
 اذتالالت چشةی ذُن را چگُىٌ کيتشل کيّم

ٍای قلتی ـ عشهقی، تؽلب غشائّو، افصاِع ذطش طکتٌ  کيز از ىظش اِجاد ةّهاری درؼز افشاد جانعٌ را درگّش نی 52ـ  52اذتالالت چشةی ذُن کٌ  
 اٍهّت دارد قلتی ه نغصی ه...

غتکٌ رادُِِی طالنت ةٌ پشطع « فشاطُ»ترؽص غزد ه نتاةُلّظم ةا خضُر در ةشىانٌ  ىّت، فُق ةٌ گصارش هةزا ةٌ ىقل از رادُِ طالنت، طّز ندظو ذُش
 پاطخ داد کٌ در ادانٌ نی ذُاىّز.« اذتالالت چشةی ذُن»نراطتان ؼزای داىع، ىػاط ه آرانع درةارً 

 ت چشةی ذُن چّظت اٍهّت اذتالال        

ٍای قلتی ـ عشهقی، تؽلب غشائّو، افصاِع ذطش طکتٌ قلتی  کيز از ىظش اِجاد ةّهاری درؼز افشاد جانعٌ را درگّش نی 52ـ  52اذتالالت چشةی ذُن کٌ 
ٍز. پاىکشاتّت ِا التَاب لُزالهعزً ةا د گلّظّشِز ذُن ةاالی ٍصار ةاغز رِظک پاىکشاتّت را افصاِع نی ه نغصی ه... اٍهّت دارد؛ ةٌ عيُان نحال اگش تشی

 ٍای غزِز غکهی ه نشگ ه نّش ةاال ٍهشاً اطت. درد

  

 غُىز  ةيزی نی ٍای ذُن چگُىٌ طتقٌ اىُاع چشةی

ه HDL کيز. ده ىُع کلظتشهل دارِم؛ کلظتشهل ذُب ِا گلّظّشِز اطت کٌ فشنُل غّهّاِی اِو ده ةا ٍم فشق نی ٍای ذُن کلظتشهل ه تشی تشِو چشةی نَم
ةظا  . نهکو اطت فشدی کلظتشهل کلی ذُىع ةاال ةاغز، پض ةاِز ىگاً کيّم کلظتشهل ذُب ذُن ةاالطت ِا کلظتشهل ةز ذُن. چLDLٌ کلظتشهل ةز ِا

تش ةاغز ةَتش اطت، انا  ٍم نَم اطت. ٍش چٌ اِو ىظتت ةاالتش ةاغز ةز اطت ه ٍش چٌ اِو ىظتت پاِّوHDL ةشLDL ذُن ةاال ةاغز التتٌ ىظتتHDL نهکو اطت
ٍای ذُن ةرؽُص  اطت. التتٌ در نُاردی کٌ ةّهار طُءتغسٌِ ِا طُءجسب داغتٌ ةاغز، نّصان چشةی 022اش زِش  گلّظّشِز نّصان طتّعی تشی
گلّظّشِز  غُد. اگش نّصان تشی ةاغز، ةاال تلقی نی 522ـ  222در خز نشز اطت ه اگش ةّو  022ـ  522ةّو  گلّظّشِز آِز. تشی گلّظّشِز ذُن پاِّو نی تشی

 غُد. ةاغز ذّلی ةاال طتقٌ ةيزی نی 222ةاالی 

ا پاِّو دٍيزً هجُد ِک عالنت غشهع ةّهاری کشهىش قلب ةاغز ةرؽُص اگش ٍهشاً ة تُاىز ىػان ةاالتش رهد نی 022گلّظّشِز ذُن از  اگش تشی
 ذُن ةاغز.HDL ةُدن

  

