
عن الطعان وال�سراب ملدة التقل عن 12 �ساعة متوا�سلة 200 مليجرام لكل  100 مليليرت دم )mg/dl 200( واإذا زاد هذا 

ال�سار  الكولي�سرتول  اأن يقوم بعمل  الكلي عنده مرتفع  الكولي�سرتول  النتيجة ويف�سل ملن كان  الطبيعي بجانب  املعدل 

)  LDLs  HDLs( والنافع يف اآن واحد

ن�سبة الكولي�سرتول النافع يف الرجل البالغ ترتاوح من 30-65 ملغم لكل 100 مل دم

ن�سبة الكولي�سرتول النافع يف املراأة البالغة ترتاوح من 40-80 ملغم لكل 100 مل دم

من ذلك نالحظ اأن الكولي�سرتول النافع عند املراأة اأعلى من الرجل وهذا من نعم الل على املراأة ويعلل هذا اإنخفا�ض 

ن�سبة االإ�سابة باأمرا�ض الذبحة ال�سدرية واأمرا�ض القلب وت�سلب ال�سرايني عند املراأة.

الحظ اأنه كلما ارتفعت ن�سبة الكولي�سرتول النافع على ال�سار كلما كان هذا اأف�سل ل�سحتنا.

هل الكولي�سرتول يرتفع من اأ�سباب اأخرى غري الطعام؟

هناك اأمرا�ض ع�سوية توؤدي اإىل زيادة ن�سبة الكولي�سرتول وحتدث خطورة يف ال�سحة ومنها:

- اأمرا�ض الكبد املزمنة امل�سحوبة بال�سفراء االإن�سدادية: )ت�سمع الكبد االأويل والثانوي، بعد عملية ا�ستئ�سال البنكريا�ض، 

بعد التهاب البنكريا�ض املزمن(

- داء ال�سكري البويل املزمن.

- ق�سور وظائف الغدة الدرقية.

- ال�سمنة املفرطة.

- ارتفاع الربوتينات الدهنية االألفوية يف الدم يبداأ ظهور املر�ض يف �سن الطفولة.

- اال�ستعداد الوراثي وهو ا�ستعداد مكت�سب من الوالدين مثل مر�ض )فون جريك( وينتج من تراكم للجاليكوجني داخل 

خاليا الكبد.

:nephritic syndrome(( اأمرا�ض الكلى اأو املتالزمة الكالئية-

مر�ض كلوي يوؤدي اإىل تورم اجل�سم وفقدان كمية كبرية من بروتينات اجل�سم يف البول.

كيفية جتنب ارتفاع الكولي�سرتول؟

• جتنب ال�سحوم وال�سمن احليواين خا�سة الزبدة، �سفار البي�ض، الروبيان )اجلمربي(.
saturated vegetable oils جتنب الزيوت النباتية امل�سبعة •

• اأكرث من تناول الزيوت النباتية غري امل�سبعة مثل زيت عباد ال�سم�ض وزيت الذرة وزيت الزيتون.
• االإكثار من تناول االأ�سماك وزيوتها مثل زيت كبد احلوت حيث اإنه يحمي االإن�سان من اأمرا�ض القلب ويخف�ض الكولي�سرتول.

• جتنب االإفراط يف تناول االأطعمة ال�سكرية.
• جتنب تناول املواد الكحولية الأنه يتلف الكبد ويزيد ت�سنيع الكولي�سرتول الداخلي.

• جتنب االإرهاق اجل�سمي والنف�سي حيث اإنه يزيد ت�سنيع الكولي�سرتول الداخلي اأكرث من تناول االأطعمة التالية )التفاح 
الطازج وع�سريه، الثوم، الب�سل، اجلزر وع�سريه، املوز، اللوبيات، االأ�سماك وزيوتها واخلبز االأ�سمر(.

• جتنب االإكثار من تناول املك�سرات.

• ممار�سة الريا�سة وامل�سي بانتظام.
• اأثبتت درا�سة طبية اأجريت على 15000 �سخ�ض بالغ كانوا مفرطني يف �سرب القهوة وال�ساي ون�سرت يف جملة الطب لينو 

اجنالند اأن القهوة هي �سبب ارتفاع الكولي�سرتول يف ن�سبة كبرية منهم.

يجب ا�ست�سارة اأخ�سائي التغذية لو�سف احلمية الغذائية ال�سحية التي ت�ساعد على خف�ض الكولي�سرتول.

هناك حاالت من ارتفاع الكولي�سرتول ال ت�ستجيب اإال ب�سكل جزئي للحمية الغذائية واتباع االإر�سادات ال�سحية خ�سو�ساً 

فعالة  اأنواع  اليوم  منها  وتوجد  للكولي�سرتول  االأدوية اخلاف�سة  اإىل  ومثل هذه احلاالت عادة حتتاج  الوراثية  احلاالت 

وهذه يجب اأن تو�سف من قبل الطبيب املعالج وباجلمع بني احلمية الغذائية واالإر�سادات ال�سحية واملداومة على تناول 

االأدوية اخلاف�سة للكولي�سرتول �سن�سبط الكولي�سرتول بعون الل تعاىل و�سنتجنب م�ساعفات الكولي�سرتول الوخيمة على 

ال�سحة.

وما هي اأخطاره على �صحة الإن�صانالكولي�صرتول ما هو؟
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