كلسترول كامالً در چنگ!
ترجمه :دكتر عباس يوسفي
مقدمه
باال بودن كلسترول مستقيماً مشكلي ايجاد نميكند ،اما ميتواند نقش مهمي را در گرفتگي رگهاا واوني
ايفا كرده و سالمتي انسان را به وطر بيندازد به عنوان مثال سكته قلبي ،سكته مغز و درست كاار نكاردن
جريان وون از جمله بيمار هايي هستند كه با گرفتگي رگها ووني در بدن ايجااد مايشاود و ساالمتي
انسان را به مخاطره مياندازد و حتي گاهي منجر به مرگ انسان ميشود.
به جز در افراد كه تجزيه و تحليل چربي در بدن آنها با مشكل مواجه است ،در بقيه موارد ميتوانيم بادون
اينكه به روند زندگي عاد صدمها وارد كنيم ،مقدار كلسترول وون را كامالً تحت كنترل داشتهباشيم.
اين مطلب ميتواند به شما اطالعاتي در مورد نقش كلسترول در وون بدهد همچناين ايان مطلاب توضاي
ميدهد كه اگر كلسترول وون شما زياد بشود چه اتفاقاتي رخ ميدهد و چگونه قلب و رگها وون شما به
وسيله آن تهديد ميشود .در اين مقاله از راهها مقابله با زياد كلساترول اطاالپ ديادا مايكنياد راههاا
متفاوتي كه ميتوانيد به كمك آنها مقدار كلسترول را دايين بياوريد و يا حتي به حالت نرمال برسانيد.
1ـ كلسترول چيست و چرا خوب است؟
كلسترول يك ماده مهم برا زندگي است ،ماده چربي مانند كه در همه سلولها بدن و به مقدار معاين
نيز در وون وجود دارد .كلسترول نه تنها به وسيله غذا جذب ميشود ،بلكه بادن نياز آن را در كباد تولياد
مي كند .كلسترول برا بدن شما عمل مهمي را انجام ميدهد .كلسترول قسمت بزرگي از جداره سلول است
و همچنين به عنوان ماده اوليه برا توليد ويلي از مواد مثل هورمونها فوق كليو و هورمونها جنسي
ضرور است .بدون كلسترول ،بدن نميتواند ويتامين  Dكه برا ساوتن استخوان الزم است را توليد كناد.
از آن مهمتر كلسترول به عنوان ماده اوليه صفرا مورد نياز است كه بدون صفرا جذب چربي در بدن با مشكل
مواجه ميشود.
2ـ چگونه كلسترول زياد ميشود؟
كلسترول در بدن به وسيله كبد توليد ميشود ،شما كلسترول را به وسيله غذا و يا باه عباارد دقيا تار باه
وسيله غذاها حيواني دريافت ميكنيد .كلسترول يك جزء مهم برا بدن شماست .وقتي شما از چرباي ياا
غذاها با كلسترول باال حيواني استفاده كنيد ،كلسترول زياد توليد ميشود كه اندامهاا شاما باا آنهاا
نميتواند كار كند .همچنين مسائل ارثي تجزيه و تحليل چربي (كه در فاميل بيشتر ديش ميآيد) مايتواناد
باعث زياد كلسترول شود .كلسترول تا حد زياد مي تواند سالمتي و زندگي شما را به وطر بيندازد .وقتي
كلسترول زياد باشد ،كلسترول بدجنس  LDLماي تواناد در سارورگ بچسابد و باعاث مريگاي رگ واوني
ارتريواسلكروز (رگ سفت شده) شود.

3ـ چه نوع كلسترولهايي وجود دارد؟
دو نوپ متفاود كلسترول وجود دارد1 :ا ( HDLكلسترول ووب)2 ،ا ( LDLكلسترول بدجنس) و يك چربي
وون (نوپ سوم) كه چربي معمولي تريگليسيريد است -كه بعداً كوتاه دربارهاش صحبت ميشود.-
چربي و همچنين كلسترول ،ويلي بد در آب حل ميشوند و نميتوانند بهراحتي در وون حمل و نقل شوند،
اما اين كار را ،بدن ميتواند به كمك دروتئيني به نام ادودروتئين ( )Apoproteinانجام دهد.
اين تركيب چربي و ادودروتئين را ليپودروتئين ( )Lipoproteinمينامند.
( :HDL )High Density Lipoproteinكاه كلساترول واوب اسات دارا چرباي كام و داروتئين زيااد
ميباشد.
( :LDL )LOW Density Lipo proteinكه كلسترول بد است .دقيقاً برعكس ،چربي زياد و دروتئين كام
دارد.
 HDLيا كلسترول ووب توانايي اين را دارد كه كلسترول زياد را در وون حمل كند ،ولي برعكس  LDLزياد
ميتواند به سرورگ بچسبد.
هرقدر اندازه  HDLدر وون زيادتر باشد بهتر ميتواند كلسترول اضافي را قابل حركت و تحليل كند.
در كلسترول ها باال برا اينكه بتوانيم ميزان وطر ارتريواسكلروز (رگي كه سافت شاده) را بررساي كنايم،
بهتر است نهتنها مقدار  LDLكلسترول ،بلكه  HDLكلسترول را نيز بدانيم .برا اينكه ارتريواساكلروز ديرتار
ايجاد شود بايستي مقدار  LDLكم و مقدار  HDLزياد باشد.
4ـ  ،LDLكار  LDLبراي ايجاد كلسترول
وقتي كه دكتر شما زياد بودن كلسترول را تشخيص داد ،در اكثر موارد به معني اين اسات كاه زيااد LDL
داريد LDL .بيشترين اندازه كلسترول را در وون نگهدار ميكند LDL .كلسترول را به قسمتها مختلا
اندامها بدن حمل ميكند ،جا مخصوص كلسترول در رو سالول ،رساپتور ناام دارد و بادينوسايله در
سلول جذب ميشود .وقتي مقدار زياد  LDLدر جريان وون شنا كند ،يا اينكه به انادازه كاافي باه وسايله
رسپتور در سلول جذب نشود ،همچنين وقتي كه رسپتور به اندازه كافي رو سلول نباشد (علت ژني اسات)
نتيجه آن زياد  LDLدر وون است.
ماكروفاگن ( )Makrophagenسلول هگمكننده ،مثل دليس ،محافظتكننده بدن است ،از صادمه ديادن
بدن جلوگير ميكند و به فكر جمعآور  LDLميباشد.
آنها  LDLرا ميوورند و در وون نگهدار ميكنند ،از آنجايي كه ووردن  LDLرا نميتوانند تنظايم كنناد،
(در آور سر تماماً از  LDLدر شده) در نتيجه بر رو ديوار رگهاا واون رفتاه و رو آن مايمانناد .ايان
وطرناك است ،چرا كه ماكروفاگن كه در از  LDLاست ميتواند در ايجاد و ادامه ارتريواساكروز تايثير زيااد
داشتهباشد.
با گذشت زمان ديواره رگ به وسيله چسبيدن ماكروفاگن باد مايكناد و ياك تكاه اضاافي در رگ درسات
مي كند ،به همين واطر رگ تنگ شده و تغذيه اندام به وسيله وون كم ميشود و اين وطرناك است .وقتي

