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الشلك :1
يعد فرط كوليسرتول الدم العائيل
مرض ورايث
ميتد أثره عرب أجيال عديدة.

االبنة
غري مصابة

ما هو فرط كوليسرتول الدم العائيل؟
يعد فرط كوليسرتول الدم العائيل مرض ورايث حيدث نتيجة
طفرة جينية تنتقل من جيل إىل آخر مسببة ارتفاع مستويات
الكوليسرتول يف الدم (انظر الشلك  .)1ولكمة عائيل تعين
أنه يصيب العائالت ويف بعض األحيان ميكن تعقب أثره عرب
أجيال عديدة.

يعين فرط كوليسرتول الدم ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف
الدم .وكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة هو نوع
الكوليسرتول الذي يرتفع عند اإلصابة بفرط كوليسرتول الدم
العائيل .ينتقل كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة
عرب جمرى الدم ناق ً
ال الكوليسرتول من خلية إىل أخرى داخل
جمسك( .انظر الشلك  1.2و)3.4
3

يعد فرط كوليسرتول الدم العائيل أحد أكرث األمراض الوراثية
شيوع ًيا ،و ُيلد حوايل  1من لك  500خشص حول العامل خبلل جيين
يسبب هذا املرض .وإذا اكن أحد األبوين مريض بفرط كوليسرتول
الدم العائيل فهناك احمتالية بنسبة  50باملائة أن يصاب ابهنام أو
ابنهتام هبذا املرض.

يزيد فرط كوليسرتول الدم العائيل خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية وختتلف نسبة هذا اخلطر من عائلة ألخرى مكا
يتأثر مبستويات الكوليسرتول وعوامل وراثية أخرى ومنط احلياة
مثل (النظام الغذايئ ،والتدخني ،واألنشطة البدنية) واجلنس (أنىث
أو ذكر) .فالنساء اللوايت يعانني من فرط كوليسرتول الدم العائيل
يصنب بأمراض القلب واألوعية الدموية بعد حوايل عرش سنوات
مقارنة بالرجال .ويقلل العالج املبكر والسلمي خطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية بشلك ملحوظ.

هام
يعد فرط كوليسرتول الدم العائيل مرض ورايث حيدث يف العائالت ويسبب ارتفاع مستويات الكوليسرتول
خاصة كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة مكا يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية يف سن
مبكرة نسبيًا.

2

ما هو كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة؟

كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة هو جزئ يتنقل يف
جمرى الدم ناق ً
ال الكوليسرتول بطريقة فعالة من خلية إىل أخرى
داخل جمسك .ويعد الكوليسرتول مادة دهنية حيتاجها اجلسم
لبناء اخلاليا وصنع اهلرمونات واألمحاض الصفراوية يف الكبد.
(انظر الشلك )3.5

ولكن االرتفاع الزائد عن احلد لكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض
الكثافة غري حصي مفن املمكن أن يرتامك الكوليسرتول الزائد عىل
جدران األوعية الدموية مؤديًا إىل تضيقها وهذا ما يسبب تصلب
الرشايني .ويؤدي تصلب الرشايني إىل أمراض القلب واألوعية
الدموية (انظر اجلزء .)3
4

يك يصل الكوليسرتول إىل اخللية احملددة يوجد بروتني حمدد
يعرف بالصممي الحشمي الربوتيين ب يتصل جبزيء كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة ،يعمل هذا الربوتني جكرس بني
جزئ كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة وخاليا جمسك
اليت حتتوي عىل مستقبالت الربوتني الدهين منخفض الكثافة
(هذه املستقبالت يه اليت تحمس للخلية بالتعرف عىل كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة) .إذا حدث خلل يف مستقبالت
الربوتني الدهين أو يف الصممي الحشمي الربوتيين ب يرتفع
مستوى الكوليسرتول يف الدم وهذا ما حيدث يف فرط كوليسرتول
الدم العائيل.

هام
ينقل كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة عرب الدم إىل اخلاليا .وحيتاج اجلسم الكوليسرتول يف بناء اخلاليا
وصناعة اهلرمونات واألمحاض الصفراوية .ولكن بالرمغ من ذلك إذا زاد كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة
يف الدم عن احلد فإنه يرتامك عىل جدران األوعية الدموية وتعرف هذه الظاهرة بتصلب الرشايني.

ما يه أسباب فرط كوليسرتول الدم العائيل؟

3

حامض نووي

كروموسوم

مركز اخللية

خلية

امحلض النووي الذي يزيد طوله عن مرت واحد ،معبأ يف الكروموسومات .والكروموسومات معبأة يف نواة اخللية املوجودة داخل اخللية.

الشلك :2

حتدد اخلصائص اليت نرثها من آباءنا وفقًا لملعلومات املوجودة عىل
رشيط امحلض النووي .يرتتب امحلض النووي يف الكروموسومات
داخل نواة اخلاليا (انظر الشلك  .)2ويتألف تقريبًا من ثالثة باليني
وحدة بنائية تكون  25000مجموعة حمددة تشلك اجلينات.
وتعد اجلينات الشفرة اليت حتدد الصفات اجلسدية مثل لون

العينني والشعر مكا حتدد أيضًا العديد من األمراض .فإذا اختلفت
إحدى الوحدات البنائية داخل جني حمدد قد ينتج مرض ورايث.

