζλθ



 Θ πλειοψθφία αυτϊν που κα κεραπευτοφν δεν κα ζχουν 
HeFH

 Ενιαίοσ ζλεγχοσ: Το 1,3% ςυναντά τα κριτιρια ζναρξθσ 
κεραπείασ με ςτατίνθ, τθν οποία κα λαμβάνουν δια βίου

 Επίπτωςθ HeFH : ~1:500  (0,2%)

 Το ποςοςτό είναι 6 φορζσ υψθλότερο από τθν επίπτωςθ 
τθσ νόςου, δθλαδι περίπου 85% των παιδιϊν που κα 
κεραπευτοφν δεν ζχουν HeFH

ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΘΕΑΡΕΙΑ



Χρόνοσ & Είδοσ ελζγχου

όχι < 2 ετϊν καλφτερα ~ 8 ετϊν



Χρόνοσ & Είδοσ ελζγχου

 Θετικό Οικογενειακό  
Ιςτορικό

 Ραχφςαρκα 

 Άλλουσ παράγοντεσ 
κινδφνου

Ρλιρεσ λιπιδόγραμμα

Γονέας TC ≥ 240mg/dl

TC <170mg/dl

170-199mg/dl

≥200mg/dl

Μζςθ τιμι
2 μετριςεων
(1-2 μινεσ)



Χρόνοσ & Είδοσ ελζγχου

 Ενιαίοσ ζλεγχοσ: 9-11 & 17-21 χρόνων
 Μζτρθςθ τθσ non-HDL (TC-HDL)
 Αν non-HDL >145 ι HDL<40mg/dl 
 Λιπιδόγραμμα νθςτείασ 2 μετριςεισ (2 εβδ-3 μινεσ) 

ι
 Λιπιδόγραμμα νθςτείασ
 Αν πακολογικό επανάλθψθ

 20-21 χρόνων:  Αν non-HDL≥190mg/dl 

 Επιλεκτικόσ ζλεγχοσ: 2-8  & 12-16 χρόνων
 Λιπιδόγραμμα νθςτείασ 2 μετριςεισ (2 εβδ-3 μινεσ)



Ο ζλεγχοσ ΔΕΝ πρζπει να γίνεται:

 Κατά τθ διαδρομι 
λοιμϊξεων, ιδιαίτερα 
εμπφρετων

 Μετά από ζντονθ μυϊκι 
άςκθςθ

 Μζςα ςε 1 μινα από τθ 
νοςθλεία ςε Νοςοκομείο

 Μζςα ςτο 24ωρο, που 
ακολουκεί ζντονο ςτρεσ



Αποκλειςμόσ δευτεροπακοφσ αιτίασ 
δυςλιπιδαιμίασ

Υποκυρεοειδιςμοφ
 Νεφρικισ νόςου
 Ηπατικισ νόςου



Σε παχφςαρκα παιδιά

 Υπερινςουλιναιμία
 Λιπϊδθ διικθςθ ιπατοσ: τρανςαμινάςεσ + U/S

 Τριγλυκερίδια νθςτείασ ςτακερά >200mg/dl → 
πικανό πρϊιμο ςτοιχείο ΜΣ

Συμπλθρωματικόσ ζλεγχοσ



ΕΩΤΘΜΑΤΑ-ΡΟΒΛΘΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρρζπει να ελζγχουμε και να κεραπεφουμε τα παιδιά για 

υπερχολθςτερολαιμία ?  

1ον Η υπερχολθςτερολαιμία κα παραμείνει ςτθν 
ενιλικθ ηωι; 



 Αρκετοί παράγοντεσ κινδφνου μπορεί να μεταφερκοφν από 
τθν παιδικι ςτθν ενιλικθ ηωι

 Πμωσ, ςχεδόν τα μιςά παιδιά με αυξθμζνα επίπεδα 
χολθςτερόλθσ δεν κα ςυνεχίςουν να τα ζχουν ςτθν ενιλικθ 
ηωι 

 Από τθν άλλθ πλευρά, θ χρθςιμοποίθςθ των επιπζδων 
χολθςτερόλθσ ωσ αποκλειςτικοφ δείκτθ τθσ «καρδιαγγειακισ 
υγείασ» μπορεί να είναι παραπλανθτικι, αφοφ είναι ζνασ 
μόνο από τουσ πολλοφσ παράγοντεσ κινδφνου

