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شما کلمه  سترولحتما  ست یا ندانیم وقتی به ما می گویند  کل شاید ندانید دقیق به چه معنا شنیده اید ولی  را 

ماتی را در پی   قدا مراقب باال رفتن آن باشیییید باید دقیچا چه کارهایی را ان اه دهیم و برار درمان آن چه ا

این مچاله همکاران ما در آزمایشییگاه نیکو همه ر آن چی ر که باید از کلرییتروا بدانید را در اختیار بگیریم. در 

شما قرار داده اند. همچنین برار تشخیص می ان کلرتروا خود الزه نیرت که به آزمایشگاه مراجعه کنید، شما 

 شوید.از می ان کلرتروا خود مطلع  درخواست نمونه گیری در منزلمی توانید با 

رتروا نیاز دارد، اما  سالم به کل سلوا هار  ساخت  ست. بدن برار  شکل در خون ا رتروا یک ماده مومی  کل

 سطوح باالر کلرتروا می تواند خطر ابتال به بیمارر هار قلبی را اف ای  دهد.

شد می کنند  سوبات ر سوبات چربی در رگ هار خونی ای اد میکند. در نهایت، این ر رتروا باال، ر و جریان کل

شکنند و لخته ار  سوبات می توانند به طور ناگهانی ب شوار می کنند. گاهی اوقات، این ر شریان ها د خون را در 

 تشکیل دهند که باعث حمله قلبی یا سکته می شود.

شگیرر و  ست که آن را قابل پی سالم ا شیوه زندگی نا شد، اما اغلب نتی ه انتخاب  رتروا باال می تواند ارثی با کل

رتروا باال کمک درم سالم، ورزش منظم و گاهی اوقات دارو می تواند به کاه  کل ان می کند. یک رژیم غذایی 

 کند.

کلرتروا نوعی چربی است. این یک ماده مومی شکل و چربی مانند در کبد به طور طبیعی تولید می شود. برار 

 حیاتی است. Dتشکیل غشار سلولی، هورمون هار خاص و ویتامین 

رترو شود، بنابراین نمی تواند به خودر خود از طریق خون عبور کند. برار کمک به انتچاا کل ا در آب حل نمی 

 کلرتروا، کبد لیپوپروتئین تولید می کند.

لیپوپروتئین ها ذرات ساخته شده از چربی و پروتئین هرتند. آنها کلرتروا و ترر گلیریرید را از طریق جریان 

( و لیپوپروتئین با LDLصییلی لیپوپروتئین عبارتند از لیپوپروتئین با چگالی کم  خون حمل می کنند. دو شییکل ا

 (.HDLچگالی باال  

LDL  حامل کلرترولی است که توسط لیپوپروتئین هار با چگالی کم حمل می شود. اگر خون حاورLDL   بی

، کلرتروا باال ممکن است از حد باشد، ممکن است تشخیص داده شود که کلرتروا باال وجود دارد. بدون درمان

 من ر به بریارر از مشکالت از جمله حمله قلبی و سکته شود.

کلرتروا باال به ندرت در آغاز عالئم ای اد می کند. به همین دلیل مهم است که سطح کلرتروا خود را به طور 

 منظم بررسی کنید.
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 چیست؟ عالئم کلسترول باال

است. معموالً هیچ عالمتی ای اد نمی کند. بریارر از افراد  "بی صدا"ت در بیشتر موارد، کلرتروا باال یک وضعی

رتروا باالیی  شوند که کل شوند، حتی متوجه نمی  سکته ن تا زمانی که دچار عوارض جدر مانند حمله قلبی یا 

 دارند.

رد. آزمای  به همین دلیل است که غربالگرر معموا کلرتروا مهم است. بنابراین کلرتروا باال هیچ عالمتی ندا

 خون تنها راه تشخیص وجود آن است.

سنین  رتروا فرد باید در  ره ملی قلب، ریه و خون امریکا، اولین غربالگرر کل س سالگی  11تا  9طبق گفته مو

 ان اه شود و سپس هر پنج ساا یک بار تکرار شود.

ساا برار مردان  رتروا هر یک تا دو   65تا  55ساا و برار زنان  65تا  45آنها توصیه می کند که غربالگرر کل

 ساا باید ساالنه آزمای  کلرتروا را دریافت کنند. 65ساا ان اه شود. افراد باالر 

اگر نتایج آزمای  در محدوده مطلوب نباشد، پ شک ممکن است اندازه گیرر هار مکرر را توصیه کند. همچنین 

سایر عوا رتروا باال، بیمارر قلبی یا  سابچه خانوادگی کل ست اگر  شار خون باال، ممکن ا مل خطر مانند دیابت یا ف

 نیاز به آزمایشات مکرر داشته باشد.

 علل کلسترول باال چیست؟

شباع شده و چربی هار ترانس ممکن است خطر ابتال  خوردن بی  از حد غذاهار حاور کلرتروا، چربی هار ا

رتروا باال را اف ای  دهد. چاقی نی  می تواند خطر ابتال را سبک زندگی که می  به کل سایر عوامل  اف ای  دهد. 

