
FH என்பது உயர்நிலை க�ொைஸ்ட்ொல் அளவு�ளொல் ்ப்ம்பல்

வழியொ�க் �டத்தப்ப்டடு, இந்்ொயற்ற ்பி்றர ஆளொகும ஆ்பதல்த  

விட 20 மடங்கு அ்தநி�மொ� வயதிற்கு முன்பே இதய ்�ோய்களோல் 

பேோதிப்பு அதி்கரிக்கும் ஆபேததோன ்்ொய் ஆகும (அ்தொவது, மொரபு 

வலி, மொ்லடபபு, இ்தயத ்தொக்கு்தல்�ள்  ஆ�நியலவ).1 

இது ஒரு பேரம்பேரர ்�ோய,  
என்வ அதற்்கோ்க�ோன எனன செயய ்வண்டும்?

ஆனோல் �ோன ஸடோட்டின்கரளப் பேற்்றிக் 
்்களவவிப்பேடுவது...
அவற்றுக்கு பேக்்கவவிரளவு்கள உண்டோ ?

இது மி�வும க்பொதுவொன ்ப்ம்பல் இ்தய்்ொயொகும. ஒவகவொரு 

்நிமிடமும FH உடன ஒரு குழநல்த ்பி்றக்�நி்றது.2

உை�நில் 250 ்்பர�ளில் 1 ்்பருக்கு இந்த ்்ொய் ்பொ்தநிபல்ப

ஏற்படுதது�நி்றது, அ்தொவது ெறிங்்கப்பூரில் 20000 ்பேருக்கு இந்்ொய் 

்பொ்தநிபபுள்ளது.2

இது எவவளவு சபேோதுவோனது?

ெறி்கிசரெ உங்்கள வோழவவில் சபேரிய ்வறுபேோட்ரட ஏற்பேடுததும்:

ஆயுள முழுவதும் மருந்துண்்ண ்வண்டுசமன் பேயதரத 
வவிரட்டுங்்கள:

1

FH –ஐ ்ப்ம்பல்யொ�ப
க்பற்றறிருக்�நி்றொர

FH –ஐ ்ப்ம்பல்யொ�ப
க்ப்றவில்லை

FH ்ப்ம்பல்யொ�க் �டத்தப்படு�நி்றது.

உங�ளது க்பற்்றொர, உடன்பி்றந்்தொர, அல்ைது குழநல்த�ள் 

இவர�ளில் ஒருவருக்கு FH இருந்தொல் இ்்த ்்ொயொல் நீங�ளும

்பொ்தநிக்�ப்பட உங�ளுக்கு 50% வொய்பபுண்டு.2

FH பேரம்பேரரயோ்கத சதோடர்கி் ்�ோய 

நீங்்கள FH ஜீன்கரளப் சபேற்்றிருந்தோல், நீங்்கள அரத மோற்் முடியோது.
ஆனோல் ்�ோய ்மோெமோவரதத தடுக்்கத தடுப்பு �டவடிக்ர்க  மற்றும் 
உங்்கள குடும்பே உறுப்பேவினர நீண் ட்கோலம் உடல் �லததுடன வோழ உதவலோம்.

ெறி்கிசரெரயத சதோடங்குங்்கள.
FH ஒரு ்ப்ம்பல் ்்ொய் எனினும, கூட்டு மருந்து்கள மற்றும் 

வோழவவியல் மோற்்ங்்கள ்்தநி்றம்பட க�ொைஸ்ட்ொல் ்நிலைலயக் 

�்டடுப்படுத்தொ்ண ்நிலைக்குக் க�ொண்டுவநது இ்தய்்ொய் ஆ்பதல்தத 

்தவிரக்�ைொம.  

மி�வும க்பொதுவொ� ஸ டொ்டடின மருநது�ள் ்பயன்படுத்தப ்படு�நின்றன 

ஸடொ்டடின�ளொல் ்பக்� விலளவு�ள் ஏற்ப்டடொல், மனம ்தள் 

்வண்டொம. உங�ள் மருததுவ்ிடம ்பக்� விலளவு�லளப ்பற்றறி 

்்பசுங�ள். 

அவர உங�ளுக்கு க�ொைஸ்ட்ொல் உ்றறிஞ்சும ்தடுப்பி 

(எ.�ொ. எஜி்டடிமி்பிள்) ்்பொன்ற மறறும PCSK9 சறி�நிசலச 

விருப்பத ்்தரவு�லளக்  கூறுவொர. மருநது�லள இந்த FH
்்ொயொளி ்்பொை மொற்றறி வொழக்ல�லயச சுறுசுறுப்பொக்�நிக் 

க�ொள்ளுங�ள். 

