چزبی خون چیست؟

ٔمذار ٔ HDLی تایستی تیطتز اس  40تاضذ ٔمذار  ٚ 60تاالتز

چزتی خ ٖٛشأُ دٖٚ ٚع چزتی ت٘ ٝاْ ٞای تزی ٌّیسیزیذ ٚ

احز ٔحافظتی تزای رٌّٛیزی ا س سىتٔ ٝغشی دارد ٔ .مذار وٕتز

وّستزٔ َٚی تاضذ  .تذٖ ا٘ساٖ تزای ساخت سّٞ َٛای تذٖ

اس  40تاػج افشایص تزٚس تیٕاریٟای وز٘ٚز لّثی ٔی ضٛد.

 ٚتزخی اس ٛٞرٔٞ ٖٛا ٔ ٚحافظت اس رضتٞ ٝای ػصثی ٘یاس تٝ

تزی ٌّسیزیذٞا ٘یش ٘ٛع دیٍزی اس چزتیٟا ٞستٙذ و ٝخطز

وّستز َٚدارد و ٝاس دٙٔ ٚثغ فزأ ٓٞی ضٛد  .سِّٟٛای وثذ

تزٚس تیٕاریٟای وز٘ٚز لّة را افشایص ٔی دٙٞذ ٔ .مذار آٖ تایذ

اِٚیٗ ٔٙثغ تِٛیذ وٙٙذ ٜوّستزٔ َٚی تاضٙذ  ٚدٔٚیٗ ٔٙثغ

وٕتز اس  150تاضذ  ٚتیطتز اس ٘ 150طا٘ ٝافشایص آٖ ٔی تاضذ.

اس طزیك ٔٙاتغ غذایی است و ٝرٚسا٘ٔ ٝصزف ٔی وٙیٓ  .أا

 استزس؛ در ٍٙٞاْ استزس ٛٞرٟٔ٘ٛایی ت٘ ٝاْ آدر٘اِیٗ
در خ ٖٛتزضح ٔی ضٛد و ٝتاػج صذٔ ٝت ٝدیٛار ٜداخّی
ػزٚق ٕٞ ٚچٙیٗ تاػج افشایص چسثٙذٌی چز تیٟا ت ٝسطح
داخّی ػزٚق ٔی ض٘ٛذ.

اٌز ٔمذار چزتی خ ٖٛاس ٔمذار ٔٛرد ٘یاس تیطتز ضٛد ٔٙزز تٝ
رسوب چربی و
تشکیل پالک

رسٛب در دیٛار ٜػزٚق  ٚتطىیُ پالن ٔی ضٛد  .تطىیُ
پالن ٔٙزز ت ٝت ًٙضذٖ ٔسیز ػثٛر خ ٖٛدر رٌٟا  ٚدر
٘تیز ٝافشایص خطز سىتٞ ٝای لّثی ٔی ضٛد.
دٛ٘ ٚع وّستزٚ َٚرٛد دارد ،وّستزٛ٘ َٚع تذ  ٚوّستزَٚ
٘ٛع خٛب.

کلسترول بد

کاهش یک درصدی در
میسان  LDLمهجر به
کاهش احتمال سکته
قلبی به اودازه  10درصد
می شود

وّستزٛ٘ َٚع تذ یا  LDLتاػج ایزاد پالن در دیٛار ٜػزٚق
ٔی ض٘ٛذ  ٚدر ٘تیز ٝاحتٕاَ حٕالت لّثی را افشایص ٔی
دٙٞذ.
وّستزٛ٘ َٚع خٛب یا  HDLتاػج خزٚد وّستز َٚاس تذٖ ٚ
در٘تیز ٝواٞص احتٕاَ سوت ٝلّثی ٔی ضٛد .
به ازای هر  10درصد
افسایش 2-3 HDL
درصد کاهش در
بیماری عروق کروور
ایجاد می شود

 ػٛأُ ٚارحتی

کلسترول خوب

٘طا٘ ٝافشایص آٖ ٔی تاضذ  ٚاس ٕٔ 190ىٗ است دارٞٚای پاییٗ

در٘تیز ٝافشایص سطح وّستز َٚتذٖ ٔی ضٛد.

