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 دهیم؟ کاهش را قلبی هایبیماری به ابتال خطر چطور

 

 

 عوامل برخی کنترل. هستند جهان در ومیرمرگ علل ترینشایع از یکی قلبی هایبیماری

 خانوادگی یسابقه و جنسیت سن، جمله از قلبی هایبیماری به ابتال خطر یدهندهافزایش

. ردک کنترل پیشگیرانه اقدامات رعایت با را خطرزا عوامل از بخشی توانمی اما نیست، ممکن

 هب عموما دارند، نقش قلبی هایبیماری به ابتال خطر کاهش در که ایپیشگیرانه اقدامات

 آشنا راهکارهایی با مقاله این یادامه در. شوندمی مربوط رفتاری هایعادت و زندگی سبک

 فرد خود توسط و شوندمی قلبی هایبیماری به ابتال خطر کاهش موجب که شد خواهید

 .هستند پذیرانجام

 

 ممنوع اکیدا دخانیات مصرف .1

 به ابتال خطر یدهندهافزایش عوامل ترینمهم از یکی سیگار، جمله از دخانیات مصرف

 آسیب خونی هایرگ و قلب به تنباکو در موجود شیمیایی مواد. است قلبی هایبیماری

 تَصَلُّب نتیجه، در و خونی هایرگ داخل در هاپالک تجمع موجب مواد این. رسانندمی

 حمالت بروز ساززمینه خود که شوندمی عروق گرفتگی همان یا (atherosclerosis) شرایین

 .است قلبی

 

 این. شودمی خون اکسیژن از مقداری جایگزین سیگار، دود در موجود مونواُکسید کربن

 تأمین منظور به قلب که چرا انجامد،می قلب ضربان و خون فشار افزایش به جایگزینی

 کتهس و قلبی حمالت بروز خطر همچنین،. شد خواهد متحمل را بیشتری فشار کافی، اکسیژن

 ایغیرسیگاری زنان با مقایسه در کنندمی مصرف ضدبارداری قرص که ایسیگاری زنان در

 ود هر ضدبارداری قرص و سیگار زیرا است، بیشتر کنند،نمی مصرف ضدبارداری قرص که

 .شوندمی خون شدن لخته خطر افزایش موجب
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 خانیاتد از کلی به است الزم بمانید، امان در قلبی هایبیماری به ابتال از دارید قصد چنانچه

 تریبیش خطر معرض در را خودتان بکشید، سیگار بیشتر چه هر که نیست شکی. کنید دوری

 دوم دست دود و نیکوتینکم و کمتر قطران با سیگار دود، بدون تنباکوی. دهیدمی قرار

 دنِکشی سیگار حتی. هستند خطرزا نیز( کنندمی استنشاق هاسیگاری اطرافیان که دودی)

 .است نابخشودنی ها،مهمانی و مجالس در فقط مثال خاص، هایموقعیت در تفریحی

 

 هایبیماری به ابتال خطر از سیگار، ترک از پس کوتاهی مدت در که باشند مطمئن هاسیگاری

 رونریک عروق بیماری به ابتال خطر سیگار، ترک از پس سال یک فقط. شد خواهد کاسته قلبی

 خطر سیگار، ترک از پس سال 51 بدانید است جالب. یابدمی کاهش توجهی قابل طرز به قلب

 وقتیچه که شودمی فردی برابر تقریبا بوده سیگاری قبال که فردی در بیماری این به ابتال

 دتم چه یا کشیدمی سیگار نخ چند روزی کندنمی فرقی. است نزده سیگار به لب عمرش در

 مندبهره دخانیات بدون زندگی فواید از سیگار ترک محض به صورت هر در اید،بوده سیگاری

 .شد خواهید

 هفته روزهای اغلب در ورزش دقیقه 30 .2

 فعالیت تأثیر. شودمی قلبی هایبیماری به ابتال خطر کاهش موجب روزانه منظم ورزش

 راههم آلایده وزن حفظ نظیر زندگی سبک هایشاخصه دیگر با چنانچه سالمتی روی جسمانی

 مکک وزن کاهش به اینکه بر عالوه جسمانی فعالیت. بود خواهد ترالعادهفوق مراتب به شود،

 باال، خون فشار جمله از قلبی هایبیماری ساززمینه هایبیماری به ابتال خطر کاهش در کند،می

 .است مؤثر نیز دیابت و باال کلسترول

 مالیم هوازی فعالیت دقیقه 511 به آمریکا یمتحده ایاالت انسانی خدمات و بهداشت وزارت

. است کرده توصیه دو هر از ترکیبی یا هفته در سنگین هوازی فعالیت دقیقه 51 هفته، در

 هب توانیدمی هفته، روزهای اغلب در ترجیحا تند، رویپیاده مثال مالیم، ورزش دقیقه 01 با

