
 چربـي خــون
 كلس��ترول، ماده اي مومي و چربي مانند اس��ت كه در تمام س��لول هاي بدن يافت مي شود. بدن 
كلسترول خود را در كبد مي سازد و براي ادامه حيات هم نياز به آن دارد. با اين حال وجود مقادير 
بيش از حد آن در خون خطرناك اس��ت. كلس��ترول در توليد هورمون ها، ويتامين D و اسيد هاي 

صفراوي اهميت دارد و ماده اي است كه به هضم غذا كمك مي كند.
 كلسترول به صورت واحد هاي كوچكي به نام ليپوپروتئين كه مركب از چربي و پروتئين هستند 

در رگ هاي خوني حمل مي شوند. دو نوع مهم ليپوپروتئين ها عبارتند از:
1- ليپوپروتئين داراي تراكم پايين )LDL( كه مقدار باالي آن باعث تجمع كلس��ترول در سرخرگ ها 

شده و در نتيجه احتمال ابتال به بيماري قلبي را افزايش مي دهد.
2- ليپوپروتئي��ن داراي تراك��م باال )HDL( كه به انتقال كلس��ترول، به خصوص LDL به كبد 
كمك مي كند. كبد هم كلسترول را از بدن خارج مي كند. HDL از تجمع كلسترول در سرخرگ ها 
پيشگيري مي كند و حتي كلسترول اضافي رااز ديواره سرخرگ ها بر مي دارد و به همين دليل باال 

بودن مقدار آن احتمال ابتال به بيماري قلبي را كاهش مي دهد.

كلسترول باالي خون چه مشكالتي را ايجاد مي كند؟
ب��اال بودن ميزان كلس��ترول در خون عالئمي ايج��اد نمي كند به طوري كه اكثر افراد از س��طح 
كلس��ترول خيلي باالي خود آگاهي ندارند ولي باال بودن آن مي تواند جدي و خطرناك باشد زيرا 

كلسترول مي تواند در ديواره سرخرگ ها رسوب كند. 
اين تجمع كلسترول، پالك ناميده مي شود. با گذشت زمان و با افزايش سن، پالك باعث باريك 
شدن سرخرگ ها مي گردد به طوري كه ديواره سرخرگ ها، قابليت ارتجاعي خود را از دست داده 
و سخت مي شوند كه به آن سختي يا تصلب شرائين گويند و در صورتي كه اين روند تحت كنترل 

قرار نگيرد، بيماري عروق كرونر قلب به وجود خواهد آمد.
بيم��اري ع��روق كرونر قلب يا حمل��ه قلبي وقت��ي رخ مي دهد كه يك يا چن��د رگ خوني قلب 
)س��رخرگ هاي كرونر( به طور نس��بي يا كامل مس��دود ش��وند. با كاهش يا قطع جريان خون، 

اكسيژن و مواد غذايي نمي توانند به قسمت هاي دچار انسداد قلب برسند و در نتيجه ممكن است 
بخش هايي از عضله قلب دچار مرگ ش��وند كه اين امر به ضعيف تر شدن قلب منجر مي شود به 

طوري كه قلب قادر به پمپ كردن خون سرشار از مواد غذايي به بدن نخواهد بود.
در مواردي ممكن اس��ت دو س��وم سرخرگ ها مس��دود باشند و در ش��رايط عادي، فرد احساس 
ناراحتي نكند اما به هنگام استرس يا انجام حركات بدني و ورزش، به دليل كاهش خون رساني، 

دچار درد يا فشار شود كه آنژين نام دارد. 

