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Therapeutic feeding and heart diseases 

 إلى ويقع اليد، قبضة بحجم عضلي عضو وهو ،الدم في الجسم  مضخة هو القلب

 .الصدر مركز من قليال اليسار

 عدم ضمان هو الفصل هذا من الهدف. واأليسر األيمن جانبين، إلى القلب ينقسم

 من الخالي الدم. األكسجين من الخالي الدم مع باألكسجين الغني الدم اختالط

 .الجسم في يجري أن بعد القلب إلى يعود اللون، أزرق هو األكسجين

 الدم يستقبل إنه. األيمن والبطين األيَمن األَُذين من يتكون القلب من األيَمن الجانب

 ..  الرئوية الشرايين عبر إليهما، ويضّخه الرئتين من

 ويصبح لذلك نتيجة لونه فيتغير الجديد، باألكسجين وتجددانه الدم تنعشان لرئتانا

 األيسر الجانب إلى( األيمن الجانب من) هنا من باألكسجين الغني الدم يعبر. أحمر

 هناك ومن. األيسر والبطين األيسر األذين من اآلخر، هو يتألف، الذي القلب، من

 لتزويد األورطي، الشريان عبر الجسم، إلى الدم ضخ يتم( األيسر الجانب من)

 .  المختلفة المغّذية والمواد باألكسجين الجسم أنسجة مختلف

 تعمل جميعها. صحيح بشكل الدم تدفق عن مسؤولة القلب في األربعة الصمامات

 ُيضغط عندما وفقط واحد اتجاه في فقط تفتح فالصمامات. سياج في بوابات مثل

 أو القلب، نبضات من واحدة نبضة كل في واحدة مرة وُيغلق ُيفتح صمام كل. عليها

 .الراحة وقت في تقريبا، ثانية، كل في واحدة مرة

 



 :اثنتان حالتان للقلب

 فيضخان واأليسر، األيمن البطينان، ينقبض الحالة هذه في(: Systolic) انقباضّية

 األيمن البطين. الجسم أعضاء وبقية الرئتين إلى عبرهاو الدموية األوعية إلى الدم

 .بقليل األيسر البطين قبل ينقبض

 بالدم فيمتلئان واأليسر األيمن البطينان( يرتخي) يتمدد(: Diastolic) انبساطّية

 .جديد من الدورة تبدأ ثم ومن. واأليسر األيمن األُذينين من القادم

 : دور االغذية في صحة القلب

 من يزيد قد األطعمة بعض تناول بأن دراية على تكون قد أنك من الرغم على

. الغذائية عاداتك تغيير الصعب من يكون ما فغاليا   القلب، بأمراض اإلصابة مخاطر

 تقليلها، يجب التي واألطعمة منها اإلكثار ينبغي التي األطعمة معرفة بمجرد

 .القلب لصحة مفيد غذائي نظام اتباع نحو طريقك في بذلك فستصبح

 طعامك كمية في تحكم. 1

 حرارية سعرات تناولهو  باالمتالء اإلحساس حتى الطعام أكلعليك معرفة أنه 

 . بكثير جسمك يحتاج مما أكبر

 الطعام حصة حجم في للتحكم التالية البسيطة النصائح اتباع يساعدك أن يمكن لذلك،

 :خصرك ومحيط قلبك على والحفاظ الغذائي، نظامك مالمح تحديد على المتناولة

 الغذائية الحصص في التحكم في للمساعدة صغيرة أوعية أو أطباق ا استخدم -

 .تتناولها التي

 بالعناصر والغنية الحرارية السعرات منخفضة األطعمة تناول من أكِثر -

 والخضراوات الفواكه مثل الغذائية،

 مثل بالصوديوم، والغنية الحرارية السعرات عالية األطعمة تناول من قلِّل -

 .السريعة وأ الُمصنَّعة أو الغذائية العناصر فقيرة األطعمة

 



 

 والفاكهة الخضروات من المزيد تناول. 2

 منخفضة أنها كما. والمعادن للفيتامينات جيدة مصادر والفاكهة الخضراوات

 مثل والفاكهة، الخضراوات تحتوي. الغذائية باأللياف وغنية الحرارية السعرات

 اإلصابة من تقي أن الممكن من مواد على النباتية، األطعمة أو األخرى النباتات

 في يساعد قد والخضراوات الفواكه من المزيد فتناول. الوعائي القلبي بالمرض

 واألجبان اللحوم مثل مرتفعة حرارية سعرات على تحتوي التي األطعمة من التقليل

 .الخفيفة الوجبات وأطعمة

 