 تواند در اف ای  کلرتروا نچ  داشته باشد، بی تحرکی و سیگار کشیدن است.

ژنتیک نی  می تواند بر شییانس ابتال به کلرییتروا باال ت ثیر بگذارد. ژن ها از والدین به فرزندان منتچل می شییوند. 

صی به بدن آموزش می دهند که چگونه ک رتروا ژن هار خا رتروا و چربی ها را پردازش کند. اگر والدین کل ل

 باالیی دارند، ممکن است فرزندان نی  در خطر ابتال به آن باشند.

ست. این اختالا ژنتیکی از حذف  رترولمی خانوادگی ا شی از هیپرکل رتروا باال نا توسط  LDLدر موارد نادر، کل

ژنوه انرییانی، اک ر ب رگرییاالن مبتال به این بیمارر  بدن جلوگیرر می کند. طبق گفته موسییرییه ملی تحچیچات

میلی گره در دسی لیتر  200باالر  LDLمیلی گره در دسی لیتر و سطوح  300دارار سطح کلرتروا تاه باالر 

 هرتند.
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 دیابت و کم کارر تیروئید نی  ممکن است خطر ابتال به کلرتروا باال و عوارض مرتبط را اف ای  دهند.

همچنین می تواند با برخی از انواع داروهایی که ممکن است برار برخی بیمارر ها مصرف می  سطوح کلرتروا

 شود، اف ای  پیدا کند، مانند:

 آکنه 

 سرطان 

 فشار خون باال 

 HIV/AIDS 
 ریتم هار نامنظم قلب 

 پیوند عضو 

LDL  کلسترول بد"یا" 

LDL  نامیده می شود. اگر سطح کلرتروا  "کلرتروا بد"اغلبLDL  از حد باال باشد، می تواند رور دیواره  بی

 رگ ها رسوب کند.

شریان ها را باریک کند، جریان  شود. این پالک می تواند  شناخته می  رتروا نی   این ت مع به عنوان پالک کل

خون را محدود کند و خطر لخته شدن خون را اف ای  دهد. اگر لخته خون یک شریان در قلب یا مغ  را مردود 

 واند باعث حمله قلبی یا سکته شود.کند، می ت

HDL  کلسترول خوب"یا" 

HDL  نامیده می شود.  "کلرتروا خوب"گاهی اوقاتHDL  به بازگشت کلرترواLDL  به کبد کمک می کند تا

 به جلوگیرر از ت مع پالک کلرتروا در شریان ها کمک می کند. HDLاز بدن خارج شود. 

سطح  ست، می تو HDLهنگامی که  سکته کمک طبیعی ا شدن خون، بیمارر قلبی و  اند به کاه  خطر لخته 

 کند.

 عوارض کلسترول باال چیست؟

کلریتروا باال می تواند باعث انباشیته شیدن خطرناک کلریتروا و سیایر رسیوبات رور دیواره شیریان ها شیود 

سکلروز  می تواند باعث (. این رسییوبات  پالک ها( می توانند جریان خون شییریان ها را کاه  دهند که آتروا

 عوارض زیر شود:
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هار کرونر( تحت ت ثیر قرار گیرند، ممکن کنند  شییریانهایی که قلب را تغذیه میدرد قفرییه سییینه: اگر شییریان

 است درد قفره سینه  آنژین( و سایر عالئم بیمارر عروق کرونر رخ دهد.

ی پالک ای اد شیییودو جریان خون را حمله قلبی: اگر پالک ها پاره شیییوند، لخته خون می تواند در محل پارگ

 مردود می کند. اگر جریان خون در بخشی از قلب متوقف شود، دچار حمله قلبی خواهید شد.

سکته مغ ر زمانی رخ می دهد که لخته خون جریان خون را در بخشی از مغ   شابه حمله قلبی،  سکته مغ ر: م

 مردود کند.

 چگونه از کلسترول پیشگیری کنیم؟

 ز رژیم غذایی کم نمک و سرشار از میوه ها، سب ی ات و غالت کامل استفاده ا 

  محدود کردن مچدار چربی هار حیوانی 

 کاه  وزن و حفظ تناسب انداه 

 ترک سیگار 

  دقیچه ورزش در بیشتر روزهار هفته 30حداقل 

  عده مصرف الکل 

 مدیریت استرس 

 چگونه کلسترول را تشخیص دهیم؟

معموالً موارد  -که پانل لیپیدر یا پروفایل لیپیدر نامیده می شود  -کلرتروا آزمای  خون برار بررسی سطح 

 زیر را بررسی میکند: 

 کلرتروا تاه 

  کلرترواLDL 

  کلرترواHDL 

  ترر گلیریرید 

ساعت قبل از ان اه آزمای  ناشتا باشید و غذا یا مایعات دیگرر  12تا  9برار ان اه آزمای  چربیهار خون باید 

 آب مصرف نکنید. به ج  

 چگونه کلسترول باال را درمان کنیم؟
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تغییرات سبک زندگی مانند ورزش و رژیم غذایی سالم اولین خط دفاعی در برابر کلرتروا باال است. اما، اگر این 

ست دارو ت وی   شک ممکن ا رتروا همچنان باالست، پ  سطح کل شد و  شیوه زندگی را ای اد  تغییرات مهم در 

 کند.