فيف فرط كوليسرتول الدم العائيل حيدث اخللل يف جني شفرة
مستقبل الربوتني الدهين منخفض الكثافة ويقع هذا املستقبل
عىل اجلزء اخلاريج للخلية ومبكن اعتباره مكجس يلتقط جزيائت
كوليسرتول الربوتني منخفض الكثافة اليت حتتوي عىل الكوليسرتول
من الدم (الشلك  .)3يؤدي التغري يف جني مستقبل الربوتني الدهين
منخفض الكثافة إىل انتاج مستقبالت (جمسات) غري طبيعية ال
تستطيع التقاط الكوليسرتول منخفض الكثافة من الدم وهذا ما
يسبب فرط كوليسرتول الدم العائيل.
5

لقد ورث معظم مصابو فرط كوليسرتول الدم العائيل
صفة جني معيب للربوتني الدهين منخفض الكثافة من
أحد الوالدين وجني آخر سلمي من الوالد اآلخر؛ لذا يوجد
لدهيم تقريبًا  50باملائة فقط من مستقبالت (جمسات)
الربوتني الدهين منخفض الكثافة املوجودة عىل جدران اخلاليا
تعمل بشلك حصيح (انظر الشلك  .)4مما يعين أنه سيكون هناك
دامئًا فائض من كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة يرسي يف
الدم .وتمكن املشلكة أن هذا الكوليسرتول الفائض قد يرتسب عىل جدار
الوعاء الدموي.

بروتني دهين
منخفض الكثافة

مصمي الربوتني
الحشمي يب

مستقبل بروتني دهين
منخفض الكثافة

غشاء خلوي

الشلك :3

أحد أطراف مستقبل

الربوتني الدهين منخفض الكثافة يلتصق بغشاء اخللية

والطرف اآلخر يرتبط جبزيء كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
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بروتني دهين
منخفض الكثافة

خلية
غري طبيعية

بروتني دهين
منخفض الكثافة

خلية
طبيعية

الشلك :4

يف فرط كوليسرتول الدم العائيل

(اخللية غري الطبيعية) يستطيع عدد أقل

مستقبل بروتني دهين
منخفض الكثافة

جمرى الدم

من مستقبالت الربوتني الدهين منخفض

مستقبل بروتني دهين
منخفض الكثافة

اخللية
Cel

مستقبل بروتني دهين
منخفض الكثافة

الكثافة انتشال كوليسرتول الربوتني الدهين

منخفض الكثافة من الدم.
جزيء بروتني دهين
منخفض الكثافة

هام
حيدث فرط كوليسرتول الدم العائيل نتيجة خلل يف اجلني احملتوي عىل شفرة مستقبل الربوتني الدهين منخفض
الكثافة .ال يستطيع هذا املستقبل املعيب التقاط الكوليسرتول من الدم وإدخاله إىل اخللية فيرتسب هذا الكوليسرتول
الفائض عىل جدار الوعاء الدموي.

4

مىت جيب عليك التفكري يف فرط كوليسرتول الدم العائيل؟

يشتبه يف وجود فرط كوليسرتول الدم العائيل إذا اكن هناك تارخي عائيل لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية يف سن مبكرة نسبيًا.
إذا أصيب خشص ما دون سن امخلسني إىل الستني بنوبة قلبية قد يكون هذا بسبب ارتفاع مستوى
	الكوليسرتول يف الدم .جيب يف هذه احلالة إجراء حفص
الدهون الاكملة للك أفراد األرسة .حيدد حفص الدهون الاكملة
خمتلف أنواع الربوتينات الدهنية يف الدم (انظر الشلك )3.4
مثل الكوليسرتول اللكي ،وكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض
الكثافة ،وكوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع الكثافة ،والدهون
الثالثية.

	من املهم تخشيص فرط كوليسرتول الدم العائيل يف سن مبكرة
يف حالة اإلصابة به .ألن العالج يكون أكرث فاعلية لكام بدأ يف
أقرب وقت ممكن قبل أن يرتسب الكوليسرتول بشلك أكرث من
الالزم عىل جدار الوعاء الدموي.

7

هناك بعض العالمات اجلسدية (الشلك  )5اليت تزيد االشتباه
يف اإلصابة بفرط كوليسرتول الدم العائيل مثل مساكة أوتار اليد
أو الكعب.

الصفراء

الشلك :5

اللوحية الصفراء أو الورم األصفر ويه مناطق صفراء تظهر
حول العينني ولكن هذه العالمات ال تظهر دامئًا عىل مرىض فرط
كوليسرتول الدم العائيل.

اللوحيات

تمشل العالمات البدنية املرئية ملرض فرط كوليسرتول الدم العائيل زيادة مسك أربطة الكعب (غالبًا تالحظ لدى املراهقني) والرتسبات الصفراء
عىل اجللد حول العينني .وقد ُيرى أيضًا منحىن أبيض مرتسب للكوليسرتول عند حافة اجلزء امللون من العينني.

هام
يوجد اشتباه لإلصابة بفرط كوليسرتول الدم
العائيل لدى مرىض أمراض القلب واألوعية الدموية
صغار السن نسبي َا إىل جانب ارتفاع مستويات
الكوليسرتول يف الدم .جيب أن ُيرى حفص الدهون
الاكملة ألفراد أرسة الخشص املصاب .مكا يرتسب
الكوليسرتول الفائض عىل جدار الوعاء الدموي.
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5

كيف يخشص فرط كوليسرتول الدم العائيل؟

يعمتد تخشيص فرط كوليسرتول الدم العائيل عىل البحوث الوراثية.
تؤخذ عينة دم يك يمت عزل امحلض النووي من نواة خاليا الدم
البيضاء مث ُيفحص .ويخشص فرط كوليسرتول الدم العائيل عند
إجياد اخللل اجليين ملستقبل الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
أثناء الفحوصات الوراثية يفحص بانتظام لك جني ملستقبل للربوتني
الدهين منخفض الكثافة يف الكروموسوم  19لتحديد اخللل

واألخشاص الذين يوجد لدهيم هذا اجلني الورايث يكونوا مصابني
بفرط كوليسرتول الدم العائيل .ويوجد احمتالية خلطر اإلصابة بفرط
كوليسرتول الدم العائيل لألقارب املقربني للخشص املصاب اكآلباء
واألخوة واألبناء تصل إىل  50باملائة ولذا حفص أفراد العائلة أمر
بالغ األمهية للتخشيص املبكر.

هام
ُيخشص فرط كوليسرتول الدم العائيل بالبحوث الوراثية .وإذا وجد خلل جيين ملستقبل الربوتني الدهين منخفض الكثافة
يخشص الخشص باإلصابة بفرط كوليسرتول الدم العائيل وميكن تخشيص املرض مبكرًا بفحص األقارب املقربني.

