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Έχει δειχθεί σαφώς ότι η δυσλιπιδαιμία, δηλαδή τα αυξημέ-
να επίπεδα λιπιδίων στο αίμα (μεταξύ άλλων, χοληστερόλη 
και τριγλυκερίδια) είναι ένας από τους μείζονες παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης και καρδιαγ-
γειακής νόσου.
Η υψηλή χοληστερόλη στο αίμα είναι καρδιαγγειακός παρά-
γοντας κινδύνου. Η περίσσεια χοληστερόλης μπορεί να σχη-
ματίσει πλάκα (αθήρωμα) που εναποτίθεται στο τοίχωμα των 
αιμοφόρων αγγείων (εξερ-
γασία που ονομάζεται αθη-
ροσκλήρωση)˙ ως αποτέ-
λεσμα, οι αρτηρίες γίνονται 
παχύτερες, σκληρότερες και 
λιγότερο ελαστικές, προ-
καλώντας μείωση και εν-
δεχομένως, απόφραξη της 
αιματικής ροής προς την 
καρδιά. Άλλοι παράγοντες 
κινδύνου όπως η ηλικία, το 
φύλο, το οικογενειακό ιστο-
ρικό, το κάπνισμα, η υψηλή 
αρτηριακή πίεση, η έλλειψη 
σωματικής άσκησης, η πα-
χυσαρκία και ο σακχαρώδης 
διαβήτης, μαζί με τα υψηλά 
επίπεδα χοληστερόλης αυ-
ξάνουν επίσης τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο. Διατροφή πλούσια σε λίπη

Καθιστική ζωή
Τσιγάρο

Ορισμένες συνήθειες που προάγουν τα αυξημένα επίπεδα
χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων στο αίμα



Τι είναι η χοληστερόλη;
Η χοληστερόλη είναι μια ουσία που κυκλοφορεί μέσω του 
αίματος και αποτελεί μέρος της δομής της μεμβράνης των 
κυττάρων που απαρτίζουν τα διάφορα όργανα και ιστούς του 
σώματος. Μεταξύ άλλων 
λειτουργιών, συμμετέχει 
και στην παραγωγή δια-
φόρων ορμονών. 
Υπάρχουν βασικά δύο 
πηγές χοληστερόλης. Η 
μία από αυτές είναι η δια-
τροφή, ιδιαίτερα οι ζωικές 
τροφές (κρέας, αυγά, γα-
λακτοκομικά προϊόντα)˙ 
τροφές πλούσιες σε κορε-
σμένα λίπη ή τρανς λίπη 
είναι πλουσιότερες σε χο-
ληστερόλη (παχύ κόκκινο 
κρέας, προϊόντα πλήρους 
γάλακτος, τροπικά έλαια 
όπως το φοινικέλαιο ή το 
καρυδέλαιο). Κατά την 
πέψη των τροφών αυτών, 
η χοληστερόλη που περιέχουν απορροφάται στον πεπτικό 
σωλήνα, έπειτα μεταφέρεται στο ήπαρ για να κυκλοφορήσει 
αργότερα σε ολόκληρο το σώμα με τη ροή του αίματος. Μια 
δεύτερη πηγή χοληστερόλης προέρχεται από την παραγωγή 
αυτής της ουσίας στο σώμα, που λαμβάνει χώρα στο ήπαρ.  
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Χοληστερόλη HDL έναντι χοληστερόλης LDL 
Η χοληστερόλη οδεύει στην αιματική ροή συνδεδεμένη με 
πρωτεΐνες, έτσι σχηματίζει σωματίδια γνωστά ως λιποπρω-
τεΐνες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λιποπρωτεΐνών, δύο από 
αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής 
πυκνότητας (LDL) και οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας 
(HDL). 

