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چگًَِ هي تَاًن کلستزٍل تاالی ذَز را کاّش زّن ؟ 

گطچِ خْت كاّص سطح . افعایص كلستطٍل ذَى هي تَاًس هٌدط تِ تطٍظ تيواضي قلثي ٍ سكتِ هغعي ضَز 

ات ظیازي اًدام زّيس، ٍلي ّن چٌاى ًيوي اظ افطاز تعضگسال كلستطٍل ذَز ٍ هحافظت اظ ذَزتاى هي تَاًيس اقسام

(. mg/dl 200تاالتط اظ . )زاضاي سطَح تاالي كلستطٍل ذَى هي تاضٌس

لستطٍل هقساض کٍ فعاليت خسواًي هي تَاًيس زاضتي اضافِ ٍظى اظ ططیق تغصیِ صحيح ، كاّص ٍظى زض صَضت 

هصطف زاضٍ ضطٍضي است ، چطا كِ تغييط ضغین غصایي زض آًْا زض تطذي اظ افطاز  الثتِ. ز ضا كاّص زّيسى ذَذَ

ٍ حفظ سالهتي تِ ضوا ذَى كلستطٍل هقساض پعضك ٍ پطستاض ضوا زض تٌظين یك تطًاهِ كاّص .  یستكافي ى

. كوك هي كٌٌس 

 
زر ٍ ایجاز پالک سایز رسَتات چزتي  لثي عزٍقي تِ زلیل رسَب کلستزٍل ٍاکثز تیواری ّای ق

هوكي است سزذزگْای تغذیِ کٌٌسُ قلة آًقسر زچار . گْا ایجاز هي شًَس زیَارُ سزذز

اگز . شًَس کِ هیشاى جزیاى ذَى کاّش یاتس ٍ سثة تزٍس زرز قفسِ سیٌِ گززز تٌگ گزفتگي 



تِ . لرتِ ذَى تشكیل گززز ٍ سزذزگ را زچار اًسساز ساسز، هوكي است حولِ قلثي رخ زّس 

رذزگ ذًَزساًي کٌٌسُ هغش را زچار اًسساز ساسز، سكتِ طَر هشاتِ اگز یك لرتِ ذَى یك س

. هغشی رخ هي زّس 

 

چِ چیشی تایس ترَرم ؟ 

توطكع ذَز ضا تطضٍي غصاّاي حاٍي چطتي اضثاع ضسُ اًسک، تسٍى چطتي تطاًس ٍ كن كلستطٍل هاًٌس هَاضز ظیط 

: قطاض زّيس 

  (ز ٍاحس غصایي هصطف كٌي 10تا 8ضٍظاًِ )اًَاع هيَُ ّا ٍ سثعیدات. 

  ٍاحس غصایي یا  6ضٍظاًِ )اًَاع هحصَالت غلِ اي هاًٌس ًاى ، تطًح ٍ هاكاضًٍي ضاهل غالت سثَس زاض

 ( .تيطتط هصطف كٌيس 

  ( . ٍاحس غصایي 3تا  2ضٍظاًِ )هحصَالت لثٌي تسٍى چطتي یا كن چطتي

 (   گطم 140 – 170هدوَع ضٍظاًِ حساكثط )هطغ تسٍى پَست ٍگَضت قطهع

  ( .ٍاحس غصایي تِ صَضت كثاتي یا زض فط 2فتِ زست كن زض ُ)هاّي چطب 

  لَتيا ٍ ًرَز. 

  ( .ٍاحس غصایي زض ّفتِ 5تا  4)زاًِ ّا ٍ آخيل زض هقساض هحسٍز 

  الثتِ هيعاى استفازُ اظ كطُ )ضٍغي ّاي سثعیدات غيطاضثاع هاًٌس كاًَال ، شضت ، ظیتَى یا ضٍغي سَیا

 (.تاضس گياّي یا تطكيثات تْيِ ضسُ اظ آى هحسٍز

هصزف چِ چیشّایي را تایس هحسٍز کٌن ؟ 

 ذاهِ یا تستٌي(پط چطب)ضيط كاهل ، . 

 غصاّاي تْيِ ضسُ اظ آًْا چطب كطُ حيَاًي ، ظضزُ ترن هطغ ٍ پٌيط ٍ . 

 ِگَضت اهعاٍاحطاي حيَاًات هاًٌس خگط ، قلَُ ٍ هغع ٍ كلِ پاچ . 