 الكاملة الحبوب اختيار. 3

 تسهم التي األخرى الغذائية والعناصر لأللياف جيدة مصادر الكاملة الحبوب تمثل

 نظام في الكاملة الحبوب كمية زيادة ويمكنك. القلب وصحة الدم ضغط تنظيم في

 ُخض أو. المنخولة الحبوب لمنتجات بسيطة بدائل طريق عن للقلب صحي غذائي

ب المغامرة ا وجرِّ  .الشعير أو الكينوا حبوب مثل جديدة، كاملة حبوب 

 

 



 الصحية غير الدهون من الحد. 4

 لتقليل مهمة خطوة تتناولها التي المتحولة والدهون المشبعة الدهون مقدار تقليل إن

. التاجية الشرايين بمرض اإلصابة خطر وتقليل لديك الدم في الكوليسترول مستوى

 في اللويحات تراكم إلى الدم في الكوليسترول مستوى ارتفاع يؤدي أن ويمكن

 اإلصابة خطر من يزيد أن يمكن الذي الشرايين، بتصلب يسمى ما وهو الشرايين،

 .الدماغية والسكتات القلبية بالنوبات

 

 التي الدهون مقدار تحديد بشأن التوجيهية المبادئ هذه األمريكية القلب جمعية تقدم

 :للقلب لصحة مفيد غذائي نظام في تضمينها يجب

.  اليومية الحرارية السعرات إجمالي من المائة في 6 من أقل / المشبعة الدهون

ا 13 إلى 11 من حوالي ُتمثل بحيث*   حراري سعر 2000 تناول حال في غرام 

ا  .يومي 

 تجنبها / المتحولة الدهون

 

 

 

 



 :المتحولة والدهون المشبعة الدهون لتقليل بسيطة طرق هناك

 على تحتوي التي الدهن خفيفة اللحوم اختيار أو اللحم من الدهون إزالة -

 .المئة في 10 من أقل بنسبة دهون

 .الطعام تقديم أو الطهي عند والسمن الزبدة من أقل كمية استخدام -

 على. القلب لصحة مفيد غذائي نظام التباع اإلمكان قدر الدسم قليلة بدائل استخدام

 الطماطم معجون المخبوزة البطاطا من العلوي الجزء على ضع المثال، سبيل

 الفاكهة شرائح استخدم أو الزبدة، من بدال   الدسم قليل اللبن أو الصوديوم منخفض

 .السمن من بدال   الخبز على للدهن القابلة السكر منخفضة الفاكهة منتجات أو الكاملة

 أو الزيتون زيت مثل المشبعة، غير األحادية الدهون اختر الدهون، استخدام عند

ا ُتعد كما. الكانوال زيت  بعض في الموجودة المشبعة، غير المتعددة الدهون أيض 

ا والبذور والمكسرات، واألفوكادو، األسماك، أنواع ا خيار   مفيد غذائي لنظام جيد 

 . القلب لصحة

 الدسم قليلة البروتين مصادر اختر. 5

 والبيض الدسم، قليلة الحليب ومشتقات واألسماك، والدواجن الدهن، خفيف اللحم ُيعد

 مثل الدهون، منخفضة الخيارات تناول على فاحرص. البروتين مصادر أفضل من

 منزوع والحليب المقلي، الدجاج أقراص من بدال   الجلد منزوعة الدجاج صدور

 .الدسم كامل الحليب من بدال   الدسم

 



