


Laburpena
Gorputzeko gehiegizko kolesterola herritarrak gehien kezkatzen dituen

osasun-arazoetako bat da, arterietako hormetan plaka aterosklerotikoak eratzen dituelako
eta arazo kardiobaskular larriak sortzen dituelako. Ikerketa lan honetan 71 norbanakok
erantzundako inkesta bat burutu dugu, gizarteak kolesterolaren inguruan duen ezagutza eta
kolesterol kontsumoa (otordu batetan oinarrituz, afarian) aztertzeko. Emaitzei dagokienez,
kolesterola zer den galdetutakoan, %15k erantzun osatu bat eman zuen, %65k zerbait
bazekiela erakutsi zuen eta %20k ideiarik ez zuela aitortu. Bestalde, %9,2k otordu bakar
batean eguneko kolesterol kontsumoa gainditzen zuen. %25,8k kolesterol kontsumo nahiko
altua zuen, baina gainerako otorduekin orekatuta kontsumo osasuntsu bat lor lezakete.
%65k kolesterol kontsumo osasungarria zuen, eta estimatzen dugu ez luketela eguneko
gomendioa gaindituko (≃300mg).

Hitz gakoak: Kolesterola, LDL, HDL, ateroesklerosia, hepatozitoa, gaixotasun
kardiobaskularra.

Abstract
Excessive cholesterol in the body is one of the main health concerns of the

population, since it forms atherosclerotic plaques on the walls of the arteries and causes
severe cardiovascular problems. In this research, 71 individuals have been asked to
complete a questionnaire in order to examine both society's knowledge and intake of
cholesterol (based on a meal, dinner). Regarding the results, when asked what cholesterol
is, 15% gave a complete answer, 65% showed that they knew something, and 20% testified
that they had no idea. On the other hand, 9.2% exceeded cholesterol consumption per day in
a single meal, 25.8% had relatively high cholesterol intake, but with the rest of the meals
balanced they could lead to a healthy consumption. 65% had a healthy one, and we
appreciate that they would not exceed the daily recommendation (≃300mg).
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Sarrera
Gorputzeko gehiegizko kolesterola herritarrak gehien kezkatzen dituen

osasun-arazoetako bat da, arterietako hormetan plaka aterosklerotikoak eratzen dituelako
eta arazo kardiobaskular larriak sortzen dituelako. Kolesterolari buruzko ikerketa, XX.
mendearen hasieratik, etengabea izan da.

Kolesterola giza gorputzaren eta animalien konposizioaren produkturik ugarienetako
bat da, eta baita metabolismorako eta egitura zelularretarako produkturik beharrezkoenetako
bat ere. 70 kg-ko pisua duen pertsona batek 100g kolesterol izan ohi ditu gorputzean,
gehienak mintz zelularren egiturazko osagai gisa, eta zati txiki bat (% 10) odolean
zirkulatzen. Kolesterola animalia produktu bat da funtsean. Landareek ez dute kolesterolik.

Kolesterola dietaren ohiko osagaia da, eta animalia-jatorriko ia elikagai guztietan
dago, hala nola arrautzetan, esnean, haragian, arrainetan eta itsaskietan. Dietan
kolesterolean aberatsak diren elikagai neurri gabe hartu behar ez diren arren, ez dira
saihestu behar hura duten elikagaiak, kolesterolak egitura-funtzioa betetzen baitu gure
organismoan.

Berrikuspen honen helburua, kolesterolak gure organismoan duen zeregin
garrantzitsuaren inguruan informazio bilketa zabala eta eguneratua egitea da. Baita horren
ondorioz azaleratzen diren asaldura patologikoen ingurukoa ere. Funtsean, ikerketa honen
bidez gehiegizko kolesterolaren kalteen inguruan kontzientzia suspertu nahi dugu.

Gure hipotesiei dagokienez, baliteke kolesterolak gaixotasun kardiobaskularrak
eragitea hein handi batean. Seguruenik, gizartean kolesterol kontsumoa uste baino altuagoa
da, kontsumitzen ditugun jakien kopuru handi batek kolesterol dezente izango duelako guk
jakin gabe. Gainera, adinean aurrera egin ahala, kolesterol maila altuagoak izaten direlakoan
gaude. Aldi berean, obesitateak kolesterol mailak areagotzen dituela uste dugu.



Marko Teorikoa

1. Zer da kolesterola? Nola sortzen da?
Kolesterola berebiziko garrantzia duen osagaia da, izan ere, zelula eukariotoen

mintzaren egitura da eta haren jariakortasuna erregulatzen du. Argi dago beraz,
kolesterolaren homeostasia behar bezala erregulatzea funtsezkoa dela (Maxfield FR,
Tabas, 2005).

Gure (ugaztunetan) dagoen kolesterola (ikus 1. irudia),
dietako kolesterolaren xurgapenaren bidez (bide exogenoa) edo
organismoko zelulen novo sintesiaren1 bidez (bide endogenoa)
lor daiteke kolesterola.

Gibela kolesterolaren homeostasia arautzeaz arduratzen den organoa da. (Osono Y,
Woollett LA, Herz J, Dietschy JM. 1995). Bere funtzioen artean honako hauek daude:
dentsitate baxuko eta oso baxuko lipoproteinak (LDL eta VLDL) ezabatzea erraztea;
kolesterola sintetizatzea (nahiz eta gorputzeko edozein zelulak hau egiteko gaitasuna);
dentsitate altuko lipoproteinak sintetizatzea (HDL) eta kolesterola jariatzea. Duela gutxi,
ordea, gero eta nabarmenagoa da hesteak kolesterolaren fisiologiaren alderdi askotan duen
garrantzia, eragin handia baitu kolesterolaren homeostasian, birxurgatzearen eta iraizketa
fekalean (Glomset JA. 1970).