6

إىل أي مدى ميكن تخشيص فرط كوليسرتول الدم العائيل مبكرًا؟

عادة يكون لدى مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل ارتفاع يف
الكوليسرتول اللكي وكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة منذ
الوالدة .لذا ميكن األخذ بعني االعتبار حفص امحلض النووي لألطفال
الذين ترتاوح أمعارمه بني  8إىل  12عامًا .ولقد اختري هذا العمر
املبكر لرضورة منع هؤالء األطفال من بدء التدخني .مكا أنه إذا أظهر
الفحص أن الطفل غري مصاب بفرط كوليسرتول الدم العائيل فلن
يصاب هبذا املرض يف معر الحق.

هام
قد يؤخذ بعني االعتبار حفص األطفال الذين
ترتاوح أمعارمه بني  8إىل  12عامًا يف
العائالت املخشصة بفرط كوليسرتول الدم
العائيل .هبذه الطريقة ميكن البدء مبكرًا بمنط
حياة حصية.
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اجلزء 2

العالج

1

كيف ميكن خفض كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة؟

القمية املسهتدفة لكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة يه أقل
من  1.8مليل مول للك لرت.
الطريقة  :1ضبط النظام الغذايئ.
الطريقة  :2األدوية.
يعد ضبط النظام الغذايئ هو أول طريقة خلفض مستويات الكوليسرتول
ولكن إذا مل تعمل بالقدر الاكيف جيب البدء بأخذ الدواء املناسب
وينطبق هذا عىل لك مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل .قد يقلل
ضبط النظام الغذايئ ارتفاع الكوليسرتول بنسبة  10إىل  15باملائة.
وهيدف العالج (بضبط النظام الغذايئ واألدوية) إىل خفض مستوى
الكوليسرتول عن معدل األخشاص الطبييع أي أقل من  1.8مليل
مول للك لرت لألخشاص البالغني .وقد يكون اهلدف لدى األخشاص
املعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية أو املصابني
هبا هو خفض مستوى الكوليسرتول إىل أقل من  1.4مليل مول
للك ليرت .فعندما يرث املصابون بفرط كوليسرتول الدم العائيل اخللل
اجليين من كال الوالدين لن توجد لدهيم أي مستقبالت عاملة للربوتني
الدهين منخفض الكثافة.
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كال من التغذية واألدوية أو مزجي بيهنام لن يكون اكفيًا خلفض
مستويات الكوليسرتول شديدة االرتفاع .ميكن خفض كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة يف هذه احلالة عن طريق إزالة
الكوليسرتول باستخدام تقنية تنظيف شبهية بغسيل اللكى.

هام
القمية املسهتدفة لكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض
الكثافة يه أقل من  1.8مليل مول للك لرت .باالعمتاد
عىل ضبط النظام الغذايئ ميكن خفض الكوليسرتول
بنسبة  10إىل  15باملائة .ولكن ضبط النظام الغذايئ
ليس اكفيًا ملرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل لذا جيب
اقرتانه باألدوية .ويف احلاالت الشديدة لفرط كوليسرتول
الدم العائيل يزال الكوليسرتول من الدم بوسيلة تنظيف
تشبه الغسيل اللكوي.

2

الطريقة  :1عالج فرط كوليسرتول الدم العائيل بالتدابري الغذائية

(أ) كيف يؤثر منط النظام الغذايئ عىل كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة؟
تنقسم الدهون يف الغذاء إىل دهون مشبعة وغري مشبعة .توجد
الدهون املشبعة يف املنتجات احليوانية مثل (منتجات اللحوم
واأللبان) ،واألنواع الصلبة من الزبد النبايت ومعظم الكعك،
والبسكويت ،واألطعمة الرسيعة ،واملقرمشات .تزيد هذه الدهون
املشبعة مستويات الكوليسرتول .بيمنا ختفض الدهون غري املشبعة
املوجودة يف اخلرضاوات ومنتجات األمساك كوليسرتول الربوتني
الدهين منخفض الكثافة أو ال تؤثر هيلع.
ُينصح املصابون بارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم بتناول القليل
من الكوليسرتول .ويوجد الكوليسرتول املوجود بالنظام الغذايئ يف
املنتجات احليوانية مثل صفار البيض ،والفول ،واللحوم ،ومنتجات
األلبان الدهنية مثل اجلنب والقشدة والزبدة.

أيضًا األمساك الدهنية وزيت كبد احلوت غنية باألمحاض الدهنية
أوميجا  3واليت هلا تأثري مفيد عىل الدورة الدموية ونظم القلب.
ختفض األوميجا  3مستويات الدهون الثالثية .ويك تضمن اسهتالك
قدر اكف من دهون األمساك جيب عليك تناول المسك عىل األقل
مرتني يف األسبوع كوجبة أساسية.
تسامه األلياف املوجودة يف احلبوب الاكملة والفاصوليا والبازالء
والفاكهة والتوت واخلضار يف التأثري بشلك مفيد عىل مستويات
الكوليسرتول .يستطيع بعض أنواع األلياف االرتباط بالكوليسرتول
داخل األمعاء وإخراجه من اجلسم مع الرباز فينخفض مستواه،
مكا تعد األطعمة الغنية باأللياف مصدر هام للفيتامينات واملعادن
ومضادات األكسدة.

(ب) ما نوع الغذاء؟
جيب أن يكون النظام الغذايئ ملرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل
متنوعًا ،ومتوازنًا ،وصديقًا للقلب .فاهلدف هو تقليل االسهتالك اللكي
للكوليسرتول والدهون تدرجييًا مع مضان اسهتالك نوع الدهون
الصحيح واألطعمة الغنية باأللياف ،والفواكه ،والتوت ،واخلرض .مكا
جيب تعمل العادات الغذائية السلمية يف سن مبكرة.

