چگونه با تغذیه صحیح کلسترول باال را کاهش دهیم
مقدمه:
کلسترول باال به همراه فشارخون باال و استعمال سیگار سـه عـامـل خطر اصلـي قابـل کنتـرل در ابتال به بیمـار هـا
قلبي عروقي است .حدود  80درصد از مرگ و میرها ناشي از بیمار ها قلبي عروقي در کشـورها کـد درآمـد اـا
بادرآمد متوسط رخ مي دهد.
کلسترول چیست؟
کلسترول نوعي چربي است که نقش مهمي در بدن انسان دارد .از جمله مهمتران اعمال آن در بدن :کمك به هضد غذا،
ساختن هورمونها و برخي واتامینها از جمله واتامین  ، Dساختن داواره سلولها و ساار اعمال حیاتي است .کلسترول
موجود در بدن ،از دو منبع تامین مي شود:
 .1از طراق مصرف برخي غذاها که حاو چربي هستند مانند گوشت ،فرآورده هـا لبنـي ،ت ـد مـرچ و چربـي
حیواني
 .2از کبد انسان که ب شي ازکلسترول موجود در خون را مي سازد.
کلسترول خون دو نوع است:
 HDL .1اا کلسترول خوب
 LDL .2اا کلسترول بد
مقدار مع یني از هر دو نوع کلسترول بااستي جهت تامین نیاز سلولها بدن به کلسترول در خون وجود داشته باشد.
زماني  LDLبرا بدن مشكل ساز است که مقدار آن در خون از حد مطلوب فراتـر رود کـه در ااـن صـورب سـب
ااجاد س تي عروق (آترواسكلروز) شده و احتمال افزااش فشارخون و بروز سكته قلبي را افزااش مي دهد.

در بزرگساالن سطح کلسترول در خون چه موقع باالست؟
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سطح کلسترول تام بدن کمتر از  200میلي گرم در دسي لیتر برا بالغین مطلوب است .میزان باالتر از  200میلـي گـرم
کلسترول در دسي لیتر ،خطر بیمار کرونر قل را افزااش مي دهد .طبقه بند میزان کلسترول خـون بزرگسـاالن در
ارتباط با خطر پیشرفت بیمار ها قلبي عروقي در زار آمده است:
نوع لیپید (چربي)

مقدار مطلوب (خطر پایین)

مقدار مرز mgdl

خطر باال mgdl

mg/dl
کلسترول

> 200

200-239

< 240

کلسترول بد LDL

> 100

100-129

130 

کلسترول خوب HDL

<35

35-45

> 35

افراد که میزان کلسترول خون بین  200تا  239میلـي گـرم در دسـي لیتـر اسـت ،بااسـتي ماننـد کسـاني کـه دارا
کلسترول باال اعني  240میلي گرم در دسي لیتر اا بیشتر هستند بااد ،تحت درمان قرار گیرند .دراان افـراد بااـد میـزان
کلسترول بد ( )LDLرا اندازه گیر کرد.
کلسترول بد چیست؟
کلسترول بد  LDLنوعي از کلسترول خون است که با خطر بروز تصل شرائین و تجمع رگه هـا چربـي در رگ هـا در
ارتباط است.
سطح کلسترول  130 LDLمیلي گرم در دسي لیتر اا باالتر ،نشان دهنده میزان خطر بیشتر بیمار قلبي است.
کلسترول خوب چیست؟
کلسترول خوب اا  HDLنوعي کلسترول خون است که باعث بازگشت کلسترول از خـون بـه کبـد شـده وخطـر تصـل
شرائین را کــاهش مي دهد و جنبه محافظتـــي دارد  .مقدار کمتر از  35میلي گرم در دسي لیتـر خطـر بیمـار هـا
قلبي را افزااش مي دهد.
بنابراان پیشگیر و کنترل تصل شرائین و عوارض ناشي از آن عالوه بر کاهش کلسترول تـام ،کـاهش  LDLو افـزااش
 HDLحائز اهمیت است.
2

میزان مناسب کلسترول خون و سایر چربي هاي در کودکان و نوجوانان:
نوع کلسترول
کلسترول تام (میلـي گـرم

مقادیر قابل قبول

مقادیر بینابیني

<170

مقادیر غیر طبیعي

170-199

 200

در دسي لیتر)
 LDLکلســترول (میلــي

110

110-129

130

گرم درصد)
 HDLکلســترول (میلــي

>35

35-45

< 35

گرم در دسي لیتر)

