کد سندPAM-CC-39 :

رژیم غذایی که برای پایین آوردن بربی
پیشنهاد شده است:
استداده کم از مواد نشاسته ای نظیر برنج،

غالت ،سیب زمینی ،شیرینی و غیره
استداده کم از گوشت های قرمز نظیر گوشت

گاو و گوسدنپ
حذف روغن های اشباع شپه

با مصرف به موقع داروهای دیابت و رعایت

رژیم غذایی و کنترل قنپ خون در فواصل زمانی
مشخص ،قنپ خود را کنترل کنیپ.
استفاده از بربی هایی که حاوی بربی امگا 3
هستند:
در محصوالتی نظیر روغن ماهی و ماهی های چرب
وجود دارد مثل شاه ماهی ،قزل آال و  ...به مقپار کمتر
در غذاهای دیگر مثل گردو ،سویا ،سبزی هایی با برگ
سبز تیره وجود دارد.
اثرات مفید امگا:3
کاهش سطح تری گلیسریپ خون

منظم کردن ضربان قلب

از انعقاد خون جلوگیری می کناپ و باا کاهاش

احتمال تشکیل لخته خون خطر سکته قلاب را
کاهش می دهپ.

عوامل خطر آفرین در ایجااد تجماچ بربای در
عروق:
عوامل خطر آفرین غیر قابل تعدیل
سابقه مثبت خانوادگی

افزایش سن

جنس  -در مردان سه برابر شایعتر از زنان است

نژاد  -در رنگین پوستان شاایعتر از سادیپ پوساتان

است.
عوامل خطر آفرین قابل تعدیل
افزایش چربی خون

افزایش فشار خون

استعمال دخانیات

افزایش قنپ خون

چاقی و عپم تحرک

استرس

استداده از قرص های ضپ حاملگی خوراکی


منبچ:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :
تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار
مصرف چربی و تاثیر آن بر

گرفتگی عروق

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
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مددجوی عزیز
مطلب پیش روی شما محتوی آموزشی برای مراقبات از
بیماری تان می باشپ .امیپواریم با رعایت نکات ذکر شپه
در آن سالمت خود را باز یابیپ.
آنچه که بیمار قلبی باید بداند
آنچه باعث بروز بیماری قلبی و گاها سکتاه قالابای و
دردهای قلبی می شود گرفتگی و یا تنگ شپن عارو
قلب است که برای تشخیص آن از روش آناژیاوگارافای
استداده می شود .در این جا ساعای داریام راه هاای
پیشگیری از بروز تنگی های عرو قلب را باه شاماا
معرفی کنیم.
یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد گرفتگی عارو
قلب چربی می باشپ.
دو نوع بربی اصلی در رژیم غذایی وجود دارد:
اشباع و غیر اشباع
بربیهای اشباع :تا ح پ امکا ن از م ص رف ایاا ن
چربی ها خودداری کنیپ .نظیر فاراورده هاای غاذایای
حیوانی ،گوشت های چرب ،محصوالت لبنی و بارخای
محصوالت گیاهی ماننپ روغن نارگیل چرب
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بربی های غیر اشباع :بایپ به مقپار متوسط مصرف
شونپ.
چربی امگا  : 3در محصوالتی نظیر روغن ماهی و ماهی
های چرب وجود دارد مثل شاه ماهی ،قزل آال و ...
سه نوع چربی اساسی در خون وجود دارد که به عنوان
عوامل اصلی موثر در بیماری عرو قلبی موثرنپ:
 LDL ،HDLو کلسترول تام
 LDLیا چربی بپ :این چربی روی دیواره سرخرگ اثر
نامطلوبی دارد ،تجمع یافته و باعث تسریع تنگی عرو می
شود.
 HDLیا چربی خوب :با انتقال  LDLبه کبپ و تجزیه و
دفع آن از تجمع چربی در سرخرگ و تنگی عرو جلوگیری
می کنپ.
در افرادی که شرایط زیر را دارنپ شانس تشکیل پالک
چربی و در نتیجه بروز درد قلبی بیشتر است:
افراد سیگاری

افرادی که فشار خون و چربی باال و کناترل ناشپه

دارنپ.
افرادی که فعالیت فیزیکی محپودی دارنپ و ورزش

نمی کننپ.
افرادی که رژیم غذایی پرچرب و بخاصوص پار از

کلسترول و چربی های غیر اشباع دارنپ.
افراد چا

افراد دیابتی
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پیشگیری از تجمچ بربی در دیواره عروق
تغییر ،کنترل و حذف عوامل خطرزا در بیماری قلبی می
توانپ از تشکیل پالک چربی و در برخای ماوارد حال
کردن آن و در نتیجه جلوگاری و یاا برفارف کاردن
گرفتگی رگ ها نقش مهمی داشته باشپ.
عوامل کمک کننده در پیشگیری

-1رژیم غذایی متعادل
 -2ترک سیگار ( سیگار باعث تاسریع تجماع پاالک
چربی در دیواره سرخرگ قلب و بسته شپن سریعتر آن
میشود)
 -3ورزش مرتب
 -4کاهش استرس و اضطراب
 -5درمان بیماری هایی مثل دیابت ،فشار خاون بااال،
چربی خون باال و مصرف مرتب داروها ،کناترل وزن و
معاینات دوره ای و تشخیص زود هنگام
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