
نمک و فشارخون 

فشار خون باال چیست؟ 

کند ها پمپ میقلب خون را به درون رگ. شودها وارد میفشار خون در واقع همان نیروي خون است که به رگ

140فشار خون باال به افزایش خون سیستولی باالتر یا مساوي . شودو به این ترتیب خون در تمام بدن حمل می

. شودمتر جیوه یا یکی از هر دو حالت اطالق میمیلی90خون دیاستولی باالتر یا مساوي متر جیوه، فشار میلی

فشار خون باال سبب افزایش خطر . شودامروزه فشار خون باال یکی از مشکالت بهداشتی در جهان محسوب می

. یابدفزایش میخطر این عوارض در صورت وجود بیماري دیابت ا. شودحمالت قلبی، سکته و نارسایی کلیه می

با پیشگیري و کنترل فشار خون باال مرگ و ناتوانی ناشی از بیماري. فشار خون باال قابل پیشگیري و درمان است

.یابدهاي قلبی و عروقی کاهش می

یابد؟خطر پیشرفت فشار خون باال با رعایت چه نکاتی کاهش می

رعایت رژیم غذایی متعادلکاهش مصرف نمک

فعالیت بدنی منظماز مصرف الکلپرهیز

پرهیز از استعمال دخانیاتثابت نگه داشتن وزن ایده آل



گذارد؟تغذیه چگونه بر فشار خون تأثیر می

.توانند فشار خون را باال ببرندمصرف غذاهاي حاوي نمک یا سدیم زیاد می

. شودافزایش وزن بدن باعث باال رفتن فشار خون می

. تواند باعث کاهش فشار خون شودکاهش وزن بدن می

.تواند از کاهش فشارخون باال پیشگیري کندکاهش میزان مصرف چربی می

شود؟نمک چگونه باعث افزایش فشار خون می

به دنبال آن . شودنمک خورده شود، مقدار زیادي سدیم وارد بدن میوقتی که مقدار زیادي از غذاهاي شور و پر

این مسأله باعث افزایش فشار . کند تا بتواند سدیم اضافی را از خود خارج سازدمقدار زیادي آب جذب میبدن

هاي خونی بنابراین آب اضافه شده به بدن باعث افزایش فشار بر قلب و رگ. خون در بعضی از افراد خواهد شد

. شودمی

گرم 5گرم یا کمتر از میلی2300دریافتی در روز بیشتر از هاي استاندارد بهتر است که میزان سدیم طبق توصیه

. کنندنمک نباشد که متأسفانه اغلب افراد بیشتر از این مقدار در روز سدیم دریافت می) خوريیک قاشق مربا(



از سال روزانه کمتر 50توصیه شده است که بیماران قلبی، افرادي که فشار خون باال دارند و همچنین افراد باالي 

. گرم نمک است، مصرف کنند3گرم سدیم که معادل میلی1500

: توجه

کل نمک مصرفی در تهیه غذا و نمکی که از نان، پنیر، رب گوجه فرنگی و سایر غذاهاي کنسروي و 

.گرم در روز باشد5شود باید کمتر از آماده و فست فودها مصرف می

در چه غذاهایی مقدار نمک زیاد است؟

 غذاهاي فرآیند شده و آماده از قبیل همبرگر، سوسیس و کالباس، ماهی دودي و غذاهاي کنسروي و

انواع پیتزا 

هاها و مغز دانهشده،  آجیلهاي غالت حجیمتنقالتی نظیر چوب شور، ذرت بوداده، فرآورده

ها از قبیل کچاپ، سس سویا و سس ساالد و رب گوجه فرنگیانواع سس

وپ آماده انواع پودر س

زمینی سرخ شده همراه با نمک، چیپس سیب زمینیسیب

خیارشور و کلم شور(هاي آماده و شورها انواع ترشی(

هاي پر نمک پنیر



: توجه

هاي کم نمک بنابراین دقت کنید که از انواع نان. بیشترین مقدار نمک از طریق مصرف نان است

.استفاده کنید

نکاتی را رعایت کنم؟براي کنترل فشار خون چه 

گروه اصلی غذایی 5به عبارت دیگر روزانه از مواد غذایی موجود در . از غذاهاي متنوع استفاده کنید

. به مقدار توصیه شده مصرف کنید) هاشیر و لبنیات، پروتئینها،ها، سبزينان و غالت، میوه(

 ها و سبزيدار، میوهنمک، ماکارونی سبوساز نوع کم ) نان سنگک و جو(از غذاهاي سرشار از فیبر نظیر

. هاي تازه استفاده کنید

وعده در روز5حداقل (ها به مقدار بیشتري استفاده کنید ها و میوهروزانه از سبزي (

هاي حیوانی انتخاب نماییدرا به جاي روغن...) آفتابگردان، کانوال، روغن زیتون و (هاي گیاهی روغن.

 از مصرف غذاهاي سرخ شده، . اسیدهاي چرب ترانس و اشباع را انتخاب کنیدغذاهایی با حداقل

.اي که چربی باال دارند پرهیز کنید ها و شیرینی خامهها، کلوچههاي پرچرب، کیک گوشت

ها جوش شیرین به کار نرفته استهایی را مصرف کنید که در تهیه آننان .



 این . شوند را محدود کنیددر خارج از منزل تهیه میمصرف غذاهاي کنسروي و غذاهاي آماده را که

.غذاها حاوي مقادیر زیادي نمک و چربی هستند

لیمو و آب نارنج استفاده کنیدهاي معطر، سیر، آببراي بهبود طعم غذا به جاي نمک از انواع سبزي.

توان مقدارنمک دریافتی را کاهش داد؟ چگونه می

 استفاده نکنیددر هنگام غذا خوردن از نمکدان .

اي را مطالعه کرده و غذاهایی را انتخاب کنید که مقدار سدیم کمتري دارندهاي تغذیهبرچسب .

مواظب نمک پنهان که در همه مواد غذایی وجود دارد باشید .

ها از نمک استفاده نشده استي آنهایی را استفاده کنید که در تهیهادویه.


