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1.

โครงสรางและการจําแนกประเภทไลโปโปรตีน

1.1 โครงสรางของไลโปโปรตีน
ไลโปโปรตีน
เปนพลาสมาโปรตีนซึ่งประกอบดวยไขมัน
และสวนที่เปนโปรตีน
ที่เรียกวา
apolipoprotein
ไลโปโปรตีนมีหนาที่หลักในการขนสงไขมันตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะตางๆในรางกาย
นอกจากการขนสงไขมันแลว
ไลไปโปรตีนยังทําหนาที่ในการขนสงวิตามินที่ละลายในไขมันบางชนิดอีกดวย
อนึ่งในการขนสงไขมันในรางกายนั้น albumin จะทําหนาที่ขนสงกรดไขมันเสรีสายสั้นๆ สวนกรดไขมันเสรี
สายยาวจะถูกนําไปสังเคราะหเปน trigyceride และขนสงตามกระแสเลือดในรูปของไลโปโปรตีน
ไลโปโปรตีนสวนใหญ มีโครงสรางเปนทรงกลม (sphere) โดยสวนนอกที่เปนพื้นผิว (surface) ของอณู
เปน monolayer ซึ่งประกอบดวยโมเลกุลที่มีคุณสมบัติ hydrophilic ไดแก cholesterol, phospholipid และ
apolipoprotein ซึ่งเปน amphipathic molecule ในขณะที่ดานใน (core) ของอณู จะประกอบดวย triglyceride
และ choresteryl ester ซึ่งมีคุณสมบัติ hydrophobic ดังนั้นการจัดเรียงโมเลกุลของไขมันและโปรตีน
ขึ้นเปนอณูไลโปโปรตีน จึงเปนวิธีการที่รางกายใชในการขนสง triglyceride ซึ่งเปน hydrophobic molecule
ไปตามกระแสเลือด
นอกจากนี้อณูของไลโปโปรตีนยังประกอบไปดวยโปรตีนและเอนไซมที่เกี่ยวของกับ
เมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีน ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
อยางไรก็ตามไลโปโปรตีนที่พบในพลาสมามีความหลากหลายทั้งในดานขนาด,
ความหนาแนน,
การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟา ตลอดจนชนิดและสัดสวนของไขมันและโปรตีนที่เปนสวนประกอบ โดยพบวา
ไลโปโปรตีนในพลาสมา จะมีขนาดเสนผานศูนยกลางของอณูตั้งแต 10 ถึง 1200 นาโนเมตร
ดวยเหตุนี้จึงมีการจําแนกไลโปโปรตีนในพลาสมาออกเปนกลุมๆตามความหนาแนนของอณู
ดวยวิธี
ultracentrifugation
ซึ่งจะแยกไลโปโปรตีนตามอัตราการลอยตัวเมื่อถูกหมุนเหวี่ยงดวยความเร็วสูง
โดยอณูที่มีความหนาแนนนอยจะลอยขึ้นไปอยูดานบน
สวนอณูที่มีความหนาแนนสูงจะจมลงสูดานลาง
การจําแนกไลโปโปรตีนดวยวิธีการนี้ สามารถแยกไลโปโปรตีนออกไดเปน 4 ชนิด คือ chylomicron, very low
density lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL) และ high density lipoprotein (HDL)
(เรียงลําดับจาก อณูที่มีความหนาแนนต่ําสุดไปสูอณูที่มีความหนาแนนสูงสุด) นอกจากนี้ยังอาจจําแนกชนิด
ของไลโปโปรตีนตามการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟาไดอีกดวย โดยจะแบงออกไดเปน chylomicron, alpha
lipoprotein (ซึ่งไดแก HDL), beta lipoprotein (ไดแก LDL) และ pre-beta lipoprotein (ไดแก VLDL)
อนึ่งปริมาณและสัดสวนของ triglyceride ในอณูของไลโปโปรตีน จะมีความสัมพันธกับความหนาแนน
และ ขนาดของไลโปโปรตีน กลาวคือ ปริมาณ triglyceride ในอณูของไลโปโปรตีนที่สูงขึ้น จะสงผลใหสวน core
ของไลโปโปรตีนใหญขึ้น ขนาดของอณูไลโปโปรตีนจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ไลโปโปรตีนขนาดใหญ
ซึ่งมีปริมาณ triglyceride สูง จะมีปริมาณไขมันในสัดสวนมากกวาโปรตีน จึงทําใหไลโปโปรตีนนี้มี
ความหนาแนนต่ํา ในทางกลับกันไลโปโปรตีนที่มีปริมาณ triglyceride ต่ํา จะมีขนาดเล็ก และมีสัดสวนของ
ไขมันตอโปรตีนต่ํา ไลโปโปรตีนกลุมนี้จึงมีความหนาแนนสูง ดวยเหตุนี้ chylomicron จึงมีปริมาณ triglyceride
สูงที่สุด และมีขนาดใหญที่สุด ตามมาดวย VLDL และ LDL ตามลําดับ (โดยสัดสวนของ cholesterol
จะเพิ่มขึ้นตามลําดับ) สวน HDL จะมีปริมาณ triglyceride ต่ําที่สุด, มีขนาดเล็กที่สุด และมีความหนาแนน
นอยที่สุด (ตารางที่ 1)
2	
  

ตารางที่ 1

คุณสมบัติโดยทั่วไปของไลโปโปรตีนแตละชนิด
chylomicron
VLDL
ความหนาแนน (ก./ดล.)
<0.95
0.95-1.006
ขนาด (นาโนเมตร)
80-1200
30-80
การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟา
origin
pre-β-band
ปริมาณสัดสวนของ
- ไขมันรวม
98
89-96
- triglyceride
84
44-60
- total cholesterol
7
16-22
(% โดยน้ําหนัก)
ปริมาณสัดสวนของโปรตีน
2
4-11
(% โดยน้ําหนัก)

LDL
1.019-1.063
18-30
β-band

HDL
1.063-1.210
5-12
α1-band

77
11
62

50
3
19

23

50

ดัดแปลงจาก - Remaley AT, McNamara JR, Warnick GR. Lipids and lipoproteins. In: Bishop ML, Fody EP,
Schoeff L, eds. Clinical chemistry principles, procedures, correlations. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins,
2005: 282-313.
- Dominiczak MH. Lipoproteins and lipid transport. In: Baynes JW, Dominiczak MH, eds. Medical
biochemistry. 3rd ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2009: 219-236.

นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพ
ตลอดจนชนิดและสัดสวนของไขมันที่เปนสวนประกอบแลว
ไลโปโปรตีนแตละชนิดยังมีชนิดของ apolipoprotein ที่เปนองคประกอบหลักที่แตกตางกันอีกดวย เชน
apolipoprotein A (apo A) เปน apolipoprotein ชนิดหลักของ HDL ในขณะที่ apolipoprotien B100 (apo
B100) และ apolipoprotein B48 (apo B48) เปน apolipoprotein ชนิดหลักของ LDL และ chylomicron
ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2

สวนประกอบหลักของไลโปโปรตีนแตละชนิด
chylomicron
VLDL
LDL
สวนประกอบหลักของอณู
triglyceride
triglyceride
cholesteryl ester
จากอาหาร
ที่สังเคราะหในรางกาย
apolipoprotien ชนิดหลัก
B48 (A,C,E)
B100 (A,C,E)
B100

HDL
โปรตีน
AI, AII (C,E)

บทบาทหนาที่หลักของ apolipoprotein ในอณูของไลโปโปรตีนคือ การทําหนาที่เปนโครงของอณู
ไลโปโปรตีนเพื่อใหโมเลกุลของไขมันเขามาเติมในโครงสรางของอณู
โดยโมเลกุลของ
apolipoprotein
มีคุณสมบัติเปน amphipathic จึงสามารถใชกรดอะมิโนที่เปน hydrophobic ในการจับกับไขมัน
และจัดเรียงกรดอะมิโนชนิด hydrophilic ใหหันออกสูภายนอก อยางไรก็ตาม apolipoprotein แตละชนิดอาจมี
การจัดเรียงตัวบนอณูของไลโปโปรตีนที่ตางกันไป เชน apo B จะฝงอยูในโครงสรางอณู อยางแนนหนา สวน
apo C จะจับอยูกับโครงสรางอณูอยางหลวมๆ ทําใหสามารถเกิดการแลกเปลี่ยน โมเลกุลของ apolipoprotein
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ชนิดดังกลาวระหวางอณูไลโปโปรตีนไดงาย ดวยเหตุนี้จึงอาจสามารถแบง apolipoprotein ออกไดเปน 2
กลุมใหญๆ คือ apolipoprotein ที่ไมสามารถถูกแลกเปลี่ยนระหวางอณูได (เชน apo B) และ apolipoprotein
ที่สามารถถูกแลกเปลี่ยนไปมาระหวางอณูของไลโปโปรตีนได (เชน apo A, apo C, apo E)
นอกจากนี้ apolipoprotein ยังมีบทบาทหนาที่อื่นๆในอณูไลโปโปรตีนอีก กลาวคือ
- มีบทบาทตอปฏิสัมพันธระหวางอณูไลโปโปรตีนและ receptor ของไลโปโปรตีน โดยไลโปโปรตีนจะ
อาศัย apolipoprotein ในการจับกับ receptor ที่มีความจําเพาะ เชน apo B100 มีความจําเปนตอ LDL
receptor recognition, apo E มีบทบาทในการจับกับ receptor ของ remnant particle เปนตน
- การทําหนาที่เปนตัวกระตุนหรือตัวยับยั้งของเอนไซมที่เกี่ยวของในเมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีน ซึ่ง
จะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไปในหัวขอ สรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีน
1.2 Chylomicron
chylomicron เปนไลโปโปรตีนที่มีขนาดใหญที่สุดและมีความหนาแนนนอยที่สุด ถูกสังเคราะหขึ้นที่
ลําไสเล็ก ภายในอณูของ chylomicron สวนใหญประกอบไปดวยโมเลกุลของไขมัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
triglyceride ที่ไดมาจากอาหาร สวน apolipoprotien ชนิดหลักของไลโปโปรตีนชนิดนี้ คือ apo B48
บทบาทหนาที่หลักของ chylomicron คือ การขนสงไขมันจากอาหาร ไปยังตับและเนื้อเยื่อตางๆในรางกาย
อนึ่งโดยปกติ chylomicron
จะมีเวลากึ่งชีพเพียง 10 นาที
ดังนั้นจึงไมพบ chylomicron
ในเลือดคนปกติภายหลังการรับประทานอาหารมื้อสุดทายเกิน 12 ชม.
เนื่องจาก chylomicron มีขนาดอณูใหญ จึงเกิดการสะทอนแสง ทําใหพลาสมาที่มีปริมาณ chylomicron
สูงมีลักษณะขุนขาวได นอกจากนี้ chylomicron ยังมีน้ําหนักเบา ดังนั้นหากนําพลาสมาที่มี chylomicron
ในปริมาณสูงไปเก็บคางคืนที่ 4°ซ อณูของ chylomicron จะลอยไปอยูดานบนและกลายเปนครีมที่ผิวบนของ
พลาสมาได
1.3 Very-Low-Density-Lipoprotein (VLDL)
VLDL ถูกสังเคราะหโดยตับ เปนไลโปโปรตีนที่มีปริมาณ triglyceride เปนสวนประกอบสูงซึ่ง
สวนใหญจะเปน triglyceride ที่ไดจากภายในรางกาย (endogenous) บทบาทหนาที่หลักของ VLDL
จึงเปนการขนสง endogenous triglyceride ไปยังเนื่อเยื่อตางๆในรางกาย โดย apolipoprotien
ชนิดหลักของไลโปโปรตีนชนิดนี้ คือ apo B100 (apo B100 ถูกควบคุมการสังเคราะหดวยยีนเดียวกันกับ apo
B48 แต apo B48 เปนผลมาจาก tissue-specific mRNA editing ในลําไส ทําให mRNA ของ apo B48 ไมมี
LDL receptor binding domain)
อนึ่งพลาสมาที่มี VLDL สูง จะมีลักษณะขุนขาว จากการสะทอนแสงของอณู VLDL เชนเดียวกับ
chylomicron แต VLDL จะไมกลายเปนชั้นครีมที่ผิวบนของพลาสมา เนื่องจากอณูของ VLDL
มีความหนาแนนสูงกวา chylomicron
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1.4 Low-Density-Lipoprotein (LDL)
LDL เปนไลโปโปรตีนที่มี cholesteryl ester เปนองคประกอบในสัดสวนที่สูง ซึ่ง LDL จะกําเนิดมาจาก
VLDL ที่ถูกสลายไขมันภายในอณูออกไป อนึ่ง apo B100 เปน apolipoprotien ชนิดหลักของ LDL
เชนเดียวกับ VLDL โดย apo B100 จะมีบทบาทสําคัญในการนําอณู LDL เขาสูเซลลทาง LDL receptor ซึ่งจะ
ไดกลาวถึงตอไป ดังนั้นบทบาทหนาที่หลักของ LDL คือ การขนสง cholesterol ไปใหแกเซลลหรืออวัยวะตางๆ
ที่มี LDL receptor ไดแก ตับ, ตอมหมวกไต, กลามเนื้อ, ไต และ lymphocytes เปนตน อยางไรก็ตาม LDL
ยังมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ไดอีกดวย
1.5 High-Density-Lipoprotein (HDL)
HDL เปนไลโปโปรตีนที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีความหนาแนนมากที่สุดในกลุมไลโปโปรตีนทั้งหมด ทั้งยัง
เปนไลโปโปรตีนที่มีโปรตีนเปนสวนประกอบในสัดสวนที่สูงที่สุด อนึ่ง HDL ถูกสังเคราะหขึ้นที่ตับและลําไส โดย
เมื่อแรกสังเคราะห อณูของ HDL จะมีรูปรางแบน (disk-shaped) ซึ่งเรียกวา nascent HDL ตอมาอณูของ HDL
จะไดรับโมเลกุล cholesteryl ester จากเซลลตางๆ ซึ่งจะทําใหสวนใน (core) ของอณู HDL ขยายขนาด ขึ้น
จึงสงผลใหอณู HDL เปลี่ยนรูปรางไปเปนทรงกลม (spherical-shaped) (อานรายละเอียดในหัวขอ Reverse
cholesterol transport pathway) บทบาทหนาที่ที่สําคัญของ HDL คือ การขนสง cholesterol จากเซลลตางๆ
กลับเขาสูตับ
1.6 Lipoprotein a
Lipoprotein a หรือ Lp(a) เปนกลุมไลโปโปรตีนที่มีความหลากหลายในขนาดและความหนาแนน
ซึ่งสังเคราะหโดยตับ โดยทั่วไปไลโปโปรตีนกลุมนี้จะมีอณูและสวนประกอบคลายคลึงกับ LDL แตจะมี apo (a)
จับอยูกับ apo B100 ดวยพันธะ disulfide ซึ่งบางสวนของอณู Lp(a) จะมีลักษณะคลายกับ plasminogen
จึงเชื่อวา Lp(a) อาจมีฤทธิ์เปน competitive inhibitor ของ plasminogen นอกจากนี้ยังพบวาระดับของ
ไลโปโปรตีนชนิดนี้ยังมีความสัมพันธกับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอีกดวย
2.

สรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีน

บทบาทหนาที่หลักของไลโปโปรตีน คือการขนสงไขมันและ cholesterol ระหวางลําไส, ตับ และ
เซลลอื่นๆในรางกาย โดยอาศัย pathway ในการขนสงที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค, ที่มาของไขมัน
และอวัยวะที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 Exogenous pathway
เปนการขนสงไขมันจากอาหารไปยังเนื้อเยื่อไขมันและกลามเนื้อ เพื่อเก็บสะสมหรือสลายเปนพลังงาน
การขนสงไขมันดวย pathway นี้ เริ่มตนที่การดูดซึมไขมันในทางเดินอาหาร โดย triglyceride จะถูก
ยอยโดย pancreatic lipase ไดเปน monoglyceride, diglyceride, free fatty acid และ glycerol
ซึ่งจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลเยื่อบุลําไสเล็กในรูป micelle (โดยอาศัย bile acid) เมื่อถูกดูดซึมเขาสูลําไสแลว short	
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chain fatty acid จะผานเขาสูกระแสเลือดไดโดยตรง และจะถูกขนสงไปที่ตับโดย albumin สวน long-chain
fatty acid จะถูกเซลลเยื่อบุลําไสเล็กสังเคราะหกลับไปเปน triglyceride อีกครั้ง นอกจากนี้ retinol และ
cholesterol ในอาหาร จะถูก esterify ที่ลําไสเล็กไดเปน retinyl ester และ cholesteryl ester ตามลําดับ
triglyceride ในเซลลเยื่อบุลําไสเล็ก จะรวมกับ phospholipid, cholesteryl ester และ apo B48
โดยการทำงานของ microsomal triglyceride transfer protein (MTP) เกิดเปนอณู chylomicron
ซึ่งจะถูกสงจากลําไสเล็กทางน้ําเหลือง และเขาสูกระแสเลือดที่ thoracic duct โดย chylomicron จะไดรับ apo C
และ apo E จาก HDL ในกระแสเลือด ซึ่ง apo CII จะกระตุนการทํางานของ lipoprotein lipase (LPL)
ซึ่งเกาะอยูกับ proteoglycans บนผิวเซลล endothelium ของหลอดเลือดฝอยในอวัยวะตางๆ เชน
กลามเนื้อลาย, หัวใจ และเนื้อเยื่อไขมัน ทั้งนี้ LPL จะสลาย triglyceride ที่ core ของอณู chylomicron ไดเปน
free fatty acid ซึ่งจะถูกนําเขาสูเ ซลลกลามเนื้อและ adipocyte
การทํางานของ LPL ทําให chylomicron สูญเสีย triglyceride ที่ core ของอณู นอกจากนี้ apo C
ยังถูกสงจาก chylomicron กลับคืนไปให HDL ผลที่เกิดขึ้นทําใหอณูของไลโปโปรตีนมีขนาดเล็กลง โดยเรียก
อณูของไลโปโปรตีนในระยะนี้วา chylomicron remnant อยางไรก็ตามจะยังคงพบ apo E ที่อณูของ
chylomicron remnant อนึ่งการเปลี่ยนแปลงของอณูไลโปโปรตีนจาก chylomicron เปน chylomicron remnant
จะ expose apo E ที่ผิวของอณู chylomicron remnant ทําให chylomicron remnant ถูกนําเขาสูเซลลตับทาง
LDL receptor หรือ LDL receptor-related protein (LRP) ซึ่งตองอาศัย apo E ในกระบวนการเหลานี้
เนื่องจาก chylomicron จะถูกสลายโดย LPL ไดเปน chylomicron remnant
ซึ่งจะถูกนําเขาสูเซลลตับอยางรวดเร็ว chylomicron จึงมีคาครึ่งชีพสั้นกวา 1 ชั่วโมง ดวยเหตุนี้จะพบ
chylomicron ในพลาสมา เฉพาะหลังการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยพลาสมาจะมีลักษณะขาวขุน
คลายนม โดยทั่วไปจะไมพบ chylomicron ในพลาสมาหลังจากอดอาหารมากกวา 12 ชั่วโมง
ยกเวนในผูปวยที่มีความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของ chylomicron
2.2 Endogenous pathway
เปนกระบวนการในการขนสง triglyceride ที่เกิดขึ้นภายในรางกาย (endogenous triglyceride) จากตับ
ไปยังเซลลตางๆในรางกาย โดยแหลงที่มาของ triglyceride ในกระบวนการนี้จะมาจาก 1) de novo
lipogenesis (เชน triglyceride ที่สังเคราะหจากคารโบไฮเดรตในอาหาร) 2) triglyceride ที่สะสมอยูใน cytosol
ของเซลลตับ 3) fatty acid ที่ไดมาจากไลโปโปรตีนที่ถูกนําเขาสูตับ 4) free fatty acid ที่ถูกนําเขาสูตับ
โดยสัดสวนของ triglyceride ที่ไดจากแหลงตางๆ อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ metabolic state (fasting หรือ
feeding state) ของรางกายในขณะนั้น
ในกระบวนการนี้ triglyceride ในเซลลตับจะถูกนํามารวมกับ apo B100, phospholipid (เชน
phosphatidylcholine), cholesteryl ester และวิตามินอี โดยการทํางานของ microsomal triglyceride transfer
protein (MTP) เกิดเปนอณู VLDL ขึ้น โดยตับจะหลั่ง VLDL เขาสูกระแสเลือด ซึ่ง VLDL จะไดรับ apo C และ
apo E มาจาก HDL หลังจากนั้น triglyceride ที่ core ของอณู VLDL จะถูกสลายโดยฤทธิ์ของ LPL ซึ่งถูก
กระตุนโดย apo CII ทั้งนี้จะเห็นไดวา เมแทบอลิซึมของ VLDL เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ chylomicron
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หลังจาก VLDL สูญเสีย triglyceride ที่อยูใน core ของอณู จะมีการปลดปลอย apo C และ
phospholipid ใหกับ HDL หลังกระบวนการนี้อณูของ VLDL จะมีขนาดเล็กลง และมีสัดสวนของ cholesterol
เพิ่มขึ้น (กลาวคือ มี cholesterol ในสัดสวนใกลเคียงกับ triglyceride) โดยจะเรียกอณูไลโปโปรตีนที่เกิดขึ้นนี้วา
intermediate-density lipoprotein (IDL) ทั้งนี้พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของ IDL ที่เกิดขึ้น
จะถูกนําเขาสูเซลลตับทาง LDL receptor โดยอาศัย apo E (แมจะพบ apo E ที่อณู VLDL แต VLDL
ไมถูกนําเขาสูเซลลทาง LDL receptor เนื่องจาก apo E ที่อยูใ นไลโปโปรตีนชนิดนี้ไมอยูใน conformation
ที่เอื้อตอการเกิดปฏิสัมพันธระหวาง apo E และ LDL receptor) สําหรับอณู IDL ที่เหลือจะถูก hepatic
triglyceride lipase (HTGL) สลาย triglyceride เกือบทั้งหมดที่คงเหลืออยูในอณู นอกจากนี้ IDL ยังปลดปลอย
apolipoprotein ทุกชนิด นอกจาก apo B100 ออกจากอณูอีกดวย ผลที่เกิดขึ้น ทําให IDL เปลี่ยนสภาพไปเปน
LDL ซึ่งมีขนาดเล็กลง, มีสัดสวนของ cholesterol สูงขึ้น และประกอบดวย apolipoprotein เพียงชนิดเดียว คือ
apo B100
LDL สวนใหญจะถูกนําเขาสูเซลลตับทาง LDL receptor หรือ LRP โดยอาศัย apo B100 นอกจากนี้
LDL ยังอาจถูกนําเขาสูเซลลอื่นๆในรางกายทาง LDL receptor หรือ scavenger receptor B type I (SR-BI)
ไดอีกดวย อนึ่งพบวา LDL receptor มีความสัมพรรคตอ LDL นอยกวา IDL เนื่องจากอณูของ IDL
