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Το αποτέλεσμα μέτρησής σας
Τιμές
λιπιδίων
του αίματος

Φυσιολογικό
εύρος Το αποτέλεσμα μέτρησής σας

Ολική
χοληστερόλη < 5,2 mmol/L 4.82 mmol/L4.82 mmol/L

Χοληστερόλη LDL < 4,1 mmol/L 3.2 mmol/L3.2 mmol/L

Χοληστερόλη HDL > 1 mmol/L 1.4 mmol/L1.4 mmol/L

Πηλίκο ολικής
χοληστερόλης/HDL < 5,2 3.44 mmol/L3.44 mmol/L

Τριγλυκερίδια < 2,3 mmol/L 1.0 mmol/L1.0 mmol/L

Οι  τιμές π που  αναφέρονται  αφορούν  ενήλικες..

Μερικές από τις τιμές δίνονται σε μονάδες mg/dl. Η μετατροπή γίνεται ως
εξής: χοληστερόλη, LDL, HDL mmol/l x 38,46 = mg/dl και τριγλυκερίδια mmol/l
= 86,95 mg/dl.

απποτέλεσμα  του  τεστ  σας
Το πηλίκο σας που υπολογίζεται από την ολική
χοληστερόλη και την HDL βρίσκεται στο
φυσιολογικό εύρος. Αυτό σημαίνει ότι δεν

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών
παθήσεων. Ελέγχετε τα επίπεδα λιπιδίων στο
αίμα σας τακτικά για να διατηρείτε την τιμή

σας εντός του φυσιολογικού εύρους.

Αποτέλεσμα
εξέτασης
Xοληστερόλη



Ολική χοληστερόλη
Η τιμή που αφορά την ολική χοληστερόλη σας είναι εντός του
φυσιολογικού εύρους κάτω από 5,2 mmol/L. Αυτό δεν υποδηλώνει αυξημένο
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τιμή χοληστερόλης LDL
Η τιμή χοληστερόλης LDL σας είναι εντός του φυσιολογικού εύρους κάτω
από 4,1 mmol/L. Αυτό δεν υποδεικνύει κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις.
Εάν τα άλλα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα βρίσκονται στο φυσιολογικό εύρος,
ο κίνδυνος σας συνεχίζει να μειώνεται. Εάν δεν συμβαίνει αυτό,
προσπαθήστε να τα φέρετε στο κανονικό εύρος. Συμβουλές για αυτό
μπορείτε να βρείτε παρακάτω και στο άρθρο του ιστολογίου μας.

Τιμή χοληστερόλης HDL
Η χοληστερόλη HDL είναι στο φυσιολογικό εύρος. Η HDL μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Προσπαθήστε να
μείνετε σε αυτό το εύρος και να το ελέγχετε τακτικά.

Τιμή τριγλυκεριδίων
Τα τριγλυκερίδιά σας βρίσκονται εντός του φυσιολογικού εύρους κάτω
από 2,3 mmol/L. Συνεχίστε να διατηρείτε την τιμή σας σε αυτό το βέλτιστο
εύρος.

Σημαντική σημείωση
Προσέξτε. Για να αξιολογήσετε τον ατομικό κίνδυνο καρδιαγγειακών
παθήσεων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη όλους τους παράγοντες κινδύνου. Οι
τιμές αναφοράς που αναγράφονται ισχύουν, εάν δεν προστεθούν άλλοι
παράγοντες κινδύνου. Όσο περισσότεροι παράγοντες κινδύνου
εμπλέκονται, τόσο χαμηλότερα είναι τα όρια για την ολική χοληστερόλη,
την LDL και τα τριγλυκερίδια. Για την HDL, ωστόσο, θα πρέπει να
στοχεύσετε σε υψηλότερες τιμές-στόχους. Οι αναφερθέντες παράγοντες
περιλαμβάνουν, π.χ. την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την υψηλή αρτηριακή
πίεση ή τον σακχαρώδη διαβήτη.

Παρακάτω  ή  στο  ιστολόγιό  μας  μππορείτε  να  βρείτε  άλλους
ππαράγοντες  κινδύνου π που  ευνοούν  την  ανάππτυξη  καρδιαγγειακών
ππαθήσεων..

Εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις μη φυσιολογικές τιμές στο
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φυσιολογικό εύρος παρά τις συστάσεις για δράση, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε άμεσα με έναν ειδικό γιατρό που μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων με φαρμακευτική αγωγή και να
ξεκινήσει περαιτέρω μέτρα.

Η εξέταση χοληστερόλης cerascreen® δεν μπορεί και δεν έχει σκοπό να
αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές και επισκέψεις. Εάν οι
μετρηθείσες τιμές σας υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών
παθήσεων, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για περαιτέρω
απαραίτητα μέτρα. Μην σταματήσετε να κάνετε λήψη οποιουδήποτε
φαρμάκου και μην το αλλάξετε χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε αυτόματα και είναι έγκυρο χωρίς
υπογραφή.

Συχνές ερωτήσεις

Η χοληστερόλη παράγεται στο ήπαρ και απορροφάται μέσω της
διατροφής. Χρησιμεύει ως αρχική ουσία για το σχηματισμό βιταμίνης D και
στεροειδών ορμονών όπως οιστρογόνα, ανδρογόνα, κορτιζόλη και
αλδοστερόνη. Συμμετέχει επίσης στην παραγωγή χολικού οξέος, το οποίο
είναι σημαντικό για την πέψη του λίπους. Επιπλέον, σταθεροποιεί τις
κυτταρικές μεμβράνες και στηρίζει τη δομή τους⁴.

Η χοληστερόλη δεν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα μέσω του σώματος
στις θέσεις δράσης της, αλλά δεσμεύεται στις επονομαζόμενες πρωτεΐνες
μεταφοράς για το πέρασμα μέσα από το σώμα. Το καθήκον της HDL είναι να
μεταφέρει τη χοληστερόλη από τα κύτταρα του σώματος στο ήπαρ. Ενώ η
LDL μεταφέρει χοληστερόλη από το ήπαρ στα κύτταρα. Οι υψηλές
συγκεντρώσεις LDL μπορούν να οδηγήσουν σε εναποθέσεις χοληστερόλης
στις αρτηρίες και συνεπώς σε αρτηριοσκλήρωση. Ως εκ τούτου, αυτή η
μορφή χοληστερόλης αναφέρεται ευρέως ως "κακή χοληστερόλη".
Δεδομένου ότι η HDL αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για
αρτηριοσκληρωτικές ασθένειες, ονομάζεται επίσης "καλή χοληστερόλη"³.

Εδώ  μππορείτε  να  διαβάσετε π περισσότερα  για  την LDL  LDL και  την HDL  HDL και
γιατί  η  αναλογία  ολικής  και HDL  HDL χοληστερόλης  είναι  σημαντική..

Τα τριγλυκερίδια αναφέρονται επίσης ως ουδέτερα λίπη και εμφανίζονται

Τι είναι η χοληστερόλη;

Τι είναι η HDL και η LDL;

Τι είναι τα τριγλυκερίδια;
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σε φυσικά λίπη και έλαια. Λαμβάνονται μέσω της τροφής και στη συνέχεια
μεταφέρονται στο αίμα μέσω άλλης λιποπρωτεΐνης, των χυλομικρών.
Επιπλέον, μπορούν επίσης να παραχθούν από τον ίδιο τον ανθρώπινο
οργανισμό².

Όταν στο σώμα συσσωρεύεται υπερβολική χοληστερόλη LDL, η
χοληστερόλη προσκολλάται στα αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας
στασιμότητα της ροής του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου, η
χοληστερόλη LDL οδηγεί στην ασβεστοποίηση των αιμοφόρων αγγείων,
αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων
και θρόμβων του αίματος. Η απόθεση χοληστερόλης στα αιμοφόρα αγγεία
ονομάζεται επίσης αρτηριοσκλήρωση.

Η πιο σοβαρή και κοινή συνέπεια των αρτηριοσκληρωτικών αλλαγών στα
αγγεία είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μια άλλη συνέπεια είναι η
λεγόμενη στεφανιαία νόσος (ΚΝΣ). Πρόκειται για μια καρδιακή νόσο που
προκαλείται από περιφράξεις ή συστολές των στεφανιαίων αρτηριών.
Επιπλέον, η αρτηριοσκλήρωση μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το λεγόμενο "πόδι του καπνιστή", που επίσης αναφέρεται ως ιατρικά
περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσος (ΠΑΝ), αποδίδεται επίσης στην
αρτηριοσκλήρωση¹.

