
 اوواع چربی ٌای خون

 آیب تب ثَ حبل فکش کشدٍ ایذ کَ آصهبیص اًذاصٍ گیشی چشثی خوى چیست؟ 

 و تشی گلیسیشیذ چیستٌذ؟ HDL  ،LDLآیب هی داًیذ کلستشول ، 

 آیا می داوید کلسترول چگووً بً وجود می آید؟

 

 :کلستشول ثَ دو طشیق دس ثذى ثَ وجود هی آیذ

کجذ ثذى خودش کلستشول هی سبصد. ثیطتشیي کلستشول سا  -1
 .هیلی گشم هی ثبضذ 0111هی سبصد و هقذاس آى، سوصاًَ دس حذود 

کلستشول واسد ضذٍ ثَ ثذى، اص طشیق خوسدى هواد غزایی اص  -2
اًجوي قلت آهشیکب  .لجٌیبتو  هبُیقشهض، هشغ،  گوضت :جولَ

هیلی گشم  011توصیَ کشدٍ است کَ ُش فشد ثبیذ سوصاًَ کوتش اص 
 .کلستشول هصشف کٌذ تب دچبس ثیوبسی ًطود

داسای کوتشیي  آجیلو  غالت، سوغي ُبی گیبُی، سجضیجبت،  هیوٍ ُبرکش است کَ الصم ثَ 
 .و گوضت ُب داسای ثیطتشیي هقذاس کلستشول ُستٌذتخن هشغ هقذاس کلستشول و صسدٍ 

  .م دُذثذى هب ًیبص ثَ کلستشول داسد تب ثتواًذ اعوبل خود سا ثَ دسستی اًجب

  

 و تری گلیسیرید HDL ،LDLکلسترول، 

کلستشول دس خوى حل ًوی ضود و توسط لیپوپشوتئیي ُب واسد سلول هی ضود و اص آى خبسج  *
)لیپوپشوتئیي تشکیجی اص پشوتئیي و چشثی است و چشثی سا دس خوى حول هی کٌذ.(  هی گشدد.

وجود کلستشول دس کجذ، ًخبع و هغض ضشوسی است. کلستشول دس سبخت و ًگَ داسی سلول ُب، 
مقدار  .یي ُبی هحلول دس چشثی ًقص داسدو جزة ویتبه D ویتبهیيثشخی ُوسهوى ُب، سبخت 

 .میلی گرم در دسی لیتر است 022مىاسب کلسترول کمتر از 

*HDL  یب لیپوپشوتئیي ثب چگبلی ثبال ثَ ًبم "کلستشول خوة" هعشوف هی ثبضذ.  HDL  داسای
هقذاس صیبدی پشوتئیي و هقذاس کوی کلستشول هی ثبضذ. ایي ًوع لیپوپشوتئیي، کلستشول سا اص 

  .وى ثشهی داسد و ثَ کجذ هی ثشدخ

HDL  هیلی گشم دس دسی لیتش( دس خوى  01اص قلت هحبفظت هی کٌذ و هقذاس کن آى ) کوتش اص
برابر و یا  HDL مقدار مىاسب .ثبضذ ثیوبسی ُبی قلجیهی تواًذ یکی اص عواهل ایجبد 

 .میلی گرم در دسی لیتر می باشد 02از  بیشتر

* LDL یب لیپوپشوتئیي ثب چگبلی کن ثَ ًبم "کلستشول ثذ" ضٌبختَ هی ضود. LDL  داسای هقذاس
حول کلستشول و دیگش چشثی ُب  LDL صیبدی کلستشول و هقذاس کوی پشوتئیي هی ثبضذ. وظیفَ

  .دس خوى است
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ت ضذى سگ ُبی تغزیَ کٌٌذٍ ی قلت و هغض دس خوى هی تواًذ ثبعث ثبسیک و سخ LDL افضایص
 022کمتر از  LDL مقدار مىاسب .و ثَ دًجبل آى ثشوص ثیوبسی ُبی قلجی و هغضی ضود

 .میلی گرم در دسی لیتر است

 

تشی گلیسیشیذ، ُوبى چشثی است کَ دس غزا وجود داسد. اگش  *
کبلشی صیبدی واسد ثذى ضود، ثذى هقذاس اضبفی کبلشی سا ثَ تشی 

 .جذیل کشدٍ و دس سلول ُبی چشثی رخیشٍ هی کٌذگلیسیشیذ ت
و  الکل کطیذى، هصشف سیگبس،  عذم تحشکو اضبفَ وصى،  چبقی

داضتي سژین غزایی پشکشثوُیذسات اص عواهل افضایص دٌُذٍ تشی 
مقدار مىاسب تری گلیسیرید کمتر  .گلیسیشیذ خوى هی ثبضذ