FH உள்ள ்்பர�ள் குழநல்தப ்பருவம  மு்த்ை சறி�நிசலசலயத

க்தொடங�நி சொ்தொ்ண ஆயுலளப க்பற்றறிருக்�நின்றொர.2 

ஸடொ்டடின சறி�நிசலச க்பற்ற வயதுக்கு வந்தவர�ள் மொ்லடபபு 

ஆ்பதல்தத ்தவிரதது இயல்பு ்நிலைக்கு   (FH இல்ைொ்தவர�ள் 

்்பொை) ்தநிரும்பியுள்ளனர.3

2

3

உங்்கள வோழவவியரல 
சீரரமயுங்்கள.  
உடல் ்ைததுக்கு உ�ந்த உணவு�லள

உண்டு உடலியற கசயற்பொடு�ளில் 

ஈடு்படுங�ள். ஆ்்ொக்�நிய வொழவில் ஈடு்படுவது 

க�ொைஸ்ட்ொலைக் �்டடுப்படுத்த எடுததுக் 

க�ொள்ளும மருந்தநின அளலவக் குல்றக்கும. 

எவவொறு ஆ்்ொக்�நியமொ� உண்டு உடல் 

்ைததுடன வொழைொம என்பல்த அ்றறிய www.
myheart.org.sg மறறும www.hpb.gov.sg
்தளங�லளப ்பொரலவயிடுங�ள். 

உங்்களது குடும்பே உறுப்பேவினர்கரளத 
தகுதிச்ெோதரன செயதுச்கோளள 
ஆரவமூட்டுங்்கள,  அவர�ள் இலளஞர�ளொ�

இருந்தொலும கூட. அவவொறு  கசய்வ்தொல், அவர�ளுக்கு  

FH  �ண்ட்றறியப்ப்டடொல்

முனன்தொ�்வ  சறி�நிசலசலயத

க்தொடங�ைொம. இ்்தொ  

இந்த க்பண்லணயும 

அவ்து இ்ண்டு இளம  

குழநல்த�லளப ்்பொை. 

சறிைர ஆயுள் முழுதும மருநது சொப்பிட்வண்டுகமன 
்பயநது க�ொள்�நின்றனர. குடும்பத்தநின ஆ்த்வுடன ்தமது 
20 வய்தநில் மருநது சொப்பிட ஆ்ம்பித்தவ்ின �ல்தலய த  
க்த்ிநது க�ொள்ளுங�ள்.

வீடி்யொலவக் �ொண QR கு்றறியீ்டலட ஸ்�ன கசய்யுங�ள் 

அ்ட்்ொவொஸடொ்டடின 10 வயது அல்ைது அ்தறகு ்மற்ப்டட குழநல்த�ளில் �ொணப்படும ்பைவல�
FH ்்ொய்க்கு சறி�நிசலசயொ� வழங�ப ்படு�நி்றது ைொ்வொஸடொ்டடின மறறும ருசு்வொஸடொ்டடின 10—17 
வயதுலடயவர�ளுக்கு ச சறி�நிசலசயொ� வழங�ப்படு�நி்றது.

பேரம்பேரர ரைப்பேரச்கோலஸட்ரோலமியோ (FH) 
என்ோல் எனன?

சொ்தொ்ணமொனவல் விட மி�   
மோரரடப்புக்கு அதி்க ஆபேதது

ஸடொ்டடின சறி�நிசலச  
மோரரடப்பு  
ஆபேதரதததவவிரதது 
இயல்பு்நிலைக்கு  
்தநிருபபு�நி்றது

வயதுவந்த FH ்�ோயோளி 
(>55 – க் கு ்மல்) ெறி்கிசரெ  
எடுததுக் ச்கோளளோதவர

வயதுவந்த FH ்�ோயோளி 
(>55 – க் கு ்மல்) ெறி்கிசரெ 

எடுததுக் ச்கோளபேவர 

வயதுவந்த (>55 – க் கு ்மல்) 
பேரம்பேரர FH ்�ோய சபே்ோதவர

வீடி்யொலவக் �ொண QR கு்றறியீ்டலட ஸ்�ன கசய்யுங�ள் 

வீடி்யொலவக் �ொண QR கு்றறியீ்டலட ஸ்�ன கசய்யுங�ள் 



உங�ளது குடும்ப உறுப்பினர�ளுக்குப 

பரமபரர 
ரைபபர்கொலஸ்டரொலமியொ 
இருக்�நி்றக்தனறு உங�ளுக்குத க்த்ியுமொ

தகுதிச்சோதனை, முன்பே கண்டுபேிடிததல் 

மற்றும் சிகிசனச ஆகியனை எவைோறு 

உஙகனையும் உஙகைது குடும்பேததிைரின 

உயினரயும் பேோதுகோகக முடியும் என்ற்றியுஙகள் 
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2   Wiegman A, Gidding SS, Watts GF, et al; for the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Familial 
hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. 
Eur Heart J. 2015;36: 2425-2437.
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�ோன (அல்லது எனது குடும்பே உறுப்பேவினர) தகுதிச 
்ெோதரனக்குத தயோர.  
�ோன அரத எவவோறு ்மற்ச்கோளவது?