 علل اذتالالت چشةی ذُن چّظت 

ش کيز ِا علت آن اهلٌّ )ژىتّک( ِا جاىٌُِ اطت. اگش علت، زنّيٌ ژىتّک ةاغز فشد ٍش اقزانی کيز نحال در ؼُرت داغتو اضافٌ هزن، هزن کم کيز، هرز
ِا زنّيٌ فانّلی دارىز ِعيی طُذت ه طاز ِا نتاةُلّظم چشةی در ةزىػان ةا رژِم غساِی را رعاِت کيز ةاز ٍم چشةی ذُىع ةاالطت. ةشذی افشاد طاةقٌ 

ٍای قلتی ـ عشهقی ٍظتيز. دارهٍای چشةی ذُن، ٍم چشةی ذُن را  غُد. اِو افشاد ةٌ نؽشف داره ىّاز دارىز ه نظتعز اةتال ةٌ ةّهاری نػکل اىجام نی
 دٍيز. ٍای قلتی را کاٍع نی عشهقی ه طکتٌٍای قلتی ـ  کييز ه ٍم ذطشتؽلب غشائّو، ةّهاری اؼالح نی

ٍا ٍظتيز.  کاری تّشهئّز درنان ىػزً ه دِاةت کيتشل ىػزً طشدطتٌ اِو ةّهاری ٍاطت؛ ةٌ عيُان نحال کم علل جاىٌُِ افصاِع چشةی ذُن ةشذی ةّهاری
ٍای جلُگّشی از ةارداری ه  اطتشهژىی ناىيز قشص غُىز. نؽشف ةشذی دارهٍا، تشکّتات ٍای کتزی ه کلُّی ةاعث افصاِع چشةی ذُن نی ةشذی ةّهاری

غُد. ةشذی دارهٍای نزر، ةاعث  غُىز. ةشای درنان فػارٍای ذُن ةاال، دارهٍای ُنزر نؽشف نی ٍای ذُن نی دارهٍای کُرتُىی نُجب افصاِع چشةی
 اذتالالت چشةی ذُن ىقع دارىز.تدشکی، طّگار ةّو اىُاع دذاىّات در  غُىز. نؽشف الکل، چاقی، ةی ٍای ذُن نی افصاِع چشةی



  

 علت افصاِع چشةی ذُن در کُدکان چّظت 

تُاىز زنّيٌ ژىتّک داغتٌ ةاغز. التتٌ اگش کُدک چاقی ةاغز، پشذُری کيز، فظت فُد، غّشِيی ه ةرؽُص غکالت زِاد  افصاِع چشةی ذُن در کُدکان نی
ةاغز ه ةا پشٍّص غساِی پاِّو  092ذُن غُد. اگش کلظتشهل کل ذُن در کُدک ةاالی  ٍای ةرُرد ِا لتيّات پشچشب ةرُرد نهکو اطت دچار افصاِع چشةی

 ىّاِز، نهکو اطت نؽشف داره الزم ةاغز.

 ٍا تُضّح دٍّز. در ذاىمHDL هLDL در نُرد اىزازً

ةاغز در ٍش  092ةاالی LDL ُب اطت. اگشةاغز ٍم ذ 022ـ  052ةاالتش از HDL ةاغز. اگش 02ه در آقاِان ةاالی  22ٍا ةاِز ةاالی  در ذاىمHDL اىزازً
ٍای ةّهاری قلتی ـ عشهقی دارد  اگش فشد نتتال ةٌ  ةاغز ةاِز تُجٌ کيّم آِا فشد دِاةتی زنّيٌ 092تش از  پاِّوLDL فشدی ىّاز ةٌ درنان هجُد دارد؛ انا اگش

ذُىع ةاِز ةٌ زِش ؼز ةشطز. اگش کظی دِاةت ه تيگی عشهق قلب LDL ذُن را ةٌ زِش ؼز ةشطاىز. اگش کظی طاةقٌ طکتٌ قلتی دارد،LDLدِاةت اطت ةاِز
 ةشطز. 02ةاِز ةٌ زِش LDL دارد،

 


