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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ανεπάρκεια LCAT (ακυλοτρανσφεράσης της λεκιθίνης –χοληστερόλης) είναι μία σπάνια 

πάθηση του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών και χαρακτηρίζεται κλινικά από θολερότητες του 

κερατοειδούς, που συνοδεύονται κάποιες φορές με νεφρική ανεπάρκεια και αιμολυτική αναιμία, 

και με σοβαρή μείωση της HDL χοληστερόλης στον βιοχημικό έλεγχο. Ο επιπολασμός της 

ανεπάρκειας της LCAT είναι άγνωστος. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί περίπου 125 

περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο . Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη, 

την Ιαπωνία και τον Καναδά. Η ηλικία εμφάνισης ποικίλει,  αλλά οι περισσότεροι ασθενείς 

διαγιγνώσκονται κατά την ενήλικη ζωή. Έχουν αναφερθεί δύο οικογενείς μορφές ανεπάρκειας 

LCAT: η οικογενής ανεπάρκεια -LCAT (FLD , δείτε αυτόν τον όρο ) που χαρακτηρίζεται από 

θολερότητες του κερατοειδούς, αναιμία και νεφρική ανεπάρκεια, και η νόσος ‘fish-eye’ (FED , 

δείτε αυτόν τον όρο ), που χαρακτηρίζεται από θολερότητα του κερατοειδούς και μερικές φορές 

αθηροσκλήρωση . Η ανεπάρκεια LCAT προκαλείται από ανεπάρκεια ή απουσία της καταλυτικής 

δραστικότητας του ενζύμου LCAT, που καταλύει τον σχηματισμό των εστέρων της χοληστερόλης 

στις λιποπρωτεΐνες και κωδικοποιείται από το γονίδιο LCAT  (16q22.1). Πιστεύεται  ότι η 

συσσώρευση της μη εστεροποιημένης χοληστερόλης στο σώμα, π.χ. στον κερατοειδή, τα 

ερυθροκύτταρα και τους νεφρούς, προκαλεί τις κλινικές εκδηλώσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν 

ταυτοποιηθεί περισσότερες από 85 μεταλλάξεις στο γονίδιο LCAT. Η ανεπάρκεια 

LCATκληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία 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. 

 

 

 