يك لخته وون در اين تنگه قرار بگيرد ،كامالً بسته ميشود .بدين وسيله اكسيژن و مواد غذايي كه به وسيله
وون به آن منطقه (اندام) ميرود ،كم يا اصالً نميرسد.
5ـ  ،HDLنقش مثبت  HDLبراي جمعآوري كلسترول Lipoprotein
 HDLدر كبد و همچنين در وون به وسيله تجزيه بقياه ليپاودروتئين (- )Lipoproteinچربي+داروتئين-
توليد ميشود .او مي تواند در ماكروفاگن قرار بگيرد و كلسترولي را كاه باه وسايله  LDLآورده شاده دوبااره
جذب كند .اين كلسترول به وسيله  HDLبه سمت كبد حمل ميشود و در كبد كلسترول باه صافرا تباديل
شده و از آنجا به روده منتقل و بعد دفع ميشود .از آنجايي كه  HDLتوانايي جمعآور مجدد كلسترولها
زياد را دارد ،تفاود عمدها با همه ليپودروتئينها موجود در وون دارد .با توجه به اينكه  HDLاز ايجاد
اتريواسكروز در رگها ووني جلوگير ميكند ،بهتر است  HDLوون انسانها بيشتر باشد.
6ـ چه چيزي مقدار  LDLدر خون را تعيين ميكند؟
مشكل در تجزيه چربي كه ارثي است ميتواند يكي از داليل زياد  LDLدر وون باشد كه به سالمتي آسيب
ميرساند.
تعداد كم محل جذب رو سلولها برا ( LDLرسپتور) يكي از داليل باال بودن كلسترول اسات كاه ريشاه
وانوادگي و ارثي دارد (به نام زياد كلسترول وانوادگي).
در اكثر موارد تغذيه غلط مردم از جمله استفاده زياد و غلط چربي رو تجزيه و تحليل  LDLتيثير گذاشته و
تعداد  LDLوون را زياد ميكند.
7ـ تريگليسيريد (چربي ذخيره) انرژي براي بدن
چربي معمولي بدن (تر گليسيريد) يك كلمه تخصصي است .يكي از چربيها مهم در وون كه ما باا غاذا
جذب ميكنيم و در ايجاد اتريواسكروز نقش باز ميكند.
ملكول چربي در مواد غذايي ما از گليسيرين (الكل) و همچنين  3اسيد چرب تشكيل شاده كاه ديوناد ايان
اسيدها گاهي اشباپ شدهاست و گاهي يك يا چند ديوند اشباه نشده دارند .چربيها حياواني (كاره ،چرباي
گوشت ،كالباس و )...فقط اسيد چرب اشباپ شده دارند ،چربايهاا گيااهي و روغانهاا (مارگاارين ،روغان
آفتابگردان ،روغن دانه ا و )...و همچنين روغن ماهي كه سالمتر هم هستند يك و ياا چناد ديوناد اشاباپ
نشده دارند.
تر گليسيريد در بدن به عنوان ذويرهكننده انرژ انجام وظيفه ميكند .يك قسمت از قند (شيريني) كه ما
با غذا مصرف ميكنيم و مستقيم تجزيه نميشود ،ميتواند در بدن ما به تر گليسيريد تبديل شده و بعد باه
عنوان چربي اضافي و انرژ در بدن ذويره شود.
غذاها نامناسب ،بهوصوص مصرف زياد الكل ،مقدار زياد مصرف قند (گلوكز ،قند ،شكر معمولي) يا به شكل
ارثي يا اضافه وزن ميتواند مقدار تر گليسيريد را در وون ويلي زياد كند .بعد از آن جريان حركت وون به

