
 چربی خون چیست؟      

تری گلیسیرید و وع چربی به نام های  امل دو نچربی خون ش

های بدن  بدن انسان برای ساخت سلول کلسترول می باشد. 

ها و محافظت از رشته های عصبی نیاز بهه   و برخی از هورمون

کلسترول دارد که از دو منبع فراهم می شود. سلولهای کبهد  

لسترول می باشند و دومین منبهع  اولین منبع تولید کننده ک

از طریق منابع غذایی است که روزانه مصرف می کنیم. اما اگر 

مقدار چربی خون از مقدار مورد نیاز بیشتر شهود منرهر بهه    

رسوب در دیواره عروق و تشکیل پالک مهی شهود. تشهکیل    

پالک منرر به تنگ شدن مسهیر عبهور خهون در رگهها و در     

 ی قلبی می شود. نتیره افزایش خطر سکته ها

دو نوع کلسترول وجود دارد، کلسترول نوع بهد و کلسهترول   

 نوع خوب.

 
باعث ایراد پالک در دیواره عهروق   LDLکلسترول نوع بد یا  

 می شوند و در نتیره احتمال حمالت قلبی را افزایش می دهند.

باعث خروج کلسترول از بهدن و   HDLیا  کلسترول نوع خوب

 تمال سکته قلبی می شود.درنتیره کاهش اح

 
 

و بهاتتر   160باشد مقهدار   100می بایستی کمتر از  LDLمقدار 

ممکن است داروهای پایین  190نشانه افزایش آن می باشد و از 

 برنده چربی خون با دستور پزشک آغاز شود. 

و بهاتتر   60باشد مقهدار   40می بایستی بیشتر از  HDLمقدار 

گیری از سکته مغزی دارد. مقدار کمتهر  اثر محافظتی برای جلو

 باعث افزایش بروز بیماریهای کرونر قلبی می شود. 40از 

تری گلسیریدها نیز نوع دیگری از چربیها هستند که خطر بروز 

بیماریهای کرونر قلب را افزایش می دهند. مقدار آن باید کمتهر  

 نشانه افزایش آن می باشد. 150باشد و بیشتر از  150از 

 
 عوامل بروز افزایش چربی خون

   عوامل وارثتی 

 مصرف غذاهایی مانند گوشت، شهیر،  رژیم غذایی پر چرب ،

تخم مرغ، پنیر، چیپس، پفک و روغهن نبهاتی در رهورت دارا    

 بودن مقادیر باتیی از چربی

     ،بیماریهای زمینه ای مثل دیابت، کم کهاری غهده تیرودیهد

ل قهر  ههای پهیش    ثنارسایی کلیه، مصرف بعضی از داروها م

 استرودیدها ) کورتن ها(ارداری و گیری از ب

 باعث افزایش  زندگی کم تحرکLDL  و کاهشHDL   مهی

 شود.

  از زنان می شایع تراختالتت چربی خون در مردان جنس؛

سالگی یعنی بعد از یادسگی میزان شیوع در  50اما بعد از  باشد.

 دو جنس برابر می شود.

 کاهش وجود در سیگار باعث سیگار کشیدن؛ نیکوتین م

آسیب به دیواره عروق و در نتیره  وکلسترول مفید خون 

 چسبیده شدن چربیها به این دیواره و ایراد پالک می شود.

 

   استرس؛ در هنگام استرس هورمونهایی به نام آدرنهالین

در خون ترشح می شود که باعث ردمه به دیهواره داخلهی   

گی چربیها به سطح عروق و همچنین باعث افزایش چسبند

 داخلی عروق می شوند.

 
       چاقی یا اضهافه وزن باعهث کهاهش فعالیهت روزانهه و

 بدن می شود. درنتیره افزایش سطح کلسترول

 
 تشخیص: 

، صی شامل اندازه گیری تری گلسهیرید آزمایش های تشخی

. کهه گهاهی در حالهت    می باشد LDLو  HDLکلسترول ، 

 9-12مهی بایسهتی   ناشتا چک می شود که در ایهن حالهت   

 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشید.