 رصیٓ غذایی پز چزبٔ ،صزف غذاٞایی ٔا٘ٙذ ٌٛضت ،ضیز،
تخٓ ٔزؽ ،پٙیز ،چیپس ،پفه  ٚرٚغٗ ٘ثاتی در صٛرت دارا
تٛدٖ ٔمادیز تاالیی اس چزتی
 تیٕاریٟای سٔی ٝٙای ٔخُ دیاتت ،وٓ واری غذ ٜتیزٚئیذ،
٘ارسایی وّیٔ ،ٝصزف تؼضی اس دارٞٚا ْثَ لزظ ٞای پیص
ارداری  ٚاستزٚئیذٞا ( وٛرتٗ ٞا)
ٌیزی اس ب
 س٘ذٌی وٓ تحزن تاػج افشایص  ٚ LDLواٞص ٔ HDLی
ضٛد.
 رٙس؛ اختالالت چزتی خ ٖٛدر ٔزداٖ ضایغ تزاس س٘اٖ ٔی

ٔمذار ٔ LDLی تایستی وٕتز اس  100تاضذ ٔمذار  ٚ 160تاالتز
تز٘ذ ٜچزتی خ ٖٛتا دستٛر پشضه آغاس ضٛد.

عوامل بزوس افشایص چزبی خون

 چالی یا اضافٚ ٝسٖ تاػج واٞص فؼاِیت رٚسا٘ٚ ٝ

تشخیص:
آسٔایص ٞای تطخیصی ضأُ ا٘ذاسٌ ٜیزی تزی ٌّسیزیذ ،
وّستزٔ LDL ٚ HDL ، َٚی تاضذ .وٌ ٝاٞی در حاِت
٘اضتا چه ٔی ضٛد و ٝدر ایٗ حاِت ٔی تا
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ساػت لثُ اس آسٔایص ٘اضتا تاضیذ.
عوارض چزبی خون باال

تاضذ .أا تؼذ اس  50ساٍِی یؼٙی تؼذ اس یائسٍی ٔیشاٖ ضیٛع

 تصّة ضزائیٗ (سخت ضذٖ ري ٞا )  ٚدر ٘تیز ٝاتتال تٝ

 سیٍار وطیذٖ؛ ٘یىٛتیٗ ٔٛرٛد د ر سیٍار تاػج واٞص

فطار خ ٖٛتاال

در د ٚرٙس تزاتز ٔی ضٛد.
وّستزٔ َٚفیذ خ ٚ ٖٛآسیة ت ٝدیٛار ٜػزٚق  ٚدر ٘تیزٝ
چسثیذ ٜضذٖ چزتیٟا ت ٝایٗ دیٛار ٚ ٜایزاد پالن ٔی
ضٛد.

 ا٘سذاد ػزٚق حیاتی ٔخُ ػزٚق ٔغش  ٚلّة  ٚدر ٘تیزٝ
سىت ٝلّثی ٔ ٚغشی
درمان چزبی خون باال

درٔاٖ تستٍی ت ٝسٗ ،تاریخچ ٜسالٔت فزد ،ساتم ٝاستؼٕاَ

به هنگام پخته مواد غذایی به موارد سیز توجه کنیذ:

سیٍار ،تیٕاریٟای سٔی ٝٙای ٔخُ دیاتت ،افشایص فطار خٚ ٖٛ

 تزای سزخ وزدٖ ٔٛاد غذایی آ٘زا آتپش یا تخارپش وٙیذ.

ساتم ٝفأیّی اس تیٕاریٟای لّثی  ٚػزٚلی دارد  .رٟت وٙتزَ

ٛٔ اد غذایی را تا رٚغٗ ٌیاٞی سزخ وٙیذ .

چزتی خ ٖٛرٚش ٞای سیز تایذ تىا رٌزفت ٝض٘ٛذ تا اس تزٚس

 اس خٛردٖ پٙیزٞای چزب  ،پیتشا  ،غذاٞای سزخ ضذ ٜوٙیذ .

تیٕاریٟای تؼذی ٔخُ سىت ٝلّثی ٔ ٚغشی پیص ٌیزی ضٛد.

کنتزل وسن :افشایص ٚسٖ تاعث تاال رفتٗ وّستز َٚخٔ ٖٛی

ٔ صزف غذاٞای وٓ چزب

ٔٙاسة تا لذتاٖ داضت ٝتاضیذ  .ایٙىار ٘مص تسشایی در تاال

 واٞص ٚسٖ در افزاد چاق

رفتٗ وّستزٔ َٚفیذ خٖٛ

 ا٘ذاسٌ ٜیزی ٔٙظٓ چزتی خٖٛ

(  ٚ ) HDLپائیٗ آٔذٖ

وّستزٔ َٚضز (  )LDLدارد .

