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کلسترول  LDLرا بشناسیم
 LDLیــا لیپــو پروتئیــن هایــی بــا چگالــی کــم ،مولکــول هایــی هســتند کــه چربیهــا را
در رسارس بــدن حمــل میکننــد و از آن هــا بــه عنــوان کلســرول «بــد» یــاد میشــود.
میـزان بــاالی  LDLشــا را در معــرض خطــر باالتــری از بیــاری هــای قلبــی و ســکته
قــرار میدهــد .بــرای آن کــه میــزان کلســرول  LDLخــود را بدانیــد ،پزشــک شــا
دســتور انجــام آزمایــش پروفایــل لیپــو پروتئیــن هــا را در حالــت ناشــتا میدهد .پزشــک
از میـزان  LDLشــا بـرای برنامــه درمانــی اســتفاده مــی کنــد LDL .را از طریــق تغذیه،
ورزش و دارو درمانــی میتــوان کاهــش داد.
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سطوح کلسترول LDL
190 mg/dl
خیلی باال

160 mg/dl
باال

130 mg/dl
بینابین
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100 mg/dl

نزدیک به مطلوب

مطلوب(بهرتین)

چرا میزان کلسترول دارای اهمیت است؟
زمانــی کــه مقــدار زیــادی کلســرول (مــاده شــبه چربــی) در خــون داریــد ،کلســرول و
ســایر مــواد در دیوارههــای رشیانــی تجمــع مییابنــد و منجــر بــه تنگــی رشیــان و نهایتاً
کاهــش خونرســانی قلب میشــود.
بــا افزایــش ســن ،اکــر افـراد درجاتــی از تنگــی رشاییــن را دارنــد کــه عارضــهای بســیار
مهــم بــوده و درمــان شــامل داروهــای کاهنــده ســطح کلســرول اســت.
هدف :حفظ سطح کلسرتول  LDLزیرا  100 mg/dlاست.

اقدام کنید:

از ســطح کلســترول خــود آگاه
باشــید و آنــرا ثبــت نماییــد
شما می توانید سطح
کلسترول خود را کاهش
شــا الزم اســت بــه عنــوان بخشــی از ارزیابــی
دهید
و معاینــات پزشــکی ســالیانه خــود آزمایــش
پروفایــل چربــی را بــه صــورت ناشــتا انجــام
دهیــد .ایــن تســت بعــد از  9تــا  12ســاعت ناشــتایی (بــدون غــذا و آب) انجــام مــی
شــود و اطالعــات مهمــی از وضعیــت چربیهــای خــون کــه مهمرتیــن آنهــا کلســرول
 LDLاســت را فراهــم مــی کنــد .بـرای رســیدن بــه محــدوده مقادیــر ســامل شــاید الزم
باشــد بـرای شــا درمــان شــامل دارو بــه همـراه تغییــر در ســبک زندگــی انجــام شــود.
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تغییرات سبک زندگی به کاهش کلسترول  LDLکمک می کند
 -1ب ــه وزن مناس ــب برس ــید :چاق ــی ی ــک فاکت ــور خط ــر ب ـرای بی ــاری قلب ــی ب ــوده
و ممک ــن اس ــت در افزای ــش کلس ــرول دخی ــل باش ــد .ب ــا پزش ــک خ ــود ب ـرای تعیی ــن
وزن ه ــدف مش ــاوره کنی ــد.
 -2از لح ــاظ جس ــمی فع ــال باش ــید :فع ــال ب ــودن از لح ــاظ جس ــمی خط ــر ب ــروز
بی ــاری قلب ــی را کاه ــش میده ــد .مترین ــات ورزش ــی منظ ــم میتوان ــد ب ــه افزای ــش
کلس ــرول خ ــوب و کاه ــش کلس ــرول ب ــد ( )LDLکم ــک منای ــد .ت ــاش منایی ــد ت ــا
روزی حداق ــل  30دقیق ــه در اک ــر روزه ــای هفت ــه نرم ــش کنی ــد.
 -3برنامــه غذایــی ســاملی را دنبــال کنیــد :چربیهــای اشــباع و ترانــس و کلســرول در
برخــی از غذاهایــی کــه مــا میخوریــم وجــود دارد .مقادیــر زیــاد ایــن چربیهــا در
رژیــم غذایــی شــا میتوانــد منجــر بــه افزایــش کلســرول در خــون شــا شــود.
میــزان م ــرف غذاه ــای ح ــاوی چربیه ــای اش ــباع و غی ــر اش ــباع را
کاه ــش دهی ــد.
 5وعده یا بیشرت در روز میوه و سبزیجات مرصف کنید.
بجای استفاده از غالت فرآوری شده از غالت کامل استفاده کنید.
از گوشـــت کـــم چربـــی ،ماهـــی و ماکیـــان (مـــرغ) بـــدون پوســـت
اســـتفاده مناییـــد.
 2وعــده در هفتــه از ماهــی هــای چــرب نظیــر ماهــی قــزلآال ،ســاملون
و ماهـــی ت ُـــن در جهـــت افزایـــش چربیهـــای رضوری و مفیـــد بـــرای
ب ــدن اس ــتفاده ش ــود.
م ــرف غذاهای ــی نظی ــر چیپ ــس ،کلوچهه ــا و بس ــتنیهای پ ــر چ ــرب
را قط ــع کنی ــد.
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دارو درمانی در جهت کاهش کلسترول LDL