إن تبين عادات غذائية أخرى يستغرق وقتًا ،وغالبًا هشورًا أو أعوامًا
ويتطلب إرشاد منتظم من اختصايص تغذية أو طبيب.
ما يؤلك بانتظام هو ما هيم ولكن االحنراف أحيانًا عن النظام
الغذايئ املوىص به لن ينتج مستويات أعىل من الكوليسرتول.
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هام

مخسة إرشادات هامة لنظام غذايئ صديق للقلب:
• تناول مكيات أقل من الدهون خاصة الدهون املشبعة.
ً
بدال من املشبعة.
• تناول الدهون غري املشبعة
• تناول الفاكهة واخلرض واألطعمة الغنية باأللياف يوميًا.
• تناول مكيات أقل من األطعمة الغنية بالكوليسرتول.
• احلد من اسهتالك األطعمة واملرشوبات مرتفعة السكر والكحول.

3

 2الطريقة  :2استخدام األدوية

(أ) كيف تؤثر املنتجات الدوائية عىل كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة؟
تعمل األدوية اليت ختفض كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة
عن طريق زيادة عدد مستقبالته حىت ميكن امتصاص قدر أكرب من
كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة من الدم .وينبيغ أن
يقرتن ضبط النظام الغذايئ مع العالج باألدوية خلفض الكوليسرتول
بشلك اكف .توصف أنواع خمتلفة من األدوية هلذا الغرض ومن
املمكن استخدامها بشلك فردي أو يف مجموعة .مكا جيري تطوير
أدوية جديدة .ليس فقط مرىض فرط كوليسرتول الدم عائيل البالغون
مه من ميكن عالجهم ولكن من املستحسن إذا تقرر البدء يف العالج
بالستاتينات أو األدوية األخرى املخفضة للكوليسرتول يف مرحلة
الطفولة أن يمت ذلك يف سياق دراسة .وجيب أن يسمتر العالج مدى
احلياة لتحقيق حياة أطول وأكرث حصة.
تعمتد التوصيات ببدء العالج بالعقاقري يف البالغني واألطفال عىل
مستويات كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة والتارخي
العائيل ألمراض القلب واألوعية الدموية.
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(ب) ما يه األدوية اخلافضة لكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة وكيفية معلها؟
األدوية الرئيسية اليت تستخدم لعالج فرط كوليسرتول الدم العائيل
يه الستاتينات مثل سميفاستاتسن (زوكور) ،وأتورفاستاتني
(لبيتور) ،وبرافاستاتني (برافاكول) ،وفلوفاستاتني (ليسكول)،
وروزوفاستاتني (كريستور) .ميكن خفض كوليسرتول الربوتني
الدهين منخفض الكثافة بنسبة  65باملائة تقريبًا اعمتادًا عىل
الدواء واجلرعة .فالستاتينات تقلل إنتاج الكوليسرتول من اخلاليا
وملوازنة مستويات الكوليسرتول تزيد اخلاليا عدد مستقبالت
الكوليسرتول يك ميكن استخراج مكية أكرب من كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة من الدم مما خيفض مستوى
الكوليسرتول يف الدم.
قبل استخدام الستاتينات اكن يستخدم الريسني (كويسرتان).
والريسني هو مادة ترتبط بأمحاض الصفراوية وتعيق إعادة
امتصاصها من األمعاء إىل الكبد مث خترج معها يف الرباز.
وبالتايل يزيد امتصاص الكبد لكوليسرتول الربوتني الدهين
منخفض الكثافة من الدم إلنتاج أمحاض صفراوية جديدة لتعويض
األمحاض اليت فقدت .ويؤدي استخدام الريسني إىل تقليل
كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة بنسبة  15إىل 25
باملائة .وكوليسيفيالم (كوليستاجيل) هو اصدار جديد للريسني
(يف شلك أقراص) يستخدم حاليًا.

 20باملائة .ويوجد أيضًا أدوية جديدة لعالج ارتفاع لكوليسرتول
ومنع تصلب الرشايني ُتمسى مثبتات .PCSK9
متنع مثبطات  PCSK9تعطل مستقبالت الكوليسرتول .وبالتايل
يزال قدر أكرب من الكوليسرتول فينخفض مستوى كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
مثبطات ( PCSK9برولوينت وريباثا) يه مضادات حيوية برشية
وميكن أخذها عن طريق احلقن لك أسبوعني أو أربعة أسابيع.
وهناك قواعد الستخدام وسداد تاكليف هذه املنتجات.
وينبيغ االسمترار يف تنظمي العادات الغذائية بعد البدء يف العالج
باألدوية .مفرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل الذين يتناولون
األدوية ويتبعون قواعد غذائية جيب علهيم االسمترار علهيا مدى
احلياة .وجيب إجراء حفص الدهون الاكملة يف بداية العالج
وينصح بفحص الدهون الاكملة مرتني سنويًا يف حالة حتقيق
اهلدف من العالج.

يثبط دواء إيزيتميب (ايزيرتول) امتصاص الكوليسرتول من
األمعاء سواء اكن من الغذاء أو من الكبد .وإيزيتميب ميكنه خفض
الكوليسرتول بنسبة حوايل  20باملائة .ستريوالت اخلرض املوجودة
عىل سبيل املثال يف الزبد النبايت يه مثبطات التقاط كوليسرتول
طبيعية .تستطيع ستريوالت اخلرض تقليل امتصاص الكوليسرتول
من األمعاء واستخدام القدر الصحيح من ستريوالت اخلرض
تقليل الكوليسرتول بنسبة  10باملائة .مكا يوفر محض النيكوتني
(نيديوس وأولبيتام) طريقة خلفض الكوليسرتول بنسبة تصل إىل
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هام
تمشل األدوية املستخدمة يف عالج فرط كوليسرتول الدم العائيل الستاتينات ،والريسني ،ومثبطات الكوليسرتول،
ومحض النيكوتني ،ومجموعة املثبطات اجلديدة ( .PCSK9الشلك  .)6قد يعاجلك طبيبك بأحد أنواع هذه األدوية أو
أكرث من نوع .وينبيغ االسمترار يف العالج باألدوية ومنط حياة
متنع مثبطات  PCSK-9تعطل
حصي والعادات الغذائية صديقة القلب مدى احلياة .إذا اخنفض كوليسرتول الربوتني
مستقبالت الكوليسرتول .وبالتايل
الدهين بقدر اكف سيقل ترسب الكوليسرتول يف األوعية الدموية وحول العينني واألوتار.
يزال قدر أكرب من الكوليسرتول

فينخفض مستوى كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة.

