
  قلبی بیماران در غذایی رژیم

 

 درد قبیل از مشکالتی صورت به قلبی کرونربیماری 

 می بروز(  قلبی حمله)  انفارکتوس و ینیژآن های

 شود می قلبی بیماری بروز سبب که آنچه کند

 در ها پالک یا چربی های رسوب تدریجی تشکیل

 رسوبها این باشدمی  ها سرخرگ  دیواره داخلی الیه

 پدیده این که شودمی خون عبور کردن محدود سبب

( آترواسکلروز) رگها شدن سخت یا شرایین تصلب را

 نامند می

 اما ندارد وجود واضحی عالمت هیچ بیماریاین در 

 آنقدر ها سرخرگ به آسیب که است هنگامی تا این

 و شده محدود قلب به خون جریان که شود جدی

 سرخرگ یک کامل شدن مسدود شود درد بروز سبب

ناگهانی و  قلبی حمله به منجر قلب به رسان خون

 از پیشگیری جهت متداول های روش شودمی کشنده

 رژیم دریافت ،خون فشار کاهش شامل شرایین تصلب

 سیگار ترک و اضافی وزن کاهش چربی کم غذایی

 کلسترول کاهش جهت نیز افراد برخی به باشد می

 که دهد می نشان تحقیقات شودمی داده دارو خون

 و بیماری قلبی غذایی رژیم  میان مستقیمی ارتباط

 توانمی سالم غذایی رژیم یک دریافت با و دارد وجود

  کرد حفظ را خون گردش دستگاه و قلب سالمتی

 

 

  هستند مفید قلب برای غذاهایی چه

 بروکلی ،بروکسل کلم، کلم گل ،قرمز برگ ، کلمکلم

 سبز، نخود لوبیا مارچوبه، اسفناج، ،چغندر ،شلغم

 و خشک نخود بلبلی، چشم لوبیا قرمز، لوبیا سبز،

 خصوصاً ب گروه های ویتامین دارای مخمر عصاره

 دادند نشان متعددی تحقیقات هستند فولیک اسید

 غذایی مواد در طبیعی طور به که یفولیک اسید که

 در ای ماده کاهش سبب تواند می شود می یافت

 از ترتیب این به و شود هموسیستئین نام به خون

  کند پیشگیری شرایین تصلب به ابتال

 مستقیما ماده این که هستند باور این بر دانشمندان 

 تشکیل سبب و رساند می آسیب ها رگ دیواره به

 تخمین زده شده است که میشود چربی های رسوب

 ۰۱۱ میزان به فولیک اسید روزانه دریافت افزایش

 هایبیماری با مرتبط مرگ کاهش سبب میکروگرم

 زنان در درصد ۵ و مردان در درصد ۷ میزان به قلبی



 برای هفته در بار سه حداقل ماهی مصرف شود می

 همچنین و قلبی بیماری سابقه دارای که افرادی

 بیماری این به ابتال از پیشگیری به مایل که افرادی

  شودمی توصیه هستند

 محلول فیبر از غنی گالبی و سیب ،حبوبات،سر جودو

 کمک خون کلسترول سطوح کاهش با که هستند

 کلسترول افزایش دارد مشابهی اثر سیر نیزکندمی

 از یکی (بد کلسترول )ال دی لا خصوص به خون

 .است شرایین تصلب بروز در عمده خطر عوامل

 ال دی ال کاهش به غذاهایی نینچ منظم مصرف

 دانه و مغزها ،کانوال روغن ،زیتون روغن کندمی کمک

 هستند موفا نام به چرب اسیدهای از نوعی حاوی ها

  کنندمی کمک ال دی ال سطح کاهش به که

 

 

 کنیم پرهیز باید ازغذاهایی

 کره و یپرچرب لبنیات ،آن هایفرآورده و گوشت 

 سطح افزایش باعث که هستند چربی نوعی از غنی

 باید را غذاها این مصرف شودمی خون در ال دیال  

 بیسکوییت و کیک مصرف همچنین رساند حداقل به

 افزایش سبب ها آن در رفته کار به چربی نوع علت به

 های سوپ و غذاها انواع شود می ال دیال  سطح

 از بیرون غذاهای  شده کنسرو یا و مصرف آماده

 سود نمک های گوشت و کالباس و سوسیس منزل

 و آن های فرآورده و گوشت کلی طور به و شده

 کلراید سدیم نمک از سرشار شور تنقالت همچنین

 هستند

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

یی رد بیماران قلبی  رژیم غذا
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 گرد آورنده و تنظیم : حمیرا صالحی

 تایید کننده : دکتر محمد عبدالعظیمی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