Kolesterola ingurune urtsuan disolbaezina denez, fluido biologikoek garraiatu ahal
izateko, fosfolipidoekin eta proteinekin lotzen da, lipoproteinak eratuz. Lipoproteina horiek
polimolekular esferikoak dira, fosfolipidoak, kolesterol askea eta garraio lipidikoko proteinak
(apolipoproteinak) dituen kanpoko geruza hidrosolublea dutenak, eta triglizerido eta
kolesterol esterreko barneko geruza disolbaezina dutenak.

Kolesterolaren homeostasia sintesi endogenoa, heste-xurgapena eta
behazun-azidoen eta kolesterolaren jariakina orekatuz lortzen da. Behazun-azidoak
eraginkortasunez birxurgatzen direnez eta behazun-kolesterolaren zati bat hesteetan
birxurgatzen denez, kolesterolaren balantze globala sintesi eta dieta galerekin orekatzearen
araberakoa da (Osono Y, Woollett LA, Herz J, Dietschy JM. Role, 1995).

Kolesterola, nagusiki, gibelean sintetizatzen da, erreakzio sorta zabal baten bidez. 2.
irudian ehun periferikoen, gibelaren eta hesteen arteko elkarreraginak eskematizatzen dira
kolesterolaren homeostasia mantentzeko. Gibelak funtsezko eginkizuna du kolesterolaren
metabolismoaren eta C-LDLren zifren erregulazioan. Oreka homeostatikoko egoeretan,
gorozkietan iraizten den kolesterol-kantitatea (1.100 mg inguru, dietatik, behazunetik eta
hesteetako ezkatatze epitelialetik datozenak) ehunek sintetizatutakoaren (800 mg inguru) eta
janariek emandakoaren (300-500 mg inguru) baturaren berdina da (Ros E. 2006).

2. Irudia: Kolesterolaren homeostasi orokorra organismoan.
- HDL: dentsitate handiko lipoproteinak.
- RLDL: Dentsitate baxuko lipoproteinen (LDL) hargailua.
- Qm: kilomikroiak.
- VLDL: dentsitate oso baxuko lipoproteinak.



1.1. Biosintesia
Kolesterolaren biosintesia animalia ornodunen zelula ia guztien erretikulu

endoplasmatiko leunean2 gertatzen da. Markatze isotopikoaren3 azterketen bidez,
Rittenbergek eta Blochek frogatu zuten kolesterolaren karbono atomo guztiak, azken batean,
azetatotik zetozela, A azetil koentzima moduan . Beste 30 urteko ikerketa bat behar izan zen
kolesterolaren biosintesiaren ildo orokorrak deskribatzeko, baina, hala ere, ez ziren
ezagutzen gaur egun xehetasun entzimatiko eta mekaniko asko (ikus 3 irudia). Laburbilduz,
hauek dira kolesterolaren sintesiaren urrats nagusiak:

● Azetil-CoA (C2) → Mevalonatoa (C6) (energia askoko
lotura)

● Mevalonatoa (C6) → Isopentilpirofosfatoa (C5)

● Isopentilpirofosfatoa (C5) → Eskualenoa (C30)

● Eskualenoa (C30) → Kolesterola (C27)

3. Irudia: Kolesterolaren sintesi osoa pausoka

1.2. Degradazioa
Gizakiak ezin du kolesterolaren egitura CO2 eta H2O arte metabolizatu.

Esterol-nukleoa kendu egiten da gorputzetik, eta azido eta behazun-gatz4 bihurtzen dira.
Azido eta gatz horiek behazunean gordetzen dira hesterantz, gorozkiengatik botatzeko.
Kolesterol ukigabearen zati bat behazunean gordetzen da, eta bakterioek esteroide neutro
bihurtzen dute, koprostanol eta kolestanol gisa.

Bakterio batzuetan kolesterolaren eta haren deribatuen erabateko degradazioa
gertatzen da; hala ere, bide metabolikoa ezezaguna da oraindik.



2. Motak
Kolesterol ona (HDL), txarra (LDL) eta oso dentsitate txikiko lipoproteina

(VLDL) lipoproteinak dira, hau da, koipeen (lipidoen) eta proteinen konbinazioa.
Lipidoek proteinei lotuta egon behar dute odolean mugitzeko. Lipoproteina mota
ezberdinek helburu ezberdinak dituzte:

❖ HDL hitzak dentsitate handiko lipoproteinak esan nahi du ingelesez.
Batzuetan kolesterol "ona" deitzen zaio, gorputzeko beste atal batzuetako
kolesterola gibelera itzultzen duelako. Honela, gibelak LDL kolesterol mailak
gutxitzen ditu. Beraz, odolean HDL maila altuek arteriak garbi mantentzen dituzte,
bertatik odola garraiatzeko.

❖ LDLk dentsitate baxuko lipoproteinak esan nahi du ingelesez. Batzuetan
kolesterol "txarra" deitzen zaio. Odolean kantitate handiegia izateak
arterietan (ateroesklerosia) koipe-deposituak (plakak) metatzea eragiten du,
eta horrek odol-fluxua murrizten du. Izan ere, arterien azalera “garbia”
gutxitzen da, arterietako paretetan presio handiagoa eraginez. Plaka horiek
batzuetan apurtu egiten dira eta bihotzeko bat edo istripu zerebrobaskular
bat eragin dezakete.

❖ Oso dentsitate txikiko lipoproteina (VLDL ingelesez). Batzuek kolesterol
"txarra" dela diote, plaka arterietan pilatzen laguntzen duelako. Baina oso
dentsitate baxuko lipoproteina eta LDL desberdinak dira; oso dentsitate
baxuko lipoproteinak triglizeridoak garraiatzen ditu eta LDLak batez ere
kolesterola darama.