Πάνω απ' όλα, ο τρόπος ζωής καθώς και οι γενετικές προδιαθέσεις είναι η
κύρια αιτία των αυξημένων επιπέδων χοληστερόλης. Βασικά, οι ακόλουθοι
παράγοντες είναι η αιτία: υψηλή πίεση αίματος (υπέρταση), παχυσαρκία,
κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης και γενετικοί παράγοντες κινδύνου
(καρδιαγγειακές παθήσεις σε συγγενείς εξ αίματος). Με την ηλικία,
αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης αρτηριοσκλήρωσης¹.

Άλλες  αιτίες  των  αυξημένων  εππιππέδων  χοληστερόλης  μππορείτε  να
βρείτε  εδώ  στο  άρθρο  του  ιστολογίου  μας..

Μια αλλαγή στη διατροφή μπορεί να έχει θετική επίδραση στα επίπεδα
λιπιδίων του αίματος. Η σωματική άσκηση και η μείωση της παχυσαρκίας
συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.
Μια καλή (ενδεχομένως φαρμακευτική) ρύθμιση για υψηλή αρτηριακή
πίεση ή του σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Γιατί η υπερβολική χοληστερόλη είναι επιβλαβής;

Ποιες είναι οι συνέπειες της αρτηριοσκλήρωσης;

Ποιες είναι οι αιτίες των αυξημένων επιπέδων
χοληστερόλης;

Πώς θεραπεύονται τα αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης;
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αρτηριοσκλήρωσης¹.

Περισσότερες π πληροφορίες  σχετικά  με  τη  μείωση  του  εππιππέδου
χοληστερόλης  σας  μππορείτε  να  βρείτε  εδώ..

Για την καταπολέμηση της υψηλής χοληστερόλης, αποφύγετε τρόφιμα που
αυξάνουν τα επίπεδα της LDL. Μεταξύ άλλων, π.χ. γλυκά, πολύ
επεξεργασμένο κρέας, αλκοόλ, προϊόντα λευκού αλευριού, παστεριωμένα
γαλακτοκομικά προϊόντα, πατατάκια, τηγανητά, κραμβέλαιο και έλαιο
καρύδας. Από την άλλη πλευρά, το ελαιόλαδο, η μαύρη σοκολάτα, τα αυγά,
οι νιφάδες φλοιού από ψύλλιο, ο σολομός, ο κουρκουμάς και το πράσινο
τσάι μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της LDL και να αυξήσουν τα επίπεδα
HDL.

Περισσότερες π πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διατροφή π που  μειώνει  τη
χοληστερόλη  μππορείτε  να  βρείτε  εδώ..

Εάν έχετε οποιαδήποτε
άλλη ερώτηση σχετικά
με το τεστ σας,
παρακαλώ μη
διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί
μας.

Επικοινωνήστε μαζί
μας μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη
διεύθυνση:
help@cerascreen.comhelp@cerascreen.com

Δεν θα σας αφήσουμε
μόνους μετά τα
αποτελέσματα του τεστ.
Υποσχόμαστε να σας
υποστηρίζουμε σε όλη τη
διαδρομή μέχρις ότου
πετύχετε ένα μέλλον
χωρίς ενοχλητικά
συμπτώματα. Η Ομάδα
της Cerascreen

Αναφορές
¹ Kasper, H.: Ernährungsmedizin und Diätetik. Elsevier Urban & Fischer, München
(2014).

² Biesalski, H.-K., Grimm, P., Nowitzki-Grimm, S.: Taschenatlas Ernährung. Stuttgart:
Georg Thieme Verlag (2015).

³ Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE): Ernährung und erhöhter
Cholesterinspiegel. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bern (2011).

⁴ Pschyrembel Online: Cholesterin,
https://www.pschyrembel.de/Cholesterin/K04TU/doc/https://www.pschyrembel.de/Cholesterin/K04TU/doc/. Stand 05.04.2019.

Ποια τρόφιμα πρέπει να καταναλώνω και ποια πρέπει
να αποφεύγω;
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