به نام خدا
هیپرلیپیدمی
هیپرلیپیدمی عبارت است از افزایش چربی خون که یکی از مشکالت شایع در جوامع است
و یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی می باشد .خطر بیماری های کبد
چرب غیرالکلی و آترواسکلروز ,دیابت  ,فشار خون و سنگ کیسه صفرا را افزایش می
دهد .این عارضه در افراد مسن و میانسال و حتی جوانان و نوجوانان رخ می دهد .و
متاسفانه در خیلی از موارد بدون عالمت است و با گذشت زمان منجر به بیماری های قلبی
عروقی می شود.
چربی های خون شامل کلسترول  ,و تری گلیسرید و فسفولیپیدها هستند که به صورت
متصل به پروتئین در خون حمل می شوند که به آن ها لیپوپروتئین گویند .لیپوپروتئین های
اصلی خون شامل شیلومیکرون (  VLDL , LDL , )Chyو  HDLمی باشد.
در شبانه روز 70تا  150گرم تری گلیسرید و 1تا  2گرم کلسترول درخون جابه جا می
شود .کلسترول در بدن به دو صورت آندوژن و اگزوژن وجود دارد .کلسترول اندوژن
توسط کبد ساخته می شود و مسئول  %80از کلسترول بدن است و کلسترول اگزوژن از
طریق دریافت مواد غذایی حاوی کلسترو ل وارد بدن می شود که مسئول  %20از کلسترول
بدن است .در صورت دریافت کالری بیشتر از مقدار مورد نیاز روزانه ,کالری اضافه به
صورت تری گلیسرید در بدن ذخیره می شود.
شیلومیکرون :بزرگ ترین لیپوپروتئین می باشد که در روده ساخته می شود و تری
گلیسریدها را از روده پس از جذب  ,از طریق مجرای توراسیک وارد جریان خون وریدی
می کند و بیشتر تری گلیسریدها را به بافت چربی و عضالنی منتقل می رساند و نهایتا
باقیمانده ی شیلومیکرون وارد کبد می شود .شیلومیکرون در خون ناشتا مشاهده نمی شود.
 :VLDLلیپوپروتئینی است که تری گلیسیرید تولید شده در داخل بدن را از کبد به بافت
های محیطی حمل می کند VLDL .پس از مدتی به  IDLتبدیل شده و بعد از  2-6hبه
 LDLتبدیل میشود.
 : LDLلیپوپروتئینی است که کلسترول و دیگرچربی ها را در خون حمل می کند و عمده
ترین منبع آن  VLDLمی باشد.بیشتر حجم آن را کلسترول تشکیل می دهد و افزایش LDL
در خون با خطر آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی همراه است.

 : HDLلیپوپروتئینی است که کلسترول را از خون به کبد منتقل می کند و مقادیر نرمال آن
با خطر کمتر بیماری های قلبی عروقی همراه است.

چه عللی باعث افزایش  HDLخون می شود ؟
کاهش وزن ,فعالیت فیزیکی و ورزش ,عدم مصرف سیگار ,عدم مصرف زیاد قندهای ساده
و غالت تصفیه شده
چه عللی باعث افزایش تری گلیسرید خون می شود ؟
اضافه وزن و چاقی ,رژیم پرکربوهیدرات ,فعالیت فیزیکی پایین ,مصرف سیگار و الکل
چه عللی باعث افزایش  LDLخون می شود ؟
رژیم نامناسب و مصرف چربی باال ,افزایش سن ,اضافه وزن وچاقی ,ژنتیک,
هیپوتیروئیدیسم ,دیابت و سندروم نفروتیک,
کاهش هورمون استروژن ,مصرف الکل و برخی داروهای کاهنده ی فشارخون و استروئیدی
و بیماری انسدادی کبدی

مقادیر آزمایشگاهی چربی های خون به شرح زیر است:

انواع هیپرلیپیدمی:
به  5دسته تقسیم می شود.
 .1کمبود آنزیم لیپوپروتئین لیپاز (  ) LPLویا کمبود  ↑ ← Apo c IIشدید ، Chy
↑مختصر  LDL ↓ ، VLDLو HDL

برداشت تری گلیسرید از شیلومیکرون و  VLDLامکان پذیر نمی باشد.
عالئم آن شامل :درد شکم ,گزانتوما ,پانکراتیت و بزرگ شدن کبد و طحال
توصیه :با دریافت چربی  ,عالیم تشدید می شود بنابراین باید از مصرف غذاهای
چرب و تولید شیلومیکرون جلوگیری کرد.
 .2هیپرکلسترولمیای فامیلی  :نقص در گیرنده ی  LDL ↑ ← LDLو نرمال بودن
HDL
میزان  LDLو کلسترول در خون این افراد باال است.
توصیه :با مصرف دارو و کنترل رژیم ,می توان میزان کلسترول را کنترل کرد.