3. Xurgapena
Kolesterola xurgatzeko prozesua berezia da, eraginkortasun eza erlatiboa duelako;

izan ere, batez bestean %40 baino ez da xurgatzen, eta %30 eta %80 artean alda daiteke.
Xurgatutako kolesterolaren azken helmuga gibela da, LDLak sortzeaz arduratzen den
organo nagusia, eta, beraz, esteroide horren heste-xurgapenaren eraginkortasunean
gertatzen den edozein aldaketak eragina du CLDLren kontzentrazio serikoetan5.

Kolesterolaren xurgapena bereziki heste meharrean egiten da. Bertan aurkitzen den
kolesterola batez ere behazun-jariaketatik eta dietatik dator. Hiru prozesutan banatzen da:
fase intraluminala, mukosa fasea eta fase intrazelularra.

Fase intraluminala: Kolesterola, triglizeridoak bezala, ez da oso disolbagarria ur
sistemetan. Horrek justifikatzen du kolesterolaren xurgapenaren erabateko mendekotasuna
behazun-azidoen emultsio-ahalmenean. Azido behazunak kolesteroletik eratorritako
molekula anfipatikoak dira, lipidoak disolbatzeko gai direnak. Behazun-azidoen sintesiak
behazun-fluxua sortzen du gibeletik hesteetara eta horrela kolesterola garraiatzen da (Turley
SD. 2008). Behazun-azidoak detergente biologikoak dira, kolesterol endogenoaren
metabolitoak6 iraizten laguntzen dutenak.



Mizelak sortzea ezinbesteko baldintza da kolesterola xurgatzeko. Elikagaiak jan
ondoren, behazun-besikularen uzkurdura estimulatzen da, eta behazun-gatz bolumen handia
askatzen da. Heste mehearen zati proximalean, lipidoak eta behazun-gatzak espontaneoki
elkarreragiten dute eta mizela mistoak eratzen dituzte. Hau, garraio-mekanismo bat da,
kolesterola hesteetako mikrobilotasunen gainazala estaltzen duen muki-hesiaren bidez heda
dadin, non mizelek beren garraio-funtzioa amaitzen duten eta sakabanatzen diren; horren
ondoren, kolesterol-monomeroak eskuragarri daude enterozitoetan, hau da heste epitelioko
zeluletan barneratzeko (Méndez N, Uribe M. 2008 eta Turley SD, 2003).

Mukosa fasea: fase honetan, kolesterolak enterozitoen zitoplasma zeharkatzen dute.

- Kolesterolaren sarrera enterozitoan: NPC1L1 proteinak enterozitoetan
agertzen da, eta koleserol dietetiko eta biliarraren garraioa ahalbidetzen du,
heste meharretik zeluletara.

- Kolesterolaren kanporaketa enterozitoetatik heste meharrera: ABCG5 eta
ABCG8 garraiatzeaileak sobratzen den esterola berriro ere heste meharrera
garraiatzen dute. ABCG5 eta ABCG8 geneak kolesterol kopurua bidez
erregulatzen dira, beraz geroz eta lipido mota hau gehaigo kontsumitu geroz
eta handiagoa da haien agerpena. Haien funtzioa ondorioz, organismoak
gehiegizko kolesterol kopuruak eragiten dituen arazoetatik babestea da.

Fase intrazelularra: xurgatu den kolestrola erretikulu endoplasmatikora7 garraiatzen
da eta bertan Acil-CoA entzimak reesterifikatzen du, bai azido palmitikoarekin edo baita
azido oleikoarekin.

4. Metabolismoa

4.1. Barne sintesia
Kolesterol-iturri nagusia barne-sintesitik dator. Sintesi horrek eguneko 800-1,500 mg

hartzen ditu, eta horri elikaduratik datozen 300-500 mg inguru gehitzen zaizkio; bestela
esanda, elikagaiek kolesterol zirkulatzailearen kantitate txikiagoa eragiten dute. Heste
meharrean digestio-hodia zeharkatzen duten koipe guztien %40 inguru xurgatzen da, eta
horiek triglizeridoekin batera paketatzen dira, dentsitate eta tamaina txikiagoko kilomikroi
moduan (A, B eta E apoproteina dutenak) (ikus 4 irudia) (R E Olson, 1998).

4. Irudia: Kilomikroiaren egitura



Hepatozitoetan8 kolesterol endogenoaren sintesia egiten da, berehala lipoproteina
desberdinekin lotzen dena, zirkulazio orokorrean 2 forma nagusitan sartzeko: dentsitate
handiko lipoproteina (HDL) eta dentsitate txikiko lipoproteina (LDL). Lipoproteina hauek
gibelera itzultzen dira, non hepatozitoen mintzean aurkitzen diren r-LDL eta r-HDL hartzaile
espezifikoen 2 motei akoplatzen zaizkien, metabolizatuak izateko.

HDL-k, behazun-gatzaren eraketan laguntzen du, zeinari esker dietako lipidoekin
emultsio bat gertatzen den; hala, areagotu egiten da lipidoen azalera, eta errazagoa da
lipidook lipasa entzimen eraginez digeritzea (Teijón JM, 2006). Aldiz, LDL-k, r-LDLk
zelularen barnera garraiatzen du (Schekman R, 2013). 839 aminoazidoz osatutako hartzaile
honek LDL harrapatu eta fagozitatzen du, non lisosomek hidrolizatzen duten kolesterolera
degradatzeko, orduan r-LDL birziklatu egiten da bere funtzioa errepikatzeko hepatozitoaren
mintzean (Prashant Nair, 2013) (ikus 4 irudia).

