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 کاهص یا افسایص در گوناگون اضباع درجات با هایی چربی نقص بررسی

  چربی به وابسته های بیماری
 

 فروش ده زینب

 رٍیاى هاسیار ػالی آهَسش هَسسِ تیَهتزیال گزایص پشضىی هٌْذسی ارضذ وارضٌاس
 

 چکیده

غ سالهت هزدم را هَرد دستخَش ٍ دگزگًَی لزار سال اخیز، ٍض 93تغییزات اجتواػی در وطَر ایزاى ٍ تسیاری اس وطَرّای هٌطمِ، طی 

اضثاع ٍ  ّای چزتیافشایص دریافت  اسجولِجذیذ سًذگی هٌجز تِ تغییز در الگَّای غذایی  ّای ضیَُگذضتِ ٍ  ّای سٌتدادُ است. تغییز 

ػزٍلی، سزطاى،  -للثی ّای تیواریًظیز  غیز ٍاگیز ّای تیواریواّص دریافت هیَُ ٍ سثشی گزدیذُ، وِ ایي اهز هَجة افشایص ضیَع 

ایي هؼضل را تطذیذ ًوَدُ است.اصالح ضیَُ سًذگی یه  تحزن تیفیشیىی ٍ سًذگی  ّای فؼالیتدیاتت ٍ....ضذُ است ٍ ّوچٌیي واّص 

لذم  ٍ آهَسش هزدم در سهیٌِ رصین غذایی هٌاسة، اٍلیي تاضذ هیٍ پیاهذّای آى  غیز ٍاگیز ّای تیواریراّىار اساسی تزای پیطگیزی اس 

فَق است. رصین غذایی هٌاسة، ٍرسش ٍ واّص هصزف دخاًیات هْوتزیي ػَاهلی ّستٌذ وِ  ّای تیواریهثثت در راستای پیطگیزی اس 

هذًظز لزار گیزًذ. اگزچِ چالی ٍ فطار خَى تاال اس ػَاهل هْن خطز در تزٍس ٍ ضیَع  غیز ٍاگیز ّای تیواریپیطگیزی اس  ّای تزًاهِتایذ در 

حذالل  وِ طَری تِتاضذ.  خطزآفزیياس ػَاهل هْن  تَاًذ هیدریافتی در جاهؼِ  ّای چزتیًَع  اسجولٍِلی ػَاهل دیگزی  ّاست تیواریایي 

درصذ تجاٍس وٌذ.  93تزای تالغیي ًثایذ اس  ّا چزتیتأهیي ضَد ٍ هیشاى اًزصی دریافتی اس  ّا چزتیدرصذ اًزصی دریافتی رٍساًِ تایذ اس  91

چزب تزاًس در رصین غذایی رٍساًِ تِ ّواى اًذاسُ اسیذّای چزب اضثاع ضذُ ٍ ضایذ تیص اس آى در پیذایص آتزٍاسىلزٍس هیشاى اسیذّای 

درصذی خطز ضیَع  21تِ واّص  تَاًذ هیهیشاى چزتی تزاًس رٍساًِ  2جذیذ واّص %  ّای یافتِوِ تز اساس  ای گًَِ تًِمص دارًذ 

خَى یه ػاهل خطز در تزٍس ٍ  ّای چزتیوِ  اًذ دادُهطالؼات اپیذهیَلَصیه ًطاى  ّای یافتِ للثی ٍ ػزٍلی هٌجز گزدد. ّای تیواری

ّذف اس اًجام ایي تحمیك تزرسی ًمص   .تاضٌذ هیهشهي ًظیز للة ٍ ػزٍق، دیاتت، چالی ٍ سزطاى  ّای تیواریپیطزفت تزخی اس 

ضاّذ ٍ هَرد آسهایص داٍطلة  ّای گزٍٍُاتستِ تِ چزتی تا استفادُ اس  ّای تیواریتا درجات اضثاع گًَاگَى درافشایص یا واّص  ّایی چزتی

رٍس هصزف ًوَدُ ٍ سپس همایسِ تیي ولستزٍل، تزی  51اًساًی تَدُ است، وِ اس داٍطلثیي خَاستِ ضذُ ًَع خاصی اس رٍغي را تِ هذت 

ٍ همایسِ وزدُ است. اس طزفی رساًذى  تزرسی لاتللثل ٍ تؼذ اس هصزف رٍغي صَرت پذیزفتِ است وِ ًتایج را  HDL ،LDLگلیسیزیذ، 

وِ در ایي تحمیك سؼی تِ  تاضذ هیّوچَى آلذّیذ ّا  سایی سزطاىخَراوی هَرد هطالؼِ تِ دهای جَش ّوزاُ تا تَلیذ هَاد  ّای رٍغي

  .وٌذ هیٍ همایسِ  تزرسی لاتلضذُ است وِ ًتایج را  GCMSآى اس طزیك آسهایص  گیزی اًذاسُ
 

 للثی ػزٍلی )آتزٍاسىلزٍسیس( ّای تیواری، HDLچزتی، آلذّیذ، دی: های کلی واشه
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