إنتاج
اخللية من
productie
الكوليسرتولvan
cellen

Eigen

بروتني
Cholesterol
الكوليسرتول من
دهين منخفض الكثافة

الكوليسرتول
Cholesterol

Darmen
األمعاء

بدون عالج
Normale
situatie

وضع عدة عالجات دوائية
لقدرة اخللية عىل انتاج الكوليسرتول
وامتصاص الكوليسرتول من األمعاء.
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Cholesterolمن
الكوليسرتول
بروتني دهين
منخفض الكثافة

Cholesterol
الكوليسرتول

Cholesterol
الكوليسرتول

Galzuren
الصفراوية
األمحاض

الشلك :6

من
الكوليسرتول
Cholesterol
بروتني دهين
منخفض الكثافة

إنتاج Eigen
اخللية من
productie
الكوليسرتولvan
cellen

إنتاج
اخللية من
productie
الكوليسرتولvan
cellen

Eigen

Galzuren
الصفراوية
األمحاض

Darmen
األمعاء

Met
مع statine
الستاتينات

الكوليسرتول من
بروتني دهين
Cholesterol
منخفض الكثافة

إنتاج Eigen
اخللية من
productie
الكوليسرتولvan
cellen

الكوليسرتول
Cholesterol

Galzuren
الصفراوية
األمحاض

Galzuren
الصفراوية
األمحاض

Darmen
األمعاء

الريسنيMet
ezetimibe
مع

Darmen
األمعاء

Met
PCSK-9
remmer
PCSK-9i
مثبطات
مع

Belemmering
door
behandeling
العالج
طريق
التثبيط عن

4

ما أمهية اسمترار العالج مدى احلياة؟

ينتج جمسك الكوليسرتول طوال الوقت .مكا يتعرض جمسك
للدهون والكوليسرتول يوميًا .عند اخنفاض مستوى كوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة كنتيجة للعالج من املهم أال يرتفع
مرة أخرى .وينبيغ عىل أي مريض بفرط كوليسرتول الدم العائيل

ال يستطيع جسده تنظمي مستويات الكوليسرتول بشلك سلمي ان
يسمتر بالغذاء واحلياة الصحية وأدوية خفض الدهون مدى احلياة
لضبط الكوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة.

هام
ينبيغ عىل مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل الذين ال يستطيعوا تنظمي كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض
الكثافة أن يسمتروا مدى احلياة عىل العالج باألدوية والتغذية السلمية ملنع ارتفاع مستويات الكوليسرتول مرة
أخرى.

مالحظات
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اجلزء 3

أمراض القلب واألوعية الدموية
والربوتينات الدهنية
1

ما يه أمراض القلب واألوعية الدموية؟

تنتج أمراض القلب واألوعية الدموية بسبب تصلب الرشايني.
فيف تصلب الرشايني ترتامك الدهون (مبا يف ذلك الكوليسرتول)
يف الوعاء الدموي مما يؤدي إىل ضيقه ،فيقل تدفق رسيان الدم.
وعندما يقل اإلمداد الدموي لعضو معني بسبب تصلب الرشايني
قد يؤدي هذا إىل تلف العضو .إذا حدث هذا يف الوعاء الدموي
املغذي للقلب حتدث النوبة القلبية .وإذا حدث يف الوعاء الدموي
املمد املخ بالدم حتدث السكتة الدماغية.
يبدأ تصلب الرشايني برتسب اخلاليا املمتلئة بالكوليسرتول
عىل اجلدار الداخيل للوعاء الدموي (الشلك  .)7يؤدي هذا إىل
حدوث الهتاب وغزو املزيد من اخلاليا وبالتايل ترسب املزيد من
الكوليسرتول مكونًا ندبة وتصلب يف النسيج وينتج ما يعرف
باللوحية .تؤدي اللوحيات إىل ضيق الوعاء الدموي وتقليل تدفق
الدم للقلب واألعضاء األخرى .نقص اإلمداد الدموي للقلب يؤدي
إىل شعور مزجع وأمل خاصة بعد املجهود .قد تنفجر اللوحيات
مسببة تلفًا داخل الوعاء الدموي وتتشلك جلطة الدم اليت تعيق
بشدة أو تقطع اإلمداد الدموي .فيحدث تلف صغري أو كبري
يف نسيج العضو الذي يغذيه هذا الوعاء الدموي نتيجة انقطاع
األوكجسني املفاجئ .ويعرف هذا باالحتشاء .يف هذه احلالة من
املهم استعادة اإلمداد الدموي بأرسع ما ميكن للحد من تلف
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النسيج .وحيقق هذا بأدوية إذابة اجللطات واإلزالة املبارشة
للجلطة باستخدام قسطرة (ويه أنبوب صغري يمت إدخاله يف
الوعاء الدموي) وبتوسيع قطر الوعاء الدموي باستخدام بالون
صغري يمت إزالته داخل الوعاء الدموي بعد إدخال شاش معدين
(دعامة) يف الوعاء .وعادة ما يمت الدجم بني هذه الوسائل.

الشلك 7

Atheroscleroseتصلب الرشايني
جزيائت بروتني دهين منخفض الكثافة

قطاع عريض للوعاء الدموي يف
ثالث مراحل .ميكن رؤية ترسب
الكوليسرتول وبدء حدوث تصلب
الرشايني.

