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.مدیریت سطح کلسترول بدن فرایندي همیشگی است که باید تا آخر عمر انجام دهید

قلبی، باید تغییراتی در برنامه غذایی و سبک از کلسترول باال رنج میبرید؟ حتما میدانید براي کاهش کلسترول و خطر بیماري 
حتی اگر پزشک براي پایین آوردن کلسترولتان دارو تجویز کرده باز هم باید تغییراتی در برنامه غذایی . زندگی خود به وجود بیاورید

یکند کلسترول خود را در این توصیه هاي ساده به شما کمک م. خود ایجاد کنید و تحرکتان را افزایش دهید تا قلبتان سالم بماند
:سطح تعادل حفظ کنید

.کلسترول خوب و بد

بدن به مقدار کمی کلسترول نیاز دارد تا به درستی عمل کند اما ما ممکن است چربیهاي اشباع شده و کلسترول بیش از حد 
تشکیل پالك در رگها شده ال دي ال کلسترولی است که موجب. خون را باال ببریم) ال دي ال(مصرف کنیم و سطح کلسترول بد 

باید کلسترول ال . اچ دي ال کلسترول خوب است که به زدودن کلسترول بد از خون کمک مینماید. و بیماري قلبی ایجاد میکند
.دي ال را پایین آورده و اچ دي ال را افزایش دهید و این کار را با برنامه غذایی خود انجام دهید

.کنترل حجم غذا

این اندازه زیاد پرس . پرس غذایی شان پر حجم و زیاد است و معموال دو برابر اندازه توصیه شده براي سالمتی استبسیاري از مردم
از دستان خود : یک روش ساده براي کنترل پرس غذا به این صورت است. غذا در اضافه وزن و کلسترول باال نقش زیادي دارد

یک سهم میوه تازه حدود اندازه یک مشت است و یک سهم .کف دست استیک سهم گوشت یا ماهی حدود یک . استفاده کنید
.سبزیجات پخته، برنج یا ماکارونی به اندازه یک دست پیاله شده است

.غذاهاي سالم براي قلب سرو کنید

دنتان کاهش پیدا سهم در روز از این مواد غذایی مصرف کنید تا کلسترول بد ب9تا 5. بشقاب خود را با میوه و سبزیجات پر کنید
از طرفی هر چه بیشتر میوه و سبزیجات بخوریم، غذاهاي . آنتی اکسیدانهاي موجود در میوه ها و سبزیجات نیز بسیار مفیدند. کند

.با این کار تعادل فشار خون و وزن سالم نیز خواهید داشت. چرب کمتري مصرف میکنید

.براي سالمت قلب به غذاهاي دریایی رجوع کنید

چون ماهی چربی اشباع شده کمی دارد و سرشار از اسیدهاي . غذایی سالم براي قلب شامل دو وعده ماهی در هفته استرژیم
.به کاهش تري گلیسیرید که نوعی چربی موجود در خون است کمک میکنند3اسیدهاي چرب امگا . میباشد3چرب امگا 

بهتر است ماهی هاي چرب مانند سالمون، تن، ساردین . هسته میسازندهمچنین کلسترول را کاهش داده و رشد پالك در رگها را آ
.و قزل آال مصرف کنید اما نباید آنها را سرخ کنید وگرنه همه تالشتان براي غذاي سالم را خراب میکنید

.روزتان را با غالت کامل شروع کنید
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فوایدي دارد که در ) آرد کامل به جاي آرد تصفیه شدهمانند نان تهیه شده از (یک کاسه خوراك جوي دو سر یا سایر غالت کامل 
فیبر و کربوهیدراتهاي پیچیده موجود در غالت کامل به شما کمک میکند مدت بیشتري سیر . تمام طول روز با شما خواهد بود

غالت کامل همچنین کاهش کلسترول بد و کاهش وزن از نتایج مصرف . بمانید و کمتر به پرخوري در وعده بعدي وسوسه شوید
.از جمله غالت کامل عبارتند از برنج قهوه اي، پاپ کورن و جو. خواهد بود

