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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) σχετίζεται με δυσλιπιδαιμία που περιλαμβάνει υψηλά τριγλυκερίδια,
χαμηλή HDL-χοληστερόλη και τροποποιημένη σύνθεση λιποπρωτεϊνών. Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η
κύρια αιτία θανάτου στη ΧΝΝ, ειδικά σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Ως εκ τούτου, οι
θεραπείες για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου είναι επιτακτική ανάγκη στη ΧΝΝ. Οι θεραπευτικές
στρατηγικές σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών στοχεύουν στον έλεγχο των τροποποιήσιμων παραγόντων
καρδιαγγειακού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της δυσλιπιδαιμίας. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης
είναι η επίδραση της νεφρικής δυσλειτουργίας, του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής στο λιπιδαιμικό
προφίλ ασθενών με ΧΝΝ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι
μια οντότητα με αυξανόμενη επίπτωση τις
τελευταίες δεκαετίες λόγω του αυξανόμενου
επιπολασμού των πιο συχνών αιτιολογικών
παραγόντων για νεφρική νόσο, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), η αρτηριακή
υπέρταση (ΑΥ), και η παχυσαρκία. Ειδικά για
το ΣΔ η επίπτωση τελικού σταδίου διαβητικής
νεφροπάθειας ήταν υψηλότερη κατά περίπου
10% σε διάστημα 15 ετών (2000–2015) [1].
Να σημειωθεί ότι ο επιπολασμός της
δυσλιπιδαιμίας αυξήθηκε από 45,5% στο
στάδιο 1 της ΧΝΝ σε 67,8% στο στάδιο 4 της

ΧΝΝ. Ομοίως, η χρήση φαρμάκων μείωσης
των λιπιδίων αυξήθηκε από 18,1% στο στάδιο
1 της ΧΝΝ σε 44,7% στο στάδιο 4 της ΧΝΝ. Σε
περισσότερους από 1000 ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση που μελετήθηκαν: μόνο το 20%
είχε «φυσιολογικά» επίπεδα λιπιδίων (που
ορίζονται ως LDL<130 mg/dl, HDL > 40 και
τριγλυκερίδια < 150), ενώ από 317 ασθενείς
υπό περιτοναϊκή κάθαρση μόνο το 15% είχε
«φυσιολογικά» επίπεδα λιπιδίων [2].
Παραδοσιακοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως η μεγάλη ηλικία, το
αρσενικό φύλο, το κάπνισμα, η υπέρταση, ο
ΣΔ και η υπερλιπιδαιμία και μη παραδοσιακοί
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παράγοντες όπως η αναμία, η φλεγμονή, το
οξειδωτικό στρες καθώς και διαταραχές των
μετάλλων και του οστικού μεταβολισμού
επικρατούν σε άτομα με ΧΝΝ [3].
Υπολογίζεται ότι το 60% των ατόμων με ΧΝΝ
έχουν
αυξημένη
χοληστερόλη
και
τριγλυκερίδια στον ορό [4]. Τα μη
φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων συμβάλλουν
στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων
και μπορεί να συμμετέχουν στην εξέλιξη της
ΧΝΝ[5]. Κλινικές μελέτες με στόχο την μείωση
των επιπέδων των λιπιδίων έχουν τεκμηριώσει
τις καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις της
θεραπείας με στατίνες [6] καθώς ο συνδυασμός
στατινών με εζετιμίμπη [7] σε ασθενείς με
ΧΝΝ, τόσο στην πρωτοπαθή όσο και στη
δευτεροπαθή πρόληψη. Ωστόσο, η επίδραση
της θεραπείας με στατίνες με ή χωρίς
εζετιμίμπη στην εξέλιξη της ΧΝΝ παραμένει σε
μεγάλο βαθμό άγνωστη [8].
Όσον αφορά στα καρδιαγγειακά
νοσήματα, η παρουσία
νεφρικής νόσου
πιστεύεται ότι είναι ένας σημαντικός
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Μια
πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι το 7,6% του
ετήσιων
θανάτων από
καρδιαγγειακά
νοσήματα
σχετίζονταν
με
νεφρική
δυσλειτουργία [9]. Εκτός από τις επιπτώσεις
στην αθηροσκλήρωση, η εξέλιξη της ΧΝΝ
σχετίζεται με ίνωση του μυοκαρδίου
ανεξάρτητα από το μεταφορτίο της (ΑΡ)
κοιλίας, ένα εύρημα που μπορεί να ευθύνεται
για
την
αυξημένη
επίπτωση
του
καρδιονεφρικού συνδρόμου και τελικά την
θνησιμότητα [10]. Η κολπική μαρμαρυγή είναι
μια άλλη κλινικά σημαντική οντότητα που
παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με ΧΝΝ, με
αυξημένο κίνδυνο για ΑΕΕ και θάνατο παρά
τις διαθέσιμες από του στόματος αντιπηκτικές