 Άτομα με ΚΝ ζχουν μζτρια επίπεδα χολθςτερόλθσ , ενϊ άτομα 
με υψθλά επίπεδα ζχουν μακροηωία, χωρίσ ΚΝ

Από τθν παιδικι ςτθν ενιλικθ ηωι



ΕΩΤΘΜΑΤΑ-ΡΟΒΛΘΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρρζπει να ελζγχουμε και να κεραπεφουμε τα παιδιά για 

υπερχολθςτερολαιμία ?  

1ον Η υπερχολθςτερολαιμία κα παραμείνει ςτθν 
ενιλικθ ηωι; 

2ον Υπάρχει αςφαλισ και αποτελεςματικι κεραπεία;



 Χοριγθςθ δια βίου

 Η χρονικι παρακολοφκθςθ τθσ χοριγθςθσ ςτα παιδιά 
αντιπροςωπεφει πολφ μικρό μζροσ του προςδόκιμου 
επιβίωςισ τουσ

 Οι φυςικζσ και ψυχολογικζσ επιδράςεισ τθσ 
μακροχρόνιασ χριςθσ είναι άγνωςτεσ 

 Ρρόςφατθ μεγάλθ μελζτθ παρατιρθςθσ από το 
Ινςτιτοφτο Υγείασ τθσ Γυναίκασ ζδειξε ότι ο κίνδυνοσ 
εμφάνιςθσ ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2 ςτισ γυναίκεσ 
που λαμβάνουν ςτατίνεσ αυξάνεται κατά 48%. 

Στατίνεσ



ΡΟΛΘΨΘ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ

Ζνασ υγιεινόσ τρόποσ ηωισ πρζπει και μπορεί να προαχκεί 
αντί για μια εργαςτθριακι εξζταςθ 

ενϊ 

Η φαρμακοκεραπεία δεν πρζπει ποτζ να αντικακιςτά τισ 
αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ 



Ρρόλθψθ-Αντιμετϊπιςθ

 Αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ

 Υγιεινι Διατροφι

 Αφξθςθ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ

 Διακοπι «ανκυγιεινϊν» προσ τθν καρδιά ςυνθκειϊν 

Ρρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ

 τθσ δυςλιπιδαιμίασ 

 τθσ παχυςαρκίασ

 του μεταβολικοφ ςυνδρόμου

 του ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2



Δίαιτα Ολικό λίποσ 
(% ολικϊν cal)

Κεκ. Λίποσ 
(% ολικϊν cal)

Χολθςτερόλθ 

τροφισ

(mg/ μζρα)

Φυτικζσ

Στερόλεσ 
/ςτανόλεσ

(g/μζρα)

Φυτικζσ 

Κνεσ 
(g/μζρα)

STEP I 30% <10% < 300 ΔΑ ΔΑ

STEP II 30% <7% < 200 ΔΑ ΔΑ

TLC* 25-35% <7% < 200 2 10-25

Υδατάνκρακεσ 50-55%             Ρρωτεΐνεσ 15-20%

*Therapeutic Lifestyle Changes, NCEP, ATP III, modified form

Τφποι διατροφισ



Είναι αςφαλισ ο περιοριςμόσ του λίπουσ και 
από ποια θλικία; 

Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι:

 20% των παιδιϊν που ελάμβαναν ολικό λίποσ <25% των 
κερμίδων          κακυςτζρθςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ 

 Βρζφθ και μικρά παιδιά που ελάμβαναν <30% των 
κερμίδων ςε λίποσ        μεγαλφτερα ποςά υδατανκράκων, 
κυρίωσ ςουκρόηθσ, από τα παιδιά που ελάμβαναν 
περιςςότερα λιπαρά  (Bogalusa Heart Study) 

 Η μειωμζνθ πρόςλθψθ λίπουσ οδθγεί ςε γρθγορότερθ 
απορρόφθςθ τθσ γλυκόηθσ           αφξθςθ τθσ ινςουλίνθσ



Είναι τόςο ςθμαντικι θ μείωςθ του ολικοφ 
ποςοφ λίπουσ ?