.براي سالمت قلب مغزهاي گیاهی مصرف کنید

مغزهاي . اگر دوست دارید میان وعده مصرف کنید، یک مشت از این خوراکی خوشمزه و مغذي به کاهش کلسترولتان کمک میکند
سرشار از چربیهاي اشباع نشده تک پیوندي هستند که ال دي ال را کاهش ) مانند گردو، فندق، بادام و از این قبیل(گیاهی 

گرم از مغزهاي 30چندین مطالعه نشان داده اند افرادي که حدود . یري ایجاد کندمیدهند بدون این که در سطح اچ دي ال تغی
مغزهاي گیاهی سرشار از چربی و کالري هستند بنابراین تنها . گیاهی در روز مصرف میکنند، کمتر در خطر بیماري قلبی قرار دارند

.را خراب نکنیدبا مخلوط کردن شکر و شکالت در این غذاي مغذي، اثر آن. یک مشت بخورید

.چربیهاي اشباع نشده از قلب محافظت میکنند

درصد از کالریهاي روزانه است اما نوع چربی نیز مهم 30تا 25ما به چربی کمی در برنامه غذایی خود نیاز داریم که مقدار آن 
کرده و میتوانند به افزایش اچ دي چربیهاي اشباع نشده مانند روغن کانوال، روغن زیتون و گلرنگ به کاهش ال دي ال کمک . است

چربیهاي اشباع شده مانند چربی موجود در کره و روغن پالم و چربیهاي ترانس سطح ال دي ال را افزایش . ال نیز کمک کنند
.حتی چربیهاي خوب نیز کالري دارند بنابراین در مصرف آنها تعادل را رعایت کنید.میدهند

.حبوبات بیشتر

حبوبات و غالت کامل مانند . براي تامین انرژي نیاز دارید اما برخی کربوهیدراتها برایتان بهتر از برخی دیگر هستندبه کربوهیدرات 
این مواد کمک میکنند مدت بیشتري سیر بمانید و . برنج قهوه اي و گندم کامل فیبر بیشتري داشته و کمتر قند خون را باال میبرند

اتهاي دیگر مانند کربوهیدرات موجود در نان سفید، برنج سفید و ماکارونی بدون سبوس قند کربوهیدر. کلسترولتان کاهش یابد
.خون را به سرعت باال میبرند و منجر به احساس زودتر گرسنگی میشوند و ممکن است باعث شوند پرخوري کنید

تحرك داشته باشید

قیقه به مدت سه بار در هفته به صورت ورزش با شدت زیاد یا بیست د(حتی نیم ساعت فعالیت فیزیکی به مدت پنج روز در هفته 
فعال و پرتحرك .هر چه بیشتر ورزش کنید بهتر است. میتواند به کاهش کلسترول بد و افزایش اچ دي ال کمک کند) مانند دویدن

قیقه پشت سر هم الزم نیست سی د. بودن کمک میکند وزن سالم داشته باشید و احتمال تشکیل لخته در خونتان کاهش یابد
.میتوانید ورزش را به سه ست ده دقیقه اي تقسیم کنید. ورزش کنید

.پیاده روي کنید
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پیاده روي شیوه اي سالم، ساده و بدون نیاز به تجهیزات .اگر به ورزش عادت ندارید یا نمیخواهید باشگاه بروید، پیاده روي کنید
ته و بیماري قلبی را کاهش میدهد و به کاهش وزن و تقویت استخوانها کمک ورزشهاي هوازي مانند پیاده روي تند خطر سک. است

.اگر تازه فعالیت را شروع کرده اید، ده دقیقه پیاده روي کنید و به تدریج مقدار آن را زیاد کنید. میکند

بدون باشگاه رفتن ورزش کنید
حتی کارهاي خانه هم اگر . وي همه ورزشهاي خوبی هستندباغبانی، رقص یا پیاده ر. میتوانید هر جایی که میخواهید ورزش کنید
.ضربان قلب را افزایش دهند، ورزش هستند