ا بديال   السمك ُيعد كما  باألحماض غنية األسماك أنواع بعض. الدهن عالية للحوم جيد 

 الدهون عليها ُيطلق التي الدم في الدهون مستوى من تقلل قد مما ،3 اأوميغ الدهنية

 الباردة، المياه أسماك في 3 أوميغا الدهنية األحماض كميات أعلى وستجد. الثالثية

 بذور: األحماض بتلك الغنية األخرى المصادر ومن. والماكريل السلمون سمك مثل

 .الكانوال وزيت الصويا، وفول والجوز، الكتان،

 األغذية في( الصوديوم) األمالح تقليل. 6

 وهو الدم، ضغط بارتفاع اإلصابة إلى األمالح تناول في اإلفراط يؤدي أن يمكن

 األمالح تناول من الحد يعد لذا،. القلب بأمراض المرتبطة الخطر عوامل أحد

ا( الصوديوم) ا جزء   جمعية وتوصي. القلب لصحة مفيد غذائي نظام أي من أساسي 

 :يلي بما األمريكية القلب

 في الصوديوم من( ملجم) ملليجرام 1500 عن يزيد ما األصحاء البالغون يتناول ال

 (الملح من صغيرة ملعقة حوالي) اليوم

 أثناء أو الطاولة، على تناوله عند الطعام إلى تضيفها التي الملح كمية تقليل أن ورغم

 مصدره يكون أمالح من تتناوله ما معظم أن إال بها، بأس ال أولى خطوة يعد الطهي

 . المجمدة العشاء ووجبات والمخبوزات األحسية مثل المصنعة أو المعلبة األطعمة

 الجاهزة، والوجبات المعلبة األحسية شراء طريق عن الراحة في ترغب كنت إذا أما

 من واحذر. الصوديوم منخفضة أو أمالح على تحتوي ال التي تلك عن فابحث

 ملح من بدال   البحر بملح ُتملَّح حيث الصوديوم منخفضة أنها تدعي التي األطعمة

 .العادي للملح الغذائية القيمة نفس له البحر ملح — العادي الطعام

 

 إذ. بعناية التوابل اختيار وهي تتناولها التي الملح كمية لتقليل أخرى طريقة وهناك

 لطعامك نكهة إضافة يمكنك كما الصوديوم، منخفضة التوابل من أنواع عدة تتوفر

 .الصوديوم من أقل نسب على تحتوي التي الملح بدائل باستخدام

 رهااختيا ُيفضلاالغذية البديلة التي 

 ووجبات المعلبة األحسية ، الملح من الخالية التوابل خلطات،  والبهارات األعشاب

 أنواع بعض،  األمالح منخفضة أو أمالح على تحتوي ال التي الجاهزة الطعام

 منخفض والكاتشب األمالح منخفضة الصويا صلصة مثل األمالح، منخفضة التوابل

  األمالح



 االغذية التي يجب اجتنابها :

 . المجمدة العشاء وجبات مثل الجاهزة، واألطعمة المعلبة األحسية الطعام ملح

،  الصويا وصلصة والمايونيز، الكاتشب، مثل التوابل بعض الطماطم عصير

 المطاعم وجبات

 يومية طعام قوائم اصنع: ُمسبقة خطة ضع. 7

 القلب، لصحة المفيد الغذائي نظامك في منها اإلكثار يجب التي األطعمة تعرف أنت

 .خطتك لتنفيذ المناسب الوقت هو فهذا لذا. منها اإلقالل يجب التي وتلك

 اختيار عند. أعاله المدرجة الست اإلستراتيجيات باتباع اليومية باألطعمة قوائم أعدّ 

 والحبوب والفاكهة الخضراوات على ركِّز خفيفة، ووجبة أساسية وجبة لكل األطعمة

 األطعمة من وقلل الصحية، والدهون الدهن خفيف البروتين مصادر اختر. الكاملة

ع الغذائية، الحصص أحجام راقب. المالحة  قائمة في تختارها التي العناصر ونوِّ

 .الطعام

 تقليدية غير وجبة بتناول آلخر وقت من لنفسك اسمح. 8

 رقائق من حفنة أو حلوى قطعة تؤثر فلن. واآلخر الحين بين نفسك تشتهيه ما تناَول

 عن للتخلي ذريعة ذلك تجعل ال ولكن. للقلب الصحي الغذائي نظامك على البطاطس

، الطعام تناول في المفرط التساهل كان إذا. الصحي الطعام لتناول خطتك  استثناء 

 الحرص هو واألهم. الطويل المدى على األمور ستوازن أنك من فتأكد قاعدة ، وليس

 .الوقت طوال الصحية األطعمة تناول على

 



 

 القلب أمراض من الوقاية

افظة على صحة حلرئيسية التي تضمن بتغييرها المهنالك عدد من االنماط الحياتية ا

 القلب والوقاية من امراض القلب الشائعة ومن هذه التغييرات :

 التدخين عن اإلقالع -

 والسكري والكولسترول الدم ضغط من طبيعية مستويات على الحفاظ -

 البدني النشاط ممارسة على الحرص -

 صحي غذائي نظام على الحرص -

 صحي وزن على الحفاظ -

 عليه والسيطرة التوتر مستوى خفض -

 

 

 

 المصادر

Godfrey Getz and Catherine Reardon (2007-10-22), "Nutrition and 

Cardiovascular Disease.  ahajournals,  

Alice Ravera, Valentina Carubelli and Edoardo Sciatti (2016). "Nutrition 

and Cardiovascular Disease: Finding the Perfect Recipe for 

Cardiovascular Health" 

The DASH Diet to lower high blood pressure (2019) . heartandstroke. 

Sacks FM, et al. Dietary fats and cardiovascular disease. (2017) .  A 

presidential advisory from the American Heart Association. Circulation.. 


