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ستند یچرب ینوعها  دیسریگل یتر صل ودر بدن  ینوع چرب نیتر جیراها  دیسریگل یتر. ه در  یانرژ یمنبع ا

و کبد  شوندیم رهیچرب ذخ یدهایها و اس دیسریمونو گل سرول،یبه صورت گل یبدن هستند. اغلب در بافت چرب

 یم شیدر خون افزا دیسررریگل یتر رامقد ییکند. به دنبال مصرررم مواد غ ا یم لیتبد دیسررریگل یآنها را به تر

 .ابدی

 یتر شررتری. بکنندی حرکت م یاز دسررتهاه گوارب به سررات بافت چرب برای ذخیره شرردن ها دیسررریگل یتر

 VLDLدرصد به صورت  80ها حدود  دیسریگل ی. ترشوندی ها حال م نیپوپروتئیها در خون توسط ل دیسریگل

صورت  15و  صد به  ستند که نقش مها LDLدر  یو انتقال دهنده چرب یانرژبه عنوان منبع  سمیدر متابول یه

 دارند. ییغ ا میرژ

عروق کرونر را  یااریمانند ب یقلب یها یااریتواند خ ر ابتال به ب یم دیریسرریگل یاز تر ییسرر ب باا داشررتن

 مقید باشید. تری گلیسریدآزمایش های چکاپ انجام  بهبنابراین باید  دهد. شیافزا

 ست؟یباال چ دیریسیگل یعلت تر

 دهند عبارتند از: شیرا افزا دیریسیگل یتوانند س ب تر یکه م یعوامل

 یچاق ایوزن  اضافه 

 دنیکش هاریس 

 از حد الکل شیب مصرم 

 خاص یداروها 

 یکیاز اختالات ژنت یبرخ 

 دیروئیت یها یااریب 

 2نوع  ابتید  

 یویکل ای یکبد یها یااریب 

 با کلسترول دارد؟ یچه تفاوت دیریسیگل یتر

سترول هر دو ل دیریسیگل یتر ستند. تر دیپیو کل ستند یچرب دهایریسیگل یه سترول  اما ه  یماده موم کیکل

ساخته م سط کبد  ست که تو ستفاده م یسلول یها وارهیساخت د یشود. برا یشکل و بدون بو ا شود، به  یا

 هورمون دارد. دیولدر هضم و ت یکند و نقش مها یکاک م یعصب ستمیس
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 کند؟ یچگونه در خون گردش م دیریسیگل یتر

 دیریسیگل یدر آن حل شود. در عوض، کبد کلسترول را با تر ایتواند با خون مخلوط شود  یخالص نا کلسترول

از  یرا به مناطق یمخلوط چرب نیها ا نیپوپروتئیکند. ل یم یها بسرررته بند نیپوپروتئیبه نام ل ییها نیو پروتئ

 کنند. یبدن منتقل م

 یبا چهال یها نیپوپروتئی(، لVLDLکم ) اریبسررر یبا چهال یها نیپوپروتئیها عبارتند از ل نیپوپروتئیل نیا انواع

 (.LDLکم ) یبا چهال یها نیپوپروتئی( و لHDLباا )

 ست؟یباال چ دیریسیگل یتر سطح

باا،  دیریسیگل یخ رناک باشد. متأسفانه، تر یسالمت یتواند برا ی( میدمیریسیگل یپرتریباا )ه دیریسیگل یتر

اعداد  یبررسررر یخون برا یمعاول چرب شررراتیکند. انجام آزما یم جادیمانند کلسرررترول باا، به ندرت عالئم ا

 است. یکلسترول ضرور

 یکند. اگر تر یم نییتع LDLو  HDL د،یریسرریگل یاز تر یبیکلسررترول تام را با مشرراهده ترک پزشررک میزان

 .ابدی یم شیو سکته افزا یباشد، خ ر حاله قلب نییپا HDLباا باشد، اما  LDLو کلسترول  دیریسیگل

 یتر یبرامقدار طبیعی . دیخون ناشتا باش شیساعت قبل از آزما 12تا  8 دیباانجام آزمایش تری گلیسرید  یبرا

 ( است.mg/dL) تریل یگرم در دس یلیم 150 ریز دیریسیگل

 د؟ارا انجام د دیریسیگل یترچکاپ  شیآزما دیبا کباریهر چند وقت 

 شود.  یسن مشکل ساز م شیبا افزا دیریسیگل یتر یباا س ب

ساان سال  بزرگ شش  ست هر چهار تا  شند. اگر د شیبه آزما ازین کباریجوانتر ماکن ا شته با سترول دا  ابت،یکل

مکرر داشته  شاتیبه آزما ازیماکن است ن د،یدار یقلب یااریعوامل خ ر ب ریسا ایکلسترول باا  یسابقه خانوادگ

 ساانه دارند. شیزمابه آ ازیساله ن 65تا  55ساله و زنان  55تا  45. مردان دیباش

و دوباره در  یسرراله 11تا  9 نیمعاواً بان دارند. کودک ازین دیریسرریگل یکلسررترول و تر شیبه آزما نیز کودکان

 شود. یم بررسی( یساله 21تا  17 نی)ب یدوران بزرگسال
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 دارد؟ یباال چه عوارض دیریسیگل یتر

شد نیدهد. ا یم شیرا افزا تیپانکراتخ ر ابتال به  دیریسیگل یتر یباا س وح و دردناک پانکراس  دیالتهاب 

 باشد. یکننده زندگ دیتواند تهد یم

 دهد، از جاله: یم شیرا افزا یو عروق یقلب یها یااریخ ر ابتال به ب نیهاچن دیریسیگل یتر یباا س وح

 دیکاروت انیشر یااریب. 

 یعروق کرونر و حاله قلب یااریب. 

 (.یو چاق ابتیاز فشار خون باا، د یبی)ترک کیمتابول سندرم 

 ی یمح انیشر یااریب (PAD.) 

 یمغز سکته. 

 ؟کرد یریجلوگ دیریسیگل یترافزایش توان از  یم چگونه

 یحفظ تر یرا کاهش دهد. برا دیریسررریگل یتواند تعداد تر یم یو سررربک زندگ ییغ ا میرژ راتییاز تغ یبرخ

 و کلسترول تام در محدوده سالم: دیریسیگل

 دیداشته باش یبدن تیفعال قهیدق 30روز حداقل  هر. 

 شررتریب بریها( و ف دراتیسرراده )کربوه یناسررالم کاتر و قندها یها یسررالم با چرب ییغ ا میرژ کی از 

 .دیاستفاده کن

 دیرا کنترل کن ابتیخون باا و د فشار. 

 دیالکل را کاهش ده مصرم. 

 دنیخواب یاندازه کاف به. 

 ( و حفظ وزن سالم.ازیوزن )در صورت ن کاهش 

 دیکن تیریرا مد استرس. 

  هاریسترک  
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 شود؟ یباال چگونه درمان م دیریسیگل یتر

ست به داروها ریسا ای یسکته مغز ،یکه در معرض خ ر حاالت قلب یافراد ستند ماکن ا شکالت ه  یبرا ییم

کاهش دهنده کلسررترول مانند  یماکن اسررت شررامل داروها داروهاداشررته باشررند.  ازین دیریسرریگل یکاهش تر

 ها باشد. نیاستات

 

 منابع:

https://medlineplus.gov/ 

https://my.clevelandclinic.org/ 

levels-triglyceride-management/lowering-https://www.webmd.com/cholesterol 

A8%D1%B8%D9%DA%A9%86%D7%A8%BE%D9%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

AA%8A%A8%AA%AA8%A7% 
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