αγωγές. Επίσης τα ποσοστά αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου είναι ιδιαίτερα υψηλά στο
τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
(ΤΣΧΝΑ)
υπό
αιμοκάθαρση,
λόγω
θανατηφόρων βραδυαρρυθμιών που εν μέρει
προέρχονται από ηλεκτρολυτικές διαταραχές
π.χ. Υπερκαλιαιμία [11]. Συχνά δημιουργείται
ένα φαύλο, αμφίδρομο, αντίστροφο τρίγωνο
μεταξύ καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ), ΧΝΝ
και δυσλιπιδαιμίας, του οποίου οι πλευρές
μένει να απαντηθεί αν συνδέονται μεταξύ τους
με σχέση αιτίου-αποτελέσματος ή όλα αυτά
είναι απλά ένα επιφαινόμενο? Η σχέση
δυσλιπιδαιμίας, καρδιαγγειακού κινδύνου
και οφέλους από την υπολιπιδαιμική θεραπεία
έχει αποδειχθεί για τον γενικό πληθυσμό,
αυτό όμως ΔΕΝ ισχύει για τους ασθενείς με
ΧΝΝ. Στους ασθενείς με ΧΝΝ και ιδιαίτερα σε
αυτούς με ΤΣΧΝΑ παρατηρείται το φαινόμενο
της
«παράδοξης
–
αντίστροφης
επιδημιολογίας»,
δηλαδή
αύξηση
της
θνησιμότητας
με
χαμηλά
επίπεδα
χοληστερόλης
λόγω χρόνιας φλεγμονής,
υποθρεψίας και οξειδωτικού στρές. Ένας από
τους πιο σημαντικούς παθοφυσιολογικούς
μηχανισμούς για καρδιαγγειακή νόσο σε
ασθενείς με ΧΝΝ είναι πιθανά ο
επιταχυνόμενος
σχηματισμός
των
αθηρωματικών
πλακών
λόγω
υπερλιπιδαιμίας,
ουραιμικών
τοξινών,
φλεγμονής,
οξειδωτικού
στρες
και
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας [12, 13]. Μελέτες
έχουν δείξει ότι τα αυξημένα επίπεδα της
οξειδωμένης
λιποπρωτεΐνης
χαμηλής
πυκνότητας (LDL) χοληστερόλης και
η
δυσλειτουργία της λιποπρωτεΐνης υψηλής
πυκνότητας
(HDL)
χοληστερόλης,
συμβαίνουν όσο η
νεφρική λειτουργία
μειώνεται και η φλεγμονή γίνεται πιο έντονη
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(14). (Εικόνα 1). Στόχος της παρούσας
ανασκόπησης, είναι η επίδραση της νεφρικής
δυσλειτουργίας, του οξειδωτικού στρες και της
φλεγμονής στο λιπιδαιμικό προφίλ των
ασθενών με ΧΝΝ.

λιποπρωτεΐνες, αυξημένες συγκεντρώσεις
σωματιδίων λιποπρωτεΐνης (α), και χαμηλά
επίπεδα HDL (Πίνακας 1). Στη ΧΝΝ, ο
μεταβολισμός της HDL είναι εξασθενημένος
και η HDL-3 δεν ωριμάζει σε HDL-2 λόγω
ανεπάρκειας
της
ακυλοτρανσφεράσης
λεκιθίνης-χοληστερόλης (LCAT). Επίσης στην
ΧΝΝ, υπάρχουν ενδείξεις ότι η οξειδωμένη
LDL (oxLDL) συσσωρεύεται, ειδικά στους
αιμοκαθαρόμενους ασθενείς [16]. Όλες αυτές
οι αλλαγές σχετίζονται με οξειδωτικό στρες και
αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε
ασθενείς με ΧΝΝ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΣΤΟ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Εικόνα
1.
Μηχανισμός
ανάπτυξης
αθηροσκλήρωσης στην ΧΝΝ. CKD, chronic kidney
disease; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high
density lipoprotein; sdLDL, small dense LDL.

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΐΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΣ
Το λιπιδαιμικό προφίλ στη ΧΝΝ είναι
περισσότερο
δυσλιπιδαιμία
παρά
υπερλιπιδαιμία γιατί αυτό που κυρίως
παρατηρείται είναι όχι τόσο οι ποσοτικές αλλά
οι ποιοτικές διαταραχές των λιποπρωτεϊνών.
Η νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται επίσης με
πολλές διαταραχές στον μεταβολισμό των
λιποπρωτεϊνών που οδηγεί σε δυσλιπιδαιμία
και συσσώρευση αθηρογόνων σωματιδίων
[15]. Η δυσλιπιδαιμία στην ΧΝΝ σχετίζεται με
υπερτριγλυκεριδαιμία,
αυξημένη
LDL
χοληστερόλη,
συσσώρευση
της
απολιποπρωτεΐνης Β (Apo B) που περιέχει