Ο τφποσ των προςλαμβανόμενων λιπαρϊν 
οξζων είναι πιο ςθμαντικόσ από ότι το ολικό 

ποςό τουσ



Είναι όλοι οι τφποι λιπαρϊν απαραίτθτοι ?

Με εξαίρεςθ τα μερικϊσ υδρογονωμζνα 

ι 

TRANS – Λιπαρά  οξζα



Μερικϊσ Υδρογονωμζνα ι                - Λιπαρά Οξζα

 ΡΟΥ: πιο βλαβερά για καρδιά από τα κεκορεςμζνα
 ↑ LDL-C ↓ HDL-C ↑ Lp(a) ↑TGs
 Υπεφκυνα για: ΚΑΝ, Ραχυςαρκία, ΣΔ2, ΜΣ, Χρόνια 

φλεγμονι
 ΠΧΙ >1% των κερμίδων (<2-3g/24ωρο)

 Διατροφι ανεπαρκισ ςε ω-3 διπλαςιαςμό τθσ 
ενςωμάτωςθσ των trans



Μερικϊσ Υδρογονωμζνα ι                - Λιπαρά Οξζα

 Ιδιαίτερα τοξικά για τον 
αναπτυςςόμενο εγκζφαλο

 Ενςωματϊνονται ςτισ κυτταρικζσ 
μεμβράνεσ του εγκεφάλου

 Αντικακιςτοφν το DHA ςτο ζλυτρο τθσ 
μυελίνθσ



Ω-3 & Ω-6 Λιπαρά Οξζα

 Απαραίτητα για:

 Αύξηση 

 Σύνθεση των κυτταπικών 

μεμβπανών 

 Λειτουπγία του εγκευάλου

 Ω-3 Λιπαρά οξζα

Η κατανάλωςθ τροφϊν 
πλοφςιων ςε DHA, πριν ~ 
120000 χρόνια, επζτρεψε τθν 
ταχεία ανάπτυξθ του 
εγκεφάλου του Homo sapiens 

 Ω-6 Λιπαρά Οξζα
Υπερκατανάλωςθ

 Καρκινογζνεςθ
 Αλλεργία
 Εκφυλιςτικζσ νόςουσ
 ↓ τθσ HDL-C

Σχζςθ ω6/ω3: 1-4:1



Φυτικζσ Κνεσ

 Η ςυμπλθρωματικι χοριγθςθ διαλυτϊν φυτικϊν ινϊν μπορεί 
να βοθκιςει ςτθ μείωςθ τθσ LDL-C

 Μειϊνουν τθν απορρόφθςι τθσ χολθςτερόλθσ

 Δεςμεφουν τθ χολθςτερόλθ και τθ μετακινοφν από τθν 
εντεροθπατικι κυκλοφορία

 Ροςότθτα: θλικία παιδιοφ + 5g/ θμζρα

 Ανϊτερθ θμεριςια πρόςλθψθ για παιδιά 15 χρόνων: 20g

 Υπερβολικι πρόςλθψθ:  Ρικανι δυςμενισ επίδραςθ ςτθν 
αφξθςθ και αναςτολι απορρόφθςθσ ςιδιρου και άλλων 
μετάλλων   



Φυτικζσ Στερόλεσ & Στανόλεσ

 Χολθςτερόλθ του φυτικοφ βαςιλείου 

 Βρίςκεται ςε φροφτα, λαχανικά, ςπόρουσ, καρφδια, 
δθμθτριακά, όςπρια, ςόγια κ.λ.π. 

 Μοριακι δομι που μοιάηει με τθσ ανκρϊπινθσ 
χολθςτερόλθσ

 Στο ανκρϊπινο αίμα (ςε πολφ μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ)

 Δυτικοφ τφπου διατροφι: 150-400 mg/μζρα 

 Ζχουν ακθρογενετικι δράςθ ?