4. Irudia: LDLren harrapaketaren
irudikapen eskematikoa, hepatozitoan,
baldintza normaletan (ezkerreko aldean),
mintzaren bidez lokalizatutako hartzaile
espezifikoek egina. Eskuineko aldean
nabarmen murrizten da hartzailea, eta
horrek gehiegizko kolesterol-zirkulatzailea
eragiten du, kolesterola ez baita
degradatzen zirkulazioan jarraitzen
duelako.

5. Osasunean eragina: Arteroesklerosia

5.1. Kolesterol eta aterogenesiaren erlazioa
Arterosklerosia, aterogenesiak edo ateromen eraketak

eragindako gaixotasun kardiobaskular oso garrantzitsu bat
da, izan ere, gaixotasun kardiobaskularrek eragindako
heriotza kopuru altuena honi dagokio.

Gai hau bide esperimental batean bideratzen lehenak
Ignatowsky eta Nikolai Anichkov mediku errusiarrak izan
ziren. Hauek, lehen aldiz aterosklerosia eragin zuten
kolesterol ugari zuten untxietan eta animali horiekin egindako
ikerketaren bidez gaixotasun kardiobaskularren ondorioz
hildako pertsonen autopsian zeuden plaka zuri-grisaxkak zer ziren ulertzea lortu zuten.
Anichkovek ikertu zuen bezala, hiperkolesterolemiaz gain beste faktore batzuk egon daitezke
plaka ateromatosoa sortzeko baita gizakiarengan heriotza eragiteko, horien artean adibidez:



adina, familiaren historia, sedentarismoa, obesitatea, tabakismoa, hipertentsio arteriala eta
diabetesa.

Urte batzuk beranduago, C. Baileyk Stanfordeko Unibertsitatean 1915ean erakutsi
zuen bezala eta hainbat laborategik aztertu zuten bezala Anichkovek untxiekin egindako
ikerketa zuzena zen. Berriz, beste ikertzaile batzuk lipoiderik9 sortzen ez duten animaliekin
froga egitean, arazo bat topatu zuten. Anichkovek egindako froga ez zuten fidagarria ikusten,
izan ere, untxiek ezin dute kolesterola biliaren bidez kanporatu beste hainbat animalik
bezala. Hala ere, Anichkovek 1933an egindako lanak patologo eta esperimentalisten
jakin-mina eta interesa piztu zuen eta hainbat espezialistek ikerketa berriak egin zituzten.

Anichkoven ikerketaren garrantzia aitortzen lehena John Gofman patologo
estatubatuarra izan zen. Gofmanek, kolesterolaz elikatzen ez ziren untxietan, kolesterol
gehiena HDLetan garraiatzen zen bitartean, untxi hiperkolesterolemikoetan, kolesterola,
nagusiki, berriki aurkitu diren LDLek garraiatzen zutela ikusi zuen. Ondoren, Gofmanek eta
bere taldeak arteriosklerosiaren eta infartuaren aurrekariak zituzten 104 gizonen seruma
aztertu zuten. Horietako 101ean LDLetan jasotako kolesterol kantitate altua aurkitu zuten.
Antzeko emaitzak lortu ziren gaixotasun koronarioaren aurrekariak zituzten
emakumeengandik. Gofmanen artikuluaren argitalpenak, dietaren eta kolesterolaren arteko
erlazio eta arriskuen aurrean komunitate zientifikoaren begiak ireki zituen.

5.2. Miokardio infartua
Arteria koronarioak estutu egiten dira odol-koaguluak eta aterosklerosiak eraginda.

Arteriak estutu egiten direnez oxigenoa ez da miokardiora (bihotzera) iristen eta horren
ondorioz honek ezin du beharrezkoa duen mugitzeko energia sortu. Miokardioko zelulei ez
zaie beharrezko oxigenoa iristen eta gutxinaka hiltzen joaten dira. Gaixotasun hau, gero eta
gehiago ematen da kolesterol kantitate altuak kontsumitzeagatik, tabakoa erretzeagatik…
Edonork izan dezake Miokardioko infartua, baina pertsona guztiek ez dute arrisku bera.
Probabilitate handiagoa dute bihotzeko arazoak edo gertakari kardiobaskularrak izan
dituzten pertsonek, baita pertsona helduek ere. Gaixotasun honek hinbat sintoma ezberdin
eragin ditzake. Sintoma nagusia kirola egitean edo bat-batean agertu daiteken bularreko
mina edo presioa da. Bularrean gain mina beste gorputzeko hainbat tokietan ager daiteke,
adibidez: masailezurran, lepoan, bizkarrean, ezkerreko besoan, sabelaldean… Nahiz eta
sintoma nagusia mina edo presioa izan, zorabioa, izerdia, neke azalezina, bihotzaren
taupada anormalak, arnasa hartzeko zailtasuna eta beste hainbat sintoma eragin ditzake.



6. Zerk eragiten du?

6.1. Hiperkolesterolemia familiarra
Hiperkolesterolemia familiarra (HF) jaiotzetik adierazten den gaixotasun hereditarioa

da, eta kolesterolaren kontzentrazio plasmatikoak areagotzen ditu, batez ere dentsitate
baxuko lipoproteinek (c-LDL) garraiatzen duten kolesterolarenak. Oso nahasmendu ohikoa
da, eta biztanleria orokorrean 250 pertsonatik 1ek gutxienez HF duela kalkulatzen da.
Espainian, 190.000 pertsona inguru dira HF dutenak.

Diagnostiko goiztiarraren garrantzia Miokardioko infartua edo bizitzako adin txikietan
beste gaixotasun ateroesklerotiko baskular bat izateko arrisku handian datza. Gaixotasun
kardiobaskularra HF duten pazienteen %50ean baino gehiagotan agertzen da 55 urte bete
aurretik.