ประกอบดวย apo E หลายชุด และ apo B100 หนึ่งชุด ในขณะที่อณู LDL มีเพียง apo B100 หนึ่งชุดเทานั้น
ดวยเหตุนี้ LDL จึงคงอยูในพลาสมาเปนเวลายาวนานกวา IDL
เมื่อเขาสูเซลล LDL-LDL receptor complex จะถูกสลายโดยเอนไซมใน lysosome ได LDL receptor
กลับออกมาทําหนาที่ที่เยื่อหุมเซลล สวน cholesterol จะถูก esterify โดยเอนไซม ACAT (acyl-Co
A:cholesterol acyltransferase) ไดเปน cholesteryl ester สําหรับในเซลลตับ free cholesterol
บางสวนจะถูกนําไปสังเคราะหเปน bile acid โดยตับจะขับ bile acid และ free cholesterol ออกทางน้ําดี
โดยอาศัยโปรตีน ABCG5 และ ABCG8 ทั้งนี้พบวาประมาณรอยละ 50 ของ free cholesterol และ bile acid
เกือบทั้งหมดจะถูกดูดซึมกลับเขาสูรางกาย
โดยทั่วไปเซลลในรางกายสามารถสังเคราะห cholesterol ไดเอง แตในกรณีที่เซลลมี cholesterol
ไมเพียงพอ ก็สามารถนํา cholesterol จากภายนอกเขาสูเ ซลลไดโดยอาศัยไลโปโปรตีน (ในบางตํารา
อาจเรียกการนํา cholesterol จาก IDL หรือ LDL เขาสูเซลลอื่นๆนอกเหนือจากเซลลตับ วา overflow
pathway) อนึ่งการสังเคราะห cholesterol ของเซลลจะถูกควบคุมดวยปริมาณ free cholesterol
ที่ถูกปลดปลอยออกมาภายในเซลล โดยการควบคุมดังกลาวอาศัย SREBPs (sterol regulatory elementbinding proteins) ซึ่งเปน transcription factor ที่ควบคุมการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห LDL
receptor ตลอดจนเอนไซมในการสังเคราะห cholesterol เชน cholesterol 3-hydroxy-3-methyl glutaryl
coenzyme A synthase และ HMG Co A reductase
ทั้งนี้จะเห็นไดวา กระบวนการนี้นอกจากมีบทบาทในการขนสงไขมันจากตับไปยังเนื้อเยื่อตางๆแลว
ยังชวยในการกระจายหรือขนถาย cholesterol ไปทั่วรางกาย เพื่อใหเซลลใชในการสังเคราะหเยื่อหุมเซลลหรือ
steroid hormone ตอไป
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2.3 Reverse cholesterol transport
เปนกระบวนการในการขนสง cholesterol ในทิศทางที่ตรงขามกับ exogenous และ endogenous
pathway กลาวคือ จะขนสง cholesterol จากเนื้อเยื่อตางๆมาที่ตับ เพื่อกําจัด cholesterol ที่สะสมอยูในรางกาย
ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อเยื่อตางๆไมสามารถสลาย cholesterol ได
ในกระบวนการนี้ ตับและลําไสจะสังเคราะห apo AI ออกมา ซึ่งจะรวมกับ phospholipid
(สวนใหญอยูในรูป lecithin) ที่ปลดปลอยออกมาจากอณู VLDL ระหวางที่เกิด hydrolysis โดย LPL ไดเปน
nascent HDL (pre-β HDL) ที่มีลักษณะเปน discoid particle และมีปริมาณไขมันต่ํา เมื่อเขาสูกระแสเลือด
nascent HDL และ HDL จะไดรับ cholesterol จากเซลลอยางรวดเร็วผานทางวิธีการตางๆ กลาวคือ 1)
ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1) ซึ่งจะสง cholesterol และ phospholipid จากเซลลมายัง apo
AI 2) รับ cholesterol ผานทาง SR-BI 3) aqueous diffusion โดยรับ free cholesterol
ที่หลุดจากเซลลออกมาอยูใน extracellular fluid ทั้งนี้พบวา ABCA1 จะสงผาน cholesterol และ phospholipid
แบบ unidirectional จากเซลลไปยังไลโปโปรตีนที่มีไขมันต่ํา จึงนับเปนกลไกสําคัญในการสง cholesterol
จากเซลลไปยัง nascent HDL สวนการสงผาน cholesterol ผานกลไก diffusion หรือ SR-B1 เกิดขึ้นแบบ
bidirectional ระหวางเซลลและ phospholipid-containing acceptor โดยทิศทางสุทธิของการขนสงจะขึ้นอยูกับ
cholesterol gradient ซึ่งอาจมีบทบาทในการสง cholesterol ใหกับอณู HDL ที่เริ่ม mature แลว
นอกจากนี้พบวา mature HDL ยังสามารถรับ cholesterol จากเซลลตางๆทาง ABCG1 ไดอีกดวย
อนึ่งโมเลกุล cholesterol ที่ nascent HDL ไดรับมาจากเซลลจะถูก esterify โดย LCAT (lecithincholesterol acyltransferase) โดยการกระตุนของ apo AI กลายเปน cholesteryl ester
ซึ่งจะถูกเคลื่อนยายไปอยูใน core ของอณูไลโปโปรตีน ทําใหขนาดของอณูใหญขึ้น และเปลี่ยนรูปรางจาก
discoidal shape เปน spherical shape ซึ่งจะเรียกอณู HDL ในระยะนี้วา HDL3
บทบาทหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ HDL ไดแก การแลกเปลี่ยนไขมัน และ apolipoprotein
กับไลโปโปรตีนชนิดอื่นๆ กลาวคือ HDL3 จะสง cholesteryl ester ใหกับไลโปโปรตีนที่มี triglyceride สูง (เชน
VLDL หรือ chylomicron remnant) เพื่อแลกเปลี่ยนกับ triglyceride จากอณูไลโปโปรตีนดังกลาว ในอัตราสวน
1:1 โดยการแลกเปลี่ยนดังกลาวอาศัยการทํางานของโปรตีน CETP (cholesteryl ester transfer protein)
ผลที่เกิดขึ้นทําให cholesterol ที่ HDL ไดรับจากเซลล ถูกสงเขาสู VLDL-IDL-LDL pathway ซึ่ง cholesterol
สวนใหญจะสงไปยังตับทาง LDL receptor เพื่อกําจัดหรือขับออกนอกรางกายตอไป สําหรับ HDL3 นั้น
เมื่อไดรับ triglyceride เขาสูอณูแลว จะมีขนาดอณูใหญขึ้น โดยเรียกอณู HDL ในระยะนี้วา HDL2
นอกจากนี้ HDL ยังจะไดรับ apo C, apo E จาก chylomicron, VLDL และ IDL (หลังจาก triglyceride
ภายในอณูไลโปโปรตีนเหลานี้ถูกสลายโดย lipase ดังที่ไดกลาวมาแลว) ในระหวางที่เกิดการ mature ของอณู
HDL อีกดวย โดย apo C และ apo E บางสวนที่ HDL ไดรับ จะถูกสงไปใหอณู chylomicron และ VLDL
ที่ถูกสังเคราะหขึ้นใหม และหลั่งเขาสูกระแสเลือด
สําหรับอณู HDL2 ในกระแสเลือด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดทั้งสิ้น 3 วิธี คือ 1) triglyceride ในอณู
HDL2 จะถูกสลายโดย HTGL เมื่อ HDL2 สูญเสีย triglyceride ไป จะกลายสภาพเปน nascent HDL
กลับเขาสูกระแสเลือด เพื่อรับ cholesterol จากเซลลอีกครั้ง 2) HDL2 จะจับกับ SR-BI ที่ตับ โดย cholesteryl
ester ในอณูของ HDL2 จะถูกสงผานเขาสูตับ และไดอณู nascent HDL กลับเขาสูกระแสเลือด 3) อณู
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จะถูกนําเขาไปสลายในซลลตับผานทาง LDL receptor และ/หรือ LRP (ในกรณีที่อณู HDL มี apo E) หรือ
receptor อื่นๆ ซึ่งยังไมทราบแนชัด (สําหรับอณู HDL ที่ไมมี apo E)
ดังนั้น HDL และกลไก Reverse cholesterol transport จึงมีบทบาทสําคัญในการชวยลดการสะสมของ
cholesterol ในเซลลและเนื้อเยื่อตางๆของรางกาย ทั้งยังมีสวนชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
3.

บทบาทของไลโปโปรตีนในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) เปนภาวะที่มีการสะสมของไขมัน, แคลเซียม และ fibrin ในผนัง
ของหลอดเลือดแดง ทําใหหลอดเลือดแดงแข็ง, เกิดการตีบแคบและอุดตันในที่สุด หากการตีบตันเกิดขึ้นกับ
หลอดเลือดหัวใจอาจสงผลใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial
infarction) ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการเสียชีวิตได ความผิดปกติของไลโปโปรตีน โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ LDL
ในเลือดที่สูงกวาปกติ มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง โดยกลไกการเกิด
ภาวะดังกลาวเริ่มตนจากการที่เซลล endothelium ที่บุผนังหลอดเลือดไดรับความเสียหายจากผลของปจจัย
ตางๆ เชน การสูบบุหรี่, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ทําใหเซลลมี permeability เพิ่มขึ้น และสงผลให
ไลโปโปรตีนที่มีขนาดเล็ก เชน LDL ผานจากกระแสเลือด เขาไปสะสมอยูในชั้น intima ของผนังหลอดเลือด
อณูของ LDL ในผนังหลอดเลือดจะถูกอ็อกซิไดสโดยอนุมูลอิสระไดเปน oxidized LDL ซึ่ง oxidized LDL
ที่เกิดขึ้นจะกระตุนให monocyte ในกระแสเลือดเคลื่อนยายเขามาสูผนังหลอดเลือด และเปลี่ยนสภาพเปน
macrophage ทั้งนี้เอนไซมบางชนิดใน macrophage ยังอาจสงเสริมการเกิดอ็อกซิเดชั่นของ LDL
ใหเกิดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ macrophage จะนํา oxidized LDL ที่สะสมอยูในผนังหลอดเลือดเขาสูเซลลทาง
scavenger receptor อยางตอเนื่อง เนื่องจาก scavenger receptor ไมมีกลไก feedback inhibition
และเซลลทั่วไปไมสามารถนํา oxidized LDL เขาสูเซลลทาง LDL receptor ได สงผลใหเกิดการสะสมของไขมัน
จํานวนมากภายในเซลล ซึ่งจะเรียก macrophage ที่มีไขมันสะสมอยูในเซลลในปริมาณมากนี้วา foam cell
foam cell ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเซลลบุหลอดเลือด จะหลั่ง cytokine และ inflammatory mediator
ออกมาหลายชนิด ซึ่งจะออกฤทธิ์กระตุนใหเซลลกลามเนื้อเรียบในผนังหลอดเลือดเพิ่มจํานวน และสังเคราะห
ค็อลลาเจนเพิ่มขึ้น เกิดเปนโครงสราง cap ที่คลุมสวนที่เปนไขมันเอาไว พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นทําให
เกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือด และรูของหลอดเลือดตีบแคบลงในที่สุด โดยจะเรียกสวนของหลอดเลือดที่มี
การหนาตัวนี้วา atheroma หรือ atherosclerotic plaque อนึ่งผลของการตีบแคบของรูหลอดเลือดอาจมีผลให
มีการขาดเลือดของเนื้อเยื่อที่ไดรับเลือดจากหลอดเลือดเสนนั้น นอกจากนี้หาก atheroma เกิดการฉีกขาด
จะเกิดการกระตุนการสรางลิ่มเลือด ซึ่งจะนําไปสูการอุดตันของหลอดเลือดอยางเฉียบพลันไดในที่สุด
4.