 Απορρόφθςθ ςτερολϊν <5%, ςτανολϊν <1% (χολ. ~ 80%)  



Φυτικζσ Στερόλεσ & Στανόλεσ

 Αρχζσ 10ετιασ 1950 μελζτεσ ςε πειραματόηωα ζδειξαν:

 Μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ, τθσ άκροιςθσ λιπιδίων ςτισ 
αρτθρίεσ & αναςτολι τθσ ανάπτυξθσ ακθρωμάτωςθσ

 Η δράςθ τουσ περιορίηεται ςτισ TC & LDL-C και προςτίκεται 
ςτθσ δίαιτασ

 Επιδροφν ςτθν επίπτωςθ τθσ καρδιαγγειακισ νόςου ?

 Δεν βελτιϊνουν τθν ενδοκθλιακι λειτουργία 

 Η  τθσ LDL-C ςπάνια αποτυγχάνει να  τον κίνδυνο  
ΚΑΝ



Φυτικζσ Στερόλεσ & Στανόλεσ

 Μελζτεσ ςε παιδιά με FH: 

 2-3g /μζρα → ~10%-20% ↓ LDL-C, ςε 4-8 εβδομάδεσ

 Μπορεί να μειϊςουν τθν απορρόφθςθ λιποδιαλυτϊν 
βιταμινϊν και κυρίωσ των καροτενίων

 ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ςε  παιδιά >5 χρόνων με 
υπερχολθςτερολαιμία  που μόνθ θ δίαιτα δεν μειϊνει τθν 
LDL-C ςτα επικυμθτά επίπεδα



Αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ: Φυςικι άςκθςθ

 Στουσ ενιλικεσ 
Τακτικι, μζτριασ ζνταςθσ άςκθςθ: 
προςτατευτικι ζναντι τθσ ανάπτυξθσ ΚΑΝ

 Στα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ  
Άμεςθ ςυςχζτιςθ με τθν ΚΑΝ: άγνωςτθ.
Απουςία τθσ ςτα παχφςαρκα παιδιά: 
ςφνδεςθ με αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ 
ΜΣ, ΣΔ2 και ΚΑΝ



Φυςικι άςκθςθ

 Ευεργετικζσ επιδράςεισ

 ↑ HDL-C (↑ apoAI) ↓ΤGs

 Βελτιϊνει τον περιφερικό μεταβολιςμό των 
λιποπρωτεϊνϊν 

 Αλλάηει το φαινότυπο τθσ LDL-C 

 Εξαςφαλίηει φυςιολογικι ροι αίματοσ

 Βελτίωςθ παραγόντων κρόμβωςθσ

 ↓ αντίςταςθσ ςτθν ινςουλίνθ & εμφάνιςθσ ΣΔ2

 ευαιςκθτοποίθςθ του ςκελετικοφ μυ ςτθ δράςθ 
τθσ ινςουλίνθσ



Αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ: Αποφυγι βλαβερϊν ςυνθκειϊν 

Κάπνιςμα

 Ενεργθτικό

 Ρακθτικό

 ↑ TGs

 ↓ HDL-C

 Άμεςθ βλαπτικι επίδραςθ 
ςτα αγγεία

Αλκοόλ

↑ TGs

↓ HDL-C

↑ κίνδυνοσ θπατικισ, 
νεφρικισ και καρδιακισ 
βλάβθσ



Φαρμακευτικι αγωγι

Δίνουμε και πότε



Φαρμακευτικι αγωγι

Ενδείξεισ
παιδιά ≥ 8-10 χρόνων με:

LDL-C ≥ 190mg/dl
ι

LDL-C ≥ 160mg/dl + κετικό
οικογενειακό ιςτορικό ΡΚΑΝ 

ι
LDL-C ≥ 160mg/dl + 2 ι >
πρόςκετουσ παράγοντεσ 

κινδφνου



Φαρμακευτικι αγωγι

Φάρμακο 1θσ επιλογισ



θτίνεσ

Μικρι 

 ανοχι 

 αποδοχι

Μικρι

 ςυμμόρφωςθ

 αποτελεςματικότθτα

Ραράγοντεσ που δεςμεφουν τα χολικά οξζα 
π.χ. χολεςτυραμίνθ



Στατίνεσ

 Καλι ανοχι

 Αποτελεςματικότθτα 

 Μείωςθ LDL-C ~60%

 Βελτίωςθ ενδοκθλιακισ 
λειτουργίασ

 Μείωςθ του 
καρωτιδικοφ ΙΜΤ

 Ρρόλθψθ, αναςτροφι ι 
κακυςτζρθςθ εξζλιξθσ 
ακθρωματικισ νόςου



Στατίνεσ

 Ανεπικφμθτεσ Ενζργειεσ

 Ηπατοπάκεια

 Μυοπάκεια

 αβδομυόλυςθ

 Ζκδοςθ κατευκυντιριων 
οδθγιϊν για τθ 
χοριγθςθ ςτατινϊν ςτα 
παιδιά & εφιβουσ



Φαρμακευτικι αγωγι

 Κολεςεβελάμθ

 Εηετιμίμπθ 

 Υπερτριγλυκεριδαιμία

 Ω-3 λιπαρά οξζα

 Φιμπράτεσ

 Χαμθλι HDL-C

 ω-3 λιπαρά

 Νικοτινικό οξφ



ΕΩΤΘΜΑΤΑ-ΡΟΒΛΘΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρρζπει να ελζγχουμε και να κεραπεφουμε τα παιδιά για 

υπερχολθςτερολαιμία ?  

3ον Ροιο είναι το πλεονζκτθμα του να κεραπεφουμε τθν 
υψθλι χολθςτερόλθ ςε ζνα 10χρονο παιδί αντί ςε ζνα 
20- ι 30χρονο άτομο?

“ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΕΙ ” 



 Σε άτομα με ςτεφανιαία νόςο: Μείωςθ χολθςτερόλθσ 
& κνθςιμότθτασ

 Πμωσ, θ χοριγθςι τουσ για πρωτογενι πρόλθψθ τθσ 
ΚΑΝ ςτουσ ενιλικεσ δεν ζχει επιβεβαιωκεί ότι μειϊνει 
τθ ςυνολικι κνθςιμότθτα

 Ρρόςφατθ μετανάλυςθ: θ χοριγθςθ ςτατινϊν ςε 
ενιλικεσ χωρίσ αγγειακι νόςο, με χαμθλό 5-ετι 
κίνδυνο για ζνα μείηον αγγειακό επειςόδιο, δθλαδι 
άτομα που μοιάηουν πολφ με τα παιδιά, δεν 
ακολουκείται από μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ 

 Ρωσ δικαιολογείται θ χοριγθςθ ςτατινϊν ςτα παιδιά 
όταν τα οφζλθ ςε υγιείσ υπερχολθςτερολαιμικοφσ
ενιλικεσ είναι αβζβαια;

ΣΤΑΤΙΝΕΣ: 1θ επιλογι για τθ μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ



Τα παιδιά δεν είναι μικρογραφίεσ των 
ενθλίκων

 Διατροφι

 Φαρμακοκεραπεία

Δεν πρζπει να 
αντιμετωπίηονται ςαν 
ενιλικεσ

 Ανεξάρτθτα από 

 αυξημζνη χοληστερόλη

 αυξημζνα τριγλυκερίδια 

 αυξημζνο βάρος



ΥΡΕΔΙΑΓΝΩΣΗ + ΥΡΕΘΕΑΡΕΙΑ:
Σθμαντικζσ απειλζσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία

http://group.bmj.com/group/media/latest-news/overdiagnosis-poses-a-significant-threat-to-human-health


Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α



Νεότερεσ κεραπείεσ

 LDL αφαίρεςθ

 Αναςτολείσ τθσ ΜΤ (Microsomal Triglyceride Transfer Protein), θ οποία 
‘εχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςφνκεςθ & ζκκριςθ των λιποπρωτεϊνϊν που 
περιζχουν apoΒ, ςτο ιπαρ και ςτο ζντερο

 Antisense oligonucleotides: Επιλεκτικι αναςτολι του mRNA τθσ apoB

 Αναςτολείσ τθσ PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilsin/Kexin type 9): π.χ. 
ειδικά ανκρϊπινα μονοκλωνικά αντιςϊματα που ςυνδζονται ςτθν 
καταλυτικι κζςθ τθσ PCSK9

 Αναςτολείσ CETP  (Cholesterol Ester Transfer Protein): 4 αναςτολείσ τθσ 
είναι ςε τελικό ςτάδιο κλινικϊν δοκιμϊν

 Μεταμόςχευςθ ιπατοσ


