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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ 
 
Α. Οι μετρήςεισ των λιπιδίων περιλαμβάνουν τισ κάτωθι παραμζτρουσ: 
 
1. Χολθςτερίνθ 
2. Τριγλυκερίδια 
3. LDL-C 
4. HDL-C 
5. ApoB: ςε περιπτϊςεισ μεικτϊν υπερλιπιδαιμιϊν, ςακχαρϊδθ διαβιτθ, 
μεταβολικοφ ςυνδρόμου και χρόνιασ νεφρικισ νόςου 
6. Lp(a): ςε περιπτϊςεισ ατόμων με υψθλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ι κετικό 
κλθρονομικό ιςτορικό για ςτεφανιαία νόςο 
 
Β. Μετρήςεισ των λιπιδίων πρζπει να γίνεται ςε όλα τα άτομα με: 
 
1. Σακχαρϊδθ διαβιτθ 
2. Αρτθριακι υπζρταςθ 
3. Κάπνιςμα 
4. Κοιλιακοφ τφπου παχυςαρκία 
5. Οικογενειακό ιςτορικό πρϊιμθσ ςτεφανιαίασ νόςου 
6. Χρόνιεσ φλεγμονϊδεισ πακιςεισ 
7. Χρόνιεσ νεφρικζσ πακιςεισ 
8. Οικογενειακό ιςτορικό κλθρονομοφμενων δυςλιπιδαιμιϊν 
9. Ηλικία > 40 ετϊν ςε άνδρεσ και > 50 ετϊν ςε γυναίκεσ 
10. Στουσ αςκενείσ με διαταραχζσ των λιπιδίων που είναι ενδιάμεςου 
καρδιαγγειακοφ κινδφνου μπορεί να ςυςτθκεί υπερθχογράφθμα (triplex) 
καρωτίδων προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ ζναρξθ ι όχι υπολιπιδαιμικισ αγωγισ    
 
Γ. Παρακολοφθηςη 
 
α). Συχνότθτα εξετάςεων λιπιδίων: 
 

1. Προ τθσ ενάρξεωσ τθσ κεραπείασ, πρζπει να γίνουν τουλάχιςτον δυο φορζσ 
με μεςοδιάςτθμα 1-12 εβδομάδων 

2.  Μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, πρζπει να ελεγχκοφν 2-3 μινεσ μετά, 
κακϊσ και 2-3 μινεσ μετά από κάκε προςαρμογι τθσ δόςθσ μζχρι τθν 
επίτευξθ των τιμϊν-ςτόχων 

3. Μετά τθν επίτευξθ των ςτόχων, οι μετριςεισ των λιπιδίων πρζπει να 
γίνονται μια φορά τον χρόνο (εκτόσ αν υπάρχουν προβλιματα 
ςυμμόρφωςθσ ι άλλοι ειδικοί λόγοι πιο τακτικϊν ελζγχων) 

 
β). Συχνότθτα εξετάςεων θπατικϊν ενηφμων: 
 
1. Τα θπατικά ζνηυμα (ALT) πρζπει να ελζγχονται πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, 
δυο μινεσ μετά και δυο μινεσ μετά από κάκε αφξθςθ τθσ δόςθσ.  
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2. Εφόςον παραμζνουν ςε τιμζσ μικρότερεσ από το τριπλάςιο των μζγιςτων 
φυςιολογικϊν, ο ζλεγχοσ επαναλαμβανεται μια φορά τον χρόνο 
3. Στθν περίπτωςθ που αυξθκοφν περιςςότερο, χρειάηεται τακτικι παρακολοφκθςθ 
κάκε μινα ανάλογα με τισ κεραπευτικζσ αποφάςεισ που κα λθφκοφν (διακοπι, 
μείωςθ, επανζναρξθ αγωγισ) 
 
γ).  Συχνότθτα εξετάςεων μυϊκϊν ενηφμων: 
 
1.Τα μυϊκά ζνηυμα (CPK) πρζπει να ελζγχονται μια φορά πριν τθν ζναρξθ τθσ 
κεραπείασ. Εάν βρεκοφν τιμζσ πάνω από το πενταπλάςιο τθσ μζγιςτθσ 
φυςιολογικισ τιμισ, επιτρζπεται θ επανάλθψθ τθσ μζτρθςθσ προκειμζνου να 
αποφαςιςτεί αν ο αςκενισ μπορεί με αςφάλεια να λάβει υπολιπιδαιμικι αγωγι 
2. Μετά τθν ζναρξθ τθσ υπολιπιδαιμικισ αγωγισ δεν είναι απαραίτθτθ θ περιοδικι 
παρακολοφκθςθ τθσ CPK και αυτι ςυςτινεται μόνο αν ο αςκενισ εμφανίςει 
μυαλγίεσ 
3. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αςκενείσ αυξθμζνου κινδφνου για μυοπάκεια όπωσ είναι 
οι θλικιωμζνοι, αυτοί που λαμβάνουν φαρμακευτικοφσ αλλθλεπιδρϊντεσ 
ςυνδυαςμοφσ και γενικά πολλά φάρμακα, και αυτοί που πάςχουν από θπατικι ι 
νεφρικι ανεπάρκεια.  
4. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ υπολιπιδαιμικισ αγωγισ διαπιςτωκεί αφξθςθ τθσ CPK 
πάνω από το πενταπλάςιο τθσ μζγιςτθσ φυςιολογικισ τιμισ, απαιτείται ζλεγχοσ τθσ 
νεφρικισ λειτουργίασ και παρακολοφκθςθ τθσ CPK κάκε 2 εβδομάδεσ μζχρι τθν 
υποχϊρθςθ των τιμϊν. Σε αφξθςθ τθσ CPK κάτω από το πενταπλάςιο τθσ μζγιςτθσ 
φυςιολογικισ τιμισ, απαιτείται επίςθσ τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ CPK.   
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