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ومدى  الكولي�سرتول  عن  التلفزيونية  الربامج  ويف  ال�سحف  ويف  النا�ض  عامة  بني  احلديث  كرث 

اأهمية  اأوعينا  هذا  كل  بعد  فهل  ال�سرايني  واأمرا�ض  وقلبه  و�سغطه  االإن�سان  �سحة  على  تاأثريه 

الكولي�سرتول يف غذائنا وهل تعرفنا على ما هية هذه املادة هذا ما �سوف نقوم باإي�ساحه بب�ساطة 

لقرائنا.

ما هو الكولي�سرتول؟

الكولي�سرتول عبارة عن مادة دهنية اأ�سا�سية تنتمي اإىل ف�سيلة ال�ستريويدات وغري قابلة للذوبان 

الدم  االأكباد،  االأع�ساب،  املخوخ،  احليواين،  ال�سحم  يف  بكرثة  الكولي�سرتول  ويتواجد  املاء  يف 

والع�سارة ال�سفراء )املرارة(.

حوايل 80% من اإجمايل الكولي�سرتول املوجود يف اجل�سم ي�سنعه الكبد من خامات اأولية اأما %20 

امل�سادر احليوانية يتم نقل  الباقية فاإنها تاأتي جاهزة من الطعام الذي نتناوله يومياً خ�سو�ساً 

اأجزاء اجل�سم عن طريق بروتينات خا�سة تدعى الربوتينات  الكولي�سرتول من الكبد اإىل باقي 

الدهنية الناقلة وت�سمى الاليبوبروتينز LIPOPROTEINS ويوجد نوعان من الكولي�سرتول.

هل �سحيح اأن الكولي�سرتول نوعان نوع �سار واآخر نافع؟

نعم من الناحية الكيميائية يتكون الكولي�سرتول من نوعان:

:)  LOW DENSITY LIPOPROTEINS( LDLs الكولي�سرتول ال�سار

�سمي كذلك الأن هنا الربوتينات الدهنية تكون م�سبعة بكميات كثرية من جزيئيات الكولي�سرتول 

جدران  يف  تر�سيبه  يتم  العايل  تركيزه  وب�سبب  اجل�سم  خاليا  اإىل  الكبد  من  بنقله  تقوم  حيث 

ال�سرايني على �سكل طبقات ولذلك فاإن كرثة تراكمه يف جدران ال�سرايني ي�سد جماريها ومينع 

تدفق الدم اإىل اخلاليا واالأن�سجة املغذية لهذه ال�سرايني فاإن حدث ذلك يف �سرايني القلب التاجية 

ب�سبب نق�ض كمية الدم املتدفق اإىل ع�سلة القلب يوؤدي اإىل الذبحة ال�سدرية واإىل �سمور يف بع�ض 

اأجزاء ع�سلة القلب.

:)  HIGH DENSITY LIPOPROTEINS( HDLs الكولي�سرتول النافع

�سمي كذلك الأن الربوتينات الدهنية هنا لها وظيفة عك�سية متاما حيث تقوم باإزالة ونقل جزيئات 

الكولي�سرتول املرت�سبة على جدران ال�سرايني واخلاليا واالأن�سجة ونقلها يف الدم ثم اإىل الكبد 

وبهذا يخل�ض اجل�سم من خطر الكولي�سرتول املرت�سب ومن هنا يالحظ اأهمية التوازن بني عمليتي 

الرت�سب واالإزالة من جهة وكمية الكولي�سرتول الذي يتناوله االإن�سان يف طعامه اليومي من جهة 

اأخرى.

هل للكولي�سرتول وظائف مهمة يف اجل�سم؟

نعم لقد من الل علينا بالعطايا الكثرية وطاملا كان كل �سيء يف معدله الطبيعي مل يحدث خلل 

وكان له اأعظم االأثر وهي كاالآتي:

1- ي�ستخدم الكول�سيرتول كمادة خام لت�سنيع الهرمونات اجلن�سية.

2- ي�ستخدم الكولي�سرتول لبناء االأغ�سية واجلدران اخللوية بوا�سطة اخلاليا احلية.

3- مكون اأ�سا�سي لت�سنيع فيتامني )D( الهام المت�سا�ض الكال�سيوم.

4- يدخل يف تراكيب املخ واالأع�ساب.

ما هو املعدل الطبيعي يف الدم؟

املعدل الطبيعي يعتمد على الطريقة التي ي�ستخدمها املخترب يف القيا�ض فاملعدل قد يختلف من 

خمترب اإىل اآخر.

مثال: يكون املعدل الطبيعي للكولي�سرتول الكليهّ )ال�سار+ النافع( يف دم ال�سخ�ض البالغ ال�سائم 

الكولي�صرتول ما هو؟

ماهر غريب 

فني خمترب
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