Akats nagusia LDLen hartzailea (rLDL) kodetzen duen genearen mutazio baten
ondorioz gertatzen da, horiek baitira gibelean odolaren kolesterola maila ezabatzeaz
arduratzen direnak. Hartzaile gutxiago dituztenez, LDL kolesterola nabarmen handitzen da
odolean, arterietan metatzea eragiten duena. Honela, arterietako argia estutu dezakeen
plaka bat garatzen du, ateroma plaka, ateroesklerosia eragiten duena.

Transmisio-mekanismoa dela eta, bi aldaera bereizten dira:

a) Heterozigotoa: aleloetako batek mutazio bat du genean eta bestea normala da. Kasu
horretan, pazienteak LDL hartzaile normofuntzionatzaileen horniduraren %50 du, eta
gainerakoak ez daude (alelo nuluaren mutazioak) edo ez dute behar bezala
funtzionatzen (alelo akastunaren mutazioak).

b) Homozigotoa: bi aleloak akastunak dira (aitarena eta amarena), LDL hartzailerik ia ez
egotea eragiten duena (Fundación Hipercolesterolemia Familiar, 2017).

6.2. Osasun ohitura desegokiak
Kolesterol altuaren kausarik ohikoena osasungarria ez den bizimodu bat da. Horren

barruan sar daitezke:

- Osasungarriak ez diren elikadura-ohiturak, hala nola koipe kaltegarri asko jatea. Mota
bat, gantz asea, haragi, esneki, txokolate, labean egindako produktu eta elikagai
prozesatu eta frijitu batzuetan dago. Beste mota bat, trans koipea, elikagai frijitu eta
prozesatu batzuetan dago. Koipe horiek jateak kolesterol txarra handitu dezake (LDL)

- Jarduera fisiko eza, sedentarismo handiarekin eta ariketa gutxirekin. Horrek
kolesterol ona (HDL) murrizten du.

- Erretzeak kolesterol ona (HDL) murrizten du, batez ere emakumeen artean.
Kolesterol txarra ere handitzen du (LDL)



- Adina: kolesterol-mailak handitu egiten dira zahartu ahala. Nahiz eta ez den hain
ohikoa, gazteek, haurrak eta nerabeak barne, kolesterol altua ere izan dezakete. Oro
har, gizonezkoetan 45 urtetik gora eta emakumeetan 55 urtetik gora kolesterol mailak
altuagoak nabari dira.

- Arraza: arraza batzuek kolesterol handia izateko arrisku handiagoa izan dezakete.
Adibidez, beltzek kolesterol total gehiago izan ohi dute, bai HDL bai LDL, zuriek
baino.

- Pisua: gehiegizko pisua edo obesitatea izateak kolesterol-maila handitzen du.
(PubMed, 2016)

7. Hiperkolesterolemiaren tratamendua

7.1. Prebentzioa
Hiperkolesterolemiaren tratamendurako bizi-ohitura osasuntsuak gomendatzen dira,

eta hiperkolesterolemiaren azterketekin ere kontrolatu daiteke. Kolesterol zirkulatzailea
murrizteko ezarri zen lehen neurrietako bat elikagai koipetsuen murrizketa dietetikora
bideratu zen; gantz azido asegabeek HDL mailak handitzen eta gantz azido aseek LDL
mailak handitzen zituztelarik. Hala ere, laster sortu zen arazoa mekanikoa soilik ez zelako
hipotesia. Hau da, kolesterolaren pilaketak eragindako blokeoa, faktore anitzekoa izatea
pentsatu zen. Aurrerapen teknologikoari esker, disfuntzio endoteliala10 eta nahasmendu
hemostatikoa11 sustatzen zituen prozesu inflamatorio batekin bat zetozela ezarri ahal izan
zen, eta horrek, oro har, ateroma plaka haustea eta luizi tronbotikoa12 eragiten zituen.
Oraindik ere onartzen da komeni dela gantz aseen oso eduki txikiko elikadura ezartzea eta
obesitatea saihestea. Halaber, hipergluzemia13, hipertentsio arteriala14 eta
dislipoproteinemia15 kontrolatu behar dira. Gainera, ariketa fisikoa erregularki egitea
gomendagarria da. Funtsean, bizi-estilo osasuntsu eta aktiboa izatea da kolesterolaren
kontrako tratamendu onena. (Simon A., 2014)

7.2. Tratamendua
a) Estatinak

Kolesterol mailak jaisteko botikak dira estatinak. Dietak eta ariketa fisikoak
kolesterol-maila murrizten ez badute, baliteke sendagaiak hartu behar izatea, hots, estatinak.
Estatinek gibelean kolesterola sortzea eragozten dute. LDL kolesterolaren mailak jaisten dira
eta HDL kolesterolaren mailak igotzen dira, eta arterietako ateroma plakaren eraketa
atzeratu edota gutxitu dezakete.

Estatinak nahiko seguruak dira pertsona gehienentzat. Baina ez dira haurdun dauden
emakumeentzat edo gibeleko gaixotasunak dituzten pertsonentzat gomendatzen.
Giharretako arazo larriak ere eragin ditzakete. Estatina batzuek beste medikamentu



batzuekin eragin negatiboa izan dezakete. Baliteke, estatina mota ezberdinak konbinatuz
haien albo ondorioak gutxitzea (Medline Plus, 2019).

