
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان وخىن  چزبی کاهش بزای راهکارها  
  خىن بد در کلستزول باالی

 

 ُب ٍهیْ یِب، طجش هبًٌس فیجز اس غٌی غذایی هْاز ّ 

 ذْى ثس کلظتزّل ططح کبُغ ثَ تْاًٌس هی حجْثبت

 .کٌٌس هی کوک

 اس ًْػی حبّی ُب زاًَ ّ هغشُب ْى،سیت رّغي 

 هتؼبزل هیشاى ثَ اگز کَ ٌستُظ چزة یسُبیاط

 کوک ذْى ثس کلظتزل ططح کبُغ ثَ ػًْس، اطتفبزٍ

 .کٌٌس یه

 ْاکظیساى،ی آًت ،ٌِبّیتبهی حبّی ُب طجشی ّ ُب ٍهی 

 طجت کَ ُظتٌس هفیسی هغذی هْاز ّ هؼسًی هْاز

 ًتیجَ زر ّ گِب ر ْارٍزی ثَ یتآط کززى هتْقف

 یه ػزّقی ّ قلجی ُبی طکتَ ثَ اثتال ذطز کبُغ

 .ػًْس

 ثس کلظتزّل کبُغ ثَ هٌجز طْیب پزّتئیي هصزف 

 .ػْز یه ذْى ذْة کلظتزّل افشایغ ّ ذْى

 طجْ جْی ًبى ّ طٌگک ًبى هثل طسار طجْ ًِبی ًب 

 کبُغ ثَ ُظتٌس، B گزٍّ ّیتبهیٌِبی حبّی َک طسار

 .کٌٌس هی کوک ذْى چزثی

 قلجی یِبی ثیوبر ثَ هجتال افزاز ثزای رّغي ثِتزیي ّ 

 رّغي ّ ذاغ پرت ثزای کبًْال هبیغ يرّغ ػزّقی،

 ًیش رّغٌِب ایي اس الجتَ کَ اطت طبالز ثزای سیتْى

 .ػْز اطتفبزٍ هتؼبزل هیشاى ثَ ثبیس
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 چزة  کن لجٌیبت اس ّ ّزسهح را جبهس رّغٌِبی زفهص

ّ  یضطْط ذْرزى اس پزُیش ُوچٌیي .سکٌی تفبزٍاط

پزچزة،  آثگْػت ظِب،ط پزذبهَ، یِبی ػیزیي کبلجبص،

 غذاُبی ّ هبرگبریي ّ حیْاًی کزٍ جبهس، رّغٌِبی

 .کٌیس لحبظ ذْز غذایی ثزًبهَ زر را کززٍ طزخ

 ة 3 اهگب هفیس چزثی زاػتي زلیلَ ث هبُی هصزف 

 ثَ هیگْ ّلی هی ػْز تْصیَ ُفتَ زر ثبر ُصْرت زّ

 تْصیَ هساّم صْرت ثَ کلظتزّل، زاػتي هقساری زلیل

 ػْز  ًوی

 ػْز هحسّز ُفتَ زر ػسز 2 ثَ کبهل هوزؽ تد هصزف.  

 .کٌیس هصزف کوتز را طزػیز ّ ذبهَ کزٍ، هزثب، اًْاع

 ثیغ اس آجیل چٌبًچَ ػْز، هصزف هتؼبزل حس زر آجیل 

 هی افشایغ را ذْى چزثی ػْز، هصزف هتؼبزل حس

 .زُس

 ثبال کلظتزل زارای کَ حیْاًی غذایی هْاز هصزف 

 ّ اهؼب قلت، کلیَ، جگزهزؽ، گْطفٌس، هغش :ُظتٌس هبًٌس

  .کٌیس هحسّز ثبیس را احؼبی گْطفٌس

 
ذطز طٌجی طکتَ ُبی قلجی ،  -هٌجغ :کتبثِبی آّای طالهت 

ًْیس ،  2راٌُوبی ذْز هزاقجتی ذبًْازٍ  - هغشی ّ طزطبى

 ػزیفی ّ هؼصْهَ زاًیبلی 

 