وصوص در رگها كوچك با مشكل مواجه ميشود .به همين واطر تر گليسيريد هم بايد مثل كلساترول
در وون دايين باشد.
تر گليسيريد به وسيله آزمايش تشخيص داده ميشود .دزشك ميتواند به اين ترتيب موقعيت كامل تجزياه
چربي در بدن را بررسي و فرد را برا سالمتي راهنمايي كند.
8ـ اندازه معمولي كلسترول
اندازه كلسترول برا مردم سالم بدون وطراد جانبي به ترتيب زير ميباشد:
 >200mg/dl=5.2mmol/lمجموپ كلسترول
LDL >135mg/dl=3.5mmol/l
 :45mg/dl=1.1mmol/lحداقل HDL
 >150mg/dl=1.7mmol/lتر گليسيريد
وقتي فرد بيشتر از يك فاكتور وطر دارد بايد كلسترول  LDLكمتر از  130mg/dlباشد.
وقتي فرد بيماري قلبي دارد و كلسترول رو ديواره رگ رسوب كرده و بيمار در حاال گساترش اسات،
بايد مقدار  LDLدايينتر از  100mg/dlباشد .در صورتي فرد موف وواهد شد كه تغذيه وود را تغيير دهد،
تحرك زياد داشتهباشيد و از داروها دايينآورنده كلسترول استفاده نماييد .باا ايان مقادار كام  LDLوطار
رسوب كلسترول رو رگها دايين ميآيد و از ايجاد ارتريواسكلروز جلوگير ميشود.
امروزه با يقين كامل به وسيله تحقيقاد دزشكي و بدون نياز به بررسي مجدد ميتوان گفت:
ا باال بودن مقدار  LDLوطر بيمار قلبي را افزايش ميدهد.
ا باال بودن مقدار  HDLبرا رگها ووني بهتر است.
هنوز هم برا بررسي وطر افزايش بيمار قلبي مقادار كلساترول و  LDLانادازه گرفتاه مايشاود .نسابت
 LDL/HDLدر شرايط ايدهآل بايد كمتر از  2باشد و نسبت آن نبايد بيشتر از  3/5باشد.
9ـ مقدار زياد كلسترول در بدن چه عملي انجام ميدهد و چه اثري روي رگهاي خوني دارد؟
مقدار زياد كلسترول در بدن ميتواند باعث تغييراد زياد شود .مهمترين تيثير باال بودن كلسترول ،بيمار
قلب و رگها ووني است.
 )Aتأثير روي رگهاي خوني
زياد كلسترول وون (هايپر كلستروامي) Hyper cholesteramie
هايپر ( ) hyperيك اصطالح تخصصي است كه معني باال دارد و به معنا زياد كلسترول است و ايان باه
آن معناست كه مقدار كلسترول باالتر از حد معمول است.
هايپر كلستروامي معموالً بيشتر مواقع به وسيله تغذيه غلط و همچناين (باهنادرد) باهوسايله ژن باهوجاود
ميآيد .با اين توصي ميتوان گفت كه بچهها الغر هم ميتوانند چربي وون ويلي باال داشتهباشند.
هايپر كلستروامي بهعنوان يكي از مهمترين فاكتورها بيمار قلبي ا رگها ووني ،سكته قلبي و ضعيفي
قلب است.

ارتريواسكلروز (:)Arteriosklerose
ارتريواسكلروز مهم ترين نوپ مريگي در سرورگ (رگ ووني كه وون اكسيژندار را از قلب حمل مايكناد)
است كه با انباشته شدن چربي مثالً كلسترول ،رو رگ ووني شروپ ميشود.
سلولها و آهك هم ميتوانند رو رگها قرار گرفته و رگها را تنگ كنند ،هرچه سارورگ تناگتار شاود
اندامها اكسيژن و مواد غذايي كمتر را بهوسيله وون دريافت ميكنناد و سارورگ باروالف حالات نرماي
اوليهاش سفت و محكم ميشود.
اين دروژه تنگ شدن رگ آهسته ديش ميرود و سالها طول ميكشد و همچنين مدد زياد بادون ايجااد
مشكل ديش ميرود.
لخته شدن وون ميتواند سرورگ را كامالً ببندد ،وونرساني به اندام بدينوسيله كامالً متوق ميشود .اين
قسمت سفت مي تواند داره شود يا بتركد ،به اين ترتيب كه در اين محل يك لخته ايجاد ميشود و رگ را تاا
اندازها يا كامالً ميبندد .نتيجه آن اين است كه اكسيژن كم به اندام موردنظر مايرساد و در نتيجاه انادام
صدمه ميوورد.
ترمبوز ( )Thromboseيا امبولي ()Embolie
ترمبوز گرفتگي رگ به وسيله لخته شدن وون است .ترومبوز ميتواند هم سرورگ و هم سياهرگ (رگي كه
وون دارا اكسيژن كم را به قلب حمل ميكند) را ببندد .مثالً بسته شدن رگهاا واوني قلاب ك ساكته
قلبي .لخته وون ميتواند با يك امبولي ( )Emboliyبه وسيله جريان وون حركت كند و دور از محل ايجاد
لخته ووني ،ترمبوز بهوجود بياورد.
 )Bتأثير روي قلب
ماهيچه قلب كه برا جريان وون كار ميكند ،وودش بهوسيله دو رگ ووني به نام كرنار سارورگ تغذياه
ميشود .وقتي اين سرورگ ،كه وودش فقط چند ميليمتر قطر دارد به وسيله قرار گرفتن كلساترول تناگ
ميشود ،ماهيچه قلب نمي تواند به وسيله وون اكسيژن كافي و غذا دريافات كناد .اولاين عالمات بارا آن
ميتواند مثالً به صورد سوزن زدن قلب در موقع باال رفتن دله باشد.
درد قلب ()Angina Pectoris
هرچه سرورگ قلب تنگتر شود امكان درد قلب (درد سينه) و همچنين سكته قلبي بيشتر ميشود .در درد
قلب ،درد سريع ،زياد و تنگي در قفسه سينه احساس ميشود .عالئم مخصوص آن تنگي قفسه سينه ،هماراه
با درد ناگهاني است درد كه ميتواند به شانهها ،گردن ،دست و دشت سرايت كرده و دخش شود ،همچنين
نفستنگي ،ترس ،وحشت و عرق كردن است.
اين مشكالد ميتواند به دليل ناراحتي روحي يا كار بدني زياد ،سرما و همچنين گرما باشاد كاه معماوالً باا
استراحت برطرف ميشود .درد قلب در حالت استراحت در شب هم ميتواند زياد باشد.