دارو درمان ــی معم ــوالً بــرای رس ــاندن کلس ــرول  LDLب ــه زی ــر  mg/dl 100رضوری
اســـت .تغییـــرات ســـبک زندگـــی بـــرای کاهـــش کلســـرول حتـــی در صـــورت دارو
درمان ــی ب ــاز ه ــم از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت .ب ــا انج ــام ای ــن تغییــرات در
س ــبک زندگ ــی م ــی ت ــوان می ـزان داروی مرصف ــی ب ـرای کلس ــرول را کاه ــش داد و در
نتیج ــه می ـزان هزین ــه ه ــا و ع ــوارض جانب ــی را ب ــه حداق ــل رس ــاند .ان ــواع متع ــددی
از داروه ــا در زمین ــه کن ــرل چرب ــی خ ــون وج ــود دارد ک ــه ب ــه خوب ــی عم ــل ک ــرده
و ب ــدون خط ــر هس ــتند .ب ــا پزش ــک خ ــود مش ــورت کنی ــد ت ــا ب ــه ش ــا بگوی ــد چ ــه
درمان ــی بــرای ش ــا مناس ــب اس ــت.
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آشنایی با تری گلیسیریدها
تــری گلیســیریدها نوعــی چربــی هســتند کــه شــکل اصلــی ذخیــره چربــی در بــدن
میباشــند .متــام مقادیــر مــازاد کالــری هــای مرصفــی (چربیهــا ،قندهــا و پروتئینهــا)
بــه تــری گلیســیرید تبدیــل شــده و بــه صــورت چربــی ذخیــره مــی شــود .آزمایــش
ناشــتای چربــی خــون ب ـرای تــری گلیســیرید می ـزان آن را در جریــان خــون مشــخص
میکنــد .مقادیــر بیشــر از حــد مطلــوب ،خطــر بــروز بیــاری قلبــی و ســکته را افزایش
مــی دهــد .دارو درمانــی ممکــن اســت ب ـرای درمــان ایــن رشایــط الزم باشــد.

سطح تری گلیسیرید
500 mg/dl
خیلی زیاد
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100 mg/dl 126 mg/dl
زیاد

بینابین

مطلوب(بهرتین)