 .3دیس بتا لیپوپروتئینمیای فامیلی  :نقص در  ↑ ← Apo Eباقی مانده ی Chy
و TG ↑ ← VLDL
توصیه :با مصرف دارو و کنترل رژیم ,می توان میزان کلسترول را کنترل کرد.
 .4هیپرتری گلیسریدمیای فامیلی TG ↑ :و  VLDLو نرمال بودن  LDLو HDL
توصیه :عدم مصرف الکل و کنترل قند مصرفی و کنترل وزن
 .5هیپرلیپوپروتئینمیای فامیلی TG،VLDL، Chy ↑ :و↓  LDLو HDL
توصیه :رعایت رژیم مناسب ,عدم مصرف الکل ,دارو و کنترل وزن
 .6نوعی از هیپرلیپیدمی نیز وجود دارد که به صورت ثانویه به دلیل وجود بیماری های
دیگر یا شیوه ی زندگی نامناسب مثل دیابت پیشرفته ,الکلیسم ,مصرف برخی داروها
مثل کورتون هاو ...و مشکالت کبدی رخ می دهد.

عالیم هیپرلیپیدمی :
معموال هیچ عالمتی نداردو با انجام آزمایش خون مشخص می شود .در برخی بیماران
عالیمی چون سرگیجه ,احساس خواب آلودگی ,بزرگ شدن کبد و طحال ,درد و کوفتگی
عضالت ,گرهک های زردرنگ درپوست زیرچشم ها ,ایجاد حلقه های سفیدرنگ در

اطراف مردمک چشم(در این افراد به ارثی بودن هیپرلیپیدمی شک کرد) ,رسوبات چربي
بر روي زانو ،آرنج ،كف دست ،مفاصل انگشتان و پاشنه پا

مشاور تغذیه ای مختصر برای هیپرلیپیدمی( :گام های مشاوره رفتار)

 .1ارزیابی (دریافت غذا و تغذیه,دانش/باورها/نگرش ها ,رفتار  ,فعالیت فیزیکی و عملکرد
و داده های آزمایشگاهی و بیوشیمیایی)
-دریافت غذا و عادات رژیمی

 فعالیت فیزیکی در حال حاضرآمادگی برای تغییر رفتاراستفاده از ابزار مشاوره تغذیه WAVE = Wوزن  :مرور و بررسی  , BMIفشار خون ,قند خون وچربی ها برای غربالگری
سندروم متابولیک
 = Aفعالیت  :بررسی فعالیت فیزیکی .درمورد فعالیت فیزیکی متوسط بپرسید:
هدف  30 :دقیقه فعالیت در روز یا بیشتر
 = Vتنوع
رژیمی مختصر
 = Eاضافه  :انجام ارزیابی ِ
بپرسید :
رژیمی اشباع  ,روغن های گیاهی ,گوشت لخم  ,محصوالت لبنی کم
درمورد دریافت چربی ِچرب
دریافت غذاهای پرفیبر و حبوبات  :هدف  :مصرف روزانه یا چندبار در هفتهتعداد میوه و سبزی در روز  :هدف  :حداقل 5بار در روزتعداد وعده ها و میان وعده ها  :هدف  :حداقل 3بار در روز مصرف نوشیدنی های شیرین  :درصورتی که تری گلیسرید باال است مصرف آن به طورقابل مالحظه ای محدود یا حذف شود.
.2توصیه:
 توصیه های واضح ,مخصوص و شخصی درمورد تغییر رفتار بدهید .شما ممکن استبگویید:
 تغییرات درعادات فعالیت فیزیکی و رژیم می تواند به طور قابل مالحظه ای وضعیت چربیخون را بهبود بخشد و خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.
برای بیمارانی که برای چربی و فشارخون و دیابت دارو مصرف می کنند:انتخاب های رژیمی مهم هستند حتی اگر دارو مصرف می کنید ,مصرف غذاهای مناسب
باعث تاثیر بهتر داروها می شوند,و هزینه کمتری برای دارو صرف می شود.
 به بیمارانی که آمادگی برای تغییر رفتار ندارند بگویید که هر زمان که آن ها مایل به تغییررفتار باشند به آن ها در زمینه تغییر رژیم و فعالیت کمک خواهید کرد.
توافق:
همکاری با بیماران برای انتخاب های اهداف درمانی و روش ها.-پایه گذاری اهداف بر اساس آمادگی برای تغییر رفتار