 تریبیش سالمتی فواید از دارید تمایل چنانچه. کنید عمل هفته در شده توصیه ورزش مقدار

 سنگین هوازی ورزش دقیقه 511 یا مالیم هوازی ورزش دقیقه 011 ایهفته شوید، مندبهره

 .دکنی کار قدرتی ورزشی تمرینات هفته، در بار سه تا دو است مطلوب همچنین. دهید انجام
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 و نشوید ناامید هم باز کنید، ورزش شده توصیه مقدار به توانیدنمی دلیلی هر به اگر اما

 از کمتر ورزش که باشید مطمئن و کم، اگر حتی کنید، ورزش دارید را امکانش که هرقدر

 01 کهاین جای به توانیدمی البته،. بود خواهد مفید قلب سالمت برای نیز شده توصیه مقدار

 هفته، روزهای اغلب در و کرده تقسیم قسمت سه به را دقیقه 01 این کنید، ورزش دقیقه

 در شودمی گفته که قلب سالمت مقدار همان از تا کنید ورزش ایدقیقه 51 یوعده سه

 .شوید برخوردار آمد، خواهد دست به شده توصیه مقدار به ورزش ینتیجه

 

 مجموع به نیز هاپله از رفتن پایین و باال و داریخانه باغبانی، نظیر هاییفعالیت که نرود یادتان

 و ورزش مدت طول ورزشی، تمرینات سختی چنانچه. کنندمی اضافه تانیروزانه هایفعالیت

 کردن ورزش از بیشتری فواید دهید، افزایش کنید،می ورزش هفته در که را دفعاتی تعداد

 .شد خواهد تاننصیب

 

 سالم یتغذیه .3

 یکاهنده غذایی رژیم. شودمی قلبی هایبیماری به ابتال خطر کاهش موجب سالم یتغذیه

 برای مفید هاییمرژ جمله از ایمدیترانه غذایی رژیم و ،(DASH) دَش به موسوم خون، فشار

 .روندمی شمار به قلب سالمت

 

 اتلبنی لوبیا، مصرف. کنندمی کمک قلب سالمت حفظ به کامل غالت و سبزیجات ها،میوه

 مصرف از است الزم اما. شودمی توصیه نیز ماهی و چربکم گوشت چربی، بدون یا چربکم

. دارد ضرورت هاچربی برخی مصرف کاهش همچنین،. کنید پرهیز شکر و نمک یرویهبی

 یهاچربی ای،چندحلقه غیراشباع هایچربی اشباع، هایچربی از عبارتند چربی مختلف انواع

 و اشباع هایچربی مصرف کنید سعی میان، این از. ترانس هایچربی و ایحلقهتک غیراشباع

 درصد 6 تا 1 روزانه کالری در اشباع هایچربی مجاز مقدار. برسانید حداقل به را ترانس

 .کنید حذف خود غذایی رژیم از کل طور به را ترانس هایچربی شودمی توصیه اما است،
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 :از عبارتند اشباع هایچربی حاوی غذایی مواد ترینمهم

 

 قرمز گوشت

 پرچرب لبنی هایفرآورده

 پالم و نارگیل روغن

 :از عبارتند نیز ترانس هایچربی حاوی غذایی مواد ترینمهم

 

 شده سرخ حاضری غذاهای

 (پیراشکی مثل آرد یپایه بر هایفرآورده) نانوایی هایفرآورده

 (پفک مثل) ایکارخانه هایاسنک

 مارگارین

 کلوچه و چیپس ،(نمکی تُرد بیسکویت) کِراکِر

 «دهش هیدروژنه حدی تا» به شده بندیبسته خوراکیِ محصوالتِ ترکیباتِ قسمت در چنانچه

 هایچربی حاوی بندیبسته داخل خوراکی که بدانید کردید، برخورد «شده هیدروژنه» یا

 .است ترانس

 سالمِ هایچربی. کنید خالی هاچربی انواع تمامی از را خود غذایی رژیم که نیست نیازی اما

 کاهش موجب زیتون روغن و زیتون مغزها، آووکادو، نظیر گیاهی یپایه با منابعِ از برگرفته

 .شوندمی قلب سالمت بهبود نتیجه، در و مضر کلسترول

 به سبزیجات و میوه مصرف. کنید مصرف سبزیجات و میوه واحد 51 تا 1 روزانه است مطلوب

 خون، شارف تنظیم به بلکه است، مؤثر قلبی هایبیماری از پیشگیری در تنها نه کافی یاندازه