چه عواملي باعث افزايش كلسترول خون مي شوند؟
عوامل قابل كنترل

1- غذا: غذاهاي حاوي چربي هاي اشباع شده )كه در دماي اتاق جامد هستند( كلسترول سرم و 
LDL را بي��ش از هم��ه افزايش مي دهند كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد و به جاي آن از روغن هايي 

كه در دماي اتاق مايع هستند استفاده نمود.
 متاس��فانه بس��ياري از روغن هاي مايع، به سرعت فاسد مي ش��وند )به خصوص در دماي باال( به 
اين دليل براي با ثبات كردن اين روغن ها، آنها را هيدروژنه نموده و به نوع جامد تبديل مي كنند. در 
صورتي كه همه پيوند هاي روغن نباتي، هيدروژنه نباش��د به محصول مزبور نس��بتا هيدروژنه 
مي گويند كه در برخي موارد حاوي چربي هايي به نام چربي هاي ترانس هس��تند. تحقيقات نشان 
مي دهد اس��يد هاي چرب ترانس به اندازه اس��يد هاي چرب اشباع ش��ده زيان آور بوده و با ايجاد 

بيماري هاي قلبي در ارتباط هستند.
مارگارين، بيسكويت هاي بي شكر )كراكر ها( و كلوچه ها )نان شيريني ها(، همگي داراي كره نباتي 

نسبتا هيدروژنه هستند. 
اس��يد هاي چرب اش��باع ش��ده در محصوالت نباتي و به مقدار زياد در محصوالت حيواني مانند 

گوشت قرمز، مرغ، شير و كره يافت مي شود.
2- وزن بدن: افزايش وزن بدن با افزايش LDL و HDL همراه است.

3- فعاليت بدني: ورزش منظم باعث كاهش وزن و كاهش LDL شده، ميزان HDL را باال مي برد.

عوامل غير قابل كنترل
1- وراثت: كلسترول باال مي تواند زمينه ارثي داشته باشد.

2- س��ن و جنس: LDL در زنان جوان پايين تر از مردان جوان اس��ت ولي با افزايش سن ميزان 
LDL در هر دو جنس باال مي رود. بعد از س��ن 55 سال، زنان سطح كلسترول باالتري نسبت به 
مردان پيدا مي كنند. به هر حال، بهتر اس��ت اندازه گيري ميزان چربي خون از 20 س��الگي آغاز 
شود. توصيه مي شود كه هر فرد باالي 20 سال، حداقل هر 5 سال يكبار، يا در فواصل كمتر )در 

صورت نياز و تجويز پزشك( مقدار كلسترول خون خود را اندازه گيري نمايد.

تري گليسيريـد ها
اغلب چربي هاي موجود در غذاها، به شكل تري گليسيريد هستند، باال بودن مقدار تري گليسيريد، 
عامل خطر جدي براي ايجاد بيماري قلبي محس��وب مي شود. كلسترول و تري گليسيريد، هر دو 

منجر به مسدود شدن عروق خوني مي شوند. 
تري گليسيريد ها نوعي از چربي ها هستند كه بدن مي تواند آنها را از قند و كربو هيدراتهاي ديگر و 
يا با دريافت كالري بيش از حد، توليد كند. بنابراين در صورت پرخوري، حتي اگر به شكل خوردن 
مقادير بس��يار زياد كربوهيدراتها باش��د )خوردن قند و يا نان بسيار زياد، به عبارت ديگر، مصرف 

خيلي زياد كالري( بدن مي تواند آنها را به تري گليسيريد تبديل كند.
باال بودن تري گليس��يريد در زنها )به خصوص زنان ميانس��ال( بيشتر از مردان، پيش بيني كننده 
احتمال بروز بيماري قلبي است. مقدار تري گليسيريد در صورت مصرف زياد الكل، استرس، برخي 

بيماري ها، مصرف برخي دارو ها و هورمون ها و در بعضي ساعات روز نيز افزايش مي يابد.

روش هاي تشخيص
با انجام آزمايش خون اطالعاتي در مورد ميزان كلس��ترول تام ، LDL،HDL  و تري گليسيريد 
به دس��ت مي آيد. بهترين زمان گرفتن خون براي انجام آزمايش، صبح زود و بعد از 12 س��اعت 

ناشتا بودن )قبل از خوردن صبحانه( است.