Akira Endok estatinak aurkitzean, 3,800 onddo-andui16 isolatu zituen, horietako batek,
Penicillium citrinum, kolesterolaren sintesi-katean giltzarri zen entzima baten efektua
inhibitzeko propietatea zuela aurkituz; horrela, HMG-CoA entzima artifizialki blokeatuz,
erreduktasa. Onddoaren produktu horri compactina izena eman zitzaion, industrializazio
farmazeutikoan Mevastatina izenarekin sartu zena, estatinen printzipioa markatuz (Endo A.,
2010)

Estatinek efektu biologiko konplexuen multzo bat dute, eta horien artean daude
disfuntzio endoteliala hobetzea, oxido nitrikoaren17 bioerabilgarritasuna handitzea, propietate
antioxidatzaileak eta hantura-prozesuaren inhibizioa, efektu lipoproteikotik bereizita
dagoena, etab. Horrek guztiak estatinen babes-mekanismoa azal lezake kolesterolaren
tratamenduan (Buckley ML, Dipak PR, 2015).

Tratamenduari estatina bat ezetimibarekin (Rx Vytorin) lotzeko eztabaida dago, eta
horrek elikagaietatik datorren kolesterolaren heste-xurgapena murrizten du (Zárate A, 2006,
2009). Honek emaitza onak izan ditu gertaera koronarioen eta garunen beherakadari
dagokionez (Jarcho JA, 2015).

b) Antigorputz monoklonalak

Bestalde, PCSK9 izeneko genea aurkitu zen, r-LDLren sintesia inhibitzeaz arduratzen
dena, eta, horregatik, gene hori blokeatzeko gai diren antigorputz monoklonalak garatu dira,
horrela, r-LDL kantitate handiago baten sintesia eragiteko.

c) LDL murriztu

Bestetik, entsegu klinikoak egiten ari dira 2 farmako ekoizteko: alirocumab eta
evolocumab, LDL zirkulatzailea %50-70 murriztu dezaketenak; eragina bihotzeko gertakariak
eta heriotza prebenitzera hedatzen da (Bailen AR, 2012). Hala ere, tratamendu hau oraindik
ere fase esperimentalean dago, eta koste handikoa da gaur egun.

d) HDL handitu

Horrez gain, cetrapibsekin (torcetrapib, dalcetrapib eta anaketrapib) azterketak egin
dira, kolesterol-esterraren transferentzia-proteinaren inhibitzaileak direnak, HDL gehitzeko
helburuarekin (Nissen SE, et al. 2007).



Marko Metodologikoa
Kolesterolaren inguruko kezka bezainbeste ezjakintasun dago. Iragarki askotan

kolesterola murriztu behar dela errepikatzen digute behin eta berriz, benetan zer den ondo
jakin gabe. Arazo horren aurrean, ikerketa hau burutu dugu, gai honen inguruan informazio
eskuragarri eta zehatza eskaintzeko.

Hain zuzen ere, inkesta bat prestatu eta bidali diegu Zurriola Ikastolako 2.
Batxilergoko eta 1. Batxillergoko ikaslego eta irakasleei eta gure familia kideei. Guztira 170,
15 irakasle eta 25 familia kidea, 210 pertsona. Hala ere, erdiak bakarik erantzun du, zehazki
73 erantzun jaso genituen.

Inkestarako ez ditugu galdera zehatzegiak prestatu, izan ere, datu orokorren bila
gabiltza. Gauzak horrela, 6 galderako inkesta bat erantzutera gonbidatu ditugu. Hona
galderak:

❖ Zer uste duzu dela kolesterola? (garatzeko)

❖ Ona dela uste duzu?

➢ Bai

➢ Ez

➢ Neurrian bai

❖ Zer jaki datorkizu burura kolesterolean pentsatzean? (garatzeko)

❖ Nolakoa uste duzu dela zure kolesterol kontsumoa?

➢ Altua

➢ Baxua

➢ Egokia

❖ 3 elikagai hauen artean zeinek du kolesterol handiena?

➢ Ahuakatea

➢ Gazta

➢ Arraina

❖ Atzoko afaria laburki deskribatu (garatzeko)

Azken galdera honi dagokionez, otordu bakarra aztertuta kolesterol kontsumoa
egokia den ala ez zehaztea oso fidagarria ez dela zer esanik ez dago. Dena den, gure
baliabideekin lor ditzakegun emaitza batzuk dira. Azken finean, gutxi gorabeherako
estimazio bat lortu nahi dugu. Honenbestez, FatSecret webgunea erabiliz, otordu hauen
gutxi gorabeherako kolesterol kantitatea kalkulatuko dugu, eta gomendatutako (300-500 mg
egunean) alderatzen saiatuko gara, haien erantzunak zuzenak diren ala ez egiaztatzeko.



Materiala eta Metodoak
Gure ikerketa lanaren funtsa inkesta izan den arren, Marko Teorikoaren atalerako

informazioa eskuratzeko Google Scholar baliatu dugu. Ikerketa eguneratuenak bilatzen
saiatu gara, informazio zehatz eta fidagarriena lortzeko. Iturri bibliografikoak ugariak izan
diren arren, bertako ideia nagusiak soilik hartu ditugu, gehienek gaia oso sakonki aztertzen
zutelako; ez da hori, baina, gure helburua.

Emaitzak



❖ Zer uste duzu dela kolesterola?

Galdera honekin lortu nahi izan duguna erantzuleen ezagutza maila neurtzea da. Erantzunak
hiru kategoriatan banatu nahi izan ditugu, eta tankerakoak izan dira, besteak beste,
kategoria bakoitzean sailkatu ditugun erantzunak:

➢ Ideiarik ez:

○ “Ez dakit.”

○ “Egia esan ez dakit.”

○ “Ez dakit, asko jan ezin dezakezun zerbait.”

➢ Zerbait badakite:

○ “Zainetan pilatzen den grasa.”

○ “Kolesterola, gure bizi funtzioentzat ezinbestekoa den lipido bat da.”

○ “Kolesterola gure organismoak berez duen substantzia gantzatsua da.”

➢ Erantzun osatua:

○ “Esteranotik eratorritako lipidoa; hau da, esteroide mota bat. Molekula handia
eta zurruna.”