 مرکس اموزشی درمانی کوثر

چربی خون موضوع:  

 

  و همراهان  بیماران گروه هدف:

 واحد آموزش سالمت 

  372داخلی 

9319 
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 خىن باالی چزبی
 

اثتال  ثزای ذطزسا ػْاهل اس زیگز یکیثبالی ذْى چزثی 

 هیشاى چزثی قسر ُزچَ .اطت قلجی،ػزّقی طکتَ ُبی ثَ

 ّقْع یب ّ یِبی قلجی ثیوبر ثَ اثتال ػبًض ثبػس، ثبالتز ذْى

  .هی یبثس افشایغ قلجی طکتَ

 خىن تام کلستزول

 ّ ذْة کلظتزّل اًْاع لیپْپزّتئیي ُب، توبهی ػبهل 

ثَ  ثظتَ ُبیی قبلت زر ذْى زر چزثی .اطت کلظتزّل ثس

 را چزثی ذْى ثیؼتز .هی ػْز جب ثَ جب لیپْپزّتئیي ًبم

LDL یسُس م تؼکیل ثس کلظتزّل یب. 

LDL  زر هبزٍ سیبز ایي هقسار کَ ًبهٌس هی ثس آًجب اس را 

 ػسى هظسّز ّ گِبی ذًْی ر زر چزثی رطْة ثَ ذْى

 هی اًجبهس آًِب

 کلظتزّل ذْة ثَ کَ اطت HDL کلظتزّل، ًْع زیگز

 ػزّق زر رطْة چزثی اس کَ چزا .اطت هؼزّف ذْى

 ثز هحبفظتی اثز ذْة کلظتزّل .هیکٌس گیزی پیغ ذًْی

 .هیکٌس جلْگیزی ػزّق زر چزثیِب رطْة اسّ .زارز قلت

 راافشایغ ذْة کلظتزّل هیشاى زذبًیبت هصزف تزک

 طشایی ثَ ًقغ ّرسع هٌظن ّ ثسًی فؼبلیت اًجبم .زُس هی

  .زارز ذْة کلظتزّل افشایغ زر

 زیْارٍ ثز کلظتزّل ّ چزثی هقبزیز اضبفی ثب گذر سهبى

 جٌض اس فیجزی زیْارٍ ُبی هی ػًْس ّ ًؼیي تَ ػزّق

 هظسّز حتی ّ ػسى تٌگ ثبػث ّ ایجبز گِب زرّى ر چزثی

 ثَ کوتزی ذْى ًتیجَ زر .هی ػًْس  ذًْی ػسى ػزّق

ثَ  اکظیژى حول ْلیتئهظ ذْى، ُوچٌیي .رطس قلت هی

 .زارز ػِسٍ ثز را قلت جولَ اس ثسى هرتلف ٍ ُبیزطتگب

هبُیچَ  ثَ اکظیژى اس کبفی هیشاى اًتقبل ػسم صْرت زر

 اگز هیشاى ّ کزز ذْاُیس زرز احظبص طیٌَ ًبحیَ زر قلت،

 ػْز، ًتیجَ کوتز هؼرصی هقسار اس قلت ثَ ذْى جزیبى

 .ثْز ذْاُس قلجی طکتَ ّقْع آى

 

 خىن کلستزول میزان کنتزل
حتی  ًسارز ػالهتی ذْز ذْزی ثَ ذْى ثبالی کلظتزّل

 ثبػس، ثبال ثظیبر ػوب ذْى زر هبزٍ ایي هیشاى اگز

 صْرت ثَ ثبیس ُویي ثزای .ػس ًرْاُیس هتْجَ آى

اًساسٍ گیزی ًوبییس  را ذْز ذْى هیشاى کلظتزّل هٌظن

 احتوبل ثبػس ثیؼتز ذْى ثس کلظتزّل هیشاى ُزقسر .