در صورتي كه مقدار LDL بيش��تر از 100 ميلي گرم در دس��ي ليتر خون )mg/dl( باش��د، بايد 
بررس��ي هاي بيشتر توسط پزش��ك از نظر وجود بيماري يا اختاللي كه موجب افزايش كلسترول 

شده انجام شود. 
 HDL 200 و يا )mg/dl( همچنين اگر آزمايش ناشتا ثابت كند كه مقدار كلسترول تام باالتر از

كمتر از )mg/dl( 40 است.
 همراه��ي عوامل خطر زاي ديگ��ر، بيانگر لزوم انجام اقدامات درماني فوري اس��ت. اين عوامل 
خطرزا عبارتند از: فش��ار خون باال، كشيدن سيگار، وجود سابقه فاميلي حمله قلبي )بيماري قلبي 
در پدر يا برادر قبل از 55 س��الگي و در مادر و يا خواهر قبل از 65 س��الگي(، مردان 45 س��ال يا 
باالتر و زنان 55 سال يا باالتر، فقدان فعاليت فيزيكي، داشتن اضافه وزن، رژيم غذايي نامناسب 
)چربي بيش از حد، فيبر كم، مصرف خيلي كم ميوه و س��بزي(، ابتال به بيماري عروقي )هر نوع 

بيماري در عروق خوني يا سرخرگ ها و وريد ها(

روش هاي درمـان
ه��دف اصل��ي از درمان كلس��ترول باالي خون، نگه داش��تن مقدار كلس��ترول در حد 
ز )mg/dl( 200 و كلس��ترول LDL در حد كمتر از )mg/dl( 100 اس��ت. دراين صورت  كمتر ا
ميزان ابتال به بيماري قلبي يا س��كته مغزي كاهش مي يابد. دو راه اصلي براي كاهش كلسترول 

وجود دارد:

)mg/dl( )كلسترول تام )توتال

مطلوب )ايده آل( = كمتر از 200
بينابيني باال = 200-239

باال = 240  و بيشتر

)mg/dl( تري گليسيريد

طبيعي = 150 يا كمتر
بينابيني باال= 150-199

باال = 200-499
بسيار باال = 500 يا بيشتر

)mg/dl( LDL  كلسترول

مناسب )بهينه( = كمتر از 100
باالتر از مقدار مناسب = 100-129

بينابيني = 130-159
باال = 160-189

بسيار باال = بيشتر از 190



الف( تغييرات درماني در شيوه زندگي يا TLC )Therapeutic lifestyle changes( كه شامل 
رژيم غذايي كم كلسترول و سرشار از فيبر محلول، افزايش فعاليت فيزيكي، ترك سيگار، كاهش 

استرس و تنش و كنترل وزن مي باشد.
ب( درمان دارويي كه در صورت تجويز پزشك به همراه TLC استفاده خواهد شد.

توصيه هايي براي كاهش كلسترول 
در ص��ورت رعايت توصيه هاي زير به م��دت 3 تا 4 هفته، LDL خون به ميزان 20 تا 50 درصد 

كاهش خواهد يافت.
1- مص��رف غذاه��اي پرفيبر به خصوص فيبر محل��ول )روزانه 10 تا 25 گرم( مانند لوبي��ا، نخود، ميوه ها، 
س��بزيجات داراي ريش��ه، جو، سير، ذرت، سبوس برنج، س��يب، توت فرنگي و دانه بزرگ، هويج 

پرتقال. محصوالت حيواني )مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهي، شير، پنير و ...( داراي فيبر نيستند.
در صورت نياز به افزايش س��ريع انرژي در طول روز، مي توان از رژيم پرفيبر اس��تفاده كرد. بدين 
منظور خوردن ذرت بو داده، ميوه تازه يا خشك، سبزيجات خام يا ميوه هاي مغز دار )مثل بادام و 

پسته( انتخاب هاي راحت و سالمي هستند.
2- افزاي��ش وعده هاي غذايي و كاهش مقدار هر وعده. خ��وردن روزانه 6 تا 8 وعده غذاي كم، 

