
6 گام تا حفظ سالمت یک ارگان حیاتی؛ به بهانه »روز جهانی قلب«

رژیم غذایی دوستدار قلب
29 سپتامبر برابر با 8 مهر هر سال در 
تقویم سالمت جهانی با عنوان »روز 
جهانی قلب« نامگذاری شده است تا 
آگاهی عمومی مردم جهان درباره این 
ارگان حیاتی را باالتر ببرد. متخصصان مایوکلینیک به 
تمامی افراد جهان در تمامی گروه های سنی و جنسی 
توصیه می کنند برای حفظ سالمت قلبشان و پیشگیری 
از ابتال به بیماری های قلبی، این 6 گام ساده را جدی 
بگیرند که در ادامه این مطلب در صفحه »سفره سالم« 

درباره آنها توضیح خواهیم داد.

1. حجم غذایتان را کنترل کنید 
به باور متخصصان مایوکلینیک، حجم غذایی که در 
یک وعده مصرف می شود، به اندازه نوع غذای مصرفی 
مهم است و می تواند بر سالمت قلب شما تاثیرگذار 
باشد. زمانی که در یک وعده غذایی پرخوری می کنید، 
کالری مازادی به بدن می رسانید که به مرور زمان می تواند 
باعث افزایش چاقی شکمی، افزایش فشارخون، افزایش 
چربی خون و ایجاد نوسانات ناگهانی در قندخون شود. 
تمامی این موارد کنار یکدیگر می توانند احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی را افزایش دهند. از این رو، متخصصان 
مایوکلینیک توصیه می کنند برای وعده های غذایی اصلی 
فقط یک ظرف در نظر بگیرید و تمامی موارد خوراکی 
را تنها در آن یک ظرف جا دهید تا بتوانید کنترل مناسبی 
بر حجم خوراک مصرفی تان داشته باشید. به عنوان مثال، 
به جای اینکه یک بشقاب،  یک پیش دستی و یک پیاله را 
برای خوردن غذا، ساالد و ماست در نظر بگیرید، بهتر 
است فقط از یک بشقاب متوسط استفاده کنید و در 
همان ابتدا نیمی از بشقاب را با سبزی ها یا صیفی های 
مختلف پر کنید. نیمه دیگر بشقاب باید به دو قسمت 
کربوهیدرات های  به  آن  نصف  فقط  و  شود  تقسیم 
نشاسته ای مانند نان، پاستا یا برنج اختصاص پیدا کند. 
قسمت باقی مانده بعدی هم می تواند با گوشت کم چرب 

یا حبوبات پر شود. 

2. میوه و سبزی بیشتری مصرف کنید 
میوه ها و سبزی ها به عنوان بهترین منبع برای دریافت 
برای حفظ سالمت  امالح، کلید اصلی  ویتامین ها و 
انواع  مداوم  و  منظم  مصرف  هستند.  عروقی  قلبی- 
میوه ، سبزی و صیفی تازه در طول روز هم باعث تنظیم 
دریافت کالری و پیشگیری از اضافه وزن می شود و هم 
با کاهش التهاب در بدن باعث افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن و همچنین حفظ سالمت ارگان های حیاتی 
مانند قلب و مغز می شود. از طرف دیگر، مصرف منظم 
و مداوم میوه، صیفی و سبزی کافی به دلیل رساندن 
فیبر کافی به بدن باعث کنترل فشار، چربی و قندخون 
در طول روز خواهد شد. همین ویژگی می تواند زمینه 

ابتال به بیماری های قلبی را از بین ببرد. 

3. غالت کامل بخورید 
منبعی  سبوس دار،  یا  کامل  غالت 

فیبرهای  دریافت  برای  ارزشمند 
نقشی  می توانند  و  هستند  غذایی 
و  فشارخون  کنترل  در  کلیدی 
حفظ سالمت سیستم قلبی- عروقی 
برعهده داشته باشند. زمانی که شما 
جایگزین  را  سبوس دار  غالت 
غالت آرد سفید می کنید، پیام حس 

سیری را برای مدت طوالنی تری به 
مغز می رسانید و همین مساله می تواند 

جلوی پرخوری و اضافه وزن ناشی از آن 
را بگیرد و درنهایت به حفظ سالمت قلب 

شما کمک کند. از مهم ترین غالت کاملی که می توانند 
در رژیم روزانه جا بگیرند، می توان به کینوا، جو،  نان 
سبوس دار، جو دوسر، برنج قهوه ای و انواع پاستای 

قهوه ای اشاره کرد. 

