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 Blood Lipidsد وینې غوړ 

د انسان  هغه ترکیبات دي چې په اوبو کې غیرې منحل  خو په ایتر او الکولو کې حل کېږي غوړد وینې 

 د غذایي موادو څخه الس ته راوړي. غوړوجود خپل د ضرورت وړشحم یا 

 د لیفاز انزایم او صفرا مایع په کومک په کوچینیو کلمو کې هضم او جذب کېږي. په وجود کې غوړ

الوري انرژي ککیلو  ۹د تولید تر ټولو مهمه منبع ده هر ګرام شحم  ۍانرژد انسان د وجود د  غوړ

 تولیدوي.

 ډوله ده ۴ینې غوړ په د و

1. Cholesterol 

2. Triglyceride  

3. HDL ( High Density Lipoprotein) 

4. (Low Density Lipoprotein) LDL 

یې ګټور او  HDLهم ویل کېږي چې  Total Proteinته   LDLاو HDLچې له دغو ډولونو څخه یې 

LDLیې مضر غوړ دي غوړ د انسان په بدن کې د قندونو او نشایستې په نسبت زیاته انرژي تولیدوي 

 دندې )غوړو(شحمود 

د دوی د حلیدو لپاره د غوړو شتون ADEK هغه ویټامینونه چې په غوړو کې حلیږي لکه: .1

 ضروري دي

 تشکیلويد ذخیره شوی انرژی لویه برخه  .2

 د حیاتي اعضاوو د ساتنې سبب ګرځي .3

 د بدن په ښکال، ودی او نشو نما کې ستر رول لوبوي .4

 (په جوړولو کې برخه اخليVit Dد ویټامین ډی ) .5

  (Triglyceride)د ځیګر غوړ

بې بویه، بې  خه مشتق شوی دیڅاستر لرونکې غوړ دی چې د ګلسرول او دری شحمي اسیدونو 

 رنګه او بې مزي دی په اوبو کې غیر منحل مګر په عضوی شحمي حلوونکو کې ښه حلیږي

د ځیګر غوړ د وینې داسې غوړ دی چې د ذخیره شوو غوړو او ځیګر کې د وینې د ګلوکوز ترمنځ د 

ځیګر او شحمي حجرات کوالی شي چې هم د  په رامنځته کولو کې مرسته کوي دوه طرفه د انتقال

د ځیګر غوړ په مختلیفو غذاګانو او داخل المنشاء قندونو کې  ځیګر غوړ جوړ او هم یې ذخیره کړي

معلومول یې د الندې ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوی لکه: شکر، نفروزس، دځیګر  شتون لري
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 په الندې حاالتو کې لوړیږي

 په چاغو اشخاصو کې .1

 په شکر اخته ناروغانو کې .2

 غذا خوړونکو کېقوی شحمي  .3

 څښونکو کې په الکولو او قند لرونکو مشروباتو .4

 په خفګان کې .5

 

 (Cholesterol)د وینې غوړ

جامد په معنی د Sterolپه معنی د صفرا او Choleیوه یونانې کلیمه ده له دوو برخو جوړه شوی چې 

 شحمي مالیکول سره راځي

زیاته اندازې سره د صفرا پواسطه جوړیږي سپین کم رنګه ژیږ یعني د وینې غوړ جامد غوړ دی چې په 

 بې بویه دی په اوبو کې غیر منحل په الکولو کې په کمه اندازه حلیږي

 د بدن الندی برخې د وینې د غوړو یا کلسترول لرونکې دی

 ځیګر .1

 پوستکۍ .2

 وینه .3

 صفرا .4

 ج المنشاء لکه: خر

 کوچ .1

 مالیې  .2

 شیدې  .3

 غوښه .4

 د هګۍ ژیړ .5

د وینې د غوړو د ښې نتیجي د السته راوړلو لپاره باید د قلبی عملیات، قلبی حملي، انتانې حالت، 

حروحاتو او حاملګۍ څخه وروسته معاینه شي لوړ مقدار یې د زړه او رګونو د ناروغیو سره قوی رابطه 

 اروغیو ته زمېنه مساعدویلري او لوړ مقدار یې د زړه ن

د شحمیاتو ارثې ناروغۍ، دشکر ناروغانو کې، لوړ فشار لرونکو کې، ې حاالتو کې لوړیږی لکه: الند په

 زیات وزن لرونکو کې او خفګان کې


