کلسترول باال

غلظت کلسترول باالتری نسبت به مردان همسن خود دارند.

هورمون ا،تروینا ا،تروئیدهاا قرص های ضد بارداریا

کلسترول یک ماده نرم و مومی شکل ا،ت که یک نوع

کلسترول باال تنها یکی از عوامل خطر زا بررای ابرتب بره

تاموکسینون و  ...مررش زیاد و غیر میمول الکل ا غذای

چربی به شمار می رودا در خون و همه بافت های بدن شما

بیماری های قلبی عروقری عروقری ا،رتاعوامل دی رر

فست فودی (،و،ی

ا پیتزا و)...

ونود دارد ا کلسترول بدن از دو راه به د،ت می آید  :راه

عبارتند از ،ی ار ابیماری قند افشارخون براال و نرن

نیز از علل زمینه ،از کبد چرب هستند ا بیشتر مبتبیان

اول و عمده ترین منبع کلسترول ا کلسترولی ا،ت که کبد

مذکر.

دارای عبمت نیستند گاهی فرد از درد شک

خود انسان تولید می کند .راه دوم کلسترولی ا،ت که از

نخستین گام در کاهش کلسترول خرونا رعایرت رییر

کبد احساس درد پری میکند و به ندرت احساس

خارج بدن تامین می شود و میموال با خوردن غذاهای

غذایی منا،ب و ورزش ا،تا تونه داشته باشید هر نوع

ناراحتی در قسمت باالیی و را،ت شک

حیوانی مانند تخ مرغ ا گوشت و شیر فراه می شود.

ماده غذایی که بیش از مقدار مورد نیراز مرررش شرود ا

احساس خست ی ونود دارد  .آزمایش های الزم برای

البته خوردن چربی های اشباع شده (نوع دی ری از چربی

ممکن ا،ت به چربی در بدن ذخیره شود.

میزان قند و چربی های خون و همچنین برای ویروس

هایی که بیشتر خوا،ت اه حیوانی دارند) نیز به تولید

کبد چرب

های هپاتیتی ضروری ا،ت.

بیشتر کلسترول تو،ط بدن کمک می کند.

کبد چرب ( )Cirhosisبا تجمع چربی در ،لول های کبد

دیابت

انواع کلسترول ادر نریان خون به دو شکل اصلی انتقال

و التهاب کبد مشخص می شود .این حالت ممکن ا،ت در

دیابت یا قند خون باال به افزایش کلسترول بد و کاهش

می یابد  :یکی کلسترول بد که غلظت باالی آن با افزایش

افرادی که الکل مررش می کنند ایجاد شود ا اما در ایران

کلسترول خوب می شود ا همچنین قند خون باال به

ر،وب کلسترول در دیواره رگ های خونی و شرایین

این بیماری علل دی ری دارد که کبد غیر الکلری نامیرده

دیواره عروق آ،یب می ر،اند  .دیابت نیز میتواند در اثر

(مستید شدن برای بیماری های قلبی عروقی) همراه ا،ت .

می شود  .فرم غیرر الکلری ایرن بیمراری در تیردادی از

ک تحرکی ایجاد شود.در این بیماری توانایی تولید

باید ،یی شود که میزان ان در خون کاهش یابد

اختبالت بالینی مانند دیابت ا چاقی ا ،و تغذیه رخ مری

انسولین (،وخت و ،ازی) یک اختبل متابولیک ا دیابت

دوم کلسترول خوب انتقال کلسترول اضافی خون به کبد

دهد .علت اصلی بروز کبد چرب ناشرناخته ا،رتا ولری

یا بیماری قندا در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر

،بب دفع آن از بدن می شود ا بنابراین با غلظت های

تیدادی از اختبالت بالینی میین به عنوان علل زمینه ای

انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی

بیشتر کلسترول خوب با بروز کمتر بیماری های قلبی

شناخته شده اند  .هفتاد درصد بیماران مبرتب بره کبرد

تواندا عملکرد طبییی خود را انجام دهدا نقش اصلی

عروقی همراه ا،ت.

چرب چاق و ک تحرک هستندا دیابت و باال بودن چربری

انسولین پایین آوردن قند تو،ط مکانیزم های مختلفی

عوامل موثر بر غلظت کلسترول خون

ها خون نیز از علل زمینه ای آن ا،ت .عوامل مختلفی که

ا،ت.

نوع و مقدار مواد غذایی وزن بدن فیالیت بدنی ارث و

باعث تغییر متابولیس در بدن می شوندا شرامل کراهش

دیابت دو نوع اصلی دارد .در دیابت نوع یک تخریب

وراثت و ین ها نقش مهمی در وضییت کلسترول خون

ناگهانی وزن ا ،و تغذیه وریدی ( تغذیره از راه تزریر)،ا

،لولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین

دارند.

گر،ن ی طوالنی مدت نیز ممکن ا،ت باعث کبد چررب

میشود و در نوع دو مقاومت پیشروند بدن به انسولین

 :افزایش غلظت کلسترول خون میموال در

شوند .انجام بیضی از نراحی های شک شامل برداشرتن

ونود دارد که در نهایت ممکن ا،ت به تخریب ،لول

حوالی ، 20ال ی اغاز می شود .زنان پیش از یائس ی میزان

کیسه صفرا ا برداشتن قسمتی از روده یا میده ا نراحری

های بتا پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر

روی لوز المیده و مررش بیضی از دارو های خاص شامل

میشودا عامل آن ینتیکا چاقی و ک تحرکی میباشد

،ن و نن
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ا کالباس ریال ،
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در ناحیه
و همچنین

بسمه تعالی
کم تحرکی عامل اکثر بیماری ها از دیابت
تا ...
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تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

تهیه و تنظیم  :مه جبین زیاری
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