بيماري در سرخرگ قلب
وقتي رگها ووني قلب بهوسيله موارد كه در باال نام برده شد رو ديواره داولي رگ قارار بگيارد مثال
 LDLيا همچنين وقتي ماهيچهها رگ صاحي عمال نكناد (گرفتگاي رگ) در نتيجاه رگ اينقادر تناگ
ميشود كه به اندازه كافي وون به ماهيچهها قلب نميرساد و (بيماار سارورگهاا قلاب نياز نامياده
ميشود) منجر به ضعيفي قلب ،سكته قلبي يا مرگ ناگهاني ميشود.
سكته قلبي
وقتي كه اكسيژن رساني به قسمتي از قلب قطع شود و ماهيچهها قلاب طاور صادمه بخورناد كاه بعاداً
غيرقابل ترميم باشند سكته قلبي بهوجود ميآيد .اكثر مواقع لخته ووني كه بهوجود ميآيد رگهاا واوني
قلب را ميبندد و قلب قدرد دمپي وود را از دست ميدهد ،هرقدر تنگاي بازرگتار باشاد واون كمتار آن
منطقه را تغذيه ميكند و وطرناكتر است .عالمتها يك سكته قلبي مشاابه درد قلاب اسات ،اماا درد در
سكته قلبي بيشتر است.
 )Cتأثير روي مغز
سكته مغز  :وقتي به وسيله رسوب ،رگها تغذيهكننده وون در مغز ويلي تنگ شود ،در مادد كوتااهي
جريان وون در قسمت معيني از مغز را مشكل ميكند .موقتااً ممكان اسات مشاكالد بيناايي ياا فلجاي و
همچنين سرگيجه ،بيهوشي يا فراموشي ايجاد شود كه زنگ وطر برا سكته مغز اسات .باا سافت شادن
سرورگ ،جريان وون به قسمت مخصوص مغز برا مدد طوالني كامالً قطع ميشاود (همچناين باا لختاه
شدن وون در رگ) و سكته مغز دديد ميآيد .اگر وون و اكسيژن در ايان قسامت بيشاتر از  3-5دقيقاه
بماند ،مغز به تدريج ميميرد .از عواقب آن صدماد موقت يا دائم و همچنين مرگ است.
 )Dتأثير روي پا
مريگي بسته شدن سرورگها حاشيها (مريگي دكور مغازه)
تنگ شدن سرورگها در باسن و دا بيمار بسته شدن سارورگهاا حاشايها نامياده مايشاود .تنگاي
سرورگها ووني مي تواند جريان وون در دا را با مشكل مواجه كند .با توجه به اينكه كجا اين تنگي باشد
باال زانو ،دايين زانو و يا در باسن .ديشرفت اين بيمار ووني مراحل مختلفي دارد .ابتدا بيماار هاي چياز
احساس نميكند .سپس بيمار با كمي راه رفتن احساس درد ميكند .آنها اين درد را اكثراً قبول نميكنناد و
برا همين فقط مقدار استراحت ميكنند تا دا راحت باشد و در اين مدد دكور مغازه را نگاه ميكنناد باه
همين واطر بيمار دكور مغازه ناميده ميشود.
تغيير رنگ ،زوم و ضربان نداشتن دا عالئم ديگر بيمار دكور مغازه است .اين مريگي اگار ديشارفت كناد،
وودش را به صورد درد در موقع استراحت نشان ميدهد .در اين مرحله اغلب ممكن است منجر به قطع داا
شود.

11ـ پرهيز از همه عوامل خطر
عالوه بر باال بودن مقدار كلسترول وون عوامل وطرناك ديگر هم برا بيمار رگها ووني وجود دارد.
انسان نميتواند آن را تغيير دهد

انسان ميتواند آن را تغيير دهد

فشار وون باالتر از 149/09

سيگار كشيدن

بيمار قند ()Diabet

اضافه وزن

بيمار ارثي قلب و رگها ووني

حركت كم

بيمار غده تيروئيد

فشار روحي

داروها متفاود

تغذيه غلط
مشروباد الكلي

وطر بيمار قلبي و رگها ووني با هر كدام از عوامل باال ويلي بيشتر ميشود.
وقتي تعداد بيشتر از فاكتورها وطر با هم ديش بيايد فقط با هم جمع نميشود ،بلكه به توان ميرسد ،به
عنوان مثال با بروورد سه فاكتور وطر (ريسك) با هم ،وطر سكته قلبي  8برابر بيشتر ميشود .داس داايين
آوردن كلسترول تنها راه معالجه نيست و اينكه هر كدام از فاكتورها وطر را دايين آورده ياا از باين بباريم
هم بسيار اهميت دارد .انسان ميتواند ويلي از اين فاكتورها وطر را وودش كنترل كند و اين اصالً سخت
نميباشد.
11ـ براي پايين آوردن كلسترول اينگونه عمل كنيد
ساده به نظر مي رسد و اصالً مشكل نيست :انسان با هدف ورزش كند و از ميزان كلسترولي كه ميوورد آگاه
باشد ،سيگار نكشد دارو را درست استفاده كند و اين راه درست كمكردن كلسترول است.
اصالً الزم نيست وودتان را در تنگنا قرار بدهيد .ووردن غذايي كاه از ميازان كلساترول آن آگااهي دارياد،
ميتواند لذدبخش باشد .ورزش كردن در مدد كوتاه و بلند هم لذدبخش است ،ماددهاسات مايوواهياد
سيگار را ترك كنيد اينطور نيست؟
ما همچنين اطالعاد و راهنماييها مفيد برا شما داريم.
 )Aورزش
ورزش را در برنامهها روزانه وود قرار دهيد ،ورزش انسان را بشاش ميكند.
ورزشها دائم مثل دويدن ،دوچروهسوار  ،شنا ايدهآل هستند و همچنين رقص ،راهپيمايي و بااز هاا
وانوادگي در دارك را جزء برنامهها اوقاد فراغت وود قرار دهيد .در مورد دوچروهسوار در واناه وقتاي
كه هوا وراب است ،چه نظر داريد؟ اين كار هم برا تناساب انادام و هام بارا داايين آوردن كلساترول
مناسب است .ورزش منظم  LDLبدجنس را دايين ميآورد و  HDLووب را باال ميبرد .شما مجبور نيساتيد
از اول ورزشكار حرفها بشويد .همچنين ورزشها نرم در ويلي موارد توصيه ميشود بدون اينكاه رقابات

