
داسٍّبي تجَيض ضذُ تَسط پضضك سا سشٍقت  -

استفبدُ كٌيذ ايي داسٍّب هعوَال ثعذ اص ضبم 

 هصشف هي ضًَذ.

 اص استعوبل سيگبس ٍ الكل خَدداسي كٌيذ. -

ثِ طَس هٌظن ٍسصش كٌيذ . ٍسصش هٌظن حذاقل  -

سٍص ٍ ّش سٍص ًين سبعت دس كٌتشل  3ّفتِ اي 

 ٍصى ٍ هتعبدل ًگِ داضتي چشثي خَى اثش داسد. 

ثْتشيي ٍسصش پيبدُ سٍي است قجل ٍ ثعذ اص  -

 ٍسصش ًشهص كٌيذ.

اص سطين غزايي حبٍي كوتشيي هيضاى چشثي  -

  استفبدُ كٌيذ.

اص ضيش ٍ فشآٍسدُ ّبي لجٌي كن چشة استفبدُ  -

 كٌيذ.

ّش گًَِ چشثي گَضت قشهض ٍ ّوچٌيي پَست  -

 هشغ سا قجل اص پخت جذا كٌيذ ٍ دٍس ثشيضيذ.

سٍغي ّبي هبيع ٍ سٍغي جبهذ استفبدُ ًكٌيذ  -

سٍغي ّبي گيبّي هبًٌذ سٍغي صيتَى ٍ سٍغي 

 ّستِ اًگَس استفبدُ كٌيذ.

 

 

 اص هصشف سٍغي ٍ كشُ حيَاًي خَددداسي كٌيذ. -

صسدُ تخن هشغ استفبدُ ًكٌيذ، صسدُ تخن هشغ  -

سا اص سفيذُ جذا كٌيذ ٍ سفيذُ تخن هشغ سا 

 هصشف كٌيذ.

ص سشخ كشدًي استفبدُ ًكٌيذ، ااص هَاد غزايي  -

ثخبس پض ٍ تٌَسي ، هَاد غزايي ثِ صَست آة پض

 )فش( استفبدُ كٌيذ.

گَضت سفيذ هشغ ٍ هبّي سا جبيگضيي گَضت  -

 قشهض كٌيذ.

اص سيت صهيٌي ٍ هبكبسًٍي دس سطين غزايي  -

 استفبدُ ًكٌيذ.

اص هيَُ ٍ سجضيجبت تبصُ دس سطين غزايي  -

 استفبدُ كٌيذ.

  هٌجع:

فاطمه  -دوم چاپ 9331 -آموزش به بیمار و خانواده

 غفاری، زهرا فتوکیان

 

 

 

 داًطگبُ علَم پضضكي ضيشاص

 ثيوبسستبى جَاداالئوِ خشاهِ

 كويتِ آهَصش ثِ ثيوبس

 چربي خون

 ضٌبسٌبهِ ثشٍضَس آهَصضي

 چشثي خَى عٌَاى

 فبطوِ ضيشٍاًي تْيِ كٌٌذُ

پشستبسي، هسئَل آهَصش ثِ كبسضٌبس  سوت 

 ثيوبس

 ثيوبس كويتِ آهَصش ثِ تبييذ كٌٌذُ

 9318 سبل تْيِ 

  ًبظش كيفي

دكتش ًعوت 

 الِ دّقبى

  ضيجبًي
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افضايص چشثي خَى عجبست است اص افضايص غلظت چشثي 

دس خَى كِ اص هْوتشيي علل ثيوبسي ّبي قلجي است ٍ دس 

ّش سٌي هي تَاًذ سخ دّذ. ثٌبثشايي ثشسسي هيضاى چشثي 

 خَى اص سٌيي پبييي تَصيِ هي ضَد.

 

  :علل افسايش چربي خون 

داضتي سبثقِ چشثي ثبال دس يكي اص افشاد  -

 خبًَادُ

 هصشف دخبًيبت ٍ الكل -

 هصشف هَاد غزايي حبٍي چشثي ثبال -

افشاد چبق ٍ افشاد ثب اًسذاد هجبسي صفشاٍي  -

 ٍ كن كبسي تيشٍئيذ

 استفبدُ اص قشظ ّبي ضذ حبهلگي -

 

 عالمت هاي چربي خون باال 

ًذاسد دس هَاسد هعوَال عالهت قبثل تَجْي 

ضذيذ گشّك ّبي صسد سًگ چشثي دس 

پَست ٍ صيش چطن ّب ديذُ هي ضَد ٍ كجذ 

 ٍ طحبل ثضسگ هي ضَد.

 تشخيص چربي خون باال 

ساُ تعييي چشثي اًجبم آصهبيص خَى تٌْب 

خَى ثبالست. آًچِ دس گضاسش آصهبيطگبُ 

ثِ عٌَاى اجضاء چشثي خَى ركش هي ضَد 

 ضبهل هَاسد صيش است: 

 
 

هحصَالت هَسد ًيبص دس سبخت  :كلسترول -

ثذى هبًٌذ َّسهَى ّب ًقص داسد ٍ افضايص 

آى ثبعث افضايص خطش ثيوبسي قلجي هي 

 ضَد.

- HDL : )كلستشٍل اضبفي سا  )چربي خوب

ثِ كجذ هي ثشد ٍ اص ثيوبسي قلجي جلَگيشي 

 هي كٌذ.

- LDL : )ثب چسجيذى ثِ ديَاسُ  )چربي بذ

كٌذ ٍ خطش عشٍق آى ّب سا سفت ٍ تٌگ هي 

 ثيوبسي قلجي سا افضايص هي دّذ.

افضايص آى ثبعث افضايص  تري گليسيريذ: -

 خطش ثيوبسي قلجي هي ضَد.

  آمادگي جهت انجام آزمايشات چربي

 :خون

سبعت قجل اص آصهبيص ًبضتب  91حذاقل  -

 ثبضيذ.

ضت قجل اص آصهبيص اص خَسدى غزاي پش  -

چشة خَدداسي كٌيذ ٍ يك ضبم سجك هيل 

 ًوبييذ.

 كنترل درمان چربي خون باال به اين  جهت

 نكات توجه كنيذ:
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