چربــــی خـــون

کلسترول خوب چیست؟
 HDLی ــا ب ــه عب ــارت دیگ ــر لیپ ــو پروتئی ــن ب ــا چگال ــی ب ــاال ب ــه عن ــوان کلس ــرول
«خ ــوب» ش ــناخته میش ــود زیــرا ک ــه س ــطوح ب ــاالی آن (بیش ــر از  )mg/dl 60از
قل ــب محافظ ــت میکن ــد.
 ،HDLکلس ــرول را دوب ــاره ب ــه کب ــد ب ــر میگردان ــد ت ــا در آنج ــا شکس ــته ش ــود و
ای ــن کار مان ــع رس ــوب کلس ــرول در رشایی ــن میش ــود.
بهرتین سطح  HDLبرای مردان :بیشرت از mg/dl 50
بهرتین سطح  HDLبرای زنان :بیشرت از mg/dl 60
نکاتی در جهت ارتقاء سطح کلسترول
 .1دارو درمانی
تع ــدادی دارو وج ــود دارد ک ــه ب ــه تنهای ــی ی ــا بهص ــورت ترکیب ــی در بهب ــود پروفای ــل
لیپوپروتئینــی شــا بــهکار مــیرود .در زیــر نــام تعــدادی از ایــن داروهــا و توضیحــی
در م ــورد نح ــوه عملک ــرد آنه ــا آورده ش ــده اس ــت .در م ــورد انتخ ــاب داروی خ ــود
میتوانی ــد ب ــا پزش ــک مش ــورت کنی ــد.
داروهــای اســتاتینی :مؤثرتریــن داروهــا در کاهــش ســطح کلســرول  LDLاســت .ایــن
داروهــا بــا توقــف فعالیــت یکــی از آنزیمهــای دخیــل در ســاخت کلســرول عمــل
میکنــد .در نتیجــه بــدن بــا رسعــت کمــر کلسرتولســازی میکنــد و کبــد بــا رسعــت
بیشــری کلســرول  LDLرا پاکســازی میکنــد .منونــه ایــن داروهــا شــامل:
 سیمواستاتین		
 لووستاتین آترووستاتین		
 پراواستاتینداروهــای محــدود کننــده جــذب اســیدهای صف ـراوی :ایــن داروهــا بــه کلســرول در
روده باریــک متصــل مــی شــوند و بجــای جــذب ســبب دفــع آن مــی شــوند .ایــن
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داروهــا در بیــش از  40درصــد مــوارد در ترکیــب بــا اســتاتین هــا ســبب کاهــش ســطح
کلســرول  LDLمــی شــوند .منونــه ایــن داروهــا عبــارت اســت از:
 کلستیرامین کلستیپول کلسوالمفیرباتهــا :در کاهــش ســطحتری گلیســیرید در خــون مؤثــر هســتند .ایــن داروهــا
همچنیــن میتواننــد ســطح کلســرول  HDLرا افزایــش دهنــد ولــی در کاهــش میـزان
کلســرول  LDLخیلــی مفیــد نیســتند.
منونه این داروها:
 جمفیربوزیل -فنو فیربات
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 .2چربیهای اشباع ،ترنس و کلسرتول غذایی کمرتی استفاده کنید.
چربی اشباع:
• میزان کلسرتول خون را افزایش میدهد.
• عموماً در دمای اتاق به صورت جامد است.
• رشایین را مسدود میکند.
• هــم بــه تنهایــی در دســرس اســت و هــم  2درصــد محتــوای شــیر ،کــره ،پنیــر،
بســتنی ،گوشــت قرمــز و ســایر غذاهــای حیوانــی و برخــی غذاهــای آمــاده و درسها
را تشــکیل میدهــد.
چربی غیر اشباع (ترانس)
• چربیهــای غیــر اشــباع از تبدیــل روغنهــای مایــع بــه جامــد در فرآینــد
«هیدروژناســیون» شــکل میگیرنــد .چربیهــای هیدروژنــه (ترانــس) عمومــاً در
غذاهــای رسخ کــرده ،غذاهــای تنــوری بــازاری و فســت فودهــا اســتفاده میشــود.
• کلسرتول بد ( )LDLرا افزایش میدهد.
• کلسرتول خوب ( )HDLرا کاهش میدهد.
کلسترول غذایی
• تنهـــا در غذاهـــای حیوانـــی یافـــت میشـــود( .تخـــم مـــرغ ،گوشـــت ،ماهـــی،
لبنیـــات ،ماکیـــان)
• سطح کلسرتول خون را افزایش می دهد.
چربی اشباع را با مقادیر اندک از موارد زیر جایگزین کنید:
چربی غیر اشباع چند (پلی) یا تک (منو) زنجیره
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•
•
•
•
•

در روغن های گیاهی یافت می شود.
در دمای اتاق مایع هستند.
کلسرتول بد ( )LDLرا کاهش می دهند.
کلسرتول خوب ( )HDLرا افزایش می دهند.
در آجیــل ،آووکادو ،ماهــی ،ذرت ،گیــاه گلرنــگ ،کانــوال و روغــن زیتــون یافــت مــی
شــوند.