ػست  ثَ قلجی طکتَ ّقْع حتی یب ّ قلجی ثیوبری اثتال ثَ

کلظتزّل  ثزػکض زقیقب ذْة کلظتزّل .هیبثس افشایغ

کوتز  ذْى زر آى هیشاى چَ ُز پض .هی کٌس ػول ثس

 .هی یبثس افشایغ قلجی طکتَ ثَ اثتال احتوبل ثبػس

 ػْاهل اطبص ّجْز ثز  )ثس کلظتزّل(LDL  هحسّزٍ

 طکتَ ُبی طبثقَ ذبًْازگی ُوچْى قلجی طکتَ ذطز

 45 ثبالی طي ثبال، ذْى سّزرص، فؼبر ػزّقی -قلجی

 اطتؼوبل سًبى، زر طبل 55 اس ثیغ هززاى ّ زر طبل

یؼٌی  )ذْة کلظتزّل( HDL پبییي هیشاى زذبًیبت ّ

 ّ ػْز تؼییي هی لیتز زطی زر گزم هیلی 40 اس کوتز

 160 تب 100 هْجْز ثیي ذطز ػْاهل تؼساز اطبص ثز

  .لیتز اطت زطی زر گزم هیلی

 هقسار ّ ثبال ثَ 50 هقسار HDL ثزای طجیؼی هحسّزٍ

 .ثَ ثبالطت 60 آى ایسٍ آل

 

 

 تزیگلیسزید  
 ذْى ّ غذا زر چزثیِبطت کَ اًْاع اس یکی تزیگلیظزیس

 .هی ػْز  طبذتَ کجس زر ایي هبزٍ .هی ػْز یبفت ػوب

اس  ثیغ کَ یبّقتی ّ ػْز اطتفبزٍ اس الکل کَ سهبًی

 کجس تزیگلیظزیس کٌیس، زریبفت کبلزی ًیبس هْرز هیشاى

را  ذْز ّسى ثبیس آى  ثزای کبُغ .هی کٌس تْلیس ثیؼتزی

 اس کؼیسى ّ زازٍ افشایغ را ذْز تحزک کززٍ، کٌتزل

 ایي هطلْة حس.کٌیس ذْززاری الکل ّهصزف طیگبر

 زطی لیتز زر هیلیگزم 150سیز هحسّزٍ ذْى، زر چزثی

 .اطت

 خىن چزبی کنتزل در تغذیه نقش

 کلظتزّل تْاًیس هی ػوب هٌبطت، غذایی رژین رػبیت ثب

  .زُیس کبُغ راذْز   ذْى ثس

 کلظتزّل )جبهس رّغي هبًٌس( تزاًض یب اشباع چزبیهای

 رطتْرا کثززرا رّغٌِب ایي .زٌُس یه افشایغ را ذْى

  ُوچٌیي جِبثچز ایي .ًْسی ػه اطتفبزٍ یِبفْز  تفظ ّ ًِب

 ًیش کِبکی ّ چیپض قزهش، گْػت لجٌی، هحصْالت زر

 .زارًس ّجْز

 رّغي ًیش ّ هبیغ ًجبتی رّغٌِبی زر غیزاشباع یهایچزب

 رّغٌِب ایي اگز .ػًْس هی یبفت سیتْى رّغي ّ  هبُی

 یِبیچزث جبیگشیي ّ ػًْس تفبزٍاط هتْطط هیشاى ثَ

 کبُغ طجت ػًْس، غذایی رژین زر تزاًض ّ جبعاػ

 .ػًْس یه ذْى کلظتزّل

 قلت  هتالط ثِجْز ّ حفع زر هِوی ًقغ هبُی هصزف

 ّ ػًْس یه کجبة کَ ُبیی هبُی فقط الجتَ .زارز ػزّق ّ

 ًقغ ایي هْجت تْاًٌس یه ًْسػ یه پرتَ ثربر ثب یب

 زر ّ رّغي زر ػسٍ زخط هبُی کَ زرحبلی ػًْس،

 .ثْز ذْاُس ذبصیت ثی ًظز ایي اس ثبال حزارت
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