 برای بیمارانی که آمادگی تغییر رفتار ندارند در صورت تمایلشان در جلسه بعد دوباره سوالبپرسید.
اهداف برای بیماران آماده برای تغییر:برگشت در  4-2هفته آینده برای گفت و گو مجدد اگر بیمار تمایل دارد برای اگاهی بیشتر  ,فعالیت فیزیکی و رژبم خود را ثبت کند.ارجاع به متخصص رژیم درمانهمکاری:
برای دست یابی بیمار به اطالعات و توانایی ها وحمایت برای تغییر رفتارتهیه منابع  webبر اساس عالقه بیمارتهیه لیست ها و توصیه ها برای منابع جامعهمدیریت:
-زمان بندی قرار مالقات های بعدی

رژیم درمانی :
-

حداکثر  %7از انرژی رژیم غذایی را اسیدهای چرب اشباع تشکیل دهد و اسیدهای
چرب ترانس مصرف نشوند.
دریافت کلسترول رژیمی بیشتر از  mg200در روز نباشد.
مصرف کربوهیدرات کاهش یابد(رژیم با کربوهیدرات پایین) و در صورت جایگزینی
انرژی با چربی ,از چربی های  PUFAو  MUFAاستفاده شود.
بیماران دارای هیپرتری گلیسریدمی و اضافه وزن و یا چاق به رژیم هیپوکالریک و
کاهش وزن به خوبی پاسخ می دهند و باعث کاهش تری گلیسرید می شود.
مصرف فیبرهای رژیمی و عملکردی افزایش یابد (.در بالغین به ازای هر  1000کیلو
کالری دریافتی  g14فیبر دریافت شود).
از غالت کامل و حاوی سبوس بیشتر از غالت تصفیه شده و قند های ساده استفاده
کرد.
درافراد دارای اضافه وزن و چاق کاهش وزن صورت گیرد.
برای کاهش کلسترول مصرف فیبرهای ویسکوز توصیه می شود.
برای کاهش تری گلیسرید مصرف اسیدهای چرب امگا 3توصیه می شود.
2تا 3گرم در روز استرول و استانول های گیاهی دریافت کرد.

رژیمی :
توصیه های ِ
مصرف مرتب فیبرهای ویسکوز منجر به کاهش  LDLو کلسترول می شود.اسیدهای چرب امگا  3منجر به کاهش  VLDLو در درمان هیپرتری گلیسریدمی سودمنداست.
مصرف چربی های اشباع مانند چربی حیوانی ,گوشت ,کره حیوانی و لبنیات پرچربمحدود شود.
تخم مرغ حداکثر 3مرتبه در هفته مصرف گردد. وزن درمحدوده ی نرمال نگه داشته شود و در صورتی که فرد دارای اضافه وزن یا چاقاست کاهش وزن صورت گیرد.
عدم مصرف دخانیات و افزایش فعالیت فیزیکی.حداقل دو مرتبه در هفته ماهی مصرف گردد.از روغن های گیاهی و غیراشباع به جای چربی های حیوانی و مارگارین استفاده شود. مصرف مواد غذایی حاوی قندهای ساده ازجمله نوشیدنی های شیرین و کربوهیدرات تصفیهشده محدود گردد.
 عدم مصرف موادغذایی حاوی اسیدهای چرب ترانس از جمله مارگارین ,شیرینی هایقنادی و...
مصرف استرول و استانول های گیاهی منجر به کاهش کلسترول و  LDLمی شود. مصرف الکل محدود گردد و حداکثر یک تا نوشیدنی در هفته مصرف گردد.افزایش مصرف غالت کامل و میوه و سبزی در روز. غذاها بیشتر به صورت بخارپز و آب پز تهیه شوند و مصرف غذاهای سرخ شده را کاهشدهید.
از لبنیات کم چرب و گوشت مرغ و ماکیان و بدون چربی استفاده شود و مصرف گوشتقرمز محدود گردد.
انجام  60-30دقیقه فعالیت فیزیکی حداقل سه مرتبه در هفته و بیشتر ورزش های هوازینظیر شنا ,دو و پیاده روی سریع و دوچرخه سواری توصیه می شود.
-مصرف پروتئین سویا برای کاهش  LDLتوصیه می شود.

