
 تریگلیسرید چیست؟
زمانی که غذا می خوریم، بدن مواد مغذی موجود در غذا را جذذ  مذی ک.ذد  
بدن چربی خورده شده را جذ  کرده و تجزیه می ک.د و مجددا با هم ترکیب 
می ک.د و یکی از این ترکیب ها تریگلیسرید است  این نوع چربی در جریذان 

تریگلیسرید خذون بذام مذی رود، خون وجود دارد  وقتی غذا می خوریم سطح 
سپس بدن آن را برای تولید انرژی می سوزاند یا به صورت بافت چربی ذخیره 

 می ک.د و سطح تریگلسرید خون پایین می آید 

)کلسترول  LDLکسانی که دچار تریگلسرید بام هست.د اغلب دچار کلسترول 

ترکیب موجب  )کلسترول خو ( پایین هست.د  این HDLبد( بام و کلسترول 
 افزایش ریسک ابتال به حمله قلبی و سکته مغزی می شود 

بام بودن سطح تریگلسرید خود بخشی از یک عارضه است که به آن سذ.در  
متابولیک می گوی.د  اگر سه یا بیشتر از مشکالت زیر را داشذته باشذید، دچذار 

 س.در  متابولیک هستید:

 بزرگی سایز کمر  فشار خون بام 

 بام ق.د خون   سطحHDL پایین 

 سرید بامیسطح تریگل  

احتمال ابتال به دیابت یا حمله قلبی یا سکته مغذزی در مبتالیذان بذه سذ.در  
متابولیک بامتر است  اگر سذطح تریگلیسذرید خیلذی بذام باشذد، بذه کبذد و 

 لوزالمعده آسیب می زند 

رژیم غذایی کاهنده تریگلیسرید به شما کمک می کند 

مانده و احتمال آسیب دیدن توسط بیماری  خوش اندام

 های قلبی و دیابت را کاهش دهید.

 من طبیعی است؟ تریگلیسریدآیا سطح 
معموم سطح تریگلیسرید شخص در زمان انجا  آزمایش چربی مشخص مذی 

، و کلسترول تا  را نیز مشذخص LDL ،HDL  همان آزمایشی که سطح شود
 می ک.د 

 
 میلی گرم در دسی لیتر است. 150زیر هدف نگهداری تریگلیسرید 

 تفسیر سطح تریگلیسرید
 طبیعی mg/dL 150کمتر از 

150–199 mg/dL مرزی بام 
200–499 mg/dL بام 

500 mg/dL and above خیلی بام 
 

 علت باال رفتن سطح تریگلیسرید چیست؟

 شایعترین علت بام رفتن سطح تریگلیسرید خون مصرف غذاهای پر چر  و
کربوهیدرات های تسویه شده )از جمله ق.د( از قبیل نوشیدنی های شذیرین، 
نان، شیری.ی ها است  چاقی یا وزن بذام، کشذیدن سذیگار، نوشذیدن الکذل، 
ورزش و فعالیت نداشتن همگی با بام رفتن سطح تریگلیسرید خون همیاری 

 دارند 
تریگلیسذرید مذی مشکالت سالمتی متعددی نیز موجب بذام رفذتن سذطح 

شوند  این اختالمت شامل کم کاری تیروئید، بیماری مزمن کلیوی، دیابذت 
ک.ترل نشده، بیماری کبد، افزایش هورمون های خاص، استفاده از داروهذای 
خاص و مشکالت ژنتیکی است  بام بودن سطح تریگلیسرید همچ.ذین مذی 

 تواند ارثی و خانوادگی باشد 

 ا پایین بیاوریم؟چگونه سطح تریگلیسرید ر
اول از هرکاری به رژیم غذایی خذود نگذاهی بیاندازیذد و اصذالحات مز  را 

 انجا  دهید 

یکی از مهمترین کارهایی که مذی تذوان بذرای  اجتناب از قند افزودنی:

کاهش سطح تریگلیسرید انجا  داد، اجت.ا  از افزودن شکر به مواد غذایی یا 
ق.د افزوده را می تذوان در لیمونذاد،   محدود کردن ق.د و شکر مصرفی است

نوشیدنی های میوه ای، آ  میوه، کلوچذه، کیذک، پذای، شذربت، آ  نبذات، 
 سیریل آماده و بسیاری از غذاها و نوشیدنی های آماده دیگر یافت 

از گ.ذد   انتخاب دانه های کامل بجای کربوهیدرات تسویه شده:

ی برنج سفید استفاده ک.یذد  سبوس دار بجای آرد سفید و برنج قهوه ای بجا
 نان جو سبوس دار نیز م.اسب است  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از م.ابع خو  فیبر مذی تذوان بذه میذوه و سذبزیجات،  خوردن فیبر بیشتر:

 حبوبات و غالت و دانه کامل اشاره کرد 

در مذاهی هذایی از قبیذل سذالمون،  3-چربذی هذای اومگذا خوردن مااهی:

ساردین، ماراکل، چار و هالیبوت یافت می شود که می توان.د به کاهش سذطح 
 تریگلیسرید خون کمک ک.د 

روغن های گیاهی اشباع نشده نیذز بذه کذاهش  خوردن چربی های سالم:

ت، سذویا، تریگلیسرید کمک می ک..د  روغن زیتون، کذانوم، بذادا  زمی.ذی، ذر
 آفتا  گردان و پ.به دانه از این نوع هست.د 

مصرف چربی اشباع شده را محدود ک.ید از اجتناب از روغن های ناسالم: 

قبیل چربی شیر کامل، کره، پ.یر، بست.ی، گوشت قرمز  از چربی هذای تذرانس 
 اجت.ا  ک.ید که در مارگارین، غذاهای سرخ شده و فست فودها یافت می شود 

نوشذیدن الکذل بذه طذور چشذم گیذری سذطح  یت مصرف الکال:محدود

 تریگلیسرید را بام می برد 
رژیم غذایی کاه.ده تریگلیسرید به شما کمک میک.د از بیمذاری هذای قلبذی و 

 جدول زیر راه.مای انتخا  غذا می تواند باشد: دیابت در امان بمانید 
 

 غذاهای زیر را زیاد بخورید
 کاملدانه  میوه و سبزیجات

 روغن گیاهی ماهی و غذای دریایی
 محصومت لب.ی مغزها

 غذاهای زیر را با احتیاط بخورید
 تخم مرغ گوشت قرمز تازه

 غذاهای زیر را محدود یا قطع کنید
 نوشیدنی های ق.دی گوشت فراوری شده

 دانه ها و ق.دهای تسویه و فرآوری شده
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 آیا دارویی برای کاهش تریگلیسرید وجود دارد؟

اگر رژیم و ورزش نتوانذد سذطح گلیسذرید را بذه انذدازه کذافی کذاهش دهذد، 
داروهایی وجود دارد که می تواند کمک ک..ده باشد  ایذن داروهذا زمذانی بهتذر 

 موثرند که با رژیم و ورزش م.ظم همراه شوند 

فیبرات ها سطح تریگلیسرید را کذاهش داده و سذطح کلسذترول  فیبرات ها:

 ( را افزایش می ده.د HDLخو  )

است  انذواع و اقسذا  زیذادی دارد  در مذورد  Bنیاسین یک ویتامین  نیاسین:

مصرف نیاسین با پزشک مشذورت ک.یذد  انذواع بذدون نسذخه ای دارد کذه در 
 بعضی موارد به کبد صدمه می زند 

تاتین ها داروی استاندارد مورد استفاده برای کاهش کلسترول اس استاتین ها:

هست.د  پزشک معموم استاتین را زمانی توصیه میک.د که شذخص هذم سذطح 
 کلسترول بد و هم سطح تریگلیسرید بام داشته باشد، زیرا هر دو را می کاهد 

اسذت   3-روغن ماهی حاوی اسید چذر  اومگذا مکمل های روغن ماهی:

طریق خوردن ماهی یا مصرف مکمذل هذای روغذن مذاهی م ذدار  می توان از
 به بدن رساند  3-کافی اسید چر  اومگا

 سایر اقدامات؟

شما دو کار دیگر هم می توانید انجا  دهید که برای کاهش تریگلیسرید مهذم 
 هست.د: کاهش وزن و ورزش م.ظم 

رژیم غذذایی و اگر دیابت دارید، سطح ق.د خود را ک.ترل ک.ید  ای.کار از طریق 
 ورزش م.ظم امکان پذیر است و در صورت ضرورت انسولین 

درصد کاهش یابذد، سذطح تریگلیسذرید  10تا  5اگر وزن بدن  کاهش وزن:

 کاهش می یابد  %20حدود 

ورزش متوسط در تما  روزهای هفته کمک ک..ده است  قذد   ورزش منظم:

نی کذه مذی توانیذد زدن، ط.ا  زدن، دوچرخه سواری و ش.ا م.اسب است  زمذا
 بجای آسانسور از پله استفاده ک.ید و مسیر کار خود را پیاده بروید 

 
 

 ارزش تالش شما را دارد!

تغییر سبک زندگی در جهت کاهش سطح تریگلیسذرید موجذب کذاهش شذانس 
ابتال به بیماری های قلبی و مردن از آن می شود  زمانیکه رژیم غذذایی و ورزش 

داروهایی وجود دارد که کمک ک..ده است  گا  اول مشورت بذا م.ظم کافی نبود، 
متخصص است  بایسذتی سذطح کلسذترول و تریگلیسذرید را در محذدوده سذالم 
نگهداری کرد تا بدنی سالم داشت و از بیماری هذای قلبذی و دیابذت پیشذگیری 

 کرد 

برای مطالعه بیشتر در مورد 

به  کاهش آن، روش های تریگلیسرید

 به آدرس زیر رجوع شود: وبگاه پرستار
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