 دو زا بیشتر یا دو مصرف سبزیجات، و میوه بر عالوه. کندمی کمک نیز دیابت و کلسترول

 .شودمی قلبی هایبیماری به ابتال خطر کاهش موجب هفته در تُن یا سالمون ماهی واحد
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 آلایده وزن .4

 رد چاقی. دهدمی افزایش را قلبی هایبیماری به ابتال خطر میانسالی در ویژه به وزن اضافه

 یابتد و باال کلسترول باال، خون فشار جمله از قلبی هایبیماری ساززمینه هایبیماری بروز

 درمسن. دهدمی افزایش را قلبی هایبیماری به ابتال خطر نیز متابولیک سندرم .دارد نقش

 و باال خون فشار باال، خون قند شکم، دور چاقی قبیل از شرایطی مجموعه به متابولیک

 هب ابتال خطر یدهندهافزایش عوامل ردیف در همگی که شودمی گفته باال گلیسیریدتری

 .دارند قرار قلبی هایبیماری

 

 از توانیدمی دارید، قرار سالمت یمحدوده در وزنی لحاظ به آیا بدانید اینکه برای

 :کنید استفاده (BMI)بدنی یتوده شاخص فرمول

 

 یمحدوده در تانبدن چربی مقدار آیا که دهدمی نشان وزن و قد کردن لحاظ با فرمول این

 کلسترول باال، خون فشار با 51 از بیشتر و 51 بدنی یتوده شاخص. خیر یا دارد قرار سالمت

 یتوده اخصش. شودمی دانسته مرتبط سکته و قلبی هایبیماری به ابتال خطر افزایش نیز و باال

 عضله هک است اینجا مشکل اما است، وزنی سالمت سنجش برای مناسبی نسبتا معیار بدنی

 صشاخ است ممکن دارند، ایعضله بدن که افرادی دلیل همین به و است ترسنگین چربی از

 .ندنیست خطر یمحدوده در سالمتی لحاظ به که حالی در باشند، داشته باالیی بدنی یتوده

 

 تهانباش تانشکم اطراف در اضافه چربی چقدر بدانید توانیدمی نیز کمر دور گیریاندازه با

 :است شده

 .است وزن اضافه ینشانه مترسانتی 51506 از تربزرگ کمرِ دور یاندازه معموال مردان، در

 .است وزن اضافه ینشانه مترسانتی 08.. از تربزرگ کمرِ دور یاندازه معموال زنان، در
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 به وزن کاهش درصد 1 تا 0. بود خواهد تاننفع به اندک وزنِ کاهش حتی که باشید مطمئن

 اما ،کاهدمی دیابت به ابتال خطر از نتیجه در و کرده کمک خون قند و گلیسیریدتری کنترل

 .بود خواهد مؤثر نیز کلسترول و خون فشار کنترل در بیشتر وزنِ کاهش

 

 کافی خواب .5

 بلکه ،بکشید خمیازه را روز تمام مجبورید که است این فقط خوابیکم اثر تنها که نکنید فکر

 مالتح باال، خون فشار چاقی، خطر. زنیدمی آسیب تانسالمتی به خوابیکم با که باشید آگاه

 .است بیشتر خوابند،نمی کافی یاندازه به که افرادی در افسردگی و دیابت قلبی،

 

 بدون و موقع به هاصبح چنانچه. دارند احتیاج شبانه خواب ساعت 8 تا 5 به بزرگساالن اغلب

 یاندازه به یعنی کنید،می سرحالی احساس و شویدمی بیدار خواب از ساعت زنگ به نیاز

 تنظیم (snooze) تکرارشونده حالت روی را شانساعت زنگ که افرادی اما. خوابیدمی کافی

 ربیشت باید هاشب یعنی بکنند، دل رختخواب از توانندمی سختی به هاصبح و کنندمی

 .بخوابند

 

 نتاخواب برای کنید سعی. دهید قرار تانزندگی هایاولویت از ییک را خواب شودمی توصیه

 زمان در صبح روز هر و بخوابید مشخصی ساعت سر هاشب و باشید داشته ریزیبرنامه

 اتاق است بهتر ببرد، تانخواب ترراحت هاشب اینکه برای. شوید بیدار خواب از مشخصی

 .دارید نگه تاریک و ساکت را تانخواب

 

 کنید،می خستگی احساس روز طول در حال این با اما خوابید،می کافی یاندازه به چنانچه

( خواب حین تنفسی یوقفه) انسدادی خواب آپنه به مبادا تا کنید مراجعه پزشک به حتما

 هب و گیرندمی قرار استراحت حالت در گلو عضالت انسدادی، خواب آپنه در. باشید مبتال

 نهآپ عالئم. بکشد نفس موقتا نیست قادر فرد و شودمی مسدود خواب حین هوا راه دفعات،

 :از عبارتند انسدادی خواب
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 بلند صدای با خروپف