14
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 .3در م ــورد تجرب ــه آزمای ــش کلس ــرول خ ــود ب ــا دیگــران تب ــادل نظ ــر کنی ــد.
شــنیدن رونــد آزمایــش ،گرفــن جــواب و درمــان ،احســاس بهــری را در آن هــا
در جه ــت ارزیاب ــی س ــطح کلسرتولش ــان ایج ــاد م ــی کن ــد.
 .4وقت ــی در ح ــال طب ــخ غ ــذای م ــورد عالق ــه خ ــود هس ــتید از روغ ــن گیاه ــی
بهج ــای روغ ــن ه ــای جام ــد (ک ــره ی ــا مارگاری ــن) اس ــتفاده کنی ــد .میــزان
مــرف روغــن را نیــز بــه حداقــل برســانید .ســپس اجــازه دهیــد تــا خانــواده
و دوس ــتان دس ــت پخ ــت ش ــا را امتح ــان کنن ــد .آن ــگاه آن ه ــا م ــی توانن ــد
دریابن ــد ع ــاوه ب ــر س ــامل ت ــر ب ــودن غ ــذا ،طع ــم آن نی ــز تف ــاوت چندان ــی ب ــا
حال ــت روغ ــن جام ــد ی ــا پ ــر روغ ــن ن ــدارد.
 .5ب ــا ی ــک داروس ــاز در م ــورد گزین ــه ه ــای درمان ــی خ ــود صحب ــت کنی ــد ت ــا
بیش ــر بیاموزی ــد.
 .6در میهامنیهـــا ،دورهمیهـــا و جشـــنها پیشـــنهاد رسو غذاهـــای ســـاملتری
بدهیـــد .از اطرافیـــان خـــود بخواهیـــد تـــا غذاهـــای مـــورد عالقـــه خـــود را
ب ــه ش ــا بگوین ــد و ش ــا لیس ــتی از غذاه ــای م ــورد عالق ــه دوس ــتان خ ــود
خواهی ــد داش ــت و جال ــب اس ــت زمان ــی ک ــه م ــی فهمی ــد ک ــه س ــبزیجات
بس ــیار محب ــوب ت ــر از چیپ ــس اس ــت.
پیشنهادات در جهت ارتقاء سطح کلسرتول
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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فعالیت در منزل
گام هــای متعــددی وجــود دارد کــه شــا مــی توانیــد می ـزان چربــی اشــباع و ترانــس
رژیــم غذایــی خــود را کاهــش دهیــد .بــه آشــپزخانه خــود نگاهــی بیاندازیــد و مــواردی
را کــه حــاوی بیــش از  5گــرم چربــی اشــباع در هــر دفعــه اســتفاده هســتند را بیابیــد.
ســس هــای ســاالد ،غذاهــای آمــاده و فســت فودهــا را کنــرل کنیــد .غذاهــای حــاوی
مقادیــر زیــاد چربــی اشــباع یــا ترانــس را بایــد در میـزان کــم مــرف مناییــد.
غذاهای آشپزخانه شام با بیش از  5گرم چربی اشباع:
.................................. -1
................................. -2
چــه تغییراتــی را مــی توانیــد در تغذیــه خــود ایجــاد کنیــد تــا می ـزان کمــری چربــی
اشــباع مــرف کنیــد؟
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
اهداف شخصی و مراحل اقدام
سطح اخیر کلسرتول  LDLمن................................... :
سطوح کلسرتول LDL
500 mg/dl
خیلی زیاد
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126 mg/dl
زیاد