Η δυσλιπιδαιμία στο νεφρωσικό
σύνδρομο είναι εντυπωσιακή με σημαντική
αύξηση
των
επιπέδων
της
ολικής
χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης, των
τριγλυκεριδίων και της λιποπρωτεΐνης(α), ενώ
τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης και των
απολιποπρωτεϊνών Apo Α-Ι και Apo A-II
είναι παρόμοια με εκείνα των υγιών ατόμων,
παραμένοντας δηλαδή φυσιολογικά έως και
μειωμένα [17]. Η αιτία των αυξημένων
επιπέδων των λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών
συσχετίζεται με το μέγεθος της πρωτεϊνουρίας
και είναι πολυπαραγοντική: α) μείωση της
ογκοτικής πίεσης που διεγείρει τη σύνθεση
apoB (αν και ο ακριβής μηχανισμός με τον
οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι γνωστός), β)
μειωμένος μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών & γ)
μειωμένη νεφρική κάθαρση [18,19]. Έτσι, οι
διαταραχές
στο
μεταβολισμό
των
λιποπρωτεϊνών, αν και είναι παρόμοιες με τη
ΧΝΝ και το νεφριτικό σύνδρομο, μπορεί
επίσης να έχουν και κάποιες διαφορές. Τέλος η
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Serum Lipid

Ασθενείς με ΧΝΝ +
βαριά
πρωτεινουρία

Ασθενείς με ΧΝΝ
+
ήπια
πρωτεινουρία

Αιμοκάθαρση

Περιτοναϊκή
κάθαρση

Triglygerides

↑↑

↑

↑↑

↑

Tot Cholesterol

↑↑

↔, ↓

↔, ↓ ,σπανίως ↑

Συχνά ↑

LDL-C

↑

↔, ↓ or ↑

↔, ↓, σπανίως↑

Συχνά ↑

sdLDL

↑

↑

↑

↑

IDL-C

↑

↑

↑

↑

HDL-C

↓

↓

↓

↓

L(a)

↑↑

↑

↑

↑↑

apoA-I, apoA-II

↓

↓

↓

↓

Apo A-IV

↑

↑

↑

↑

apoB

↑↑

↑

↑

↑

apoC-lll

↑

↑

↑

↑

Πίνακας 1. Διαταραχές των λιπιδίων σε ασθενείς με ΧΝΝ.

ομαλοποίηση σε φυσιολογικά επίπεδα της
λιποπρωτεΐνης (α),
επιτυγχάνεται όταν
επέλθει ύφεση του νεφρωσικού συνδρόμου.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Προγενέστερες
μελέτες
έχουν
επιβεβαιώσει ότι η ΧΝΝ είναι ανεξάρτητος
παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά

επεισόδια, αφού ακόμα και μικρές μειώσεις
στον εκτιμούμενο ρυθμό σπειραματικής
διήθησης (eGFR) μπορεί να έχει επιβλαβείς
επιπτώσεις στα οφέλη της HDL χοληστερόλης
[20]. Η ανεπάρκεια και δυσλειτουργία της
HDL χοληστερόλης σε ασθενείς με ΧΝΝ
προάγει την αθηροσκλήρωση μέσω διαφόρων
μηχανισμών. Η HDL χοληστερόλη έχει
αντιοξειδωτικά
και
αντιφλεγμονώδη
χαρακτηριστικά,
και
αναστέλλει
την
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αθηροσκλήρωση, μέσω μείωσης της διήθησης
των μονοκυττάρων στο έσω τοίχωμα των
αρτηριών [21]. Ωστόσο, η ωρίμανση της HDL
χοληστερόλης
παρεμποδίζεται
λόγω
ανεπάρκειας LCAT, έτσι ώστε τα επίπεδα της
αποπρωτεΐνης (Apo) Α-1 να μειώνονται. Επί
πλέον, η απελευθέρωση ενδοκυτταρικής
χοληστερόλης είναι περιορισμένη λόγω
υπερύθμισης της ακυλο-CoA χοληστερόλη
ακυλοτρανσφεράσης, ενώ η ικανότητα της
HDL χοληστερόλης να μειώνει τα επίπεδα
οξειδωμένης LDL χοληστερόλης περιορίζεται
λόγω ανεπάρκειας της παραοξονασικής και
γλουταθειονικής
υπεροξειδάσης
στους
ασθενείς με ΧΝΝ [21]. Η HDL χοληστερόλη
μεταφέρει την περιφερική χοληστερόλη στο
ήπαρ, το οποίο ονομάζεται αντίστροφη
μεταφορά χοληστερόλης και εμποδίζει την
πρόσληψη της χοληστερόλης από τα
μακροφάγα και τον σχηματισμό αφρωδών
κυττάρων. Η ανεπάρκεια της ApoA-1 μπορεί
να επηρεάσει τη δέσμευση της HDL με το ATP,
ως μεταφορέας της A-1 και αυτό το
εξασθενημένο βήμα προκαλεί δυσλειτουργία
στην εκροή ελεύθερης χοληστερόλης από τα
μακροφάγα στην HDL χοληστερόλη. Η
συσσώρευση ελεύθερης χοληστερόλης στα
μακροφάγα παράγει αφρώδη κύτταρα στα
αγγεία και προκαλεί το σχηματισμό
αθηρωματικών πλακών [12]. Δεδομένου ότι η
αθηροσκλήρωση έχει ένα φλεγμονώδες
συστατικό,
τα
αντιοξειδωτικά
και
αντιφλεγμονώδη χαρακτηριστικά της HDL
χοληστερόλη συμβάλλουν στην πρόληψη της
αθηροσκληρωτικών βλαβών στο τοίχωμα του
αγγείου. Η HDL χοληστερόλη μειώνει την
παραγωγή ROS και την διήθηση των
μονοκυττάρων, μειώνοντας έτσι και την
παραγωγή
της
μονοκυτταρικής