ممكن است از داروها پااین آورنده کلسترول به همراه رژاد غذااي برا درمان استفاده شود .بااد بـه خـاطر سـ رد کـه
رژاد غذااي اك مرحله اساسي در درمان کلسترول باال خون است .داروها پااین آورنده کلسترول هنگامي که با رژاـد
غذااي همراه باشند موثرترند.
توصیه هائي براي پایین آوردن کلسترول خون:
 .1چربي قابل روات گوشت را قبل از پ ت تا حد ممكن از آن جدا کنید و از مصرف آن خوددار کنید.
 .2مصرف گوشت قرمز را در وعده ها غذااي خود کد کنید زارا در گوشت نیز کلسترول بطور پنهان وجود دارد.
 .3از مصرف کله پاچه ،مغز و دل و قلوه که حاو مقادار باالاي کلسترول هستند خوددار کنید.
 .4مصرف فست فودها مثل سوسیس و کالباس  ،پیتزاو همبرگر را به حداقل برسانید.
 .5قبل از طبخ و مصرف مرچ ،پوست آنرا کامال“ جدا کنید.
 .6مصرف ماهي بعلت داشتن نوعي چربي مفید بنام امگا  3سب کاهش خطر ابتالء به بیماراها قلبي مـي شـود.
سعي کنید حداقل دوبار در هفته ماهي مصرف کنید و در صورتي که طعد مـاهي را دوسـت نداراـد بـا افـزودن
سبزاها معطر و آب لیمو ،آن را با ذائقه خود تطبیق دهید.
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 .7در مصرف زرده ت د مرچ زااده رو نكنید زارا حاو مقادار زااد کلسترول مي باشد .بهتر اسـت بیشـتر از 4
الي  5ت د مرچ در هفته چه به تنهااي وچه داخل کوکو مصرف نشود.
 .8ازشیر و مواد لبني کد چرب ( کمتر از  )%1/5و اا بدون چربي مصرف کنید.
 .9سبزاها و میوه ها حاو مقدار زااد فیبر ،کمي چربي و فاقد کلسترول مي باشند و با داشتن مقادار زااد
واتامینها آنتي اکسیدان ،از اکسیداسیون  LDLو افزااش احتمال بروز بیماراها قلبي پیشگیر مي کنند.
 .10سعي کنید از گروه میوه ها  2-4سهد و از گروه سبزاها  3-5سهد در روز استفاده کنید.
 .11سعي کنید به جا سسها چرب ،در ساالد از روغن زاتون با آبلیمو ،آب نارنج اا سرکه و سبزاها معطر
استفاده کنید .همچنین مي توانید ماست را جااگزان سس مااونز در ساالد کنید.
 .12مصرف غذاها سرخ کرده را کاهش دهید و ترجیحا“ غذا خود را آب پز ،ب ارپز ،کباب شده اا تنور تهیه
کنید .در صورب لزوم ،از روغن مااع م صوص سرخ کردني بجا روغن مااع معمولي استفاده کنید.
 .13بجا

روغنها

جامد،کره ،مارگاران و چربي ها

حیواني از روغن ها

مااع مثل روغن زاتون ،روغن

آفتابگردان و روغن ذرب استفاده کنید.
 .14از نان ها سبوس دار مثل نان سنگكك  ،نان جو استفاده کنید .مصرف نان هااي که از آرد سفید تهیه مي
شوند مثل نان لواش ونان ها فانتز که فاقد سبوس هستند را کاهش دهید.
 .15حبوااب بدلیل داشتن فیبر محلول مي توانند جذب کلسترول را کاهش دهند.

بخاطر داشته باشید:
* افزااش وزن و بي تحرکي نیز مي تواند سب افزااش سطح کلسترول بد خون شود .هر روز انجام ورزشهااي مانند پیاده
رو تند برا آقــااــان به مدب  30دقیقه و برا خانمها  45دقیقه جهت جلوگیر از اضافه وزن توصیه مي شود
* افراد که کلسترول خون باال و سابقه بیمار قلبي در خانواده دارند ،افراد چاق ،افراد که تحت استرس و فشارها
عصبي و هیجاناب شداد هستند ،همچنین افراد مبتال به س تي عروق (آترواسكلروز) بیش از ساار افراد در معرض سكته
قلبي قرار دارند بنابراان بااستي رژاد غذااي کد چربي را شدادا“ رعاات کنند.
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* حتي اگر پزشك دارو

پااین آورنده کلسترول خون برا

شما تجواز کرده است،بااد رژاد کد چربي و کد

کلسترول،همچنین ورزش منظد را در کنار مصرف دارو رعاات کرده و ادامه دهید.
بخاطر داشته باشد  :عالوه بر چربي هاي حیواني که حاوي کلسترول هستند ،تعداد از چربي هـا نبـاتي مثـل
روغن نارگیل و روغن ن ل نیز دارا چربي ها اشباع هستند .اان چربي ها در بسیار محصوالب تجارتي مانند شیراني
ها و کلوچه ها و در فرآورده ها غیر لبني مانند شیر قهوه ،مواد سازنده کیك ها ،چی س ها ،بیسكوات ها و ذرب بو داده
موجود است .بنابراان آگاهي از میزان چربي اشباع غذا برا انت اب چربي اشباع پااین تر ،حائز اهمیت است.
نكته  :ماهي به دلیل داشتن چربي اشباع پااین اك انت اب غذااي مناس برا اك رژاد غذااي سالد است .ولي با سـرخ
کردن ماهي در روغن ،چربي ها مضر به آن اضافه مي شوند.
دکتر پریسا ترابي دفتر بهبود تغذیه جامعه
معاونت بهداشت
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

5

