
 چربی خون باال چیست ؟

 چربی خون باال  افزایش سطح چرربری  ج یرریران             

    این چربیها شامل ترکیبات کلرترورر        .  خون است 

چربی هاي مروا      .  تري گلیتیرید  ج خون می باشند     

به    گر ه اشباع شده   اشباع نشده ترسرتریر  مری                 

  .گر ند

 : چربی هاي اشباع شده

مانند گوشت قرمز ،  سوسیس، کالباس، هربربررگرر،            

زبان، کره، پنیر، بتونی، شکالت، ناجگیرل         قلوه، مغز، 

متوسیبا چربی    ، کلوچه، پیراشکی   شیر پرچرب که      

 خون جا افزایش می  هند.  

 چربی هاي اشباع نشده:

ج غن زیوون، ج غن آفوابگر ان، ج غن سویا،            مانند 

اثرشان   که  ج غن ذجت   گوشت ماهی، اج ك   غاز         

متوسیبا چربی    هاي اشباع شده نیتت           مانند چربی 

خون جا افزایش نبی  هند؛ به عال ه چربی هاي اشباع            

نشده مویو   ج ماهی نه تنها خطر انتدا  عر ق جا                

 شدن خون کبک می      بلکه به جقیق    کاهش می  هند،  

 .کنند

 چه عواملی باعث اخوال   ج چربی خون   می شوند؟

  جاثت -۱

 سن   ینس -۲

  زن -۳

 جژی  غذایی -4

 تحرك یتبانی -5

 سیگاج -6

 برخی بیباجي ها -7

 

ي   نکته :    ن باال ه مر ا سرا    زنران          45 ج کلی

موج  از مرواج  قرنرد       ۲سا   ج صوجتی که  5۵باالي  

خون باال ،  فشاج خون باال ، مصرف سیگاج   سرابرسره     

فامیلی بیباجي قلبی  یو   اشوه باشد یا فر  مبوال بره            

بیباجي قلبی باشد ، باید سطح انواع چربی خرون آن            

ها باید  ج محد  ه مطرلرح ظرگرد گرر   یر رنری                   

،   ۱6۵تري گلیترید زیرر     ،  ۲۵۵کلتور   کل زیر  

  6۵باالي  چربی خوب   ۱۵۵زیر چربی بد 



براي کاهش چربی خون چهه ذههاهها هی           

مصرف کنیم و چه نکاتی را در نظر داشهتهه            

 باشیم؟
 

ج غن هاي مایع مثل ج غن آفورابرگرر ان، ج غرن        -۱

زیوون، ج غن کنجد به عنوان منبع چرربری اسرورگرا ه            

 .شو 

میوه هایی چون سیح، گالبی ، انگوج، زج آلرو              -۲

مرکبات سبزیجاتی مثل هویج، کل    پیاز بره عرلرت              

 اجا بو ن فیبرهاي مرحرلرو  زیرا  براعرث کراهرش                  

کلتور   شده   براي  سویابی به ظداکثر اثر این موا           

نوبت از ایرن مروا  مصررف         ۳  –  5الزم است ج زانه  

 .شوند

میوه هاي خشک مثل گر     برا ام  ج کراهرش         -۳

 .کلتور   مؤثرند

 پر تئین سویاگرم ج زانه  ۲5مصرف   -4

یایگزین هاي گوشت،  انه هایی مثل لوبیا، باقرال،   -5

نخو  فرنگی یایگزین هاي اصلی گوشت هتوند کره         

چربی اشباع کبی  اشوه   نیز ظا ي مسا یر زیا  فیبرر           

هتوند که به کاهش کلتور   کبک مری نربرایرنرد.              

فنجان از این موا  جا بره           یک سوم س ی کنید ج زانه    

 .سوپ   ساال  خو  اضافه کنید

 ج مصرف گوشت باید از گوشت هاي ک  چررب،           -6

گوشت پرندگان مثل مرغ   بوقلبون   گوشت مراهری            

 .اسوگا ه کر 

از خوج ن گوشت هاي فرآ جي شده پر چرب مثرل     -7

 .سوسیس، هات  اگ، انواع کالباس باید پرهیز کر 

از خوج ن غذاهاي سرر  شرده  ج ج غرن هراي                  -۸

 .ظیوانی باید ایوناب کر 

 .از مصرف نبک زیا   ج غذا خو  اجي کنید  -۹
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  انشگاه علوم پزشکی   خدمات بهداشوی    جمانی گیالن

 بیباجسوان  کور پیر ز الهیجان
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