Οι πρώτες είναι γνωστές και ως «κακή χοληστερόλη». Όταν 
υπάρχει περίσσεια χοληστερόλης LDL στο αίμα, εναποτίθεται 
μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί να προκαλέσει αθηρο-
σκλήρωση και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η χοληστερόλη 
HDL ονομάζεται και «καλή χοληστερόλη» και τα επίπεδά 
της σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με τον κίνδυνο καρ-
διαγγειακής νόσου, δηλαδή τον κίνδυνο για στεφανιαία 
αρτηριοπάθεια.
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Ποιός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως 
προς τα επίπεδα χοληστερόλης του;  
Καθώς αυξάνεται η ηλικία αυξάνονται και τα επίπεδα της 
χοληστερόλης. Πραγματικά, μεταξύ των ηλικιών 45 και 64 
ετών, υπάρχει αυξημένη επίπτωση των διαταραχών που συν-
δέονται με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Πριν 
από την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες τείνουν να έχουν χαμηλό-
τερα επίπεδα χοληστερόλης από τους άνδρες ίδιας ηλικίας. 
Ωστόσο, μετά την εμμηνόπαυση τα επίπεδα χοληστερόλης 
τείνουν να αυξάνονται.

Το επιθυμητό επίπεδο ολικής χοληστερόλης στο αίμα,  
είναι κάτω από τα 200 mg/dl. Άτομα με τιμές που φθάνουν 
ή υπερβαίνουν τα 240 mg/dl έχουν διπλάσιο κίνδυνο να πά-
θουν καρδιαγγειακή νόσο συγκριτικά με εκείνα που παρου-
σιάζουν τα επιθυμητά επίπεδα χοληστερόλης.

Συστάσεις υγιεινής ζωής 
Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντικός για τη μείωση του 
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Ο μείζων σκοπός είναι να 
ελαττωθεί η χοληστερόλη LDL και να αυξηθεί η χοληστερό-
λη HDL. Από αυτή την άποψη, μπορούν αρκετοί παράγοντες 
να επηρεάσουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και αυτοί πε-
ριλαμβάνουν:
•	 Τη διατροφή. Τα κορεσμένα και τα τρανς λίπη αυξάνουν 

τα επίπεδα της χοληστερόλης του αίματος. Γι΄ αυτό, η μεί-
ωση της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σ΄ αυτούς τους 
τύπους λιπών μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης.

•	 Το βάρος. Η παχυσαρκία αυξάνει επίσης τη χοληστερόλη 
του αίματος. Η απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει τη χο-
ληστερόλη LDL και τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης.



•	 Την άσκηση. Κατά περίπτωση, η τακτική άσκηση ελατ-
τώνει τη χοληστερόλη LDL και αυξάνει τη χοληστερόλη 
HDL. Συνιστώνται τουλάχιστον 30 λεπτά σωματικής δρα-
στηριότητας σχεδόν κάθε μέρα. 

Τα τρία κύρια μέτρα για να μειωθεί η χοληστερόλη είναι η 
υιοθέτηση υγιεινής διατροφής, η τέλεση σωματικής άσκησης 
σε τακτική βάση και η μείωση του σωματικού βάρους.

Επιλέξτε και 
ετοιμάζετε 
τις τροφές με 
λίγο 
ή καθόλου 
αλάτι

Τρώτε 
αφθονία 

λαχανικών και 
φρούτων 

Τρώτε ψάρι, 
τουλάχιστον 
δύο φορές 
την εβδομάδα

Επιλέξτε 
τρόφιμα 

πλούσια σε 
φυτικές ίνες

Ελαχιστοποιήστε την 
πρόσληψη τρανς λιπών σε 

λιγότερο από 1% (των 
συνολικών λιπών) ώστε να 

τα εξαλείψετε από τη 
διατροφή.

Περιορίστε την πρόσληψη 
ζάχαρης σε κάτω από 100 

kcal/ημέρα για τις γυναίκες 
και κάτω από 150kcal/ημέρα 

για τους άνδρες

Περιορίστε τα κορεσμένα 
λίπη σε κάτω από 7%, (των 

συνολικών λιπών) και τη 
χοληστερόλη σε λιγότερο 

από 300 mg ανά ημέρα



Για τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη 
Η φαρμακοθεραπεία προορίζεται για ασθενείς με υψηλότε-
ρο καρδιαγγειακό κίνδυνο, στους οποίους η συμπεριφορικές 
θεραπείες (διατροφικές αλλαγές, άσκηση και μείωση του βά-
ρους) δεν υπήρξαν αποτελεσματικές. Υπάρχουν διάφορα φάρ-
μακα που δρουν μειώνοντας τα επίπεδα της χοληστερόλης 
του αίματος. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η φαρμακευτική 
αγωγή είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με υγιεινή 
διατροφή και τακτικό πρόγραμμα σωματικής άσκησης.
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Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση  
και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση  

δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού  
ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
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