مطالعات نشان داده اند:
در صورت مصرف فیبر همراه با رژیم های پرکربوهیدرات و کم چرب  ,میزان تریگلیسرید خون به میزان زیادی افزایش نمی یابد.
مصرف سیر منجر به کاهش تری گلیسرید و کلسترول می شود.زیتون و روغن زیتون منجر به کاهش کلسترول می شود.مصرف میوه های سرشار از ویتامین  Cمنجر به کاهش چربی خون می شود.بادام زمینی منجر به کاهش کلسترول و تری گلیسرید و  LDLمی شود و سطوح  HDLراحفظ می کند.
 عصاره برگ گیاه مرزه و زیتون بر کاهش چربی های خون اثرات مطلوب دارند.سیب  ,گریپ فروت ,جو  ,هویج ,سبوس منجر به کاهش  LDLمی شوند.عسل و مغز ها مثل پسته ,گردو ,بادام و فندق منجر به کاهش کلسترول می شوند.ماست و سویا  LDLرا کاهش و  HDLرا افزایش می دهند.-مصرف کیوی منجر به کاهش چربی های خون می شود.

درمان دارویی :
در صورتی که رژیم درمانی و فعالیت فیزیکی منجر به کاهش چربی خون نشد ,از داروها
استفاده می شود.
الویت کاهش  LDLاست و سپس تری گلیسرید را کاهش و  HDLرا افزایش داد.
انواع داروهای کاهنده چربی خون :
 1مهارکننده های  HMG CoAردوکتاز)استاتین ها)
.2مهارکننده های جذب کلسترول
.3شالته کننده های اسید صفراوی
.4مشتقات اسید فیبریک
.5اسید نیکوتینیک(نیاسین)

گروه هایی دارویی

LDL

HDL

TG

مهارکننده های

↓ 20-60%

↑ 5-10%

↓ 10-20%

HMG
 COAردوکتاز
مهارکننده های جذب CHOL

↓ 17%

-----

-----

شالته کننده های اسید صفراوی

↓ 15-20%

↑ خفیف

-----

مشتقات اسید فیبریک

↓ 5-20%

↑ 15-35%

↓ 25-50%

اسید نیکوتینیک

↓ 10-25%

↑ 15-35%

↓ 25-30%

.1استاتین ها  :مانند لواستاتین ،پرواستاتین ،سیمواستاتین ،فلوواستاتین و...
. 2مهارکننده های جذب کلسترول  :مانند ازتیمایب یا ازتیکول که منجر به مهارجذب
کلسترول می شوند.
. 3شالته کننده های اسیدهای صفراوی  :مانند کلستیرامین
. 4مشتقات اسیدفیبریک  :مانند جم فیبروزیل

دارویی کاهنده های چربی خون:
تداخالت غذایی و
ِ
 استاتین ها و آب گریپ فروت ← اثر سینرژیک و منجر به ماندگاری بیشتر
دارو در خون می شود.
 لواستاتین با جمفیبروزیل و نیاسین ←رابدومیولیز و نارسایی حاد کلیوی
 کلستیرامین با ازتیمایب ← کاهش سطح پالسمایی ازتیمایب

 کلستیرامین باعث کمبود کلسیم می شود ← مکمل یا غذاهای غنی از کلسیم با
فاصله  6-2ساعت از دارو مصرف شوند.
 مشتقات اسید فیبریک باعث کاهش جذب ویتامین های محلول در چربی می
شوند.
 در صورت مصرف طوالنی مدت استاتین ها ,مکمل کوآنزیم  Q10مصرف
شود.
 مصرف دوز باالی نیاسین خودداری شود چراکه در آن صورت دارو تلقی می
شود.

تهیه کننده :نرگس پارسایی-کارشناسی ارشد تغذیه
منابع:
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 -مطالب سمینار خانم مریم صادقی و آقای محمد سلیم آبادی