رزمي ،ريسك (فاكتور وطر) ،قدرد بدني زياد يا هيجان زياد به كار برده شود .شما احساس راحتي و قادرد
ميكنيد ،وقتي وزن وود را كم كنيد .با اين روشها طبيعي ميتوانيد كلسترول وود را دايين بياوريد.
راهنمايي
بدون اينكه وقت زياد صرف كنيد ميتوانيد فعاليتها زياد را انجاام دهياد .اساتفاده از دلاه باه جاا
آسانسور ،دياده شدن از اتوبوس يك ايستگاه قبل از مقصد و ديادهرو يا استفاده از دوچرواه در مسايرها
كوتاه به جا استفاده از اتومبيل.
مهم
وقتي شما بيمار قلب و رگها ووني داريد ،بايد حتماً قبالً با دكتر وود تماس بگيريد كه چه مقدار اجازه
ورزش كردن داريد.
 )Bتغذيه
راز موفقيت اين است كه تغذيه درست كلسترول ،كه هي تيثير بد رو مزه غذا نداشتهباشد .با يك برنامه
صحي تعويض غذا ميتوانيد چربي وون را كم كنيد .به اين توصيهها عمل كنيد:
 اضافه وزن را متوق يا كم كنيد.

 غذاها درچرب حيواني را كم كنيد (توجه كنيد به درصد چربي رو مواد بستهبند شده).
 حداكثر  399ميليگرم كلسترول روزانه مصرف كنيد.

 غذاها سبوسدار بيشتر استفاده كنيد (حداقل روزانه  39گرم).
 در چربيها باال مقدار مصرف شكر و الكل را كاهش دهيد.
به اين سه قاعده توجه كنيد:
فرمول چربي
حداكثر  1/3اسيد چربي اشباپشده
حداقل  1/3اسيد چربي با يك ديوند اشباپنشده
تا  1/3اسيد چربي با چند ديوند اشباپ نشده
اسيد چرب اشباپشده محل دريافت  LDLرا رو سلولها كبد كم ميكند بهطاور كاه كباد كمتار LDL
كلسترول را از وون دريافت ميكند.
نتيجه LDL :كلسترول در وون باال ميرود .اسيد چرب با يك ديوند اشباپنشده طبيعي و ساده كلسترول را
كم ميكند اسيد چرب با تعداد زياد ديوند اشباپنشده ميتواند تعداد محل جذب  LDLرا بيشتر بكند و LDL
را در وون دايين بياورد .معموالً هر چربي ميتواند هر سه نوپ چربي را در مقدارها متفاود داشتهباشد مثالً
چربيها حيواني اسيدها چرب اشباپشده بيشتر دارند و برعكس چربيها گياهي دارا يك ياا چناد
ديوند اشباپنشده هستند.

مصرف كمتر چربي
درواض است كه بايد مصرف غذاها دارا چربي حيواني را كم كرد .اسيدها چرب اشباپشاده باا مصارف
چربي حيواني زياد ميشود و در نتيجه كلسترول وون باال ميرود.
به نكاد زير توجه كنيد:
 )1گوشت كم چربي سينه بوقلمون يا سينه مرغ و فيله و ران يا گوشت بره و گوساله را انتخاب كنيد و چربي
رو گوشت را كامالً بگيريد و بيشتر ماهي مصرف كنيد.
 ) 2به نوپ دختي كه روغن كم مصرف شود توجه كنيد مثل كبابي ،دختن با بخار ،آبپاز ياا دخاتن در فار ياا
ديچيدن در كاغذ آلومينيم ،برا سرخ كردن از ماهي تابه تفلون يا ديچيدن در كاغاذ فويال و همچناين فار
استفاده كنيد تا چربي كمتر مصرف شود.
 )3به چربيهايي كه مخفي هستند توجه كنيد :ماكاروني ،تخممرغ ،مايونز ،كالباس دود  ،ديتازا ،سوسايس
چربيدار و غيره.
چربيهاي گياهي را در ارجحيت قرار دهيد
روغن و چربيها گياهي مقدار زياد اسيد چرب اشباپنشده دارند كاه اثار مثبتاي رو مقادار كلساترول
دارند .به همين واطر بايستي برا صبحانه و دختن يا سرخ كردن از روغانهاا و چربايهاا گيااهي مثال
مارگارين رژيمي و روغن آفتابگردان استفاده كنيد.
استرين گياهي
استرين گياهي مواد گياهي ثانو هستند كه تيثير مثبت رو كلسترول دارند .آنها باه مقادار كام ماثالً در
تخمه آفتابگردان يا گردو ميباشند .از چند ديش استرين گياهي در مارگاارين نيماهچارب رژيماي وجاود
داشته و باعث دايين آوردن  LDLدر كلسترول وون ميشود.
بمب كلسترول بهندرت استفاده شود
نه فقط چربي بلكه مقدار كلسترول در غذا هم مهم است مخصوصاً مقدار كلسترول در زرده تخممارغ ،دل و
روده حيواناد و ورچنگ مهم است.
مواد سبوسدار بخوريد
بروالف تصور انسانها مصرف سبوس ضرور است .سبوس در بدن جذب نميشاود و فعاليات روده را زيااد
مي كند و مقدار كلسترول را دايين ميآورد .سبوس ميتواند مثالً در ساالد ،سابزيجاد ،سايبزميناي ،مياوه
تازه ،حبوباد و نان سبوسدار باشد.

