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:: Η Νόσος Κατακράτησης Χυλομικρών (CRD) 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA71 

 

ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Η Νόσος Κατακράτησης Χυλομικρών (CRD) είναι ένας τύπος οικογενούς υποχοληστεριναιμίας 

που χαρακτηρίζεται από υποθρεψία,ανεπαρκή ανάπτυξη, ανεπάρκεια βιταμίνης Ε και ηπατικές, 

νευρολογικές και οφθαλμολογικές επιπλοκές. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περίπου 55 

περιπτώσεις. Η Νόσος Κατακράτησης Χυλομικρών εκδηλώνεται στην βρεφική  ή την πρώιμη 

παιδική ηλικία. Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνονται: παθολογικό λιπιδαιμικό 

προφίλ, η ανεπαρκής ανάπτυξη, η χρόνια διάρροια λόγω δυσαπορόφησης , οι έμετοι και ο 

μετεωρισμός  στην πρώιμη βρεφική ηλικία (1-6 μηνών), και ανεπάρκεια βιταμίνης Ε. Έχουν 

επίσης περιγραφεί μυοκαρδιοπάθεια και μυϊκές εκδηλώσεις. Η ανεπάρκεια των απαραίτητων 

λιπαρών οξέων (EFA) είναι ιδιαίτερα σοβαρή νωρίς στη ζωή. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί 

πτωχή επιμετάλλωση και καθυστέρηση στην  ωρίμανση των οστών. Η ηπατική στεάτωση είναι 

συχνή ενώ σε περίπου 20% των ασθενών με CRD έχει αναφερθεί ότι εμφανίζεται ηπατομεγαλία. 

Οι νευρολογικές επιπλοκές (απώλεια αντανακλαστικών, αταξία, μυοπάθεια, αισθητηριακή 

νευροπάθεια) και οι οφθαλμολογικές επιπλοκές (ήπιες ανωμαλίες της όρασης) είναι λιγότερο 

σοβαρές στην CRD από ό, τι σε άλλους τύπους οικογενών υποχοληστερολιναιμιών. Το γονίδιο 

<i> SAR1B </ i> έχει εντοπιστεί ως η αιτία της CRD. Έχουν περιγραφεί περισσότερες από 14 

διαφορετικές μεταλλάξεις σε περίπου 30 ασθενείς. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 

Sar1b, η οποία εμπλέκεται στη μεταφορά των χυλομικρών (μεταφορέων των λιπιδίων που 

προσλαμβάνονται από τη διατροφή) από το ενδοπλασματικό δίκτυο στη συσκευή Golgi. Οι 

μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό  έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση των κυστιδίων μεταφοράς 

των προ-χυλομικρών στο κυτταρόπλασμα των εντεροκυττάρων. Η γονοτύπηση αποκάλυψε ότι η 

νόσος Anderson και η CRD είναι στην πραγματικότητα η ίδια οντότητα. Η διάγνωση συχνά 

καθυστερεί, επειδή τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και η υποχοληστερολιναιμία μπορεί να 

αποδοθεί σε υποθρεψία, δευτερογενή της χρόνιας διάρροιας. Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό 

χρόνιας διάρροιας με δυσαπορρόφηση λίπους και το χαρακτηριστικό, παθολογικό λιπιδαιμικό 

προφίλ που περιλαμβάνει μείωση 50% της ολικής χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης (LDL-

C) και της HDL χοληστερόλης (HDL-C) με φυσιολογικά τριγλυκεριδία. Η ιστολογική εξέταση μετά 

από ενδοσκόπηση του άνω γαστρεντερολογικού σωλήνα αποκαλύπτει τη συσώρευση λιπιδίων 

στα εντερικά κύτταρα . Αυξημένα επίπεδα κινάσης της κρεατίνης (CK) σε ασθενείς με 

υποχοληστερολιναιμία μπορεί να υποδηλώνουν CRD. Ο καθορισμός των μεταλλάξεων του 

γονιδίου <i> SAR1B </ i> επιτυγχάνεται με την μελέτη του γονότυπου των πασχόντων. Ο 

έλεγχος του λιπιδαιμικό προφίλ των γονέων μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση. Η απουσία 

υποχοληστερολιναιμίας και στους δύο γονείς κάνει πιθανή τη διάγνωση CRD. Στο οικογενειακό 

ιστορικό των ασθενών με αυτή τη διαταραχή συχνά  παρατηρούνται γάμοι μεταξύ συγγενών. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την α-βήτα-λιποπρωτεϊναιμία και άλλες γενετικές 

υποχοληστερολαιμίες που χαρακτηρίζονται από μείωση της LDL-C, όπως η ομόζυγη 

υποβήταλιποπρωτεϊναιμία (HBL; Δείτε αυτούς τους όρους), και τις επίκτητες διαταραχές που 

συνδέονται με χαμηλά επίπεδα HDL-C. Η ασθένεια κληρονομείται με τον αυτοσωματικό 



 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net            2 

  

 

υπολειπόμενο χαρακτήτρα. Η παρακολούθηση των ασθενών θα πρέπει να επικεντρώνεται στον 

έλεγχο της   διατροφής , της ανάπτυξής και της συμόρφωσής στην θεραπεία. Η αντιμετώπιση  

θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των επιπλοκών (ήπατος, 

νευρομυϊκών,  αμφιβληστροειδούς και οστών). Ο έλεγχος της ανεπάρκειας της βιταμίνης Ε 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη των νευρολογικών επιπλοκών. Η θεραπεία 

περιλαμβάνει χορήγηση συμπληρωμάτων λιποδιαλυτών βιταμινών και μεγάλων ποσοτήτων 

βιταμίνης Ε. Η βιταμίνη Α, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Ε, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 

των οφθαλμολογικών επιπλοκών. Η έγκαιρη θεραπεία με βιταμίνη D καθιστά δυνατή την 

αποτροπή της οστεοπενίας. Ο έμετος, η διάρροια και ο μετεωρισμός  βελτιώνονται με δίαιτα 

χαμηλή σε λιπίδια μακράς αλύσου. Η διατροφική συμβουλευτική είναι απαραίτητη όχι μόνο για 

την παρακολούθηση της πρόσληψης λίπους και τη βελτίωση των συμπτωμάτων, αλλά και για 

την επαρκή πρόσληψη θερμίδων και EFA. Δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση αναφορικά με την 

μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών στην  ενήλικη ζωή. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