اٌز ٔصزف غذای وٓ چزب  ،افشایص فؼاِیت  ٚا٘زاْ ٚرسش

ورسش منظم  :در س٘ذٌی رٚسا٘ ٝخٛد ٚرسش را تٍٙزا٘یذ .

در پائیٗ آٚردٖ چزتی خٔ ٖٛؤحز ٘ثٛد ؛ پشضه تایذ تزای

ٚرسش ٔٙظٓ تاػج تاال رفتٗ وّستزٔ َ ٚفیذ خٔ ٖٛی ضٛد

ضٕا دارٞٚای پائیٗ آٚر٘ذ ٜچزتی خ ٖٛرا تزٛیش وٙذ.

و ٝلّة را در تزاتز تیٕاریٟا ٔحافظت ٔی وٙذ ٕٞچٙیٗ ٚرسش

نکته  :اٌز حاتت ضذ و ٝچزتی خ ٖٛضٕا تیص اس حذ طثیؼی

تاػج واٞص افسزدٌی  ٚاستزس و ٝػأُ خطزسا ٞستٙذ ٔی

ٔی تاضذ ،تایذ تزای ٕٞیط ٝرصیٓ غذائی وٓ چزب ٔصزف

ضٛد ٚ .رسضٟایی ٔخُ را ٜرفتٗ  ،دٚیذٖ  ٚضٙا وزدٖ تٝ

وٙیذ  ٚاس وٓ تحزوی تپزٞیشیذ  .ػال ٜٚتز ایٗ ٕٔىٗ است تٝ

وٙتزَ ٚسٖ ضٕا وٕه ٔی وٙذ  .لثُ اس ضزٚع تز٘أٚ ٝرسضی

دار ٚدرٔا٘ی تزای دراس ٔذت ٘یاس داضت ٝتاضیذ  .ت ٝیاد داضتٝ

تا پشضه ٔطٛرت وٙیذ.

تاضیذ و ٝتایذ چزتی خ ٖٛخٛد را ت ٝطٛر ٔٙظٓ چه وٙیذ ٚ

عذم استعمال سیگارٕٞ :اٖ طٛر وٌ ٝفت ٝضذ سیٍار وطیذٖ

تحت ٘ظز پشضه تاضیذ تا اس تزٚس  ٚپیطزفت ػٛارض ٘اضی

کنترل
چربی خون

تاػج واٞص وّستزٔ َٚفیذ خٔ ٖٛی ضٛد  ٚضا٘س تزٚس

اس آٖ پیص ٌیزی وٙیذ.

سختی ػزٚق را سیاد ٔی وٙذ  .اٌز سیٍار ٔی وطیذ ِطفاً

رصیم غذایی کم چزب:

دست ٍ٘ ٝداریذ.

غذاٞایی ؤ ٝمادیز وٕی اس چزتیٟای اضثاع ضذ ٜدار٘ذ

(

چزتی ٔضز ) ضأٌُٛ :ضت لزٔش وٓ چزبٌٛ ،ضت ٔزؽ تذٖٚ
پٛست ،حثٛتات ،وّیٔ ٝیٞ ٜٛا  ٚسثشیزات تسیار ٔفیذ ٔی
ست اس

رٚغٟٙای ٔایغ ٌیاٞی ٔا٘ٙذ رٚغٗ سیت ٖٛاستفاد ٜوٙیذ

 .اس

ٔصزف غذاٞای حاٚی ٔیشاٖ تاالی وّستزٔ َٚا٘ٙذ رٍز ،وّٝ
پاچ ،ٝسرد ٜتخٓ ٔزؽ ِ ٚثٙیات پز چزب خٛدداری وٙیذ.
ٔیٞ ٜٛایی ٔا٘ٙذ پزتماَ ٌ ٚالتی  ٚسثشیزاتی ٔا٘ٙذ ٛٞیذ،
وزفسِٛ ،تیا سثش ٘ ٚخٛد فزٍ٘ی تسیار ٔفیذ ٞستٙذ .

واح آموزش ضمن خحمت

ٌزددٚ ،سٖ اضافی خٛد را واٞص داد ٚ ٜسؼی وٙیذ تا ٚسٖ

 پزٞیش اس تی تحزنی  ٚا٘زاْ ٚرسش

تاضٙذ .ت ٝرای استفاد ٜاس رٚغٟٙای رأذ تٟتز ا
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