شكر به اندازه مناسب مصرف شود
شكر كالر (انرژ ) زياد توليد ميكند .مصرف زياد آن ميتواند اضافه وزن و كرمووردگي دندان ايجاد كند،
همچنين تجزيه و تحليل چربي معمولي را با مشكل مواجه ميكند .به همين واطر مصرف شايرينيجااد و
محصوالد شير شيرين كم شود يا اصالً مصرف نشود .مصرف آب با ليماوترش باه كام كاردن وزن كماك
ميكند.
 )Cبيماريهاي خطرناك
فشار خون و فشار روحي استرس
وقتي فشار وون دائماً باال است ،فشار زياد به رگها ووني وارد ميشود .كار طاقتفرسا و فشار وانواده و
استراحت كم ،مقدار آدرنالين را باال ميبرد و درنتيجه رگ تنگ ميشود .فراموش نكنيد كه آراماش واود را
حفظ كنيد و استراحت كافي داشتهباشيد .استراحت اثر ووبي رو فشار وون دارد .زيادهوواه نباشايد و باه
آن چيز كه داريد راضي باشيد.
وزن زياد
شما ميتوانيد با يك تير دو نشان بزنيد ،تغذيه صحي كلسترول از طرفي ذويره انرژ را كم مايكناد و در
نتيجه باعث كاهش وزن ميشود و كمك ميكند كه فشار وون نيز دايين بيايد.
مرض قند (ديابت)
مرض قند ميتواند بيمار ها ديگر را هم در دي داشتهباشد مثل سفتي رگ وون كاه وصوصااً بيمااران
قند بيشتر و سريعتر به آن مبتال ميشوند .بدينجهت بايد همه اقداماد را با هدف و سريع انجام بدهيم.
 )Dوسايل تفريح
سيگار
نيكوتين مهمترين سم برا رگ است .اگر بخواهيد مي توانيد سيگار را تارك كنياد بادون اينكاه چياز را
جايگزين آن كنيد موف ميشويد .چنانچه سالها زياد سايگار كشايديد اگار آن را كاامالً قطاع كنياد،
سيستم وونيتان شما را ميبخشد و دس از  3تا  5سال وطراد آن كامالً كم ميشود.
 )Eمصرف دارو براي باال بودن مقدار كلسترول
وقتي با وجود تغذياه درسات و ورزش ،كلساترول شاما هناوز در محادوده سابز قارار نادارد ،دكتار دارو
دايينآورنده كلسترول تجويز ميكند اين دارو جا ورزش ،تغذيه درست و روش زندگي صحي را نميگيارد
بلكه فقط عملي برا كامل كردن اقداماد باال ميباشد.

داروي صحيح استفاده كردن
از دزشك وود بپرسيد ،او ميداند كه كدام معالجه برا شما بهتر اسات .اساتفاده از داروهاا داايينآورناده
چربي يك روش قديمي است .با اين وجود در سالها اوير تحوالد زياد برا بهتر كردن آنها ايجاد شده
است .داروها نسل جديد بيشتر سعي در دايين آوردن مقدار كلسترول بهوصاوص  LDLواون دارناد .آنهاا
وطر رسوب كردن در رگها ووني را دايين ميآورند و باعث ميشوند رگها بهووبي تميز و صااف شاوند.
در نتيجه بدن از عوارض آن مثل سكته قلبي دور ماي ماناد .از آنجاا كاه ايان دارو جلاو سااوتن (تولياد)
كلسترول را ميگيرد ،آنزيم توليدكننده آن را در كبد متوق ميكند .نيرو مؤثر كمكننده كلسترول و توق
آنزيم توليدكننده كلسترول ( )CSE: Cholesterin Synthese Enzymاستاين ( )Statineنام دارد.
اثر اضافي كه در حال حاضر درباره آن بحث ميشود ،اين است كه استاين نه فقط كلسترول را كم مايكناد
بلكه رسوباد را در رگ سفت ميكند .در نتيجه از لختهشدن وون جلوگير ميكند و توليد لختاه واون را
كم ميكند.
برا اينكه كلسترول وون را دايين بياوريم يك گروه ديگر از داروها وجود دارد كه تر گليسيريد را كم كند.
دارو مؤثر در معالجه كلسترول متوق كننده  CSEاست.
 )Fتأثير توقفدهنده ( CSEاستاين)
تقريباً  09درصد كلسترول بدن در كبد بهوسيله بازساز توليد ميشود .تنها مقدار كماي باهوسايله تغذياه
دريافت ميشود ،توق دهنده  CSEتوليد كلسترول را در بدن (كبد) قطع ميكند .برا اينكه مقدار كلسترول
در سلول ها بدن ثابت بماند ،بايد مقدار بيشتر كلسترول از وون در سلول جذب شود و ايان در صاورتي
ميسر است كه مقدار جذب  LDLرو جداره سلول زياد شود .در نتيجه مقدار  LDLدر وون كام مايشاود.
بهعالوه چربي وون كم ميشود و  HDLوون زياد ميشود .بدينوسيله از ديشارفت سافت شادن رگهاا
وون جلوگير ميشود .استاين از جمله داروهايي است كه كلسترول وون را ويلي كم ميكند .مقدار دايين
آوردن كلسترول در هر دارو متفاود است و ميتواند  39تا  59درصد باشاد .از گاروه اساتاين :سيمواساتاين
 ،Simvastatinلواسااااتاين  ،Lovastatinاتوواسااااتاين  ،Atorvastatinفلواسااااتاين ،Fuyastatin
دراواستاين  Pravastatinرا ميتوان نام برد (اين گروه چون دايينآورناده هساتند باه ناام اساتاين نامياده
ميشوند).
چه مدت بايد دارو استفاده كنيد؟
دارو را حتماً مرتب و بهموقع استفاده كنيد ،حتي وقتي احساس سالمت ميكنيد .اگر دارو را استفاده نكنياد
دوباره چربي وون در مدد دو هفته به اندازه قبلي ،باال رفته و وطرناك ميشود .اينكه كلسترول هميشه باه
انداز كافي باشد اهميت زياد دارد تا زماني كه زنده هستيد توصيههاا دزشاك واود را بارا كام كاردن
كلسترول اجرا نماييد.