 گَضت ّاي فطآٍضي ضسُ پطچطتي هثل سَسيس ، كالثاس ، ساالهي ٍ ّات زاگ. 

 گَضت اضزک ٍ غاظ . 



 ُكيك ّا ٍ ًاى ّاي تْيِ ضسُ اظ ظضزُ ترن هطغ ٍ چطتي ّاي اضثاع ضس. 

 ضٍغي ّاي اضثاع ضسُ هاًٌس ضٍغي ًاضگيل ، ذطها یا زاًِ ذطها . 

  اتي خاهس ّيسضٍغًًِةحيَاًي ٍ ضٍغي ّاي ضٍغي ّاي خاهس هاًٌس ضٍغي ّاي. 

  ضسُغصاّاي سطخ . 

 

 

زر طثد غذا تِ چِ ًكاتي تایس تَجِ زاشت؟  

  ٌّگاهي كِ غصا ضا هي خَضاًيس ، كثاب هي كٌيس یا هي پعیس، ضٍغي آى ضا آتكص ًوایيس. 

 ، ليوَ تطش یا )چطتي یا آب غصاضا تطضٍي آى ًطیعیس ٍ اظ سایط هَاز هثل آب هيَُ  خْت آب زاض كطزى غصا

 .استفازُ كٌيس( ًحًاض

 آى ضا آب پع ًوَزُ یا زض فط كثاب كٌيسّاي گَضتيتداي سطخ كطزى غصا ،. 

  اگط هي )قثل اظ طثد غصاتوام چطتي ّاي قاتل هطاّسُ آى ضا خسا ًوَزُ ٍ ّوِ پَست هطغ ضا تكٌيس

 ( .ذَاّيس یك هطغ یا تَقلوَى كاهل ضا كثاب كٌيس، پس اظ كثاب ضسى پَست آى ضا خسا كٌيس 

 ّت چطب كطزى غصا زض فط، اظ اسپطي ضٍغي سثعیدات استفازُ كٌيس ج. 

  ٍ هيعاى كوتطي اظ غصاّاي چطب ٍ هيعاى تيطتطي اظ غصاّاي كن چطب هاًٌس هاكاضًٍي ، تطًح ، لَتيا

 .سثعیدات ضا هيل تكٌيس 

 ِكٌيس  غصاّاي تْيِ ضسُ اظ ترن هطغ ضا تا استفازُ اظسفيسُ ترن هطغ یا خایگعیٌْاي ترن هطغ تْي. 

  تداي پٌيط هعوَلي اظ پٌيط كن چطتي ، پٌيط هَظاضالي تْيِ ضسُ اظ ضيط تسٍى چطتي ٍ سایط پٌيطّاي تسٍى

  .چطتي یا كن چطب استفازُ كٌيس

چگًَِ هي تَاًن تیشتز یاز تگیزم ؟ 



چاض سكتِ اگط هثتال تِ تيواضي قلثي ّستيس یا قثال ز. تا پعضك ، پطستاض یا هطاٍض سالهتي ذَز هطَضت كٌيس 

هغعي ضسُ ایس،چَى ایي تيواضي ّا ظهيٌِ اضثي زاضًس هوكي است اعضاي ذاًَازُ ضوا ّن زض هعطض ذطط اتتالء تِ 

 .ایداز تغييطات زض ضيَُ ظًسگي آًْا خْت كاّص هيعاى ذطط هْن است . ایي تيواضي ّا تاضٌس 

الوتط ٍ كاّص هيعاى ذطط ، كٌتطل ضوا هي تَاًيس اظ كتاتچِ ّا ٍ تطٍضَضّاي علوي خْت اًتراب ظًسگي س 

زاًایي تَاًایي است تٌاتطایي تيطتط تياهَظیس ٍ تيطتط ظًسگي .تيواضي ٍ هطاقثت اظ افطاز هَضز عالقِ تاى استفازُ كٌيس 

. كٌيس

آیا پزسش یا تَضیحي اس پششك ذَز زاریس ؟ 

: تطاي هثال. ظ زّيسزقایقي ضا تطاي یاززاضت سَاالت ذَز زض هالقات تعسي ذَز تا پعضكتاى اذتصا

زض هَاضز غصا ذَضزى زض تيطٍى اظ ذاًِ، چِ هي تَاًن تكٌن ؟ 

 چطا كٌتطل ٍظى ٍ اًدام فعاليت خسواًي هْن ّستٌس؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 