هام
قد حتدث النوبة القلبية او السكتة الدماغية نتيجة لتصلب الرشايني .تصلب الرشايني هو تصلب وتضيق الوعاء
الدموي بسبب ترامك الكوليسرتول وااللهتاب الذي يؤدي لتكوين اللوحيات .تقلل اللوحية قطر الوعاء الدموي وقد
تؤدي اللوحية احملمطة إىل تكون اجللطة مما يسبب بزيادة تضيق أو غلق الوعاء الدموي بصورة رسيعة.

2

ما يه عوامل اخلطورة؟

عوامل اخلطورة يه اخلصائص احليوية أو النفسية أو البيئية
اليت حتدد إذا اكن الخشص أكرث عرضة خلطر تصلب الرشايني
أو أمراض القلب واألوعية الدموية .فيف مجموعة أخشاص
لدهيم عامل خطورة معني تكون نسبة من سيصابون بأمراض
القلب واألوعية الدموية أكرث مقارنة مبجموعة مماثلة ليس لدهيم
عامل اخلطورة هذا .وأحد أمه عوامل اخلطورة هذه هو ارتفاع
كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة مقرتنًا باخنفاض
مستويات نوع آخر من الكوليسرتول يعرف بكوليسرتول الربوتني
الدهين مرتفع الكثافة (انظر القسم .)3.4

وتمشل عوامل اخلطورة املرتبطة بالصحة مرض السكري وارتفاع
ضغط الدم واليت ميكن أن تتأثر بأسلوب احلياة مثل الوزن الزائد
وتناول القليل من الفواكه واخلرض وقلة ممارسة الرياضة .ويعد
التدخني أحد أكرث عوامل اخلطورة يف هذا الصدد .يعد العمر
واجلنس أيضًا من عوامل اخلطورة .فزتداد اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية بتقدم العمر مكا يصاب هبا الرجال أبكر
بعرشة أعوام مقارنة بالنساء .إذا اكن لديك أكرث من عامل خطورة
يزداد خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

17

	 3هل من املمكن تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لدى
مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل؟
أجل لقد أظهرت دراسات خمتلفة أن خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية يقل إذا اخنفض مستوى كوليسرتول الربوتني
الدهين منخفض الكثافة .يعمتد ترسب الكوليسرتول جزئيًا عىل
مستوى كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة وطول املدة
اليت يدمر فهيا لك األوعية الدموية .خبفض مستوى الكوليسرتول
يستطيع األخشاص الذين لدهيم عالمات ألمراض القلب واألوعية

الدموية منع ضيق األوعية الدموية وتصلهبا .ومن املهم البدء يف
خفض مستوى كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة يف
أرسع وقت ممكن يك يقل ترسب الكوليسرتول يف مرض فرط
كوليسرتول الدم العائيل .وبالطبع االمتناع عن التدخني أمر بالغ
األمهية لتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

هام
خفض مستوى الكوليسرتول لدى مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل هام لتقليل تصلب األوعية الدموية وتضيقها
وبالتايل تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية .مكا أن االمتناع عن التدخني يف غاية األمهية.

4

مايه الربوتينات الدهنية؟

الربوتينات الدهنية يه جزيائت تنقل الدهون عرب الدم (الشلك .)8
املواد الدهنية اكلدهون الثالثية والكوليسرتول ال تذوب يف الدم وتعمتد
عىل نظام نقل لنقلها من األعضاء املنتجة هلا (األمعاء والكبد) إىل اخلاليا.
وأمه الربوتينات الدهنية يف نظام النقل هذا اثنان :الربوتني الدهين
منخفض الكثافة والربوتني الدهين مرتفع الكثافة .كال من هذه الربوتينات
الدهنية ينقل الكوليسرتول ومن هنا جاءت التمسية كوليسرتول الربوتني
الدهين منخفض الكثافة وكوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع الكثافة.
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الليبيد
Triglyceriden
الغليرسيد
ثاليث

Cholesterol
الكوليسرتول

الشلك :8

بروتينات
Eiwitten

متثيل ختطييط للربوتينات الدهنية.

يعرف الكوليسرتول الذي ينقل بواسطة الربوتني الدهين مرتفع
الكثافة بالكوليسرتول املفيد .وأحد أمه وظائف الربوتني الدهين
مرتفع الكثافة يه نقل الكوليسرتول من اخلاليا واألنجسة وإعادته
إىل الكبد .لذا فارتفاعه مفيد ألنه يزيل الكوليسرتول من اخلاليا

املرارة
Galblaas

والدم ومينع ترامكه .أيضا يزيل الربوتني الدهين مرتفع الكثافة
الكوليسرتول املرتسب عىل جدران األوعية الدموية.
ويستطيع األطباء المتيزي بني نويع الكوليسرتول لذا ميكهنم
مساعدة املرىض لتحقيق توازنًا حصيًا بني النوعني.

بروتني دهين مرتفع الكثافة

مستقبل
بروتني دهين
منخفض الكثافة
Darmen
األمعاء

بروتني دهين
منخفض الكثافة

الكبد

Chylomicronen
كيلومكرون

بروتني
دهين
منخفض
الكثافة

بروتني دهين
مرتفع الكثافة
اخللية
Cel

بروتني دهين منخفض الكثافة جدا

الشلك :9

يعمل كال من كوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع ومنخفض الكثافة للحفاظ عىل مستوى حصيًا للكوليسرتول يف الدم.

هام
عادة ما يوصف الكوليسرتول الذي ُينقل بواسطة الربوتني الدهين منخفض الكثافة بالكوليسرتول الضار ألنه ال
ميتص عرب اخلاليا ويرتسب يف األوعية الدموية مسببًا تصلهبا وتضيقها .فيكون األخشاص الذين لدهيم مستوى
مرتفع من كوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع الكثافة ومستوى منخفض من كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض
الكثافة أقل عرضة لإلصابة بتصلب الرشايني.
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5

مايه الدهون والكوليسرتول والدهون الثالثية؟

الدهون يه مصطلح شامل ملختلف املواد الدهنية مثل الكوليسرتول
والدهون الثالثية .وميكن معرفة مستويات الكوليسرتول والدهون
الثالثية يف الدم بإجراء حفص دم.
يعد الكوليسرتول مادة دهنية تستخدم يف بناء أغشية اخلاليا،
مكا أن له دور هام يف إنتاج اهلرمونات وفيتامني دال واألمحاض
الصفراوية .وتستطيع لك اخلاليا إنتاج الكوليسرتول ولكن معمظه
ينتج من الكبد واألمعاء .ويعد الكبد أمه عضو ميكنه تكسري
الكوليسرتول وحتويله إىل أمحاض صفراوية .يف حالة إنتاج
ُ
بطيائ
أو تناول كوليسرتول أكرث من الالزم أو إذا اكن تكسريه
سيوجد مكية كبرية من الكوليسرتول يف الدم .وبالتايل يرتسب
الكوليسرتول عىل جدران األوعية الدموية مما يعين بدء حدوث
تصلب الرشايني.

