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::  Hyperlipoproteinemia typu 3 
 
Orpha number: ORPHA 412 

 

Definicja choroby: 
 
Hiperlipoproteinemia typu 3 (HLP-hyperlipoproteinemia) jest rzadką postacią mieszanej hiperlipidemii, 
która charakteryzuje się wysokim stężeniem cholesterolu oraz trójglicerydów transportowanych poprzez 
lipoproteiny o pośredniej gęstości (IDLs intermediate density lipoproteins). Dodatkowo choroba wiąże się 
również z wysokim ryzykiem przedwczesnej miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. 

 
Epidemiologia: 
 
Częstość występowania schorzenia jest szacowana na 1:10 000 w ogólnej populacji. Częściej dotyczy 
mężczyzn (stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 2:1). Choroba bardzo rzadko ujawnia się w okresie 
młodzieńczym  i rzadko u kobiet w okresie premenopauzalnym. 

 
Opis kliniczny: 
 
Większość pacjentów zwykle nie zgłasza żadnych skarg. Objawy kliniczne, które mogą się ujawnić w 
okresie dorosłym to kępki żółte w obrębie powiek (żółtaki, xantoma powiek, xanthelasma), przejściowe 
kępki żółte dłoni (planar and xantomas) lub kępki żółte w kształcie guzków w okolicach łokci czy kolan. 
Obserwuje się również hepatomegalię, z tkliwością na ucisk. Stopniowo u pacjentów rozwija się 
miażdżyca, która postępuje prowadząc do chorób układu sercowo-naczyniowego przez ukończeniem 50 
roku życia (udar, choroba wieńcowa powikłana zawałem mięśnia sercowego, miażdżyca tętnic kończyn 
dolnych). 
 

 
Etiologia: 
 
Choroba jest spowodowana mutacjami w genie APOE (19q13.31), który koduje apolipoproteinę E, białko 
biorące udział w procesie komórkowego wychwytu lipoprotein bogatych w trójglicerydy (białka z grupy IDL 
zawierających w równych ilościach cholesterol i trójglicerydy). Obecność mutacji powoduje 
nagromadzenie remnantów lipoprotein w osoczu i ich gromadzenie w ścianie naczyń. U wielu pacjentów 
stwierdza się  dwie kopie  allelu „E2” genu APOE, co daje genotyp podatności na rozwój choroby. 
Czynniki, które mogą powodować nasilenie objawów choroby to czynniki dietetyczne (tłuszcze nasycone, 
cukier rafinowany, alkohol), metaboliczne (cukrzyca, zespół metaboliczny, niealkoholowe stłuszczenie 
wątroby, nefropatia) i hormonalne (niedoczynność tarczycy, zepół policystycznych jajników, ciąża). 
Dodatkowo do takich czynników należą również przewlekłe procesy zapalne, ksenobiotyki (leki obniżające 
odporność, retinoidy, antydepresanty) i inne geny–kofaktory (w tym wariantygenów APOA5, APOC3, 
LIPC, LPL). 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza oparta jest na stwierdzeniu nieprawidłowego profilu lipoproteinowego ze zwiększonym 
stężęniem na czczo całkowitego cholesterolu oraz trójglicerydów, obniżonego stężenia lipoprotein  o 
wysokiej gęstości (HDL<40mg/dL). Dodatkowo stosunek stężenia lipoprotein o bardzo niskiej gęstości 
(VLDL) do tójglicerydów wyższy niż 0.3 oraz obecność szerokiego prążka beta (beta-VLDL) w 
elektroforezie na żelu agarozowym świadczy o obecności białek IDL, są to nietypowe cechy badania 
surowicy na czczo. Badania genetyczne potwierdzają diagnozę. U młodych dorosłych objawy 
bezobjawowej miażdżycy można zaobserwować w badaniu obrazowym tętnic : zwiększona grubość 
intima-media tętnic szyjnych, płytki miażdżycowe w obrębie  tętnic szyjnych lub udowych, zwapnienia w 
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tętnicach wieńcowych jak również cechy bezobjawowego niedokrwienia mięśnia sercowego w teście 
wysiłkowym. 

 
Rozpoznanie różnicowe: 
 
W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić inne formy powodujących miażdżycę hiperlipidemii takich 
jak rodzinna hipercholesterolemia czy rodzinna hipertriglicerydemia (zob. te hasła). 

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
W większości przypadków związanych z genotypem „E2” genu APOE dziedziczenie jest pseudo-
dominujące lub warunkowo recesywne. Nosiciele  tego genotypu ujawniają objawy HLP typu 3 tylko w 
przypadku obecności innych czynników predysponujących takich jak czynniki metaboliczne czy inne 
genetyczne. U niektórych pacjentów obserwuje się takie rzadkie warianty genu APOE, gdzie 
wystarczająca jest mutacja w postaci heterozygotycznej by ujawniły się objawy choroby. W tych 
przypadkach dziedziczenie jest dominujące. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
W leczenie stosuje się dietę ubogą w tłuszcze nasycone, wysiłek fizyczny oraz leki obniżające stężenie 
lipidów (takie jak fibraty i statyny). Takie leczenie jest zwykle wystarczające by w ciągu kiku miesięcy  
uzyskać całkowita regresję objawów. W cięższych przypadkach można zaproponować bardziej  
intensywne leczenie, takie jak stosowanie inhibitorów białka PCSK9 (proprotein convertase subtilisin kexin 
type 9) lub białka MTP (microsomal triglyceride transfer portein) czy zabieg usuwania cząsteczek LDL z 
surowicy (LDL afereza). 

 
Rokowanie: 
 
Pacjenci nie leczeni mają w stosunku do ogólnej populacji od 5 do 10 razy większe ryzyko 
przedwczesnego lub powtórnego incydentu miążdżycowo-zakrzepowego.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


