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Ο επιπολασμός της αυτο-αναφερόμενης υπερχοληστερολαιμίας 
και η σχέση της με τις διατροφικές συνήθειες στους Έλληνες ενηλίκους: 
μια εθνική μελέτη διατροφής και υγείας
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Σκοπός: Ο ρόλος της υπερχοληστερολαιμίας στην εξέλιξη της αθη-
ροσκλήρυνσης και στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου είναι 
καλά διευκρινισμένος. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει 
τον επιπολασμό της αυτο-αναφερόμενης υπερχοληστερολαιμίας 
και τη σχέση της με διατροφικές συνήθειες, σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, σε εθνικό επίπεδο.

Μέθοδος: Συγχρονική μελέτη. Βάσει δείγματος πολλαπλών βαθμί-
δων, εγγράφηκαν 5.003 ενήλικες (ηλικίας 18-74 ετών - άνδρες: 
48,8%, γυναίκες: 51,2%). Όλοι οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν 
από εκπαιδευμένο προσωπικό με πρότυπο ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δημογραφικά και κοινωνικο-
οικονομικά χαρακτηριστικά, ιατρικό ιστορικό, συνήθειες τρόπου 
ζωής και διατροφικές συνήθειες.

Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της αυτο-αναφερόμενης υπερχο-
ληστερολαιμίας ανήλθε στο 16,4% στους άνδρες και στο 21,8% 
στις γυναίκες (p <0,001). Η υπερχοληστερολαιμική ιδιότητα είχε 

θετική συσχέτιση με τον επιπολασμό υπέρτασης, σακχαρώδους 
διαβήτη, νεφρικής ανεπάρκειας, παχυσαρκίας και έλλειψης φυ-
σικής δραστηριότητας και αντίστροφη συσχέτιση με τον επιπο-
λασμό του καπνίσματος. Η ανάλυση των αναφερόμενων σχη-
μάτων τροφικής κατανάλωσης έδειξε ότι η κατανάλωση ιχθύων, 
φρούτων και χυμών, δημητριακών και γαλακτοκομικών χαμη-
λής περιεκτικότητας σε λιπαρά ήταν σημαντικά υψηλότερη με-
ταξύ των υπερχοληστερολαιμικών, ενώ το αντίθετο παρατηρή-
θηκε για τροφές όπως το κόκκινο κρέας, το χοιρινό, τα αυγά, 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπα-
ρά και τα επιδόρπια.

Συμπέρασμα: Η υπερχοληστερολαιμία επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος 
του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι τα 
υπερχοληστερολαιμικά άτομα τείνουν να υιοθετήσουν πιο υγιει-
νή διαιτητική συμπεριφορά, συγκρινόμενα με άτομα που έχουν 
φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

Θεματική ενότητα: ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

Μακροχρόνια αλλαγή στη χοληστερόλη σε σχέση με πρωτεΐνες 
πλάσματος ευαίσθητες στη φλεγμονή: μια διαχρονική μελέτη
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Σκοπός: Η φύση της σχέσης που υφίσταται 
μεταξύ φλεγμονής και αυξημένων επιπέ-
δων λιπιδίων του ορού δεν έχει αποσα-
φηνιστεί πλήρως. Η εν λόγω διαχρονική 
μελέτη ερευνά το αν τα υψηλά επίπε-
δα πρωτεϊνών πλάσματος ευαίσθητων 
στη φλεγμονή (inflammation-sensitive 
plasma proteins, ISPs) αποτελούν παρά-
γοντα κινδύνου για την εμφάνιση αυξη-
μένων επιπέδων χοληστερόλης και τρι-
γλυκεριδίων.

Μέθοδος: Πέντε ISPs (ινωδογόνο, όξινη α1-
γλυκοπρωτεΐνη, α1-αντιθρυψίνη, απτο-
σφαιρίνη, σερουλοπλασμίνη) μετρήθη-
καν σε πληθυσμιακή προοπτική μελέτη 
που περιελάμβανε μη-διαβητικούς, υγι-
είς άνδρες, με ηλικία 38-50 έτη κατά τη 

στιγμή έναρξης. Οι συμμετέχοντες επανε-
κτιμήθηκαν μετά από 6,2 έτη κατά μέσο 
όρο. Η ανάπτυξη υπερχοληστερολαιμίας 
(χοληστερόλη ≥6,5mmol/Lt [≥251mg/dl]) 
και υπερτριγλυκεριδαιμίας (τριγλυκερίδια 
≥2,3mmol/Lt [≥204mg/dl]) κατά τη διάρ-
κεια της παρακολούθησης μελετήθηκε 
σε σχέση με το πλήθος των ISP πρωτεϊ-
νών που παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα 
(εντός του άνω τεταρτημορίου).