 عوارض چربی خون باال

 و در نتیره ابهتال بهه    سخت شدن رگ ها() تصلب شرادین

   فشار خون بات

    انسداد عروق حیاتی مثل عروق مغز و قلهب  و در نتیرهه

 سکته قلبی و مغزی

 باال چربی خون رمان د

سابقه استعمال سالمت فرد،  هدرمان  بستگی به سن، تاریخچ

بیماریهای زمینه ای مثل دیابت، افزایش فشار خون و  سیگار،

ل سابقه فامیلی از بیماریهای قلبی و عروقی دارد. جهت کنتر

 کلسترول بد

کاهش یک  رصدکدد رص   
جککر بکک  من LDLمیککن   

کککاهش  متلککال  کک ت   
رصدکد   10قلبی ب   ند زه 

 می شور

 کلسترول خوب

رصدد  10ب   ز د هر 
 HDL 3-2 فن یش 

 کاهش رص رصدد
 بیلاصد عروق کرونر

 می شور  یجار

رسوب چربی و 
 تشکیل پالک



رگرفته شهوند تها از بهروز    چربی خون روش های زیر باید بکا

 قلبی و مغزی پیش گیری شود. سکتهبیماریهای بعدی مثل 

 مصرف غذاهای کم چرب 

 تحرکی و انرام ورزش پرهیز از بی 

 کاهش وزن در افراد چاق 

 اندازه گیری منظم چربی خون 

افزایش فعالیت و انرام ورزش در  اگر مصرف غذای کم چرب ،

پادین آوردن چربی خون مؤثر نبود ؛ پزشک باید بهرای شهما   

 .داروهای پادین آورنده چربی خون را ترویز کند

بیش از حهد طبیعهی   شما اگر ثابت شد که چربی خون   نکته:

می باشد، باید برای همیشه رژیم غذادی کهم چهرب مصهرف    

این ممکن اسهت بهه    از کم تحرکی بپرهیزید. عالوه بر کنید و

دراز مدت نیاز داشته باشید. به یاد داشهته  برای دارو درمانی 

باشید که باید چربی خون خود را به طور منظم چک کنیهد و  

و پیشرفت  عوارض ناشی از  تحت نظر پزشک باشید تا از بروز

 آن پیش گیری کنید.

 کم چرب: ایی رژیم غذ

غذاهایی که مقادیر کمی از چربیههای اشهباع شهده دارنهد)     

چربی مضر( شامل: گوشت قرمز کم چرب، گوشت مرغ بهدون  

پوست، حبوبات، کلیه میوه ها و سبزیرات بسیار مفیهد مهی   

سهت از  باشند. به جای اسهتفاده از روغنههای جامهد بهتهر ا    

گیاهی مانند روغن زیتون اسهتفاده کنیهد. از   روغنهای مایع 

مصرف غذاهای حاوی میزان باتی کلسترول مانند جگر، کلهه  

 پاچه، زرده تخم مرغ و لبنیات پر چرب خودداری کنید.

میوه هایی مانند پرتقال و گالبی و سبزیراتی ماننهد ههوی ،   

 تند. کرفس، لوبیا سبز و نخود فرنگی بسیار مفید هس

 :اد غذایی به موارد زیر توجه کنیدپختن مو به هنگام 

 پز یا بخارپز کنید غذایی آنرا آب برای سرخ کردن مواد. 

 

 مواد غذایی را با روغن گیاهی سرخ کنید 

  پرهیزاز خوردن پنیرهای چرب ، پیتزا ، غذاهای سرخ شده 

ث بات رفهتن کلسهترول   افزایش وزن باع  :کنترل وزن .کنید

،  وزن اضافی خود را کاهش داده و سعی کنید گردد خون می

تا وزن مناسب با قدتان داشته باشید . اینکار نقش بسزایی در 

(  و پهادین آمهدن    HDLبات رفتن کلسترول مفیهد  خهون )   

 (  دارد .LDLکلسترول مضر ) 

. ورزش را بگنرانیهد  در زندگی روزانهه خهود    : ورزش منظم

کلسترول مفید خون می شود که ورزش منظم باعث بات رفتن 

همچنهین ورزش   قلب را در برابر بیماریها محافظت می کنهد 

باعث کاهش افسردگی و استرس که عامل خطرزا هستند می 

. ورزشهایی مثل راه رفتن ، دویهدن و شهنا کهردن بهه      شود

برنامه ورزشهی  کنترل وزن شما کمک می کند . قبل از شروع 

 .با پزشک مشورت کنید

سیگار کشیدن همان طور که گفته شد  سیگار:عمال عدم است

باعث کاهش کلسترول مفید خون می شهود و شهانس بهروز    

کشهید لطفها     یگار مهی سختی عروق را زیاد می کند . اگر س

 .دست نگه دارید
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