بینابین

100 mg/dl
مطلوب(بهرتین)
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اهــداف شــخصی ســطح کلســرول  LDLمــن............................................................ :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
مراحل دستیابی به اهداف:
.......................................................................................................1
.......................................................................................................2
.......................................................................................................3
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سواالت متداول
کدام یک ارجح است :کره یا مارگارین؟
مارگاری ــن ه ــا ب ــا زمین ــه گیاه ــی بهرتی ــن گزین ــه هس ــتند .زیــرا ک ــه ک ــره عمومــاً
ح ــاوی مقادی ــر زی ــادی چرب ــی حیوان ــی ی ــا اش ــباع اس ــت و از ای ــن رو منیتوان ــد
انتخ ــاب مناس ــبی باش ــد.
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سواالت متداول
چه روغنی جهت پخت و پز توصیه می شود؟
از روغــن هایــی اســتفاده کنیــد کــه دارای مقادیــر باالتــری از چربــی هــای غیــر اشــباع
تــک یــا چنــد زنجیــره هســتند .مثــل روغــن کانــوال ،ســویا و روغــن زیتــون .اینهــا بــه
عنــوان روغــن هــای ســامل از لحــاظ قلبــی بــه شــار مــی رونــد زیـرا حــاوی چربــی غیــر
اشــباع هســتند .در صــورت امــکان مــی تــوان در حداقــل میـزان الزم از آن هــا اســتفاده
کــرد یــا آن را اســپری منــود.
آیــا مصــرف آجیــل (مغزهــا) خــوب اســت؟ کــدام هــا بهتریــن
هســتند و چــرا؟
برخـی آجیـل هـا چربـی هـای سـامل دارنـد و همـه آنهـا حـاوی پروتئیـن هسـتند .آنهـا
همچنیـن حـاوی مقادیـری کالری هسـتند ،لـذا باید دقت منـود که زیاد مرصف نشـوند.
در هـر وعـده مـی تـوان بـه مقـدار  2قاشـق سـوپخوری مرصف منـود .همچنیـن بهرت
اسـت کـه میـزان مرصف خـود را به کمتر از  5وعده در هفته کاهش دهیـم .در صورت
امـکان بهتر اسـت آجیـل مـا حاوی بـادام ،فنـدق ،بـادام زمینی ،گردو و پسـته باشـد.
آیــا بایــد حتمـا ً شــیر فاقــد چربــی مصــرف کنــم؟ آیــا ایــن شــیر
ویتامیــن  Dدارد؟
قطع ـاً شــیر فاقــد چربــی دارای مقادیــر مشــابهی از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی بــا
شــیر  %2چربــی یــا شــیر کامــل اســت .تنهــا تفــاوت آنهــا ایــن اســت کــه در شــیر فاقــد
چربــی متــام چربــی اشــباع جــدا شــده اســت .شــیر کــم چربــی بـرای همــه افـراد بــاالی
 2ســال گزینــه ســامل تــری بــه شــار مــی رود.
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سواالت متداول
مــن از یــک رژیــم غذایــی ســامت از نظــر قلبــی تبعیــت میکنم
ولــی میــزان کلســترول مــن کاهــش نمــی یابــد ،چه بایــد بکنم؟
شــا مــی توانیــد از مشــاوره یــک متخصــص تغذیــه بهــره منــد شــوید .او مــی توانــد
بـرای شــا مشــخص منایــد کــه میـزان تغذیــه شــا تــا چــه حــد از نظــر قلبــی ســامت
اســت و امــکان چــه پیرشفــت تغذیــه ای همچنــان بـرای شــا مهیــا اســت .دکــر شــا
همچنیــن ممکــن اســت بــه شــا توصیــه بــه مــرف دارو کنــد تــا ســطح کلســرول
 LDLخــود را بــه زیــر  100mg/dlبرســانید.
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سواالت متداول
بهترین دارو درمانی جهت کلسترول کدام است؟
ب ـرای هــر فــرد متفــاوت اســت و هــر دارویــی بــه صــورت متفــاوت عمــل مــی کنــد.
شــا بایــد در مــورد ایــن موضــوع بــا پزشــک خــود تبــادل نظــر کنیــد و او بــه ارزیابــی
رشح حــال پزشــکی شــا ،عوامــل خطــر و ســطح پروفایــل لیپیــدی می پــردازد .اگر شــا
در حــال مــرف دارو هســتید و یــا نگرانــی هــای دیگــری داریــد مــی توانیــد بــا دکــر
خــود در مــورد آن صحبــت کنیــد.
چــرا کلســترول تــام مــن مســاوی بــا جمــع میــزان کلســترول
 LDL ، HDLو تــری گلیســیرید مــن بــا هــم نیســت؟
کلســرول تــام شــا مجمــوع مــوارد بــاال نیســت .یــک مــورد دیگــر هــم بایــد بــه آن هــا
اضافــه شــود کــه بــه آن  VLDLیــا کلســرول بــا چگالــی بســیار کــم گفتــه مــی شــود و
بــه صــورت معمــول گـزارش منــی شــود.
پروفایل لیپیدی چیست؟
پروفایــل لیپیــدی عبــارت از آزمایشــی اســت کــه بعــد از ناشــتایی انجــام مــی شــود و
بـرای تعییــن ســطوح  HDLو  LDLو تــری گلیســیرید و کلســرول تام کاربــرد دارد .این
آزمایــش بهرتیــن وســیله جهــت یــک تشــخیص آگاهانــه و پیشــنهاد یــک برنامــه درمانی
مناســب توســط پزشــک اســت.
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سواالت متداول
سؤاالتی که هنوز در مورد کلسترول دارم:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

22

معاونــــت دانشجویــی
مرکــز مشــاوره دانشــگاه

نشانی :تهران ،خیابان 16آذر ،خیابان ادوارد
براون ،پالك ،15مركزمشاورهدانشگاهتهران
تلفن 66419504 :فكس66416130 :
وبســایت مركــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:

http://counseling.ut.ac.ir
مهرماه 1396