ميكن أن تكون األمحاض الدهنية مشبعة أو غري مشبعة أو متعددة
غري مشبعة وهذا ما حيدد إذا اكنت سرتفع أو ختفض مستوى
الكوليسرتول يف الدم .فيك يمت نقل الدهون الثالثية يف الدم
جيب أن تنتج األمعاء الكوليسرتول الذي يدخل يف جزئ النقل
(الربوتني الدهين) ولذا ترتفع مستويات الكوليسرتول يف الدم عند
تناول مكية كبرية من الدهون.

Verzadigd
vetدهن مشبع
CH
دهن غري مشبع
Onverzadigd
vet

جليرسول
Glycerol

CH2OH
CHOH

متثل الدهون الثالثية أغلب الدهون املوجودة يف الدم.
ويه مواد دهنية تتكون من اجلليسريول واألمحاض الدهنية
(الشلك .)10

 CHدهن عديد
Meervoudig
 vetالالإشباع
onverzadigd

CH2OH

الشلك :10

تتكون الدهون من اجلليسريول األمحاض الدهنية.

هام
حتتوي الدهون املوجودة يف الغذاء عىل الكوليسرتول والدهون الثالثية .ويرتفع الكوليسرتول يف الدم عند تناول
مكية كبرية من الدهون والكوليسرتول خاصة الدهون املشبعة.
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اجلزء 4

أسئلة أخرى
قد تتبادر إىل ذهنك
1

ماذا عن الكحول والقهوة؟

تناول قدر معتدل من الكحول وخاصة النبيذ قد يقلل خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية وال يوجد سبب لثين مرىض فرط
كوليسرتول الدم العائيل عن رشب مكيات معتدلة من الكحول.
بالرمغ من أنه ال جيب عىل مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل
تناول الكحول إذا اكن لدهيم مستويات مرتفعة من الدهون الثالثية.

قد يزيد تناول مكيات كبرية من القهوة مستويات الكوليسرتول
يف الدم ،ويعزى هذا لوجود مادتني يف القهوة هلام تأثري
لزيادة الكوليسرتول .وال حتتوي القهوة املفلرتة عىل هذه املواد،
لذا ال تزيد القهوة املفلرتة والقهوة رسيعة التحضري مستوى
الكوليسرتول .مكا حيتوي الشاي والقهوة عىل مواد قد تبطئ
حدوث تصلب الرشايني.

هام
يعد تناول الكحول والقهوة املفلرتة باعتدال ممسوحًا ملرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل .ولكن احذر من تناول
الكحول إذا اكن لديك مستوى مرتفع للدهون الثالثية يف الدم .قد تزيد القهوة مستويات الكوليسرتول إذا اكنت غري
مفلرتة.
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2

هل يؤثر التدخني عىل الدهون؟

يعد التدخني خطريًا بشلك خاص عىل مرىض فرط كوليسرتول
الدم العائيل وينصح هؤالء املرىض بشدة باالمتناع عن التدخني.
فيسبب التدخني تلفًا أكرث لألوعية الدموية وخيفض مستويات
كوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع الكثافة (الكوليسرتول املفيد)
ويضاعف خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية حىت
عندما يكون مستوى الكوليسرتول يف معدله الطبييع .يعاين
مرىض فرط كوليسرتول الدم غري املعاجل من خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية ب  25ضعف عن األخشاص غري
املرىض .ومكا أن مرىض فرط كوليسرتول الدم املدخنني لدهيم
اخلطر أعىل ب  75ضعفًا .ينطبق هذا عىل الرجال والنساء.

3

ما يه أمهية األنشطة البدنية؟

يوىص مبامرسة األنشطة البدنية مجليع الفائت العمرية.
فالمترين املسمتر له تأثري مفيد عىل صورة الدهون اللكية فهو يقلل
مستويات كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة والدهون
الثالثية ويزيد مستويات كوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع
الكثافة .مكا يؤدي النشاط البدين إىل إنقاص ضغط الدم وتقليل
خطر اإلصابة بالمسنة ومرض السكري من النوع الثاين وبعض
الرسطانات.

هام
يوىص مبامرسة المتارين عىل األقل مخسة أيام
باألسبوع (تكيف لزيادة معدل رضبات القلب).
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هام
مقارنة بغري املرىض فإن مرىض فرط كوليسرتول
الدم املدخنني لدهيم اخلطر أعىل ب  75ضعف
لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