Αποτελέσματα: Από τους 2.224 άνδρες 
που αρχικά είχαν φυσιολογικά επίπε-
δα χοληστερόλης, η αναλογία των αν-
δρών με αυξημένα επίπεδα καμίας, μι-
ας, δύο ή τριών και περισσότερων ISP 
πρωτεϊνών κατά την έναρξη της μελέτης 
στους οποίους εμφανίσθηκε υπερχολη-

στερολαιμία ήταν 12%, 13%, 16% και 
20%, αντίστοιχα (p =0,002). Η συσχέτι-
ση αυτή παρέμεινε σημαντική μετά από 
προσαρμογή σχετικά με τα επίπεδα χο-
ληστερόλης κατά την έναρξη, καθώς και 
άλλων συγχυτικών παραγόντων. Η συ-
σχέτιση μεταξύ επιπέδων ISP πρωτεϊνών 
και μελλοντικής υπερτριγλυκεριδαιμίας 
ήταν ασθενής και στατιστικά μη σημα-
ντική, όταν λαμβάνονταν υπόψη συγχυ-
τικοί παράγοντες.

Συμπέρασμα: Σε φαινομενικά υγιείς άν-
δρες που αρχικά εμφανίζουν φυσιολο-
γικά επίπεδα χοληστερόλης, αυξημένα 
επίπεδα ISP πρωτεϊνών αποτελούν πα-
ράγοντα κινδύνου για τη μελλοντική ανά-
πτυξη υπερχοληστερολαιμίας.
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Η υπερχοληστερολαιμία εμποδίζει τη λειτουργία των μονοκυττάρων 
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Czepluch FS, Bergler A, Waltenberger J
Department of Cardiology, University of Maastricht, Maastricht, the Netherlands
J Intern Med 2007 Feb; 261(2):201-4

Σκοπός: Η υπερχοληστερολαιμία εξα-
σθενεί την αρτηριογένεση, δηλαδή 
την ανάπτυξη παράπλευρης αρτηρια-
κής κυκλοφορίας. Τα μονοκύτταρα εί-
ναι κρίσιμοι μεσάζοντες στην αρτηριο-
γένεση. Η μελέτη ερευνά το αντίκτυπο 
της υπερχοληστερολαιμίας στην προα-
γόμενη από προσδέματα (ligands) χη-
μειοταξία των μονοκυττάρων. 

Μέθοδος: Η μεταναστευτική απόκριση 
των μονοκυττάρων ως προς τα αρτη-
ριογενετικά προσδέματα του Vascular 
Endothelial Growth Factor-A (VEGF-
A) και της Monocyte Chemoattractant 
Protein-1 (MCP-1) μετρήθηκε και ανα-
λύθηκε σε 14 ασθενείς με υπερχολη-
στερολαιμική στεφανιαία νόσο, σε 8 
υπερχοληστερολαιμικά άτομα-μάρ-
τυρες και σε 19 υγιή άτομα-μάρτυ-

ρες προσαρμοσμένα προς την ηλι-
κία. Επιπλέον, τα επίπεδα VEGF-A 
του ορού προσδιορίστηκαν σε όλα 
τα άτομα που συμμετείχαν.

Αποτελέσματα: Η προκαλούμενη από 
VEGF-A μονοκυτταρική χημειοταξία 
βρέθηκε σημαντικά εξασθενημένη σε 
υπερχοληστερολαιμικούς στεφανιαί-
ους ασθενείς, όταν αυτοί συγκρίθη-
καν με προσαρμοσμένα ως προς την 
ηλικία υγιή άτομα (p <0,001). Το ίδιο 
παρατηρήθηκε για τη μεταναστευτι-
κή απόκριση ως προς το MCP-1 (p 
<0,001). Η προκαλούμενη από τα 
VEGF-A και MCP-1 χημειοταξία στην 
ομάδα των υπερχοληστερολαιμικών 
μαρτύρων ήταν επίσης μειωμένη σε 
σχέση με τα υγιή άτομα, αλλά όχι 
τόσο σοβαρά όσο στους υπερχολη-

στερολαιμικούς στεφανιαίους ασθε-
νείς. Τα επίπεδα VEGF-A ορού δεν 
διέφεραν στις τρεις ομάδες που με-
λετήθηκαν.

Συμπέρασμα: Η υπερχοληστερολαι-
μία εμποδίζει σοβαρά τη λειτουργία 
των μονοκυττάρων σε υπερχοληστε-
ρολαιμικούς στεφανιαίους ασθενείς. 
Η δυσλειτουργία κατά πάσα πιθα-
νότητα συνδέεται με εξασθενημένη 
ανάπτυξη παράπλευρης αρτηριακής 
κυκλοφορίας. Η διάρκεια της υπερ-
χοληστερολαιμίας φαίνεται να επηρε-
άζει την έκταση της δυσλειτουργίας, 
ενώ περαιτέρω μελέτες θα καθορί-
σουν αν οι στατίνες μπορούν να αντι-
στρέψουν την αρνητική επίδραση της 
υπερχοληστερολαιμίας στην κυττα-
ρική λειτουργία.


