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 کلسترول چیست؟

 
کلسترول یک ماده چرب و چربی مانند است. بعضی از هورمون های بدن از 
کلسترول ساخته شده است و یک بخش حیاتی از دیواره خارجی )غشای( تمامی 
سلول های بدن انسان است. تنها یک سوم از کلسترول بدن از طریق رژیم غذایی 

 می شود. تامین می شود و دو سوم بقیه توسط کبد تولید
کلسترول در خون به یک ماده حامل متصل می شود که به آن لیپوپروتئین گفته 

 Low-density lipoproteinsمی شود. لیپوپروتئین های کم تراکم )

(LDL)) اییکه کلسترول تجمع کلسترول را به دیواره شریان ها حمل می کنند، ج
یافته و به سدی در مقابل جریان خون تبدیل می شود. به همین خاطر کلسترول 

LDL .را کلسترول بد می نامند 

 (High-density lipoproteints (HDL)لیپوپروتئین های پر تراکم )
کلسترول را دیواره شریان ها دور می کند، سپس به کبد حمل می کند، جایی که 

ضافه به داخل روده دفع شده و از طریق مدفوع از بدن دفع می شود. کلسترول ا

 را کلسترول خوب می نامند. HDLکلسترول 

 کلسترول در عمل
کلسترول از علل اصلی تصلب شرائین )آترواسکلروز( یا سخت شدن دیواره شریان 

 ها است.

  می شوند، آنژین آترواسکلروز شریان های کرونر دچار زمانیکه
 صدری و حمله قلبی رخ می دهد.

  زمانیکه شریان های خونرسان به مغز را درگیر می کند، موجب سکته
 مغزی می شود

  را درگیر می کند، موجب بیماری شریان های زمانیکه شریان های پا
 محیطی می شود.

برای پیشگیری از بیماری، بایستی از شریان ها از طریق کنترل فشار خون و قند 
خون محافظت کرد. همچنین بایستی اطمینان حاصل کرد که مشکل کلسترول وجود 

 ندارد.

 سطح هدف کلسترول

نجام می شود. نتیجه آزمایش به برای اندازه گیری سطح کلسترول، آزمایش خون ا
 تدوین یک برنامه مراقبتی با توجه به پاسخ دو سئوال زیر کمک می کند:

 آیا سطح کلسترول من طبیعی است؟ (1)

 سطح هدف برای من چقدر است؟ (2)

 

 آیا کلسترول من طبیعی است؟ -1
 

 سترول هدف در یک فرد بالغ سالمکل | 1جدول 
 

 تفسیر نتیجه 

کلسترول 

 تام

 مطلوب mg/dL 200 باالی

200-239 mg/dL مرزی 

240 mg/dL باال یا باالتر 

کلسترول 

LDL )بد( 

 عالی mg/dL 100 زیر

100-129 mg/dL نزدیک به عالی 

130-159 mg/dL مرزی 

160-189 mg/dL باال 

190 mg/dL  خیلی باال یا باالتر 

کلسترول 
HDL 

 )خوب(

 کم )ریسک باال( mg/dL 40 زیر

41-59 mg/dL مطلوب 

60 mg/dL  عالی یا باالتر 

 

 
 
 

لیپوپروتئین های کم تراکم 

(LDL کلسترول را به دیواره )

شریان ها حمل می کنند، 

اییکه کلسترول تجمع یافته ج

و به سدی در مقابل جریان 

 خون تبدیل می شود.
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 :یکی دیگر از عوارض

 تریگلیسریدها
 

 ام ساده:پی دو
 )بد( پایین تر باشد، بهتر است. LDL کلسترول هرچه سطح

 باشد، بهتر است.خوب( باالتر ) HDL کلسترول هرچه سطح

 
 

 ( سطح کلسترول هدف من چقدر است؟2

مانیکه سطح هدف کلسترول خود را تعیین می کنید، بایستی سایر ریسک فاکتورها را ز
نیز در نظر داشته باشید. هر چه تعداد ریسک فاکتورها بیشتر باشد، بایستی هدف مشخص 

 (.2تر و قطعی تر باشد )جدول 

 

 سطح کلسترول هدف فردی | 2جدول 
 

 برتر LDLهدف  هدف LDLکلسترول  

 م ریسکک

 یک ریسک فاکتور

 زیر

 160 mg/dL 

 زیر

 130 mg/dL 

 ریسک متوسط

 یک یا چند ریسک فاکتور

 زیر

 130 mg/dL 

 زیر

 100 mg/dL 

 ریسک باال

 بیماری شریان کرونر •

 تصلب شرائین •

 بیماری شریان محیطی •

 فشار خون باال •

 دیابت •

 ریسک فاکتور متعدد •

 زیر

 100 mg/dL 

 زیر

 70 mg/dL 

 خیلی ریسک باال

 قلبی یا آنژین ناپایدار اخیرحمله  •

 زیر

 70 mg/dL 
– 

 