سالمتی و عوارض جانبی انتخاب  سن،  شخصی،  دارو یا ترکیبی از داروها به عوامل مختلفی از جمله عوامل خطر 

 احتمالی دارو برتگی دارد. انتخاب هار رایج عبارتند از:

استاتین ها: استاتین ها ماده ار را که کبد برار ساختن کلرتروا به آن نیاز دارد را مردود می کنند. این باعث 

ستاتین  لرکوا(،  می شود کبد ستاتین  لیپیتور(، فلووا شامل آتوروا کلرتروا را از خون حذف کند. این دارو ها 

ستاتین  سیموا ستور( و  ستاتین  کر ستاتین  پراواکوا(، روزووا ستاتین  لیوالو(، پراوا ستاتین  آلتوپرو(، پیتاوا لووا

  زوکور( می باشد.

رتروا رتروا: روده کوچک کل را از غذا جذب می کند و آن را در جریان خون آزاد می  مهارکننده هار جذب کل

رتروا خون کمک می  ezetimibe (Zetia)کند. دارور  رتروا غذایی به کاه  کل با محدود کردن جذب کل

 را می توان با دارور استاتینی استفاده کرد. Ezetimibeکند. 

می کند، اما احتماا کمترر برار ای اد درد  بمپدوئیک اسییید: این دارور جدیدتر تچریباً مانند اسییتاتین ها عمل

 کمک کند.  LDLعضالنی دارد. اف ودن بمپدوئیک اسید به حداک ر استاتین می تواند به کاه  

ستفاده می کند.  صفراور ا سیدهار  ساخت ا رتروا برار  صفراور: کبد از کل سید  شونده به ا صل  رزین هار مت

با اتصاا به اسیدهار  colestipol (Colestid)( و Welchol  (، کولروالهPrevaliteداروهار کلرتیرامین  

ضافی برار  رتروا ا شود کبد از کل رتروا را کاه  می دهند. این امر باعث می  صفراور به طور غیرمرتچیم کل

 تولید اسیدهار صفراور بیشتر استفاده کند که باعث کاه  سطح کلرتروا در خون می شود.

 ارید، پ شک ممکن است موارد زیر را ت وی  کند:اگر ترر گلیریرید باال نی  د

رتروا لیپوپروتئین  سایرین( و جم فیبروزیل  لوپید( تولید کل فیبرات ها: داروهار فنوفیبرات  تریکور، فنوگالید، 

دهند و سییرعت حذف ترر گلیریییرید از خون را اف ای  ( را در کبد کاه  میVLDLبا چگالی بریییار پایین  

رتروامی ستاتین می تواند خطر  VLDL دهند. کل ستفاده از فیبرات ها با ا ست. ا ریرید ا شتر حاور ترر گلی بی

 عوارض جانبی استاتین را اف ای  دهد.
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را محدود می کند. اما نیاسین م ایار بیشترر  VLDLو  LDLنیاسین: نیاسین توانایی کبد برار تولید کلرتروا 

آسیب کبدر و سکته مغ ر مرتبط است، بنابراین اک ر پ شکان  نربت به استاتین ها ندارد. نیاسین همچنین با

 اکنون آن را فچط برار افرادر که نمی توانند استاتین مصرف کنند توصیه می کنند.

سید چرب امگا  سید چرب امگا 3مکمل هار ا ریرید کمک کنند.  3: مکمل هار ا می توانند به کاه  ترر گلی

رخه در دسترس رخه یا بدون ن صمیم به مصرف مکمل آنها با ن رخه دارید، با پ شک هرتند. اگر ت هار بدون ن

 کنید ت ثیر بگذارند.توانند بر سایر داروهایی که مصرف میمی 3هار اسید چرب امگا خود مشورت کنید. مکمل

تحمل داروها از فردر به فرد دیگر متفاوت اسییت. عوارض جانبی رایج اسییتاتین ها دردهار عضییالنی و آسیییب 

 نی، از دست دادن برگشت پذیر حافظه و سردرگمی و اف ای  قند خون است. عضال

 کودکان و درمان کلسترول:

ساا به باال است که کلرتروا باال دارند یا چاق هرتند.  2رژیم غذایی و ورزش بهترین درمان اولیه برار کودکان 

ممکن اسییت داروهار کاه  دهنده سییاله و ب رگتر که سییطح کلرییتروا بریییار باالیی دارند  10برار کودکان 

 کلرتروا مانند استاتین ها ت وی  شوند. 
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