بهتر از خوردن يك تا دو وعده غذاي حجيم است.
3- مصرف لبنيات بدون چربي

4- فعاليت بدني )به طور معتدل( هر روز به مدت 30 دقيقه
5- محدود كردن مقدار مصرف چربي اش��باع ش��ده و ثابت نگه داش��تن آن. اين كار با مصرف 
پروتئين حيواني )مانند گوش��ت گاو، پوس��ت مرغ، ش��ير و لبنيات پر چرب مثل كره، پنير، خامه، 
بس��تني، س��س و غيره( به مقدار حداقل امكان پذير اس��ت. در اين صورت روزانه 10 تا 11 گرم 
چربي اش��باع ش��ده به بدن مي رس��د كه مصرف لبنيات بدون چربي، ماهي و تخم مرغ را نيز ش��امل 

مي شود. توصيه مي شود به جاي مصرف كره حيواني در غذا ها، از كره گياهي يا روغن زيتون استفاده شود.
6- پرهيز از غذاهاي حاوي چربي ترانس و تا جاي ممكن اس��تفاده از روغن هاي غير هيدروژنه 

طبيع��ي مانن��د روغن زيتون، روغن بادام زميني و غيره و مصرف غذاهاي پخته ش��ده، بريان 
يا آب پز به جاي غذاهاي س��رخ ش��ده.

7- كاهش اضافه وزن. مطالعات نش��ان مي دهد كاهش وزن حتي به مقدار 10 درصد، كلسترول 
HDL خون را افزايش داده و كلسترول تام )توتال( را كاهش مي دهد. در صورت دارا بودن وزن 

ايده آل، تغيير نوع غذاهاي مصرفي توصيه مي شود.
8- مصرف پروتئين سويا. تحقيقات نشان مي دهد مصرف روزانه 25 گرم پروتئين سويا، به پايين 

آمدن مقدار كلسترول خون كمك مي كند.
9- كاهش مصرف قند كه كمك به كاهش وزن، تري گليسيريد و LDL خون مي كند.

10- اس��تفاده از مارگارين هاي حاوي استرول و استانول. استرول هاي گياهي در لوبيا و ميوه هاي 
مغز دار )مثل بادام و پسته( يافت مي شوند.

11- اس��تفاده از غذا هاي سرشار از مواد شيميايي گياهي و ويتامين هاي آنتي اكسيدان.  ويتامين 
C در توت فرنگي و مركبات، ويتامين E در حبوبات، ميوه هاي مغز دار )مثل بادام و پسته(، غالت 
آم��اده مصرف، حبوبات كامل، و بتا كاروتن در س��بزيجات تي��ره رنگ و زرد رنگ و ميوه ها يافت 
مي شود. در يك مطالعه جديد، مشخص شده است كه ساليسيالتها به مقادير مختلف در بسياري 
از س��بزيجات و ميوه ها وجود دارد )آسپرين نوعي ساليسيالت است كه در برخي موارد از بيماري 

عروقي جلوگيري مي كند(. 
س��بزيجات سرشار از ساليس��يالتها عبارتند از كلم بروكلي )كلم س��ياه(، فلفل قرمز، خيار، باميه، 
اس��فناج، كدو، سيب زميني شيرين، گوجه فرنگي، س��س و رب گوجه فرنگي، فلفل سبز، تربچه 
و كدو مس��مايي. گياهان و ادويه هاي حاوي ساليس��يالت ها عبارتند از فلفل قرمز و س��ياه، پودر 
كرفس، دارچين، كاري، ش��ويد، خردل، آويش��ن، ترخون، زرد چوبه، نعناع، ريحان، زيره، زنجبيل، 

جوز هندي.
12- اس��تفاده از اس��يد هاي چرب امگا – 3 كه در ماهي )هفته اي يك يا دو بار(، س��ويا، روغن 
كان��وال )كلم قمري(، روغ��ن دانه بزرك يا روغن ماهي و همچنين حبوبات و س��بزيجات داراي 

برگ سبز يافت مي شوند. 
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