இன்் FHCARE-ஐத சதோடரபு

ச்கோளளுங்்கள 

மினனஞ்சல்: cholesterol.info@ktph.com.sg

க்தொலை்்பசறி:  (+65) 6602 2346
(+65) 9674 5167
(+65) 9825 9793

வலைத்தளம்: www.myheart.org.sg/FH

வலைத்தளதல்தக் �ொண
QR கு்றறியீ்டலட ஸ்�ன கசய்யவும

அல்லது ்மலும் 
அ்றிந்துச்கோளள உங்்களது 
குடும்பே மருததுவரர 
அணுகுங்்கள. 

�ோன வயதோனவர அல்லது  உடற்பேருமன 
ச்கோண்டவரில்ரல.  ்மலும் �ோன �லமோ்க
இருக்்கி்்ன.  
�ிசெயமோ்க எனக்கு FH இருக்்கோதோ? 

FH ்பி்றபபு மு்தைொ�்வ ்பொ்தநிக்�நி்றது. அ்தொவது, அது குழநல்த�ள், 

இலளஞர�ள், இயல்்பொன எலடயுள்ளவர�ள் ஆ�நி்யொரும FH ்பொ்தநிபபுக்கு 

உள்ளொ�ைொம.

FH இருப்பவர�ள் ்பைருக்கு எந்த உடலியல் அ்றறிகு்றறி�ளும

இல்ைொமலிருக்�ைொம ்மலும அவர�ள் ்ைமொ�வும உண்ைொம. இருப்பினும, 

க�ொைஸ்ட்ொல் ்நிலையின உயர அளவினொல் அவர�ளின இ்த்தக் 

குழொய்�ளின சுவர�ள் ்தடிதது �டினமலடயும ஆ்பதது உள்ளது. அது 

மொ்லடபல்ப ஏற்படுத்தைொம. 

என்வ, நீங�ள் ்ைமொ� உணரந்தொலும அல்ைது ஒபபீ்டடளவில் இளம 

வய்தநி்ை்ய (<55 வயதுலடய ஆண்�ள் அல்ல்து <60 வயதுலடய க்பண்�ள்) 

இ்தய ்்ொய்க்கு்ட்ப்டடொலும, உங�ள் குடும்பத்தநினருக்கு FH-க்�ொ� 

்தகு்தநிச்சொ்தலன ்மறக�ொள்வது மி� முக்�நியமொனது. 

தகுதிச ்ெோதரனயவில் உளளடங்குவது யோரவ?

உங�ளுக்கு FH இருக்�ைொம எனறு எண்ணினொல், உங�ளது மருததுவ்ிடம

அல்தப்பற்றறி ்�ளுங�ள். அவர உங�ளது இ்த்தத்தநில் உள்ள க�ொைஸ்ட்ொலை 

அளவிட எளிய இ்த்தப ்ப்ி்சொ்தலனக்கு ஏற்பொடு கசய்வொர (உண்ணொ்நிலையில் 

அல்ைது உண்ட ்பினபு). 

உங�ளது க�ொைஸ்ட்ொல் அ்தநி�்ித்தநிருந்தொல், உங�லள FHCARE-க்குப

்ப்ிநதுல்க்� ஒபபு்தல் ்�ொருவொர.  அஙகு உடல் ்ை ்நிபுணர�ள் உங�ளுக்கு FH 
ஏற்படும வொய்பபுண்டொகவனத தீரமொனிப்பொர�ள். 

சறிை ்நி�ழவு�ளில் உங�ள் குடும்ப உறுப்பினர ஒருவருக்கு FH ்பொ்தநிபபுள்ளது 

என சந்்த�நித்தொல் FHCARE உங�லளயும ்தகு்தநிச்சொ்தலன கசய்துக�ொள்ளக் 

்�ொரும.  

உங�ளது இ்த்தக் 
க�ொைஸ்ட்ொல் 

்நிலைலய அளக்கும 
்ப்ி்சொ்தலன 

உங�ளது 
ஒபபு்தலைப 

க்பறு்தல் 

FHCARE கசவிலியர உங�ளது 
உடல்்ைம மறறும குடும்பத்தநின்ின 

உடல்்ைம (யொருக்�ொவது FH 
்்ொய் இருத்தல், உயர்நிலை 

க�ொைஸ்ட்ொல் அல்ைது 
முந்தநிய இ்தய ்்ொய்) மறறும 
குடும்ப உறுப்பினர�ளின FH 

்தகு்தநிச்சொ்தலன விவ்ங�லளச 
்ச�்ிப்பொர

உங�ளுக்குச 
சறி�நிசலச 

க்தொடங�ப்படு்தல்

2 3 4

200mg/dL

1

ல�்ய்டலட உருவொக்�நியவர�ள்:

�ல்வி ்நி்தநியொ்த்வு அளிப்பவர:

SC-SG
P-A

M
G

145-00034


