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 الكوليسترول

Cholesterol 

 :مقدمة

 مع البروتينات والفوسفولبيدات ي  
ً
نقل الكولسترول في البالزما عن طريق البروتينات الشحمية حيث يكون مرتبطا

لتشكيل بنية البروتين الشحمي، ويوجد الكولسترول بشكلين: حر غير مؤستر يتركز على سطح  والشحوم الثالثية

lipoprotein يتركز داخل اللب الكاره للماء في  (عالزيت وحمض الشم حمض)الدسمة ، ومؤستر مع الحموض

lipoprotein .ويمثل الكولسترول املؤستر ثلثي الكولسترول الكلي في البالزما ، 

وداخلي عن  (الكبد، املخ، صفار البيض، السمك..) الحيوانيوللكولسترول مصدرين: خارجي عن طريق الغذاء 

 من 
ً
 .  Acetyl Co Aطريق االصطناع الحيوي له في خاليا الكبد بدءا

 في بناء وإصالح األغشية الخلوية وهو طليعة الصطناع الحموض الصفراوية 
ً
 هاما

ً
 حيويا

ً
ويلعب الكولسترول دورا

 والهرمونات ذات البنية الستيرويدية.  D (cholecalciferol)وفيتامين 

 طرائق معايرة الكولسترول: 

 :وهي طرائق مرجعية قديمة تعتمد في املرحلة األولى على تحطيم الروابط بين  طرائق غير مباشرة

الشحوم والبروتينات ثم استخالص الكولسترول بمحل عضوي مناسب وتصبين املؤستر منه، ثم 

 أو 
ً
ترسيبه على شكل معقد مع الديجيتونين. وفي املرحلة الثانية تتم معايرة املعقد السابق إما وزنيا

 أو ب
ً
 مقياس العكر.  حجميا

 :وهي طرائق حديثة تالئم الكيمياء السريرية الحديثة وتضم املعايرات اللونية  طرائق مباشرة

 Salkowskiوتعتمد الطرائق اللونية على تفاعل ليبرمان أو تفاعل سالكوفسكي  األنزيمية.واملعايرات 

Test.  

  :Liebermann-Burchard Testمعايرة الكولسترول الكلي في مصل الدم بطريقة ليبرمان  (1

 sulfosalicylic acidتعتمد هذه الطريقة على ترسيب بروتينات املصل باستخدام كبريت حمض الصفصاف 

املذاب في حمض الخل املركز ثم يطبق تفاعل ليبرمان حيث يتفاعل الكولسترول مع بال ماء حمض الخل بوجود 

  حمض الكبريت املركز ليعطي معقد أخضر مزرق.

  الكولسترول بالطريقة األنزيمية: معايرة (2

تعتمد على حلمهة استرات الكولسترول ثم أكسدة الكولسترول بوجود أنزيم نوعي هو الكولسترول أوكسيداز 

لينتج املاء األوكسجيني الذي يعاير عن طريق قياس شدة اللون الناتج عن أكسدته ملادة مولدة للون بوجود أنزيم 

  :البيروكسيداز
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Cholesterol- ester + H2O       Cholesterol esterase                Cholesterol + FFA 

Cholesterol + O2        Cholesterol oxidase                Cholesten-3-one + H2O2 

2H2O2 +phenol + 4-aminoantipyrine                 Peroxidase                    Quinonimine +4H2O  

 mg/dL 200حتى  القيم املرجعية:

  تفسير النتائج والتغيرات املرضية:

 بالداء القلبي االكليلي 
ً
وأهم أسبابه هو فرط  CHDيعد فرط كولسترول الدم أكثر اضطرابات الشحوم ارتباطا

 LDLالناجم عن خلل وراثي يؤدي إلى ارتفاع في  familial hypercholesterolemia (FH)كولسترول الدم العائلي 

لديهم. كذلك يؤدي السكري غير املراقب إلى فرط الكولسترول ويترافق ذلك  LDLنقص مستقبالت  البالزما نتيجة

 في املتالزمة الكيالئية، ويرتفع أو ينخفض في أمراض 
ً
مع ارتفاع الشحميات األخرى. ويرتفع الكولسترول أيضا