○ “Esteranotik deribatutako lipido ez saponifikagarri bat”

○ “Lipido molekula bat da, mintz plasmatikoko geruza lipidiko bikoitzean
txertzatzen dena eta odolean aurkitzen dena”

Hona hemen, hiru kategorietako erantzunak ehunekotan neurtuta:

Emaitzei erreparu eginez, ikus daiteke gehiengo batek (%65) kolesterola noizbait
entzuna duela, eta beraz, haren inguruan zerbait badakiela. Hori bai, kolesterolaren inguruan
dituzten ezagutzak nahiko mugatuak dira eta, funtsean, kolesterola benetan zer den ez
dakite ziurtasunez. Hau da, beren emaitzak nahiko anbiguoak izan dira.

Bost erantzuletatik batek, kolesterolaren inguruan ideiarik ez duela aitortu du.



Azkenik, erantzuleen %15k kolesterolaren inguruko aurre ezagutza bat du, eta hau
erantzunetan islatu da.

❖ Zer jaki datorkizu burura kolesterolean pentsatzean? (garatzeko)

Erantzunak oso anitzak izan dira. Gehien errepikatu diren jakiak opil industrialak,
haragia (askok gorria), hestebeteak (txorizoa, txistorra, odolkia…), gurina, txerrikiak, eta
denetan gehien erantzundakoa, arrautzak (zenbaitek gorringoa zehaztuz). Neurri txikiagoan,
baina hala ere hainbatetan aipatutakoak Danacol (kolesterola jaisteko jogurt likidoa), gazta
eta frijitutako jakiak izan dira.



❖ Atzoko afaria laburki deskribatu (garatzeko)

Erantzunak oso ugariak izan dira. Hona hemen zenbait adibide:

➢ “Barazki purea eta txanpinoi eta urdail egosi tortila. Yogurt naturala chiarekin.”

➢ “Etxean egindako pizza eta jogurt naturala eztiarekin.”

➢ “Atzo tortila patata afaldu nuen, entsaladarekin (tomate, letxuga, aguakatea, artoa,
atuna, maspaxak, intxaurrak, olio, ozpina, gatza...).”

➢ “Baso bat ur, hanburgesa begetala, edamame eta gari-zainzuriak.”

Nolanahi ere, erantzuleen afariak nutrizionalki aztertzea dugu xede, eta aurreko
galderetan erantzunikoarekin alderatzea. Lehen esan bezala, argi dago otordu bakarra
aztertuz kolesterol kontsumoa egokia den edo ez zehaztea ez dela oso fidagarria. Hala ere,
gure baliabideekin lor ditzakegun emaitzak dira. Hori esanda, honako ondorioak atera ditugu:

Erantzunetan ikusi dugunez, gehiengoak entsalada, esnekiak (gazta, jogurtak…),
tortila patata, arrautzak, zopa edo haragia afaltzen du. Bertan kolesterol altuko hainbat
elikagai daude, gazta (≃105mg kolesterol/100g-ko), arrautzak (≃373mg/100g), haragia
(haragiaren arabera, baina gehiengoak altua -≃87mg kolesterol/100gko, bataz beste-) eta
patata-tortila (≃211mg/100g), besteak beste. Hala ere, beste otorduak kolesterol altukoak ez
badira, gehiengo zabal batek ez luke arazorik izango kolesterol kontsumoarekin, ez baitute
ingesta oso altua.

Hori bai, ehuneko hamarren batek (%9.2) eguneko gomendagarria den kolesterol
maila afarian bakarrik pasatzen du (≃300mg). Hauek odol analisiak egin beharko lituzkete
beren kolesterol mailak benetan altuak diren ikusteko, eta horren arabera, honek sor
ditzakeen arazoak saihesteko.

Bestalde, datuak harrigarriak izan dira ehunekoaren gehiengo batek, %65 inguruk,
afari orekatua duela ikusi dugulako. Hauen afariak osasungarriak dira kolesterolari
dagokionez. Gainerako otorduetan antzeko elikadura bat izanda, inongo arazorik ez lukete
edukiko. Soberan geratutako ehunekoak (%25.8) ingesta altu xamarra du, baina esan
bezala, beste otorduetan ingesta alturik eduki ezean, orekatutzat har daiteke.

Ondorioak
Ikerketa lan luze honen ostean, eta gure hipotesiak berrikusiz, oro har espero

genuena ondorioztatu dugu. Batetik, hiperkolesterlemiaren eta gaixotasun kardiobaskularren
arteko erlazioa oso estua dela ikusi dugu, arteroesklerosia eta miokardio infartua, besteak
beste. Bestalde, hiperkolesterolemiaren kausak aztertzerakoan, gure beste hipotesietako bat
berretsi da, adinak eta pisuak kolesterol mailak areagotzen baitituzte. Hori bai, gizartean
kolesterol kontsumoa altua dela uste izan dugu, baina inkestaren emaitzekin kontrakoa
frogatu dugu.



Hain zuzen ere, kolesterola jakietan erdi ezkutatuta doala pentsatzen genuen hasiera
batean, eta horregatik, uste baino kolesterol kontsumo altuagoak aurkituko genituela
inkestako erantzuleen artean. Ez da hala izan, ordea, eta hirutik bik kontsumo osasungarria
dutela ikustea emaitza pozgarria iruditzen zaigu.Gutxi gorabehera beste laurden batek ere
kolesterol ingesta onargarria duela jakitea positibotzat jotzen dugu. Honen harira,
bakoitzaren kolesterol kontsumoaren inguruko galderan erantzundakoa eta guk
ondorioztatutakoa bat datoz. Beste hamarrenak kolesterol kontsumoa neurtu beharko luke,
gerora ondorio kaltegarriak baitituzte bizi ohitura osasungaitzek.