یا یک درصد افزایش سطح  LDLبه ازای هر یک درصد کاهش سطح کلسترول 
 درصد کاهش می یابد. 3تا  2، احتمال حمله قلبی HDLکلسترول 

الزم است که عامل سومی هم در نظر گرفته شود، یعنی سطح تریگلیسرید خون. 
اتی است که اسیدهای چرب را در خون حمل می کند. باال بودن تریگلیسرید ذر

 سطح تریگلیسرید به شریان ها آسیب وارد می کند.
برای تعیین سطح تریگلیسرید، الزم است که آزمایش خون انجام شود. آزمایش 

تایی انجام می شود. ناشتای کامل نبودن موجب شب ناش چربی خون بعد از یک
میلی گرم در  150تغییر سطح آزمایش می شود. اگر سطح تریگلیسرید باالتر از 

 دسی لیتر باشد، به بررسی بیشتر نیاز دارد.

 سبک زندگی بهبود سطح کلسترول:
داشتن سبک زندگی سالم بسیار مهم است، حتی در کسانی که داروهای پایین 

 آورنده سطح کلسترول خون مصرف می کنند.
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 رژیم غذایی
 

  بیشتتتر  مصرررچ چربی های اشررباه شررده:کاهش

محصوالت حیوانی )گوشت قرمز، پوست ماکیان، محصوالت 
لبنی کامل( حاوی چربی اشتتباع شتتده هستتتند و بعضتتی از 

 غذاهای گیاهی )شیر نارگیل و کره کاکائو( نیز چنین است.

 : های تران های  کاهش مصرررچ چربی  در روغن 

خ شتتتده و بستتتیاری از گیاهی نیمه هیدروژنه، غذاهای ستتتر
 غذاهای اسنک یافت می شود.

 :سترول رژیم غذایی کلستتترول غذا  محدود کردن کل

یا  300به کمتر از  میلی گرم در  200میلی گرم در روز )
صورت بیماری قلبی یا ریسک فاکتورهای دیگر( کاهش داده 
شود. یک  سترول فقط در غذاهای حیوانی یافت می  شود. کل

 یلی گرم کلسترول دارد.م 200تخم مرغ حدود 

  محدود کردن قند و کربوهیدرات هایی که سررریع

برای مثال نان سفید، سیب زمینی سفید،  جذب می شوند.

 برنج سفید، نوشیدنی های شیرین، اسنک و دسر قندی.

 :از قبیل ماهی )بخصتتتوا ماهی  خوردن غذاهای مفید

چرب(، غذاهای ستترشتتار از فیبر و دانه های کامل )مثل نان 
بوس دار(، میوه، ستتبزیجات، مغزها. غذای پخته شتتده با ستت

 روغن زیتون یا روغن کانوال.

  :از طریق محدودیت مصتتترف کالری روزانه مدیریت وزن

بخصتتتوا از غذاهای متراکم از کالری بخصتتتوا قندها و 
 چربی ها و محدود کردن حجم مواد غذایی هر وعده.

 ورزش

ند به تقویت  ورزش منظم می توا
کمک  HDL ستتطح کلستتترول

کرده، بتته درجتتات کمتری بتته 
سترول  کمک  LDLسوختن کل

کاهش  لب توستتتط  کرده و از ق
شار خون و قند خون کمک می  ف

 کند. 

قبل از شروع ورزش های سنگین 
 با پزشک خود مشورت کنید.

 کنترل وزن

اهش وزن اضتتتافی به کاهش ک
کمک می کند. یک رژیم غذایی متعادل و  LDLستتطح کلستتترول 

 برنامه ورزشی را برای کاهش وزن تدریجی اما پیوسته رعایت کنید.

 اجتناب از توتون

سترول  شیدن تاثیر باال رفتن کل سترول  LDLسیگار ک و کاهش کل
LDL سیاری از اح شای دیگر را دو برابر می کند. به قلب، ریه ها و ب

 آسیب می زند. تنها دوز و مقدار ایمن تنباکو صفر مقدار است.

 داروها

سیدن به  سیاری از افراد به دارو برای ر سالم، ب سبک زندگی  حتی با 
کلسترول هدف نیاز دارند. در اینجا لیستی از داروهای تایید شده برای 
کاهش کلسترول آمده است. اطمینان حاصل کنید که با تجویز پزشک 

 دارو مصرف کنید.

 (،Fibratesفتتتتیتتتتبتتتترات هتتتتا ) (Statinsاستاتین ها )
 (Ezetimibeازتتتتتیتتتتمتتتتیتتتتب )  (Resinsرزین ها )
 Omega-3) 3-استتتیدهای چرب امگا   (Niacinنیاسین )

fatty acids) 
 



 

 

 

برای مطالعه بیشتر در مورد 
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