4. مصرف چربی های ناسالم را محدود کنید 
یکی دیگر از توصیه های متخصصان مایوکلینیک برای 
کردن  محدود  قلبی-عروقی،  سیستم  سالمت  حفظ 
مصرف چربی های ناسالم مانند چربی های ترانس و 

چربی های اشباع است. 
در علوم تغذیه معموال چیزی 

به نام ممنوعیت مطلق وجود ندارد و اگر افراد تعادل در 
مصرف خوراکی های مختلف را رعایت کنند، می توانند 
از خوراکی های کمتر سالمت مانند چربی های اشباع 

هم به مقدار محدود استفاده کنند. 
به عبارت ساده تر، برای حفظ سالمت قلب الزم نیست 
مصرف چربی های ناسالم کامال ممنوع شود تا بدن نسبت 
ایجاد محدودیت  بلکه  پیدا کند  آنها ولع  به خوردن 
مناسب و محدود کردن مصرف آنها به ماهی یک تا 
دو مرتبه کنار رعایت سایر الگوهای تغذیه ای می تواند 

کارآمد باشد. 
چربی های اشباع، همان چربی های حیوانی هستند که در 
انواع گوشت ها، لبنیات پرچرب و محصوالت حیوانی 
یافت می شوند. این چربی ها می توانند حدود 11 تا 13 
گرم در طول روز دریافت شوند و حدود 5 تا 6 درصد 
کالری روزانه بدن را تامین کنند. کنار چربی های اشباع، 
چربی های ترانس هم جزو چربی های ناسالم محسوب 
می شوند که به  باور متخصصان مایوکلینیک باید به طور 

کلی از برنامه غذایی حذف شوند. 
چربی های ترانس در روغن های گیاهی جامد وجود 
دارند و در صنایع غذایی برای تولید انواع کیک، کلوچه، 

بیسکویت و... مورد استفاده قرار می گیرند. 
بهترین چربی ها برای حفظ سالمت سیستم قلبی- عروقی 

شامل روغن زیتون، کانوال، آفتابگردان، انواع مغزها، 
بذر کتان و آووکادو هستند. 

5. مصرف سدیم را کاهش دهید 
زمانی که میزان دریافت سدیم از طریق مواد غذایی در 
بدن باال می رود، فشارخون هم افزایش پیدا می کند و همین 
افزایش فشارخون می تواند زمینه ابتال به بیماری های قلبی 
و افزایش التهاب در بدن را فراهم کند. براساس گزارشات 
انجمن قلب آمریکا، هر فرد بزرگسال سالم مجاز به دریافت 
2300 میلی گرم سدیم در طول روز است که تقریبا برابر 
است با یک قاشق چای خوری نمک. اگر به این نکته توجه 
داشته باشید که تمامی نان ها، سس ها، محصوالت غذایی 
آماده و انواع غذاهای کنسروی حجم باالیی از نمک را 
در خود جا داده اند، می بینید که تقریبا جای چندانی برای 
افزودن نمک اضافی به غذاها باقی نمی ماند. بنابراین، 
متخصصان مایوکلینیک به تمامی خانواده ها، مخصوصا 
فردی که مسوول آشپزی در خانه است، توصیه می کنند  
به جای طعم دهی به غذا با استفاده از نمک، حتما از انواع 
گیاهان معطر، ادویه ها، آبلیموی تازه، سس سویا، سرکه 
بالزامیک، آبغوره یا آب نارنج کمک بگیرند و تا جایی 
که می توانند دور استفاده از محصوالت غذایی آماده و 

نیمه آماده را به دلیل داشتن نمک فراوان خط بکشند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

میوه ها و سبزی ها به عنوان بهترین منبع برای 
دریافت ویتامین ها و امالح، کلید اصلی برای 
حفظ سالمت قلب و عروقی هستند. مصرف 

منظم و مداوم انواع میوه ، سبزی و صیفی تازه 
در طول روز هم باعث تنظیم دریافت کالری و 

پیشگیری از اضافه وزن می شود و هم با کاهش 
التهاب در بدن باعث افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن و همچنین حفظ سالمت ارگان های 