χημειοτακτικής
πρωτεΐνης-1
και
αναστέλλοντας
την
έκφραση
μορίων
ενδοθηλιακής προσκόλλησης. Να σημειωθεί,
ότι στους ασθενείς με ΧΝΝ, η δυσλειτουργία
και ανεπάρκεια της HDL χοληστερόλης
βλάπτει αυτές τις αντιοξειδωτικές επιδράσεις
και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο
σχηματισμό οξειδωμένης LDL χοληστερόλης
[12]. Επιπλέον, η μείωση της νεφρικής
λειτουργίας προκαλεί μονοκυττάρωση και
ενεργοποίηση των μονοκυττάρων, που είναι
ένας επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου για
επιταχυνόμενη
αθηροσκλήρωση
στο
προχωρημένο στάδιο της ΧΝΝ. Ο Kanbay et
al. μελέτησαν τις μεταβολές της αναλογίας των
μονοκυττάρων/ HDL χοληστερόλη σε
ασθενείς με ΧΝΝ. Έδειξαν ότι η αναλογία
μονοκυττάρων/HDL
χοληστερόλης
αυξάνεται καθώς ο eGFR μειώνεται και
μάλιστα η αναλογία μονοκυττάρων/HDL
χοληστερόλης είναι ανεξάρτητη από την
ανάπτυξη νέας καρδιαγγειακής νόσου και τη
θνησιμότητα σε ασθενείς με ΧΝΝ [12].
Ένα αξιοσημείωτο παραδείγμα της
διαταραχής του μεταβολισμού της HDL
χοληστερόλης είναι αυτό που παρατηρείται
στους ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο. Σε
ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο, τα επίπεδα
της HDL χοληστερόλης ορού μπορεί να είναι
φυσιολογικά ή κάτω από τα φυσιολογικά όρια,
αλλά η αναλογία HDL χοληστερόλη προς την
ολική
χοληστερόλη ορού μειώνεται
σημαντικά. Στο νεφρωσικό σύνδρομο, η
ωρίμανση της HDL3 χοληστερόλης φτωχή σε
εστέρα σε HDL2 χοληστερόλη πλούσια σε
εστέρα είναι επίσης ελαττωματική λόγω
ανεπάρκειας LCAT ως αποτέλεσμα απώλειας
στα ούρα. Επιπλέον, η υπολευκωματιναιμία, η
οποία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του
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νεφρωσικού συνδρόμου, συμβάλλει στη
δυσλειτουργία της HDL χοληστερόλης,
δεδομένου ότι η λευκωματίνη μεταφέρει την
ελεύθερη χοληστερόλη στο αίμα ως HDL3 που
με τη σειρά της μειώνει τα
επίπεδα
χοληστερόλης στον ορό. Η παραπάνω
διαδικασία αυξάνει τον λόγο HDL3 προς
HDL2, και πιθανά συνδέεται με το σχηματισμό
του αθηροσκληρωτικών πλακών. Αυξημένα
επίπεδα πρωτεΐνης μεταφοράς του εστέρα
χοληστερόλης και μείωση των υποδοχέων
σύνδεσης της ηπατικής HDL χοληστερόλης
(SRB1) είναι επιπλέον σημαντικοί παράγοντες
που προκαλούν δυσλειτουργία της HDL
χοληστερόλης σε ασθενείς με νεφρωσικό
σύνδρομο [22]. Κατά συνέπεια, η ανεπάρκεια
και δυσλειτουργία της HDL χοληστερόλης
μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο την
ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης. Ως εκ τούτου,
η δυσλειτουργία HDL μπορεί να είναι ένας
σημαντικός προγνωστικός βιοδείκτης για
ανάπτυξη και εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης σε
ΧΝΝ. Εκτός από τα οφέλη της μείωσης της
LDL χοληστερόλης, η βελτίωση της
λειτουργίας της HDL χοληστερόλης μπορεί να
έχει θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της
αθηροσκλήρωσης και τον κίνδυνο ενός νέου
καρδιαγγειακού επεισοδίου, που θα έπρεπε να
είναι το επίκεντρο μελλοντικών μελετών.

Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ LDL ΚΑΙ VLDL
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Η ΧΝΝ σχετίζεται με μειωμένη
κάθαρση των χυλομικρών και VLDL με
αποτέλεσμα την υπερτριγλυκεριδαιμία λόγω
μειωμένης ρύθμισης των λιποπρωτεϊνικών
λιπασών (LPL), οι οποίες συνδέονται με
ενδοθηλιακές πρωτεογλυκάνες και αυτό έχει

ως αποτέλεσμα την κάθαρση των χυλομικρών
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες [19, 23].
Επιπλέον, η απολιποπρωτεΐνη C-III
(Apo C-III) είναι ένας αναστολέας της LPL, και
σημαντική αύξηση στα επίπεδα Apo C-III
παρατηρείται στη ΧΝΝ, με αποτέλεσμα την
μειωμένη αποδόμηση των τριγλυκεριδίων
(24). Επίσης, η πρόσληψη της μεσολαβούμενης
από LPL, LDL (αλλά όχι το χυλομικρό)
εξαρτάται από τον υποδοχέα LDL (LDLR) και
την πρωτεϊνουρική νεφρική νόσο ως
αποτέλεσμα της «επίκτητης» ανεπάρκειας του
LDLR [25].
Η επίδραση της ΧΝΝ στην LDL-C ορού
εκτιμάται με μεγαλύτερη σαφήνεια σε
πρωτεϊνουρικές καταστάσεις. Πρωτεϊνουρία
νεφρωσικού
εύρους
και
επακόλουθη
υπολευκωματιναιμία οδηγεί σε υπερρύθμιση
της HMG-CoA αναγωγάσης και συνεπώς
αυξημένη ηπατική σύνθεση της LDL και
σημαντικά αυξημένα επίπεδα LDL-C και
ολικής χοληστερόλης [19, 25]. Η επίκτητη
ανεπάρκεια των LDLR στο νεφρωσικό
σύνδρομο έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη
λυσοσωμική πρόσληψη και αποδόμηση της
LDL. Αυτή η επίκτητη ανεπάρκεια των LDLR
αποδίδεται σε μεταγραφική αλλαγή, καθώς η
έκφραση
του
αγγελιοφόρου
του
ριβονουκλεϊκού οξέος (mRNA) για το γονίδιο
LDLR παραμένει αμετάβλητο [26].
Σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο, η
VLDL χοληστερόλη, η IDL χοληστερόλη και τα
επίπεδα των τριγλυκεριδίων είναι αυξημένα
λόγω της μειωμένης κάθαρσης από τα ούρα,
του ενζύμου LCAT, και της επίκτητης
δυσλειτουργίας των ηπατικών υποδοχέων της
LDL [27]. Δεδομένου ότι η ηπατική λιπάση έχει

98

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 1, 2022

μια σημαντική λειτουργία στην αφαίρεση της
περιεκτικότητας σε τριγλυκερίδια, της
χοληστερόλης IDL και μετατροπή της IDL
χοληστερόλης
σε
LDL
χοληστερόλη,
ανεπάρκεια της ηπατικής λιπάσης στο
νεφρωσικό σύδρομο οδηγεί σε αύξηση των
επιπέδων
της
αθηρογόνου
IDL
και
τριγλυκεριδίων. Αυξημένα επίπεδα apoB-100
λόγω μειωμένης κάθαρσης και αυξημένης
παραγωγή τους, οδηγεί επίσης σε υψηλά
επίπεδα της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με
νεφρωσικό σύνδρομο [28]. Επί πλέον, οι Han
et al. έδειξαν ότι σε σύγκριση με την ομάδα
ελέγχου, τα πειραματόζωα με νεφρωσικό
σύνδρομο είχαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων,
LDL
χοληστερόλης και ελεύθερα λιπαρά οξέα που
συντίθενται από το ηπατικό ιστό [27].

ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Τα τριγλυκερίδια στον ορό, παρότι
είναι από τα πιο σημαντικά λιπίδια συχνά
τροποποιούνται στις νεφρικές παθήσεις.
Υπερτριγλυκεριδαιμία εμφανίζεται κυρίως
στα πρώιμα στάδια της ΧΝΝ. Δραματική
αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων
συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς με
νεφρωσικό σύνδρομο, αλλά αυξάνονται και σε
άλλες νεφρικές παθήσεις που οφείλονται τόσο
σε μη φυσιολογική παραγωγή όσο και σε
μειωμένο καταβολισμό των τριγλυκεριδίων
[29]. Ο μειωμένος καταβολισμός των
τριγλυκεριδίων
συμβαίνει
λόγω
της
αδρανοποίησης της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης
(LPL).
Ο
αυξημένος
λόγος
της
απολιποπρωτεΐνης C-III/C-II, επιταχύνει την
αδρανοποίηση του LPL, δεδομένου ότι η

απολιποπρωτεΐνη
C-III
είναι
ένας
απενεργοποιητής
της
LPL,
ενώ
η
απολιποπρωτεΐνη C-II είναι ενεργοποιητής της
LPL. Τα υπολειπόμενα χυλομικρά και η IDL
χοληστερόλη συσσωρεύονται λόγω της
μείωσης
του
καταβολισμού
των
τριγλυκεριδίων [30].
.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Ένας
από
τους
σημαντικούς
μηχανισμούς που θεωρείται παράγοντας
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε ασθενείς
με ΧΝΝ είναι το οξειδωτικό στρες και η
φλεγμονή. Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει
ότι η ανισορροπία μεταξύ των προοξειδωτικών
και
του
αντιοξειδωτικών
μηχανισμών σε ασθενείς με ΧΝΝ είναι υπέρ
του αυξημένου οξειδωτικού στρες [31]. Τόσο η
περίσσεια σχηματισμού οξειδωτικών ενώσεων
όσο
και ο μειωμένος σχηματισμός
αντιοξειδωτικών ενζύμων αυξάνουν σε αυτή
την κατάσταση. Δεδομένου ότι οι ελεύθερες
ρίζες έχουν πολύ μικρό χρόνο ημίσιας ζωής
(μόνο λίγα δευτερόλεπτα), είναι δύσκολο να
εντοπιστούν στο αίμα. Επομένως, οι δείκτες
του οξειδωτικού στρες, όπως προϊόντα
υπεροξείδωσης λιπιδίων, οξείδωση πρωτεϊνών
και υδατανθράκων και οξείδωση νουκλεϊκού
οξέος
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν.
Αντισώματα
της
οξειδωμένης
LDL
χοληστερόλης, F2-ισοπροστάνες, ακρολεΐνη
και
μαλονδιαλδεΰδη
είναι
προϊόντα
υπεροξείδωσης των λιπιδίων
τα οποία
αυξάνουν σημαντικά στο οξειδωτικό στρες
[31]. Αντίθετα, τα επίπεδα αντιοξειδωτικών
ενζύμων όπως η υπεροξειδική δισμουτάση, η
καταλάση
και
η
υπεροξειδάση
της
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γλουταθειόνης μειώνονται σε ασθενείς με
ΧΝΝ [32]. Αυξημένα επίπεδα οξειδωτικών
παραγόντων σε ασθενείς με ΧΝΝ πιστεύεται
ότι οφείλονται επίσης στην αύξηση των
ουραιμικών τοξινών.
Η συσχέτιση μεταξύ οξειδωτικού στρες
και φλεγμονής συμμετέχει καθοριστικά στην
προώθηση
της
καρδιαγγειακής
νοσηρότητας/θνησιμότητας σε ασθενείς με
ΧΝΝ [32]. Τα επίπεδα των F2- ισοπροστανών,
που είναι δείκτες οξειδωτικού στρες,
συσχετίζονται άμεσα με τα επίπεδα της Cαντιδρώσας πρωτεΐνης, ως δείκτη φλεγμονής
[31]. Το οξειδωτικό στρες ενεργοποιεί
μεταγραφικούς παράγοντες που οδηγούν
στην
απελευθέρωση
προφλεγμονωδών
κυτοκινών
και
ενεργοποίηση
των
μακροφάγων. Από την άλλη πλευρά, η
φλεγμονή σχετίζεται επίσης με το παραγωγή
ROS και επάγει το οξειδωτικό στρες στους
ιστούς με ΧΝΝ. Επιπλέον, η πρόκληση
αλλαγών
στη
λειτουργία
της
LDL
χοληστερόλης και το οξειδωτικό στρες μπορεί
να μειώσουν την ενεργοποίηση και τη σύνθεση
του ΝΟ [32]. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο
σημαντικό, τα αυξημένα επίπεδα ουρικού
οξέος που παρατηρούνται στη ΧΝΝ
σχετίζονται επίσης με διαταραχές των
λιπιδίων [33-35].

Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ
PROPROTEIN
CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9
ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Η PCSK9 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που
εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στο ήπαρ και στο
νεφρό (36) και θεωρείται ένας νέος βιοδείκτης
για το μεταβολισμό των λιπιδίων, ένας νέος

φαρμακολογικός
στόχος
για
υπερχοληστερολαιμία. Αναστολή της PCSK9
μπορεί να είναι μία από τις επιλογές για τη
μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο
[37]. Η PCSK9 προκαλεί μείωση του αριθμού
των υποδοχέων της
LDL χοληστερόλης
ενισχύοντας την αποδόμηση του ηπατικού
υποδοχέα της LDL με συνέπεια την μειωμένη
πρόσληψη της LDL χοληστερόλης, γεγονός
που οδηγεί σε επακόλουθη αύξηση των
κυκλοφορούντων
επιπέδων
της
LDL
χοληστερόλης [37,38]. Επιπλέον, μελέτες
έδειξαν ότι ο υποδοχέας της πολύ χαμηλής
πυκνότητας των λιποπρωτεϊνών και ο
υποδοχέας
της
απολιποπρωτεΐνης
Ε2
ρυθμίζονται εν μέρει από την PCSK9 [39].
Τα επίπεδα PCSK9 φαίνεται να μην
συσχετίζονται με τη νεφρική λειτουργία ούτε
προβλέπουν συμβάματα αγγειοσκληρηντικής
καρδιακής νόσου (ASCVD) σε ασθενείς με
ΧΝΝ [40, 41].

ΕΝΤΕΡΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

ΚΑΙ

Το εντερικό μικροβίωμα έχει συνδεθεί
με αλλαγές στο μεταβολισμό των λιπιδίων και,
κατά
συνέπεια,
σε
επιταχυνόμενη
αθηροσκλήρωση. Σε μια πρόσφατη μελέτη σε
ασθενείς με ΧΝΝ, παρατηρήθηκε δυσβιωτικό
εντερικό περιβάλλον [42]. Όσον αφορά τη
δυσλιπιδαιμία, αρκετά εντερικά βακτήρια
αποδείχθηκε ότι είναι ικανά να παράγουν
χολικά οξέα από τη δεξαμενή χολικών αλάτων
του εντέρου, γεγονός που οδηγεί σε ηπατικές
και συστηματικές προσαρμογές των λιπιδίων
μέσω δράσης στους υποδοχείς του πυρήνα ή
των συζευγμένων με την πρωτεΐνη G.
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Επιπλέον,
έλλειψη
συγκεκριμένων
βακτηριδίων που εμπλέκονται στη ζύμωση
των μη αφομοιώσιμων υδατανθράκων θα
μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ωφέλιμων
μεταβολητών, δηλαδή λιπαρών οξέων
βραχείας αλυσίδας, τα οποία είναι σημαντικοί
ρυθμιστές του μεταβολισμού των λιπιδίων
[43]. Το Ν-οξείδιο τριμεθυλαμίνης (TMAO),
προϊόν
του
εντερικού
μικροβιώματος
σχετίζεται με τον μεταβολισμό της χολίνης και
L-καρνιτίνης, και έχει επίσης συσχετιστεί με
προ-αθηροσκληρωτικά αποτελέσματα μέσω
ρύθμισης της αντίστροφης μεταφοράς της
χοληστερόλης,
στο
μεταβολισμό
της
χοληστερόλης και στην σύνθεση χολικού οξέος
[44, 45]. Απώλεια των υπεύθυνων βακτηρίων
για την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας
αλυσίδας λόγω ζύμωσης φυτικών ινών στο
πλαίσιο της νεφρικής δυσλειτουργίας ήταν ο
στόχος διατροφικών παρεμβάσεων πλούσιων
σε φυτικές ίνες. Αναστολή του TMAO με
ιωδομεθυλοχολίνη έχει επίσης ευνοϊκό
αποτέλεσμα όσο αφορά την νεφρική και
καρδιαγγειακή έκβαση σε υπερλιπιδαιμικά
ποντίκια που συνδυάστηκαν με σημαντικές
μειώσεις των επιπέδων χοληστερόλης [46].

ΛΙΠΙΔΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΧΝΝ
Την
τελευταία
δεκαετία,
έχουν
διεξαχθεί πολλές μελέτες με σκοπό την εύρεση
νέων βιοδεικτών ανίχνευσης της πρώιμης
βλάβης της νεφρικής λειτουργίας. Η
λιπιδομική μπορεί να οριστεί ως παγκόσμια
μελέτη των λιπιδίων και της βιολογικής τους
λειτουργίας εντός των ιστών. Εκτός από μια
αναλυτική περιγραφή των μεταβολών των
επιπέδων των λιποπρωτεϊνών σε ασθενείς με

