
     نقش چربی ها در بدن     

 می باشند . همچنین چربی ها چربی ها در تمام سلول ها و بافت های بدن وجود دارند و نقش حیاتی در غشای سلول عهده دار        

 یکنیمم یهااستفادهشوند.مابه طورروزانه ازانواع مختلف چرب یم یافتبدن  یمحافظ در اطراف اندام ها و اعضا یهبصورت پوشش و ال       

 پرداخت یمبربدن خواه اآنه یراتطورمختصربه تاث ینجابهدرا        

 اهمیت تغذیه ای چربی ها:                    

 از منابع تولید انرژی در بدن می باشند.      .1

 آراشیدونیک(حاوی بعضی اسیدها ی چرب غیر اشباع هستند که برای بدن ضروری می باشند )لینولئیک، لینولنیک،  .2

 ( A،D،E،kحاوی ویتامین های محلول در چربی هستند.) .3

 الزم برای جذب روده ای ویتامین های محلول در چربی هستند .4

 وجود آنها در غذا باعث خوشمزه شدن و برانگیختن اشتها می شود .5

 جلوگیری از بروز برخی بیماری ها )پوستی، روانی( .6

     در درجه حرارت  یباشد وچرب یم یعما یدر آن است که روغن در درجه حرارت معمول یوچربتفاوت روغن :  یتفاوت روغن و چرب    

بدن  یازمورد ن یانرژ ینموجب تام یراز ستیبدن ضرور یسالمت یبرا ییغدا یمدر رژ یاز روغن و چرب یوجود مقدار کاف.جامد است یمعمول

چرب اشباع  و    یدهااس  یها  حاو یچرب .باشند یم یمحلول در چرب یها ینیتاموو 6و امگا3امگا یچرب ضرور یدهایاس ینتام ینو همچن

اشباع  یرچرب غ یدهایبه شکل جامد و هرچه مقدار اس یباشد چرب یشترب یهاچرب اشباع در چرب یدهایهرچه مقدار اس باشند یاشباع  م  یرغ

اشباع  یرچرب غ یدهایاس چرب اشباع هستند . یدهایاس یحاو یشترب یوانیح یو چرب کره.یدآ یدر م یعبه شکل ما یباشد چرب یشترب

(MUFA,PUFAدر کاهش کلسترول و چرب )یها یداس :یچرب ضرور یدهاینقش عمده دارند.اس یسرطان یاز تومورها یشگیریخون و پ ی 

از  یدباMSو  یپوست یماریهایو ب ین، تصلب شرائ یسممانند رومات یماریهاب یاز بروز برخ یشگیریپ یشوندو برا یهستند که در بدن ساخته نم

 را یچرب ضرور یدبدن به اس یازتواند ن یم یع،ما ینبات ی. مصرف روغن ها یستگردد و بدن قادر به ساختن آنها ن ینتام ییغذا یمرژ یقطر

 یاربس یضرور یدچرباس یندر تام یدو مف یچرب ضرور یدداشتن اس یلآزاد به دل یو ماه یمانند قزل آال ، شاه ماه یهاماه بعضیکند ینتام

 یهورمون ها و مواد ضرور یسلول برخ یغشا درایجادوبدن وجود دارد  یبوده و در تمام سلول ها یپیدهاکلسترول جزو ل :کلسترولموثرند.

 ،یکندم یدگرم کلسترول در روز تول یلیم 0111بدن در روز حدود ، شود یحاصل م یقکلسترول موجود دربدن از دو طر یرودبه کار م یگرد

زرده تخم مرغ ، انواع گوشت و  یژهبه و یوانیح یغذاها گرم در روز کلسترول وارد بدن کند یلیم 611تواند تا  یم ییغذا یمرژ ینوهمچن

تخم  یدهغالت ، حبوبات و سف یوه،ها م یمانند: مغزها ، سبز یاهیگ یغذاها یباشند ول یکلسترول م یقابل توجه ا یرمقاد یپرچرب حاو یاتلبن