حیاتی مانند قلب و مغز می شود

همه ما دوست داریم طول عمر زیاد همراه با 
سالمت داشته باشیم. یکی از بیماری های قرن 
درگیر  را  جهان  جوامع  از  بسیاری  که  حاضر 
خود کرده، بیماری های قلبی ـ عروقی است. گاهی 
اوقات هیجانات روانی مانند اضطراب، استرس، 
خشم و عصبانیت ناگهانی می تواند زمینه بروز 
مشکالت قلبی را فراهم کند. از این رو، در اولین 
قدم برای حفظ سالمت قلب توصیه می شود که 
از قرار دادن خود در موقعیت های استرس زا یا 
اضطراب آور خودداری کنید و اگر فرد استرسی یا 
نسبتا تندخویی هستید، همیشه مقداری از گیاهان 
یا عرق های خوشبو را همراه خود داشته باشید زیرا 
بوییدن آنها در موقعیت های ناخوشایند می تواند 
باعث ایجاد آرامش و حفظ سالمت قلب و روان 
شما شود. مهم ترین گیاهان معطری که بوییدنشان 
باعث کاهش استرس و تنظیم ضربان قلب در 
شرایط عصبانیت یا ناراحتی می شود، شامل گل 
سرخ، شکوفه سیب، میوه سیب، شکوفه سنجد، 
میوه به، شکوفه بید یا بیدمشک، مشک، گالب 

و تخم گشنیز هستند. 
صرف نظر از بحث بوهای خوشایند برای حفظ 
سالمت روان و قلب، بهتر است بدانید از منظر 
از  بعضی  منظم  و  روزانه  مصرف  سنتی  طب 
میوه ها باعث تقویت قلب و حفظ سالمت این 
ارگان حیاتی می شود. مهم ترین این میوه ها شامل 
به، نارنج، سیب، لیمو، گالبی و بالنگ هستند. 
از منظر طب مدرن هم ثابت شده مصرف منظم 
و روزانه این میوه ها از طریق کاهش چربی بد 
خون باعث پیشگیری از ابتال به گرفتگی عروق 
و کلسترول خون می شود که هر دو این موارد 
نهایتا می توانند به کاهش استرس اکسیداتیو در 

بدن و حفظ سالمت قلب کمک کنند. 

از منظر طب سنتی مانند طب مدرن، مصرف 
غذایی  وعده های  در  تازه  سبزیجات  روزانه 
تنظیم فشار، قند و  از طریق  مختلف می تواند 
چربی خون به حفظ سالمت قلب کمک کند. هر 
چقدر که سبزی ها عطر بیشتری داشته باشند، 
موثرتر  قلب هم  نشاط و سالمت  برای حفظ 
هستند. بنابراین، سعی کنید  سبزی هایی مانند 
نعناع، ریحان و گشنیز را همیشه میان سبد سبزی 

خوردن تان داشته باشید. 
از منظر طب سنتی گوشت های سبک که هضم 
با  افرادی  برای  دارند،  هم  آسانی  و  سریع 
بیماری های قلبی مناسب تر هستند. مثال جوجه 
مرغ، گوشت کبک، گوشت بلدرچین و گوشت 
ماهی کنار گوشت پرندگان مختلف، همگی جزو 
گوشت های مناسب تر برای بیماران قلبی و افرادی 
هستند که به حفظ سالمت قلب خودشان اهمیت 
می دهند. این گوشت ها به دلیل چربی کمتری که 
هضم  سریع تر  دارند،  قرمز  گوشت  به  نسبت 
می شوند و با احتمال کمتری خطر بروز فشارخون 
یا چربی خون را فراهم می کنند. به همین دلیل 
هم مصرف آنها بیشتر از گوشت های قرمز به 

بیماران قلبی توصیه می شود.

سیب، به و نارنج بخورید!

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
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 6. پروتئین های کم چرب را انتخاب کنید 
سیستم  به  هم  زمان  به مرور  شما  بدانید  است  بهتر  دارید،  عادت  پرچرب  لبنیات  و  پرچرب  به مصرف گوشت های  اگر 
قلبی ـ عروقی آسیب می رسانید و هم با افزایش التهاب در بدن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بیماری زا 
مانند کووید-19 می شوید. گوشت ها و لبنیات پرچرب، حجم باالیی از چربی های اشباع را در خود جا داده اند و به مرور 
زمان می توانند با افزایش کلسترول خون، زمینه ابتال به بیماری های قلبی را فراهم کنند. از این رو، توصیه می شود قبل از 
طبخ گوشت قرمز حتما تمامی چربی های قابل مشاهده را جدا کنید و قبل از طبخ گوشت های پرندگان )و مرغ( هم حتما 
پوست آنها را جدا کنید. بهتر است میان لبنیات هم انواع کم چرب را انتخاب کنید و برای دریافت پروتئین مورد نیاز بدن 
گاهی به جای گوشت ها سراغ منابع گیاهی پروتئینی مانند غالت یا حبوبات بروید. میان گوشت های مختلف، گوشت ماهی های 

چرب به دلیل داشتن امگا3 فراوان بهترین گزینه برای حفظ سالمت قلب محسوب می شود.


