
Код две трећине пацијената ова врста масти се
појачано ствара у организму, а само код трећине
повишен ниво је последица појачане апсорпције

Ш I А би терапија повишеног
а холестерола у кр-
1и била успешна, кључно је да

се открије да ли је поремећај

настао због тога што се он у ор-
ганизму повећано ствара или
се појачано преузима из хра-
не. Ове анализе се у појединим

светским клиникама већ пре-
поручују пацијентима. У меди-
цинско-биохемијској лаборато-
рији Фармацеутског факултета
у Београду савладали су техно-
логију, али се за сада ова врста
испитивања код нас спроводи
само у оквиру научноистражи-

вачког рада. У будућности би у
масовнијој примени могла да
обезбеди сигурније персонали-
зованолечење.

У интервјуу за "Новости" до-
цент др Тамара Гојковић са Ка-
тедре за медицинску биохеми-

ју Фармацеутског факултета у
Београду, члан истраживачког
тима за проучавање баланса

холестерола у организму, каже
да је за почетак лечења важно
да се утврди узрок поремећаја

концентрације холестерола:

- Метаболички путеви ко-
ји одређују количину холе-
стерола у организму су про-

цеси његове синтезе (из јед-

ноставних полазних једиње-

ња) и апсорпције холестеро-

ла који уносимо путем хра-
не. Када су они у равнотежи,

и холестерол је у балансу. То

практично значи да повећа-

ње капацитета апсорпције

холестерола, доводи до сма-
њења његове синтезе и обр-
нуто. Када се равнотежа на-
руши, долази до повећања

концентрације холестеро-

ла у организму. Последично

се развијају атеросклерозе,
кардиоваскуларне и цере-

броваскуларне болести.

Како нова анализа може
да помогне да се такве
последице спрече?

- Маркери синтезе и ап-
сорпције холестерола могу
да укажу на рани развој поре-
мећаја метаболизма холесте-
рола и последично повећа-

ње концентрације холестеро-
ла у крви. Уз то, на основу тих
маркера може да се предвиди

и одговор на терапију стати-
нима.

Како се одређује да ј

поремећај настао за
холестерол појачаж

у организму или га г
уносимо храном?

- Припрема пац|

одређивање конј

је маркера синтезе I

ције холестерола је V

за одређивање било

раметара у рутинскс
торији. Као узорак к<
венска крв која се уз<

кон ноћног гладовг
центрације маркера
апсорпције холестер

ви су јако ниске, те сс
во одређивање кори<
мене хроматографск

као што су гасна и теч
тографија.

Где могу да се ураде
анализе?

- Концентрације
раметара се одређуј
ници "Мејо" у циљу п
ња дијагнозе урођен
ка метаболизма хол
као што су ксантома'

тостеролемија. Такс

центрације ових па
у циљу откривања п

КОМПЛ ИКАЦИЈЕ У ТРУДНОЋИ
Који би приступ буо најбољи када се поремећај
вредности холестерола региструје у трудноћи?

- На нашој катедри се годинама бавимо ипраживањима у вези са метаболич-

ким променама у трудноћи. Тренутно се на Катедри спроводе два пројекга
Фонда за науку Републике Србије. Циљ првог пројекга јепе разумевање

промена у хомеопази холеперола и секреторног фенотипа повезаног са па-
рењем код жена које су развиле прееклампсију. Други пројекат се бави ипра-
живањем промена у метаболизму једне специфичне категорије чепица које

садрже холеперол, а то су ХДЛ чепице. У овом пројекту бавимо се открива-

њем комплексне улоге ХДП чепица током трудноће, са посебним освртом на
развој компликација као што је прееклампсија. Захваљујући овим пројекгима

трудимо се да објединимо и проширимо сва наша сазнања о метаболичким

променама које се дешавају током развоја компликација у трудноћи.

ИНТерВЈу -Д-Доцент Тамара Гојковић °
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ових па-
у на Кли-
10ставља-

их греша-
естерола,
гоза и си-
>ђе, кон-
раметара
ромена у

хомеостази холестерола ра-

ди персонализованог присту-
па лечењу кардиоваскулар-
них болести се одређују у Во-
б1оп Неаг1 ОЈадпозћсз лабора-

торијама. У нашој лаборатори-
ји ови параметри одређују се
тренутно само у научноистра-

живачке сврхе, али се надамо
да ће након опсежних посту-
пака валидације и верифика-
ције методе и пацијентима у
нашој земљи бити доступна
ова анализа.

Да ли је поремећај у
вредностима холестерола
чешћи услед његове синтезе
илиапсорпције?

- Знатно чешће се јављају по-
ремећаји на нивоу синтезе. Не-

што мање од трећине пацијена-

та има поремећај на нивоу ап-
сорпције.

Који поремећај је опаснији?

- Оба поремећаја, и на ни-
воу синтезе и на нивоу ап-
сорпције, доводе до повећа-

ња концентрације холестеро-
ла у крви. Могло би се рећи да
поремећај на нивоу апсорп-
ције представља већи изазов
за лекаре, али само зато што
се јавља код мањег броја па-
цијената, па је његово препо-
знавање у рутинској пракси
теже, а уједно су и протоколи
лечења комплекснији.

Када статини помажу, а када
је потребно увести додатну
терапију?

- Статини свој ефекат оства-
рују смањењем синтезе холе-
стерола и тиме поновним ус-
постављањем хомеостазе хо-
лестерола. Недвосмислено је

доказано да статини смањују

ниво холестерола у крви за 30

бо 50 одсто, што је повезано са
смањеном инциденцом карди-
оваскуларних болести. Међу-
тим, код једне групе кардио-

васкуларних пацијената поре-
мећај хомеостазе се дешава на
нивоу апсорпције. Тад је поред
терапије статинима неопход-
но увести лекове који делују

на нивоу апсорпције, као што
је "езетимиб". Такође, код ових
пацијената, примена биљних

стерола који се налазе у хлад-
но цеђеним уљима, коштуња-
вом воћу, цереалијама, пасу-
љу, може да буде од велике ко-
ристи. Овај персонализовани
приступ уз савремена достиг-
нућа прецизне медицине чи-
ни прекретницу у досадашњој
стратегији лечења. ■

На основу маркера који се
још не примењују рутински

може да се предвиди
и одговор на терапију

статинима

МА И ОСВА АНАЛИЗА
напреде �печењепоремећаја масноћа
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