 .میلی گرم در دسی لیتر می باشد 052از 

پبییٌی  HDL ثبال و LDLیذ ثبالست، فشدی کَ داسای تشی گلیسیش
  .خواُذ داضت

 برخی از آزمایش ٌا برای اودازي گیری کلسترول خون

هیلی گشم دس دسی  01خوًص  HDL ثَ طوس هثبل اگش ضخصی هقذاس :LDL  ثَ HDL ًسجت -1
 0/33 ثشاثش LDL  ثَ HDL هیلی گشم ثش دسی لیتش ثبضذ، ًسجت 001آى   LDLلیتش ثبضذ و هقذاس

ثبضذ، ًطبى دٌُذٍ ایي است کَ ضخص دس 0/4ثبالتش اص  LDL  ثَ HDL خواُذ ضذ. اگش ًسجت
 .حبلت طجیعی قشاس داسد

ثشسبًین تب اص ًبصک ضذى سگ ُب جلوگیشی  0ثَ  2/5 سا ثبیذ ثَ هیضاىHDL  ثLDLَ  ًسجت -2
 .ًوبیین

کبهل خوًص  ثَ ایي تشتیت است کَ اگش ضخصی هقذاس کلستشول HDL ًسجت کلستشول ثَ -3
هیلی گشم ثش دسی لیتش ثبضذ،  01آى ضخص   HDL هیلی گشم ثشدسی لیتش ثبضذ و هقذاس 011

خواُذ ثود. ثشای جلوگیشی اص ثیوبسی قلجی ثبیذ ایي  0ثَ  0آى ثشاثش  HDL ًسجت کلستشول ثَ
 .ثشسبًین 0ثَ  3/5 ًسجت سا ثَ کوتش اص

 

 چً باید کرد؟ LDL برای کاٌش مقدار

 .اص هصشف صیبد چشثی ُب و کلستشول دوسی کٌیذ *

 .اص افضایص کبلشی دسیبفتی ثپشُیضیذ *

 .تحشک و فعبلیت ثذًی سا صیبد کٌیذ *

 .ثبثت ًگَ داسیذ وصى خود سا *

 :بً ایه وکات توجً کىید HDL برای افسایش مقدار

 .دقیقَ وسصش کٌیذ 01ثبس دس ُفتَ و ُش ثبس حذاقل  3 -
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اص هصشف چشثی ُبی اضجبع )گوضت ُب و لجٌیبت پشچشة( و ُیذسوژًَ )سوغي ًجبتی جبهذ(  -
 .دوسی کٌیذ

سا سشیعب کبُص دُیذ. ثلکَ  سعی ًکٌیذ ثب سژین ُبی الغشی ثسیبس کن کبلشی، وصى خود -
  .اجبصٍ دُیذ تب ثب سژین غزایی صحیح، وصًتبى کن ضود

 :برای کاٌش کلسترول خون ایه موارد را رعایت کىید

ثَ جبی توبضب کشدى تلویضیوى و اًجبم ثبصی ُبی کبهپیوتشی ، دس تین ُبی وسصضی ضشکت  -1
 .جب ًطستي جذا دوسی کٌیذکٌیذ و یب ثَ کالط ُبی وسصضی ثشویذ. ثَ طوس کلی، اص یک

 .سا کوتش هصشف کٌیذ غزاُبی آهبدٍو چشة و   ُپشکبلشی تٌقالت -2

 .هشاقت ثبضیذ تب دچبس چبقی ًطویذ -3

  .ضیذًی ُبی الکلی خودداسی کٌیذاص هصشف ًو -4

 

 برای کاٌش تری گلیسیرید چً باید کرد؟

 .وسصش کٌیذ *

 .سژین غزایی کن چشثی داضتَ ثبضیذ *

 .لجٌیبت کن چشة استفبدٍ کٌیذ اص *

 .چشثی ُبی گوضت و پوست هشغ سا دوس ثیبًذاصیذ *

 .دسست کٌیذ صیتوىغزای خود سا ثب سوغي ُبی گیبُی اص قجیل: کبًوال ،رست و  *

 .سا صیبد هصشف کٌیذپشفیجش  غزاُبی *

 .ُبی ضیشیي خودداسی کٌیذًوضیذًی اص هصشف ضیشیٌی و  *

 .اص ًوضیذى الکل دوسی کٌیذ *

 .ُپشخوسی ًکٌیذ *

ویذ تب ثَ هعذٍ تبى فشصت دُیذ ثَ ضوب ثب چٌگبل و آُستَ غزا ثخوسیذ و غزایتبى سا خوة ثج *
 !ثگویذ کَ دیگش سیش ضذٍ ایذ

 .وصى خود سا هتعبدل ًوبییذ *

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15192
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15192
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18190
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=43019
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=77246
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=42196
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1387/11/4818722065917191732271511771952322550214.jpg