ΧΝΝ, η λιπιδομική ανάλυση μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως βιοδείκτης
στη διάγνωση και την πρόγνωση των
νεφρικών παθήσεων αλλά αποκαλύπτοντας
και σημαντικές μεταβολές των λιπιδίων, που
μπορεί να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για
καρδιαγγειακή νόσο [47]. Σε μια μελέτη σε
ασθενείς με ΧΝΝ, οι Chen et al. μελέτησαν τις
αλλαγές στο λιπιδομικό προφίλ 180 ασθενών
με προχωρημένη ΧΝΝ και 120 υγιών
μαρτύρων και διαπίστωσαν ότι το ελεύθερο
λιπαρό οξύ, το γλυκερολιπίδιο, και τα επίπεδα
των γλυκεροφωσφολιπιδίων αυξήθηκαν στους
ασθενείς με ΧΝΝ σε σύγκριση με την ομάδα
ελέγχου επισημαίνοντας ότι τα επίπεδα
τριγλυκεριδίων είχαν θετική συσχέτιση με το
ελεύθερο λιπαρό οξύ, το γλυκερολιπίδιο και τα
επίπεδα των γλυκεροφωσφολιπιδίων, ενώ η
ολική χοληστερόλη και ο eGFR είχαν αρνητική
συσχέτιση με αυτά τα μοριακά επίπεδα. Η
μελέτη έδειξε επίσης ότι το μειωμένο eGFR
σχετίζεται με αυξημένο μεθυλοδεκανοϊκό οξύ
και 3-οξοοκταδεκανοϊκό οξύ, τα οποία είναι
και τα δύο κορεσμένα λιπαρά οξέα. Δεδομένου
ότι πιστεύεται ότι τα αυξημένα επίπεδα
ελεύθερων λιπαρών οξέων και κορεσμένων
λιπαρών οξέων μπορούν να αυξήσουν τον
κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο σε ασθενείς
με ΧΝΝ, αυτά τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα
θα μπορούσαν να είναι χρησιμοποιηθούν ως
βιοδείκτες σε ασθενείς με ΧΝΝ. Εκτός από
λιπαρά οξέα, η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι η
μείωση του eGFR συνδέεται επίσης με αύξηση
του LPC (24: 1) και μείωση των επιπέδων PC
(20: 2/24: 1), που είναι και τα δύο
γλυκεροφοσφωλιπίδια. Οι Reis et al.
επισήμαναν
ότι
φωσφαδυλοχολίνη,
πλασμενυλαιθανολαμίνη,
σουλφατίδη,
κεραμίδη,
και
τα
επίπεδα
θειικής
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χοληστερόλης μπορεί να μειωθούν όσο αφορά
την δομή της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με
ΧΝΝ, ενώ τα τριακυλογλυκερίδια και τα
επίπεδα Ν-ακυλταυρίνης μπορεί να αυξηθούν.
Επομένως, αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να
προκαλέσουν αθηροσκληρωτική νόσο, και
σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας παρόλο
που οι φλεγμονώδεις δείκτες και τα επίπεδα
οξειδωμένης
LDL
χοληστερόλης
είναι
φυσιολογικά [48].
Μια άλλη μελέτη που διεξήχθη σε
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου
που υποβάλλονταν σε
αιμοκάθαρση έδειξε επίσης, μεταβολές των
λιπιδίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης.
Οι De Gomez et al. βρήκαν ότι το παλμιτικό
οξύ και τα επίπεδα μονοακόρεστων οξέων
είναι
αυξημένα,
ενώ
τα
επίπεδα

πολυακόρεστων οξέων μειώνονται κατά την
παρακολούθηση εντός 18 μηνών. Στον 30ο
μήνα, τα επίπεδα στον ορό των παραπάνω
οξέων ήταν πολύ πιο έκδηλα [49]. Ως εκ
τούτου, πρόσφατες μελέτες τονίζουν τη
σημασία της λιπιδομικής ως νέου βιοδείκτη
για νεφρικές παθήσεις και την ανίχνευση της
απώλειας της νεφρικής λειτουργίας χωρίς
καμία καθυστέρηση. Ωστόσο, απαιτούνται
περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό
δειγμάτων.
Συμπερασματικά, η χρόνια νεφρική
νόσος, το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή
έχουν άμεση σχέση με τις διαταραχές του
λιπιδαιμικού προφίλ και την εμφάνιση
αθηροσκλήρωσης, γεγονός που επιβάλει την
καλύτερη γνώση αυτών των μεταβολών για
πρώιμη και έγκαιρη αντιμετώπιση τους.
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REVIEW

Disorders of lipids in chronic kidney disease: present and future. A
review
E. Chelioti, G. Christofilidis, E. Theodoropoulou
Department of Nephrology, Tzaneio General Hospital of Piraeus, Greece

ABSTRACT
Chronic kidney disease (CKD) is associated with dyslipidemia that includes high triglycerides, low HDLcholesterol, and modified lipoprotein synthesis. Cardiovascular disease is the leading cause of death in CKD,
especially in patients with end-stage renal disease. Therefore, treatments to reduce cardiovascular risk are
urgently needed in CKD. Therapeutic strategies in this patient population aim at controlling modifiable
cardiovascular risk factors, including dyslipidemia. The aim of the present review is the effect of renal
impairment, oxidative stress and inflammation on the lipid profile of patients with CKD.
Keywords: chronic kidney disease, dyslipidemia, oxidative stress and inflammation
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