كلسترول باال در بدن ايجاد درد نميكند .به همين واطر نبايد وقتي مشكل نداريد احساس راحتاي كارده و
توصيهها دكتر را در مورد استفاده از دارو نشنيده بگيريد و از آنجا كه استاين دارو بيضرر است به شاما
كمك ميكند.
12ـ لغتنامه كلسترول
اصطالحاد مهم درباره كلسترول :لغت معني كوچك ما به شما امكان ميدهد كه اصطالحاد دزشكي دربااره
كلسترول را بهتر بفهميد.
تنگي رگهاي خوني قلب ()Angina Pectoris
درد در اطراف قلب ،علت بيمار سرورگها ووني در قلب است.
سرخرگ ()Arteoien
رگهايي هستند كه وون را از قلب به اعگا ميبرند.
سفتي رگ خون ارتريواسكلروز ()Arteriosklerose
اتيرواسكروز به زبان عاميانه سرورگ رسوبدار ناميده ميشود .اكثراً اين بيمار در سرورگ بزرگ است .در
اين موارد سرورگ به وسيله رسوباد تنگ ميشود ،به گونها كه ديگر وون به اعگا نميرسد .بسته شادن
رگها كه منجر به سكته ميشود ،ميتواند با تغييراتي نمايان شود كه در طي آن دياواره داولاي رگ تارك
برداشته يا داره ميشود .در اين موقع لخته ووني توليد ميشود كه رگ وون بسته ميشود .اكثراً عوارض آن
در قلب ،مغز و دا نمايان ميشود.
سبوس ()Ballaststoff
سبوسها فقط در مواد غذايي گياهي مانند نان سبوسدار ،سبزيجاد ،حبوبااد و مياوه هساتند ،آنهاا باعاث
فعاليت رودهها شده و ميزان كلسترول وون را دايين ميآورند.
چربي خون
كلسترول و چربي معمولي تر گليسيريد ( )Triglyerideمهمترين چربي وون هستند .بارا اينكاه وطار
بهوجود آمدن سفتي رگ وون را زودتر بررسي كنيم ،بايد چربي معمولي و كلسترول وون را اندازه بگيريم.
كلسترول
كلسترول مثل مواد چربي ميباشد و در آب حل نميشود .كلسترول در تمام سلولها وجود دارد .كلساترول
به عنوان قسمتي از ديواره سلول الزم است تا شكل و اندام سلول درست بماند .همچنين كلسترول به عنوان

ماده اوليه برا توليد مواد مختل بدن ميباشد .از اين مواد ميتوان صفرا كه برا جذب چربي از روده الزم
است ،ويتامين  Dو هورمونها جنسي و هورمونها فوقكليو را نام برد.
متوقفكننده توليد كلسترول
آنها به گروه كمكننده چربي و همچنين متوق كننده  CSEيا استاين تعل دارند .آنها كلسترول بادن را كاه
در كبد توليد ميشود به وسيله جلوگير فعاليت يك آنزيم تحت فشار ميگذارناد .بادينوسايله كلساترول
وون بيشتر مصرف شده و ميزان آن كاهش مييابد.
مرض قند ()Diabets mellitus
مرض قند يعني بيمار كه قند وون زياد است و تجزيه قند وون دچار مشكل است.
مارگارين رژيمي
مارگارين رژيمي مخصوصاً محتو اسيدها چرب اشباپنشده (حداقل  59درصد) فاقاد ساديم و كلساترول
است .رژيم اينجا به معني اينكه مارگارين مواد مخصوص دارد و بنابراين مخصوصاً برا تغذيه كساني كاه باا
مشكل تجزيه چربي مواجه هستند ،مناسب است.
تغذيه
تغيير تغذيه برا كم كردن كلسترول زياد در مرحله اول به منظور كم كردن  LDLكلسترول در وون اسات.
تغيير چربي در اصل به معني تبديل اسيد چرب اشباپشده به اسيد چرب اشباپنشده است.
فيبرات ()Fibrat
مواد كه چربي معمولي تر گليسيريد ( )Triglycerideدر وون را كاهش ميدهناد و متعلا باه گاروه
كمكننده چربيها هستند.
اسيد چرب اشباعشده
آنها مخصوصاً در مواد غذايي حيواني موجود هستند و تيثير نامناسب رو كلسترول دارند.
HDL
مخف  High Density Lipoproteinاست يعني دروتئين چربي كه تاراكم زيااد دارد .ايان كلساترول
ووب است چرا كه كلسترول زياد را از ديواره رگ جمعآور و به كبد حمل ميكند و در آنجاا باه صافرا
تبديل ميشود HDL .دارا  59درصد دروتئين 18 ،درصد كلسترول 39 ،درصد چرباي فسافاد و  2درصاد
چربي معمولي است .هرچه مقدار  HDLبيشتر باشد بهتر است.

