Δυσλιπιδαιμία
Τι είναι
Τα λιπι�δια (κυρι�ως η χοληστερο�λη και τα τριγλυκερι�δια) ει�ναι πολυ�
σημαντικα� για πολλε�ς δραστηριο�τητες του οργανισμου� μας. Για να μπορου�ν
να μεταφε�ρονται με�σα στον οργανισμο� μας, τα λιπι�δια χρησιμοποιου�ν οχη� ματα που ονομα�ζονται λιποπρωτεΐνες. Οι λιποπρωτεΐνες LDL(Low-density
lipoprotein), οι οποι�ες μεταφε�ρουν χοληστερο�λη στους ιστου�ς και α�ρα τις
αρτηρι�ες μας, ο�ταν ει�ναι σε περι�σσεια δημιουργου�ν αθηρω�ματα, δηλαδη�
αθηρωματικε�ς πλα�κες που στενευ�ουν και φρα�σουν τις αρτηρι�ες μας, εξ’ ου�
και ο ο�ρος «κακη� χοληστερι�νη». Αντι�θετα, οι λιποπρωτεΐνες HDL(Highdensity lipoprotein) εκτελου�ν την αντι�στροφη διαδρομη� και α�ρα σε
περι�σσεια αποτρε�πουν την δημιουργι�α αθηρωμα�των –εξ’ ου� και ο ο�ρος
«καλη� χοληστερι�νη». Λε�γοντας δυσλιπιδαιμι�α εννοου�με κα�θε παθολογικη�
διαταραχη� των λιπιδι�ων στο αι�μα (αυ�ξηση ολικη�ς χοληστερο�λης, LDL(Lowdensity lipoprotein) και τριγλυκεριδι�ων η� /και ελα�ττωση της HDL (Highdensity lipoprotein)).

Αιτίες και συμπτώματα

Η δυσλιπιδαιμία διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν είναι κληρονομικής
αιτιολογίας και σε δευτεροπαθή όταν προέρχεται από άλλες
παθολογικές καταστάσεις ή από κακή διατροφή. Επίσης ανάλογα με
την βασική της διαταραχή, χαρακτηρίζεται ως υπερχοληστερολαιμία
(αύξηση της χοληστερόλης), υπερτριγλυκεριδαιμία (αύξηση των
τριγλυκεριδίων) και μικτή δυσλιπιδαιμία (αύξηση χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων).
Η δυσλιπιδαιμία έχει χαρακτηρισθεί αθόρυβος και ύπουλος αντίπαλος
αφού το συνηθέστερο είναι ότι δεν προκαλεί συμπτώματα και δρα
βλαπτικά στον αυλό των αρτηριών στενεύοντας τον. Οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν έχουν συμπτώματα μέχρι να στενέψουν τα αιμοφόρα
αγγεία τους ή να φράξουν εντελώς. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν
μικρές εναποθέσεις λίπους κάτω από το δέρμα όταν τα λιπίδια είναι
πολύ υψηλά.

Διάγνωση
Η διάγνωση της δυσλιπιδαιμίας τίθεται με μία απλή εξέταση αίματος αφού
προηγηθεί νηστεία 10-12 ωρών. Τα φυσιολογικά όρια των λιπιδίων
εξατομικεύονται ανάλογα με την παρουσία ή μη άλλων παραμέτρων που
αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (συνολικός καρδιαγγειακός
κίνδυνος).

Αντιμετώπιση
Η διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν τα επίπεδα λιπιδίων.
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση της
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κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από το 7% των
θερμίδων και της χοληστερόλης σε λιγότερο από 200 mg/ημέρα. Η
απωλεια βαρους, η ασκηση και αποφυγη του καπνισματος ειναι επισης
καθοριστικοι παραγοντες αντιμετωπισης της υπερλιπιδαιμιας. Σε
περιπτωση που η διατροφη και η ασκηση δεν επαρκουν για την
αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει
φαρμακευτική αγωγή.
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ΠΡΕΠΕΙ να ασκείστε τακτικά.
ΠΡΕΠΕΙ να τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά και τροφές
πλούσιες σε ίνες, όπως πίτουρο βρώμης. Να μαγειρεύετε με έλαια
πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά.
ΠΡΕΠΕΙ να τρώτε ψάρια (τα ιχθυέλαια περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα).
ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσετε το κάπνισμα.
ΠΡΕΠΕΙ να χάσετε βάρος αλλάζοντας τη διατροφή σας και
κανοντας αεροβικες ασκησεις, οπως περπατημα, τζοκινγκ,
ποδήλατο ή κολύμπι. Ασκηθείτε τουλάχιστον 30 λεπτά
καθημερινά, για 3 ή 4 ημέρες της εβδομάδας.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ξεχάσετε να θεραπεύσετε άλλες παθολογικές
καταστάσεις.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ξεχνάτε να παίρνετε τα συνηθισμένα σας
φάρμακα.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξετε τη διατροφή ή τα φάρμακά σας χωρίς
την έγκριση του γιατρού σας.
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