คาปกติของระดับไขมันในอณูไลโปโปรตีนในเลือด

National Cholesterol Education Program (NCEP) โดย National Institute of Health (NIH)
สหรัฐอเมริกา ไดออกขอแนะนําเกี่ยวกับการตรวจวัด, ประเมินและรักษาภาวะที่รางกายมีระดับ cholesterol
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ในเลือดสูง โดยไดมีการคําแนะนําลาสุดคือ Third Report of the National Cholesterol Education Program
(NCEP) Expert Panel on National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) ในป พ.ศ.
2544 ซึ่งไดจําแนกระดับ cholesterol รวม (total cholesterol), ระดับ cholesterol ที่เปนสวนประกอบในอณู
ไลโปโปรตีนชนิดตางๆ และระดับ triglyceride ในเลือด ออกเปนกลุมๆ ดังที่สรุปในตารางที่ 3
ตารางที่ 3

การจําแนกระดับ cholesterol และ ในเลือด ตามรายงานของ NCEP
ระดับในเลือด (mg/dL)
Total cholesterol
(ปริมาณ cholesterol ทั้งหมดในเลือด)
<200
Desirable
200-239
Borderline High
>240
High
LDL cholesterol
(ปริมาณ cholesterol ในอณู LDL)
<100
100-129
130-159
160-189
≥190

Optimal
Above Optimal/Near Optimal
Borderline High
High
Very High

HDL cholesterol
(ปริมาณ cholesterol ในอณู HDL)
<40
≥60

Low
High

Triglyceride
<150
150-199
200-499
≥500

Normal
Borderline High
High
Very High

ดัดแปลงจาก National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in
Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002 Dec 17;106(25):3143-421.
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สําหรับระดับ cholesterol รวม (total cholesterol) ในเลือด เปนปริมาณรวมของ cholesterol ในอณู
LDL, HDL และ VLDL สวนระดับ LDL cholesterol นั้น นอกจากจะสามารถวิเคราะหคาในเลือดไดโดยตรงแลว
ยังประมาณคาไดโดยใช Friedewald formula ดังที่แสดง
LDL  cholesterol = Total  cholesterol − HDL  cholesterol −   

หมายเหตุ
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จะมีคาใกลเคียงกับระดับ VLDL cholesterol

การใช Friedewald formula ในการคํานวณระดับ LDL cholesterol จะไมมคี วามถูกตอง
แมนยํา หากมีระดับ triglyceride ในเลือด มากกวา 400 mg/dL
สําหรับแนวทางการรักษาผูปวยที่มีระดับ cholesterol หรือ triglyceride ในเลือดสูง ตลอดจน
การประเมินความเสี่ยงของผูปวยตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนั้น นักศึกษาจะไดศึกษาในชั้นคลินิกตอไป
5.