ط كولسترول الدم بينما الكبد ويتعلق ذلك بطبيعة املرض وشدة اإلصابة، ويؤدي نقص نشاط الدرق إلى فر 

 بالتغيرات الغذائية.  
ً
 ينخفض مستواه في فرط الدرق. إن قيم الكولسترول ال تتأثر كثيرا

 لم يعد يكتفى بمعايرة الكولسترول الكلي وتتم معايرة كولسترول البروتين الشحمي منخفض الكثافة
ً
 حديثا

LDLc وكولسترول البروتين الشحمي مرتفع الكثافة HDLc  إضافة للكولسترول الكليTC  للمساهمة في

التشخيص الدقيق ومراقبة ومتابعة العالج لدى مرض ى فرط الكولسترول العائلي ومرض ى السكري وغيرهم 

املؤهبين لإلصابة بالتصلب العصيدي وأمراض الشرايين االكليلية من خالل حساب مناسب التصلب العصيدي 

  التي سبق ذكرها.

  ترول البروتينات الشحمية:مبادئ معايرة كولس

  فصل البروتينات الشحمية بالتثفيل الفائقultracentrifugation  بمدروجKCl ثم معايرة 

 VLDL, LDL, HDL الكولسترول في األجزاء املفصولة

  تينات الشحمية على خالت السيللوز الرحالن الكهربائي للبرو 

 في املعايرات الروتينيةستخدامالطرائق التي تعتمد على الترسيب وهي األكثر ا 
ً
 ا

مثل  ملصل مع مركبات متعددة الشارديةوذلك بمعاملة ا HDLحيث تتم معايرة البروتين الشحمي مرتفع الكثافة 

ثم يثفل املصل ويفصل السائل الطافي  LDLو VLDLفيترسب كل من ، ، كبريتات الدكسترانMgCl2الهيبارين، 

وينصح أن  T chol/ HDLcويعاير الكولسترول فيه بالطريقة األنزيمية. ويجب حساب النسبة  HDLالذي يحوي 

 :تيوفق اآل LDLبإحدى الطرائق السابقة أو يمكن حساب قيمة الـ  LDL. وتتم معايرة 4.5تكون أقل من 

Friedewald Formula :  

𝑳𝑫𝑳𝒄 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒐𝒍𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐𝒍 − 𝑯𝑫𝑳𝒄 −
𝑻𝑨𝑮

𝟓
 

 

 ملغ/ دل.  400أقل من  TAG أن يكون تركيز بشرط

وتعتبر حدية إذا كانت ضمن املجال  3وينصح أن تكون هذه النسبة أقل من  LDLc/HDLcويجب حساب نسبة 

 . 5وخطرة إذا كانت أعلى من  5 -3
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  :للبروتينات الشحمية القيم املرجعية

LDL ملغ/ دل عامل خطر  159 – 130ملغ/ دل ويعد التركيز  130: ينصح أن تكون القيمة املرجعية أقل من

 ملغ/ دل فيعد عامل خطر شديد لألمراض القلبية الوعائية.  160≤ معتدل، أما التركيز 

HDL ملغ/  45ملغ/ دل لدى الرجال واألقل من  35دل ويكون التركيز األقل من  /ملغ 60: ينصح أن يكون أعلى من

 ية. دل لدى النساء عامل خطورة لإلصابة باألمراض القلبية الوعائ

 لعينة مرضية Total Cholesterolتحديد تركيز القسم العملي: 

 طريقة العمل:

 :كما يلي أنابيب اختبار 3قم بتحضير 

Sample Standard Blank  

 Cholesterol Standard ـــ μL 10 ـــ

10 μL ـــ ـــ Sample 

1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL Reagent (A) 

   37دقائق بالدرجة  5دقيقة بدرجة حرارة الغرفة أو ملدة  15تمزج األنابيب ثم تحضن ملدة °C. 

  500ثم تقاس امتصاصية كل من العياري والعينة عند طول املوجة nm  كما العينة ويحسب تركيز

 :تيأي

𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
× 𝐶𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  
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