.مسئولیت سالمت قلبتان با شماست

میتوانید بر روي رژیم غذایی، کاهش . اگر کلسترولتان باال است، احتماال پزشک راهکارهاي زیادي براي کاهش آن استفاده میکند
کارهاي دیگري نیز میتوانید انجام دهید تا مطمئن شوید در مسیر درست . داروهاي ضد کلسترول کار کنیدوزن، ورزش و مصرف 

.قرار گرفته اید

این نکات را هنگام صرف غذا در بیرون به یاد داشته باشید
ز سعی کنید از مسیر خود اگر در خانه غذاي سالم میخورید تا کلسترول خود را تحت کنترل در آورید، وقتی بیرون غذا میخورید نی

حتی غذاهاي سالم نیز ممکن است در . غذاهاي رستورانی ممکن است پر از چربیهاي اشباع شده و سدیم باشند. خارج نشوید
:این نکات را هنگام صرف غذا در بیرون از منزل به خاطر داشته باشید. پرسهاي پر حجم سرو شوند

و کبابی انتخاب کنید نه سرخ شده، آب پز )هوا پز(غذاهاي بخار پز، تنوري 

.زیاد سس استفاده نکنید

پیش از این که غذایتان سرو شود، با درخواست نصف پرس، حجم غذاي خود را کنترل کنید

برچسب روي محصوالت را بخوانید

نگاه دقیق به برچسب غذایی محصوالت کلید برنامه غذایی مناسب براي کاهش کلسترول است
اطالعات غذایی ممکن است خوب به نظر برسند اما بسته بندي . که بر روي جدول غذایی نوشته شده را بخوانیداندازه هر سهم 

.حاوي دو سهم باشد نه یکی و شما به اشتباه دو سهم از آن را مصرف کنید

اولین ماده تشکیل گندم یا غالت کامل باید .اگر روي برچسب محصول عنوان غالت کامل نوشته شده، ترکیبات را بخوانید
.دهنده در ترتیب ترکیبات باشد

.به چربیهاي اشباع شده و کلسترول توجه کنید

.استرس خود را کاهش دهید

استرس مزمن فشار خون را باال برده و شما را در خطر اترواسکلروز قرار میدهد که زمانی اتفاق می افتد که پالکهاي کلسترول در 
استرس خود را با تمرینهاي .ات نشان میدهند در برخی افراد استرس مستقیما کلسترول را باال میبردتحقیق.عروق تجمع می یابند
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این یکی از تکنیکهاي کاهنده . بر تنفس خود تمرکز کنید و نفس عمیق بکشید. آرام سازي، مدیتیشن یا بیو فیدبک کاهش دهید
.استرس است که در همه جا میتوانید انجام دهید

.ه معنی پیروزي استکاهش وزن ب

وزن اضافی احتمال . کاهش وزن یکی از بهترین کارهایی است که میتوانید براي کمک به جلوگیري از بیماري قلبی انجام دهید
همه این موارد بر پوشش داخلی عروق تاثیر گذاشته و آنهارا مستعد . کلسترول باال، فشار خون باال و دیابت نوع دو را زیاد میکند

و کاهش ال دي ال( HDL)کاهش وزن به خصوص کاهش چربی دور شکم به افزایش اچ دي ال. ك مینمایدتجمع پال
(LDL)کمک مینماید.

.توصیه هاي پزشک خود را جدي بگیرید

به طور منظم به پزشک مراجعه کنید و . مدیریت سطح کلسترول بدن فرایندي همیشگی است که باید تا آخر عمر انجام دهید
به کمک پزشک میتوانید . توصیه هاي پزشک در مورد رژیم غذایی، ورزش و دارو را رعایت کنید. را ارزیابی کنیدسالمت خود

.کلسترول خود را کاهش داده و قلب خود را تقویت کنید

:تهیه و تنظیم 

خانم اسماعیلی