ความผิดปกติของไลโปโปรตีนในเลือด

กลไกการเกิดความผิดปกติของไลโปโปรตีนในเลือดอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ความผิดปกติใน
การสังเคราะห, ขนสง หรือสลายไลโปโปรตีน เปนตน โดยทั่วไปอาจจําแนกความผิดปกติของไลโปโปรตีน
ในเลือด ออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก
- hypolipoproteinemia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับไลโปโปรตีนในเลือดต่ํากวาปกติ
- hyperlipoproteinemia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับไลโปโปรตีนในเลือดสูงกวาปกติ ซึ่งอาจแบงออก
ไดเปน 2 กลุมยอย คือ
 primary hyperlipoproteinemia
เปนภาวะที่เปนผลมาจากความผิดปกติของ
เมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีนโดยตรง ซึ่งมักเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
 secondary hyperlipoproteinemia เปนภาวะที่ระดับไลโปโปรตีนในเลือดสูงขึ้นจากผลของ
โรค, ภาวะความผิดปกติ หรือยา
อนึ่งการเกิดความผิดปกติของระดับไลโปโปรตีน จะสงผลใหระดับไขมันในเลือดมีความผิดปกติตามไป
ดวย ซึ่งจะเรียกภาวะที่รางกายมีระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกตินี้วา dyslipidemia โดยชนิดของไขมันที่มีระดับ
ที่ผิดปกติ อาจเปน cholesterol และ/หรือ triglyceride ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไลโปโปรตีนที่มีความผิดปกติใน
รางกาย ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยสังเขปตอไป อยางไรก็ตาม จะกลาวถึงเฉพาะ hyperlipoproteinemia เนื่องจาก
hypolipoproteinemia เปนภาวะที่พบไมบอยและมีความสําคัญทางคลินิกคอนขางนอย
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5.1 Primary hyperlipoproteinemia
primary hyperlipoproteinemia ประกอบดวยความผิดปกติตางๆอีกหลายภาวะ ซึ่งอาจสามารถจําแนก
ไดโดยหลายวิธี เชน จําแนกตาม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล, ชนิดของไขมันที่มีระดับผิดปกติใน
เลือด, ลักษณะทางคลินิก เปนตน ในที่นี้จะขอยกตัวอยางของ primary hyperlipoproteinemia
ตามชนิดของไขมันที่มีระดับผิดปกติ เนื่องจากเปนวิธีที่งายตอการทําความเขาใจ โดยอาจจําแนก primary
hyperlipoproteinemia ออกเปนกลุมๆไดดังนี้
- กลุมความผิดปกติที่สงผลใหระดับ cholesterol ในเลือดสูงกวาปกติ
- กลุมความผิดปกติที่สงผลใหระดับ trigyceride ในเลือดสูงกวาปกติ
- กลุมความผิดปกติที่สงผลใหระดับ cholesterol และ trigyceride ในเลือดสูงกวาปกติ
Hypercholesterolemia
hypercholesterolemia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับ cholesterol ในเลือดสูงกวาปกติ โดย primary
hyperlipoproteinemia ที่สงผลใหเกิด hypercholesterolemia จะเปนกลุมภาวะที่มีความผิดปกติของ
เมแทบอลิซึมของ LDL (ซึ่งมี cholesterol เปนสวนประกอบหลัก) เชน
- Familial hypercholesterolemia เกิดจากการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห LDL
receptor สงผลใหปริมาณ LDL receptor ที่ผิวเซลลลดลง
- Familial defective apo B100 เกิดจากการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห apo B100
สงผลใหเกิดความผิดปกติของ LDL ในการจับกับ LDL receptor ที่ผิวเซลล
- Autosomal recessive hypercholesterolemia เกิดจากการกลายพันธุของยีนที่สงผลใหเกิดความ
ผิดปกติในกระบวนการนํา LDL receptor เขาสูเซลล (LDL receptor-mediated endocytosis)
ทั้งนีจ้ ะเห็นวาความผิดปกติขางตน ลวนแตสงผลกระทบตอการนําอณู LDL เขาสูเซลล สงผลให
รางกายมีระดับ LDL ตลอดจน cholesterol ในเลือดสูงกวาปกติ ตามมาในที่สุด ซึ่งหากรางกายมีระดับ
cholesterol สูงกวาปกติเปนอยางมาก อาจมีการสะสมของไขมันที่บริเวณตางๆของรางกายจนสามารถสังเกต
ดวยตาเปลาได เชน ที่เปลือกตา (xanthelasma), tendon (tendon xanthoma), กระจกตา (corneal arcus)
เปนตน ในรายที่โรคมีความรุนแรง อาจสงผลใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกอนวัยอันควร โดยเฉพาะในผูปวย
Familial hypercholesterolemia ซึ่งอาจมีภาวะหัวใจขาดเลือดตั้งแตชวงวัยรุนได
Hypertriglyceridemia
hypertriglyceridemia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับ triglyceride ในเลือดสูงกวาปกติ โดย primary
hyperlipoproteinemia ที่สงผลใหเกิด hypertriglyceridemia จะเปนกลุมภาวะที่มีความผิดปกติของ
เมแทบอลิซึมของ chylomicron หรือ VLDL (ซึ่งมี triglyceride เปนสวนประกอบหลัก) เชน
- Familial chylomicronemia เกิดจากภาวะพรองเอนไซม lipoprotein lipase (Lipoprotein lipase
deficiency) หรือโปรตีน apo CII (Familial apolipoprotein C-II deficiency) สงผลใหเกิดความ
บกพรองในการสลาย triglyceride ในอณู chylomicron และ VLDL ทําใหรางกายมีระดับของ
ไลโปโปรตีนทั้งสองชนิด ตลอดจน triglyceride ในเลือดสูงกวาปกติ ตามมาในที่สุด
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- Familial hypertriglyceridemia เปนภาวะที่มีระดับ VLDL และ triglyceride ในเลือดสูงกวาปกติ
ซึ่งมีการถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant โดยยังไมทราบสาเหตุการเกิด
ความผิดปกติที่แนชัด แตพบวาในผูปวยบางรายจะมีการสังเคราะห VLDL เพิ่มขึ้น และ/หรือ
มีความผิดปกติในการสลาย VLDL
อนึ่งในภาวะที่รางกายมีระดับ triglyceride ในเลือดสูงกวาปกติเปนอยางมาก อาจเกิดการสะสมของ
ไขมันในชั้นผิวหนัง เกิดเปน eruptive xanthoma ในผูปวยบางรายอาจเกิดภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลันได
นอกจากนี้ระดับ triglyceride ในเลือดทีส่ ูงกวาปกติเปนอยางมาก จะสงผลใหซีรั่มหรือพลาสมาในระยะอดอาหาร
ของผูปวยมีลักษณะขุนขาวคลายนม (milky serum,	
   lactescent serum หรือ lipemia) ซึ่งเปนผลมาจาก
ไลโปโปรตีนชนิดที่มี triglyceride เปนสวนประกอบหลัก ไมวาจะเปน chylomicron หรือ VLDL ก็ตาม
ทั้งนี้จะสามารถระบุชนิดของไลโปโปรตีนที่เปนสาเหตุไดโดยการทํา electrophoresis นอกจากนี้ยังอาจนํา
พลาสมาไปเก็บคางคืนที่ 4°ซ (standing plasma test) โดยพลาสมาที่มี chylomicron สูงผิดปกติ
จะเกิดการแยกชั้นเปนชั้นครีมหนาอยูดานบนและสวนลางมีลักษณะใสหลังจากที่ตั้งทิ้งไวคางคืน
ในขณะที่
พลาสมาที่มี VLDL สูงผิดปกติ จะยังคงมีลักษณะขุนขาวโดยไมเกิดการแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไวคางคืน
Combined hyperlipidemia
combined hyperlipidemia คือ ภาวะที่รางกายมีระดับ triglyceride และ cholesterol ในเลือดสูงกวา
ปกติ โดยตัวอยางของ primary hyperlipoproteinemia ที่สงผลใหเกิด combined hyperlipidemia เชน
- Familial dysbetaipoproteinemia เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมในลําดับเบสของยีนที่
ควบคุมการสังเคราะห apo E ทําใหเกิด isoform ของ apo E ที่มีความสัมพรรคตอ LDL receptor
ต่ํา สงผลใหมีการคั่งของ IDL และ chylomicron remnant ในเลือด เนื่องจากไลโปโปรตีน
ทั้งสองชนิดถูกนําเขาสูเซลลตับไดนอยลง ทั้งนี้อณูของ IDL และ chylomicron remnant มี
cholesterol และ triglyceride เปนสวนประกอบในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหผูปว ยมีระดับ
ไขมันทั้งสองชนิดในเลือดสูงกวาปกติ
การจำแนกภาวะ primary hyperlipoproteinemia
การจำแนกภาวะ primary hyperlipoproteinemia ที่ใชกันคอนขางแพรหลาย คือ Fredrickson
classification ซึ่งจําแนก primary hyperlipoproteinemia ออกเปน ประเภท ดังที่สรุปในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4