ما الذي تعملته بعد قراءة هذا الكتيب؟
لقد عرفت أن فرط كوليسرتول الدم العائيل مرض ورايث
حيدث يف العائالت بسبب خلل جيين ملستقبالت الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
قد يتسبب اخللل يف
مستقبل الربوتني الدهين منخفض الكثافة يف زيادة مستويات الكوليسرتول يف الدم
والذي بدوره يسبب تصلب الرشايني وأمراض القلب واألوعية الدموية.
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية يف سن مبكرة
يه مسة ممزية لإلصابة بفرط كوليسرتول الدم العائيل.
ميكن اكتشاف إذا اكن أفراد العائلة مصابني بفرط كوليسرتول الدم العائيل
بقياس مستويات كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة
وحتديد إذا اكنوا حيملون اخللل اجليين ملستقبالت كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
أمه يشء عرفته هو استطاعتك أنت وأفراد عائلتك تقليل خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية باتباع منط حياة حصي
وتناول أطعمة صديقة للقلب واستخدام أدوية خافضة لكوليسرتول
الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
يساعدك هذا الكتيب أيضًا لتحسني مناقشة مرضك مع طبيبك.
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املرسد
مصمي الربوتني الحشمي ب :إيصال الكوليسرتول خلاليا حمددة يوجد بروتني خاص يعرف بصممي الربوتني الحشمي ب يرتبط جبزيء
كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة .وميثل جرسًا بني جزئ كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة واخلاليا املوجودة جبمسك
ومستقبالت الربوتني الدهين منخفض الكثافة.
األمحاض الصفراوية :ينتج الكبد األمحاض الصفراوية والكوليسرتول ،و ُتفرز األمحاض الصفراوية يف األمعاء أثناء تناول الطعام مما
يحمس بوصول الدهون من األمعاء إىل الدم.
اخللية :اخلاليا يه وحدة بناء اجلسم ،فيتكون جمسك من حوايل  100تريليون خلية.
الكوليسرتول :الكوليسرتول مادة دهنية ُتزن داخل اجلسم وتوجد يف لك األطعمة احليوانية وميكن ختزين مكيات كبرية من الكوليسرتول
يف الكبد.
الكروموسومات :يه مادة وراثية توجد يف نواة لك خلية.
كيلومكرونات :يه جزيائت بروتينات دهنية كبرية تنقل الدهون من األمعاء إىل اخلاليا.
امحلض النووي :اجلزيائت اليت تبين جيناتنا داخل الكروموسومات.
فرط كوليسرتول الدم العائيل :هو خلل ورايث يف اخللية ويعين هذا اخللل أن اخلاليا ال تستطيع امتصاص القدر الاكيف من
الكوليسرتول من الدم مما يزيد مستويات الكوليسرتول يف الدم.
املرارة :تتصل بالكبد وختزن العصارة الصفراوية.
اجلني :جزء من امحلض النووي حيمل شفرة لربوتني معني.
كوليسرتول الربوتني الدهين مرتفع الكثافة :يعرف أيضًا بالكوليسرتول املفيد وال يوجد مشلكة من وجود مكيات كبرية منه يف الدم.
الدهون املهدرجة :يه دهون تبدأ كدهون غري مشبعة مث تتحول إىل دهون مشبعة .وهذا التحول شائعًا جدًا ألن الدهون املشبعة تدوم
لفرتة أطول.
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كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة :يعرف أيضًا بالكوليسرتول الضار وأفضل ما تستطيع معله هو امتالك مكية قليلة منه
يف دمك.
الدهون :الحشوم.
الربوتينات الدهنية :يه مجموعات صغرية تتكون من الكوليسرتول والدهون الثالثية والربوتني .وتوفر طريقًا لنقل الدهون عرب الدم.
يوجد أنواع خمتلفة من الربوتينات الدهنية ولكن أمه نوعان مها كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة ومرتفع الكثافة.
احتشاء عضلة القلب :هو مرض مفاجئ حيدث عند انقطاع اإلمداد الدموي جلزء من القلب .وتمشل أسباب احتشاء عضلة القلب ارتفاع
الكوليسرتول والتدخني.
املستقبالت :يه جمسات تقع خارج اخلاليا تلتقط املواد اليت حتتاجها اخلاليا من الدم ،وبوجد مستقبالت خاصة بالربوتينات الدهنية.
ميتلك مرىض فرط كوليسرتول الدم العائيل عدد قليل جدا من مستقبالت الربوتني الدهين منخفض الكثافة العاملة.
مما يعين بقاء كوليسرتول الربوتني الدهين مفنخفض الكثافة يف الدم فيرتسب يف األوعية الدموية مشك ً
ال اللوحيات اليت تؤدي إىل ضيق
األوعية الدموية.
الدهون املشبعة :يستطيع اجلسم ختزين الدهون وتؤدي األطعمة الغنية بالدهون املشبعة إىل ارتفاع الكوليسرتول يف الدم.
الدهون املشبعة يه الدهون اليت تتصلب داخل املربد.
الدهون الثالثية :مصطلح آخر للدهون ومعظم الدهون يف الغذاء والدم من الدهون الثالثية .ومن اجليد امتالك قدر قليل مهنا يف دمك.
الدهون غري املشبعة :هذه الدهون موجودة يف أغلب اخلرضاوات واألمساك .ال يستطيع اجلسم انتاج قدر اكف من الدهون غري املشبعة
لذا ينبيغ تناول أطعمة حتتوي عىل هذه الدهون .تبىق الدهون املشبعة لينة وال تتصلب يف املربد.
الربوتني الدهين منخفض الكثافة جدًا :يه بروتينات دهنية منخفضة جدا يف كثافهتا فعندما تصل الدهون من األمعاء إىل الكبد
ُتع يف جزيائت كبرية تمسى الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة جدًا.
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د .ليف أوس
عيادة الدهون
مستشىف اجلامعة يف أوسلو
الرنوجي

دكتور ليف أوس مؤلف هذا الكتيب اكن يعمل منذ عام  1970مع مرىض أيض الدهون .واشرتك يف

أنشطة عملية يف هذا املجال .جماالت اهمتامه الرئيسية يه طب القلب الوقايئ وفرط الدهون اجلينية

مثل فرط كوليسرتول الدم العائيل .وترأس قسم عيادة الدهون يف مستشىف اجلامعة يف أوسلو يف
الرنوجي منذ عام .1984

عيادة الدهون هذه من عيادات الدهون القليلة اليت تركز عىل فرط كوليسرتول الدم العائيل .مكا أن
العيادة تمتتع خبربة كبرية يف عالج فرط كوليسرتول الدم العائيل باألغذية واألدوية وعالج املرىض

صغار السن .وعيادة الدهون يه املركز املرجيع لفرط كوليسرتول الدم العائيل يف الرنوجي.

26

مالحظات
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