Hala ere, gizartean kolesterolaren inguruko ezjakintasun handia dagoela ikusi dugu;
hasiera batean espero genuena. Izan ere, erantzuleen gehiengo zabal bat ez da kolesterola
zer den azaltzeko gai izan, eta haien aurre ezagutzak oso murritzak direla argi utzi dute.
Horrek ez du esan nahi, baina, kolesterol kontsumo handia dutenik; esaterako, “Hiru elikagai
hauen artean zeinek du kolesterol handiena?” galderan, gehienek gazta hiruen artean
kolesterol gehien duen jakia dela asmatu dutelako. Gainera, kolesterolarekin erlazionatzen
dituzten jakien gehiengoa (salbuespenak salbuespen) benetan kolesterolean aberatsa
izanik, praktikan, gaiaren inguruan oinarrizko jakintza batzuk badituztela esan daiteke.

Dena den, esan beharra daukagu otordu bakar bat aztertzea ez dela inondik ere iturri
fidagarria. Gure baliabideekin lortu ahal izan duguna da. Ikerketa honetako konklusioak
estimazioak besterik ez direla argi utzi nahiko genuke. Nolanahi ere, ikerketa hau irakurtzen
ari den edonori urtean behin odol analisiak egitea gomendatzen diogu, bai
hiperkolesterolemia bai bestelako osasun arazoak garaiz detektatu eta tratatu ahal izateko.
Adibidez, hiperklesterolemia familiarra, kolesterol kontsumoarekin zerikusirik ez duena.

Esker onak
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu gure irakasleari, Beñat Arana,

Biologian matrikulatua denari, lan hau egitera bultzatzeagatik. Eskertzekoak izan dira bere
aholkuak eta iradokizunak. Eskerrik asko, Beñat.

Bestalde, gure eskerrik beroenak eman nahi genizkioke Ekologian doktore den Gloria
Rodríguez Loinazi (EHUko Landareen Biologia eta Ekologia saila), bere laguntza
ezinbestekoa izan baitzitzaigun gure ikerketaren ikuspegia zehaztu eta lanari ekiteko.
Eskerrak bihotzez, Gloria.

Ahaztu gabe, eskerrak eman nahi dizkiegu gure kide guztiei, familia eta lagunei.
Inkestan parte hartu izana funtsezkoa izan da gure ikerketa borobildu ahal izateko, haien
parte hartzerik gabe ezin baikenituzke ondorioak atera. Lagunak, ikaskideak, familia, esker
mila.

Azkenik, Elhuyarri bihotzez eskertu nahi diogu Zientzia Azokan parte hartzeko aukera
eman izana. Izan ere, ikerketa hau burutzea oso interesgarria izan da eta asko ikasi dugu
kolesterolaren eta honek gure osasunean izan ditzakeen ondorioen inguruan. Aho batez
diogu gure egunerokoan baliagarri izango zaigula ikerketa lan honetan ikasitakoa, gure
osasuna hobe zaintzen erakutsi digunez. Hiperkolesterolemia gaur egun gizartean uste
baino orokortuagoa dagoen gaitza da, eta lan honen bidez gai honen inguruan jakinduria
suspertu ahal izatea egundokoa iruditzen zaigu. Mila esker benetan, Elhuyar.

Eskerrik asko guztioi!



Hiztegia
1. Novo sintesia: gantz azido baten sintesia Acetil CoA sustratua erabiliz.

2. Erretikulu endoplasmatiko leuna: Erribosomaz inguratu gabeko erretikulu
endoplasmatikoa, zelularen nukleotik urrunago dago.

3. Markatze isotopikoak: Marka isotopikoa substantzia-lagin bat sistema baten bidez
nola igarotzen den arakatzeko teknika bat da. Substantzia 'markatua' da, konposizio
kimikoan oso ohikoak ez diren isotopoak dituelak.

4. Behazun-gatza: Gibelean sintetizatu eta xixkuan biltegiratzen den gatz-substantzia,
lipidoen digestioan laguntzen du

5. Kontzentrazio serikoa: likido batean disolbatuta dagoen substantzia kimikoen
kontzentrazioa da.

6. Metabolito: metabolismoan sortutako edozein konposatu.

7. Erretikulu endoplasmatikoa: Erretikulu endoplasmatikoa endomintz sistemaren
parte da, proteina eta lipidoen sintesiaz arduratzen dena.

8. Hepatozitoa: Gibeleko ehuna osatzen duen zelula

9. Lipoide: Lipidoen antzeko ezaugarri kimikoak dituen substantzia.

10. Disfuntzio endoteliala: Odol-hodien erlaxazio eta uzkurdura faktoreen disbalantzea
du ezaugarri.

11. Nahasmendu hemostatikoa: Odolak odol-hodietatik modu anormalean ihes egiten
duen baldintza.

12. Luizi tronbotikoa: Odolaren nahasmendu bat da, odol-hodi txikietan odol-koaguloak
sortzea eragiten duena.

13. Hipergluzemia: Odolean glukosa kantitate handiegia izatea da.

14. Hipertentsio arteriala: Hipertentsioa presio arterial altua deskribatzeko erabiltzen
den terminoa da.

15. Dislipoproteinemia: Metabolismo lipoproteinen nahasmendu batzuk eragiten ditu,
eta horien artean daude lipoproteina kontzentrazio altu eta baxuak.

16. Onddo-andui: Anduia ezaugarri genetiko homogeneoak dituzten mikroorganismoen
(onddoen) multzo bat da, taxonomikoki espeziaren azpian dagoena.

17. Oxido nitrikoa: NO gas toxikotzat hartzen da, ugaztunetan modu naturalean
agertzen dena, baina baita airean ere.
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