การจำแนกประเภท primary hyperlipoproteinemia ตาม Fredrickson classification
ประเภทของ primary hyperlipoproteinemia
I
IIa
IIb
III
IV
V
ชนิดของไลโปโปรตีน chylomicron
LDL
VLDL chylomicron,
LDL,
chylomicron
ที่มีระดับผิดปกติ
VLDL
remnant,
VLDL
IDL
ระดับ cholesterol
ในเลือด

ปกติ/é

ééé

ééé

éé

ปกติ/é

é

ระดับ triglyceride
ในเลือด

ééé

ปกติ

é

éé

ééé

ééé

ความผิดปกติใน
ระดับโมเลกุล

LPL/
apo CII

LDL
receptor/
apo B100

unknown

apo E

unknown

unknown

lactescent
(คลายนม)

ใส

ใส/
ขุนเล็กนอย

ขุน

ขุน

lactescent
(คลายนม)

ลักษณะของพลาสมา

ดัดแปลงจาก - Rader DJ, Hobbs HH. Disorders of lipoprotein metabolism. In: Jameson JL, ed. Harrison’s
endocrinology. New York: McGraw-Hill Professional, 2006: 333-354.
- นีโลบล เนื่องตัน. เคมีของเลือด. ใน: นีโลบล เนื่องตัน, บรรณาธิการ, ชีวเคมี. ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ฉบับพิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด, 2542: 575-649.

5.2 Secondary hyperlipoproteinemia
โรคและภาวะความผิดปกติตางๆของรางกาย ตลอดจนฤทธิ์ของยาหรือฮอรโมน อาจสงผลกระทบตอ
เมแทบอลิซึมของไลโปโปรตีน และทําใหระดับไลโปโปรตีนบางชนิดในเลือดสูงขึ้นตามมาได ยกตัวอยางเชน
- ในผูปวยโรคอวน รางกายจะมีการสังเคราะห triglyceride จากกรดไขมันเสรีโดยตับเพิ่มขึ้น
และไขมันที่สังเคราะหขึ้นจะถูกขนสงออกมาในกระแสเลือดในรูป VLDL
- ในโรคเบาหวาน เอนไซม lipoprotein lipase จะทํางานลดลง สงผลให chylomicron และ VLDL
ถูกสลายไดนอยลง
นอกจากนี้เนื้อเยื่อไขมันจะมีการปลดปลอยกรดไขมันเสรีออกมาเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกับการสังเคราะห VLDL ของตับที่เพิ่มขึ้น
- แอลกอฮอลจะสงผลใหตับหลั่ง VLDL ออกมาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น
- ฮอรโมนหลายชนิด เชน epinephrine, norepinephrine, growth hormone และ ACTH มีฤทธิ์
กระตุน hormone-sensitive lipase จึงทําใหระดับ triglyceride ในเลือดสูงขึ้น
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดปกติของไลโปโปรตีนในเลือดในแงของอาการและอาการแสดงทาง
คลินิก, การวินิจฉัย และการรักษานั้น นักศึกษาจะไดเรียนตอไปในชั้นคลินิก จึงไมขอกลาวถึงในที่นี้
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"True success is not the learning, but in its application to the benefit of mankind"
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