 ،KHKبيماري رگهاي خوني قلب
اين بيمار وقتي بهوجود مي آيد كه سرورگ قلب سفت (آرتريواسكلروز) شده باشد و ميتواند باعث ساكته
قلبي شود.
LDL
مخف  Low Density Lipoproteinيعني چربي دروتئيني با تراكم كم .ايان كلساترول باد اسات و در
رگها ووني رسوب ميكند .آنها دارا  40درصد كلسترول 23 ،درصد فسفاد 19 ،درصد چربي معمولي،
 21درصد دروتئين هستند LDL .بيشترين كلسترول در وون را دارا ميباشد يعني اندازه كلسترول وون باه
مقدار  LDLدر وون بستگي دارد .در صورتي كه چربي معمولي اندازه كافي و معمولي است LDL .سلولها
مختل بدن را با كلسترول تغذيه ميكند و همچنين رو رگها ووني رسوب ميكند .مقدار زياد  LDLدر
وون وطر و ريسك (فاكتور وطر) بزرگي برا سفتي رگ وون ارتريواسكلروز ميباشد.
پايينآورنده چربي
از داروهايي مانند استاين و فيبراتاه ( ) Fibrateبارا معالجاه مشاكالد تجزياه و تحليال چرباي اساتفاده
ميشود.
پروتئين چربي ()Lipoprotein
وون از مواد مايع و جامد تشكيل شدهاست .مواد جامد ،سلولها ووني هستند (مثل گلبول قرماز ،گلباول
سفيد ،سلول ها كوچك برا انعقاد وون) .در كنار اين مواد جامد همچنين مايع آبي (دالساما ياا ووناباه)
وجود دارد ،همچنين اين مواد مايع ميتواند چربي وون را حمل كند .اين راحت نيست ،چارا كاه چرباي در
وون حل نميشود .به همين واطر بايد يك راهحل ديدا كند تا اينكه بتواند چربي را در وون حمل كناد .در
اينجا اين كار انجام ميشود به اين صورد كه چربي به وسيله دروتئيني به نام ادودروتئين (،)Apo Protein
دوشيده شده و به اين ترتيب قابل حل در آب ميشود .تركيب چربي و ادودروتئين با هم ليپودروتئين (چربي
دروتئين) ناميده ميشود.
 LDL ،HDLهر دو ليپودروتئين هستند HDL .كه كلسترول ووب است دارا چرباي كام و داروتئين زيااد
است LDL .كه كلسترول بد است برعكس چربي زياد و دروتئين كم دارد.
دارو
مواد مختلفي برا دايين آوردن كلسترول با اثراد متفاود امتحان وود را دس دادهاند و ميتوانند با موفقيت
انجام وظيفه بكنند .يكي از اثراد ووب آنها متوق ساوتن كلسترولساز است.

استرين گياهي
استرين گياهي مواد طبيعي (چربي همراه گياه) از وانواده گياهان ثانو هستند اساترين گيااهي مايتواناد
 LDLزياد را به وصوص دايين بياورد بدون اينكه بر  HDLتيثير داشتهباشد .اينها در طبيعت به مقدار كم در
مواد غذايي گياهي مثل تخم آفتابگردان ،گردو و روغنها آنها وجود دارد.
سيگار
سم نيكوتين برا رگ در رتبه اول قرار دارد .نيكوتين باعاث داايين آمادن  HDLو همچناين اضاافه شادن
تر گليسيريد بدن ميشود .مصرف زياد سيگار همچنين ميتواند مقدار  LDLرا افزايش دهد.
ريسك (فاكتورهاي خطر)
عالئم مخصوص هستند كه وطر باال بردن سفتي رگ ارتريواسلكروز را افزايش ميدهند.
استاين ()Statine
جلوگيرنده آنزيم سازنده كلسترول در كبد كه  CSEهم نام دارد كه دارويي برا معالجاه تجزياه چرباي در
بدن است.
استرس ()Stress
استرس (ودمت بدون دساتمزد و دااداش) حقيقتا ًا تايثير مهماي رو مقادار كلساترول دارد .از آنجاا كاه
اندازه گير دقي استرس ممكن نيست ،نميتوان ميزان تيثير آن را رو كلساترول بررساي كارد .نوسااناد
كلسترول تا  29ميليگرم بر دسيليتر ميتواند از استرس باشد.
تريگليسيريد
تر گليسيريد در كنار كلسترول يك چربي مهم ديگر وون است .آنها همچنين به نام چربي طبيعي نامياده
مي شوند .از نظر شيمي تركيب آنها گليسيريد با سه اسيد چرب هستند .افزايش گليسيريد ميتواند در ايجاد
سفتي رگ مؤثر باشد.
اضافه وزن
اگر اضافه وزن باالتر از حد معيني رود در سفتي رگ مؤثر است .سه تعبير متفاود از اضافهوزن وجود دارد:
1ا طب قانون بركا ( )Brocaوزن مناسب بدينصورد محاسبه ميشود :قد به سانتيمتر منها 199
2ا ارزيابي بر اساس بزرگي بدن ()BMI=Body Massindex
وزن به كيلوگرم
قد به متر

اضافه وزن يك وطر دائمي برا بيمار قلب و رگها وون است وقتي كه BMI>27.8kg/m2 :بارا
آقايان و  BMI>27.3kg/m2برا وانمها باشد.
3ا مقايسه با جدول وزن :اكثراً در اين موارد بررسي وزن در افراد باا اساتخوانبناد رياز ،مياناه و درشات
متفاود است.
چربي اشباعنشده
چربي اشباپنشده در چربيها گياهي مثل روغن گياهي و مارگارين رژيمي يافت ميشاود آنهاا مايتوانناد
بسته به اينكه يك يا چند ديوند اشباپنشده دارند ميزان  LDLكلسترول را دايين آورند .آنها بايد تقريباً 1/3
از تمام چربي باشند.
13ـ راهنماي تغذيه
توجه :راهنما تغذيه را در آشپزوانه آويزان كنيد!
1ا كمتر چربي بخوريد.
2ا اسيدها چربي اشباپشده را (چربي حيواني) كمتر مصرف كنيد.
3ا هر روز گوشت نخوريد :بهتر است سه وعده در هفته باشد.
4ا كمتر كالباس بخوريد.
5ا حداقل يك بار يا دو بار در هفته ماهي بخوريد (شاهماهي و الكس دايينآورنده چربي هستند).
0ا در بقيه روزها هفته غله گياهي ،مواد ومير  ،سيبزميناي ،بارنج طبيعاي ،ساويا ،حبوبااد و سابز
بخوريد.
7ا غذا وود را با مصرف روزانه محصوالد شير كمچربي كامل كنيد.
8ا بيشتر نان سبوسدار با مارگارين گياهي ،ماست چكيده كمچربي و دنير كمچربي استفاده كنيد.
0ا به جا شيريني و دسرها چرب از ميوهها تازه به عنوان دسر استفاده كنيد.
19ا گردو ،تخمه ،چيپس ،شيريني و شكالد را كم مصرف كنيد.
11ا برا تهيه غذا و ساالد هميشه از روغنها گياهي (مارگارين) استفاده كنيد.
12ا از مواد غذايي محتو كلسترول زياد صرفنظر كنيد.