را   HDL,LDLتوان  یها م ینپروتئ یپوانواع ل از.یابد ینقل وانتقال م ینپروتئ یپوبه نام ل ییحامل ها یقکلسترول از طر..مرغ کلسترول ندارند

 نام برد 

HDL  را کلسترول خوب وLDL نامند  یرا کلسترول بد مHDL :یباال میزانکنند )انتفال از اندام به کبد( یخارج م یستمرا از س کلسترول 

است  ممکنمنتفل کرده  یداخل یرا از کبد به سمت اندام ها کلسترول: LDL شود یم یو عروق یقلب یماریهایآن باعث کاهش احتمال بروز ب

 یقلب یماریهایباشد احتمال بروز ب یینآن پا LDL یزاندر خون باالتر  و م HDL یزانهر چه م ینبنابرا .رگها رسوب کند یوارهکلسترول در د

دهندو برعکس مصرف  یرا کاهش م LDLو  یشخون را افزا HDL،  6و امگا 3اشباع امگا  یرچرب غ یدهایشود اس یکمتر م یو عروق

 افزایش سبب↤از حد باشد یشکلسترول بد ب یافتکه در زمانیشود یم  HDLآمدن  یینوپا LDL یزانجامد ، سبب باال رفتن م یروغن ها



داشتن  بنابراین یمغز یا یقلب های سکته↤ها رگ انسداد↤فشارخون و سخت شدن رگ ها افزایش↤رگها رجدا در رسوب↤کلسترول خون

در حفظ  ییغذا یبرو ف یداشتن مواد ضد سرطان یلبه دل یوهها و م یمصرف سبز یشکلسترول کمتر و افزا یلکم چرب به دل ییغذا یمرژ

باتوجه به فرهنگ محلی واستفاده ازروغن حفظ سالمتی ،به میزان باالترتوصیه می شود. ،ازاین رواستفاده ازآنهابرایموثرند یارسالمت بدن بس

محلی به صورت تنوعی وتفریحی وجامد برای وعده های متعددغذایی درنزدهمشهریان وهم زبانان....جادارددرموردمصرف آن دقت بیشتری 

و دراز مدت  یهرو یمصرف ب ینباشد و همچن یاشباع و کلسترول م چرب یداس یقابل مالحظه ا یرمقاد یدارا یوانیروغن ح داشته باشیم،

،دراین راستابایستی مصرف روغن جامدرامحدودترنموده آور است یانبدن ز یاشباع برا یدچربباال بودن اس یل) جامد( به دل ینبات یروغن ها

شود و در صورت لزوم از  یسرخ کرده خوددار یاالمکان ازمصرف غذاه یحت وبرای پخت وپزازروشهای بدون روغن بیشتراستفاده نمود..

 یتون، روغن ز یروغن ماه شود روغن مخصوص سرخ کردن استفاده

سالمت قلب و عروق  ی، برا LDL یاکاهش کلسترول بد  یلباشند که به دل یو مغزها ) گردو ، بادام پسته ، فندق ( از منابع خوب روغن م

(می باشد...توصیه کارشناسان تغذیه براستفاده ازماهی به آب پز کردن و استفاده از فر کباب کردن ، ،ازسالمترین روشهای پخت غذا)موثرند

صورت حداقل سه باردرهفته می باشد،چراکه باعث کمترشدن خطرابتالبه بیماریهای قلبی عروقی خواهدشد.باوربراین است که چون روغنهای 

داشت،اماواقعیت امراین بوده دشند،مصرف آنهادرمقابل روغنهای جامدارجعیت بیشتری خواهمایع فاقداسیدهای چرب غیراشباع وکلسترول می با

خطر  یجهفشار خون و در نت یش، افزا LDLکلسترول بد  یشامکان افزا ینهمچن،شده  یباعث چاق یعما یاروغن جامد که مصرف بیش ازاندازه 

 دهد. یم یشرا افزا یو عروق یقلب یماریهایابتال به ب

 