 خواب حین زدن نفس نفس

 شب طول در خواب از شدن بیدار بار چندین

 دهان خشکی احساس یا گلودرد سردرد، با شدن بیدار

 یادگیری و حافظه اختالل

 داشته وزن اضافه که صورتی در تانپزشک است ممکن انسدادی خواب آپنه درمان در

 خواب آپنه بهبود منظور به که دیگری درمانی راهکار. کند توصیه وزن کاهش به باشید،

 تنفس مجرای در مثبت مداوم فشار تولید دستگاه از استفاده شود،می تجویز انسدادی

(CPAP) به درمانی راهکار این. نشود مسدود خواب حین هوایی راه شودمی موجب که است 

 .باشد مؤثر خواب آپنه از ناشی قلبیِ هایبیماری به ابتال خطر کاهش در رسدمی نظر

 

 استرس کنترل .6

 که دهندمی بروز خودشان از رفتارهایی شوند،می استرس دچار وقتی افراد برخی

 اما .کشیدن سیگار یا رویهبی خوردن به کنندمی شروع مثال افتد،می خطر به شانسالمتی

 جمله زا دیگری هایروش به را تاناسترس کنید سعی نیفتد، خطر به تانسالمتی اینکه برای

 .کنید کنترل( مدیتیشن) مراقبه یا بخشآرامش ورزشی حرکات جسمانی، فعالیت
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 منظم پزشکی معاینات .7

 

 آسیب خونی هایرگ و قلب به که هستند هاییوضعیت جمله از باال کلسترول و خون فشار

 وقت چند ره بایدمی هستید، مبتال باال کلسترول یا خون فشار به بدانید اینکه برای. زنندمی

 خون شارف که داد تشخیص معالج پزشک چنانچه تا کنید مراجعه پزشک به معاینه برای بار یک

 .دبگیری پیش در را الزم درمانی هایتوصیه است، باالتر مجاز حد از تانکلسترول سطح یا

 

 فرد هر. شودمی آغاز کودکی دوران از معموال خون فشار منظم گیریاندازه: خون فشار

 خون فشار که چرا شود، مطلع خود خون فشار یاندازه از بار یک سال دو هر حداقل بایدمی

 سکته و قلبی هایبیماری خطر یدهندهافزایش عوامل از یکی عنوان به سالگی .5 از باال

 فشار معرض در که ایساله 08 تا .5 بین افراد نیز و سال 01 باالی افراد اما. شودمی دانسته

 همراجع پزشک به خون فشار سطح ارزیابی جهت بار یک سالی است الزم هستند، باال خون

 .است جیوه مترمیلی( 1. روی 551) 1./551 از کمتر مطلوب خون فشار. کنند

 هر شانخون کلسترول سطح سال، .5 باالی افراد که شودمی توصیه معموال: کلسترول سطح

 هایبیماری به ابتال خانوادگی یسابقه دارای که افرادی. شود گیریاندازه بار یک سال پنج

 معاینات که باشد الزم پزشک تشخیص به است ممکن هستند، پایین سنین در قلبی

 .کنند آغاز سالگی .5 از زودتر را خون کلسترول

 قلبی هایبیماری به ابتال خطر یدهندهافزایش عوامل جمله از دیابت اینکه به توجه با: دیابت

 تانپزشک از. نشوید غافل دیابت غربالگری هایآزمایش انجام از شودمی توصیه است،

 سیواناِی هموگلوبین آزمایش یا ناشتا خون قند آزمایش است الزم وقت چه که کنید سوال

(A1C) از یکهیچ به و ندارند وزن اضافه که افرادی به آمریکا دیابت انجمن. دهید انجام 

 01 از که کندمی توصیه نیستند، دچار 5نوع دیابت به ابتال خطر یدهنده افزایش عوامل

 ماا. کنند اقدام دیابت غربالگری هایآزمایش انجام به نسبت بار یک سال سه هر سالگی

 به است ممکن هستند، دیابت خانوادگی یسابقه دارای و دارند وزن اضافه که افرادی

 .دهند امانج ترپایین سنین از را دیابت غربالگری هایآزمایش که باشد صالح پزشک تشخیص
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 دارو اشدب الزم است ممکن هستید، مبتال دیابت یا باال کلسترول باال، خون فشار به چنانچه

 یخودسرانه قطع از که باشد یادتان اما. دهید تغییر را تانزندگی سبک و کنید مصرف

 سبک از توانیدمی که جایی تا و کرده خودداری جدا پزشک سوی از شده تجویز داروهای

 .کنید پیروی سالم زندگی
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