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مقايسه ميزان نمك موجود در 
مواد غذايى پرمصرف

از فشار از فشار 
خون خود خون خود 

بكاهيد!بكاهيد!

مقايسه

فشار خون؛ طبيعى يا غيرطبيعى؟
فشار خون باال يكى از عوامل خطرساز بيمارى هاى قلبى است و به اعضاى 
حياتى مثل مغز، قلب، كليه و چشم آسيب جدى مى رساند. البته در صورتى 
كه فشار خون باال به موقع تشخيص داده شده و درمان شود، مى توان از 
بسيارى از عوارض فشار خون باال پيشگيرى كرد، اما چون فشار خون باال 
معموال بدون عالمت است، «قاتل خاموش» ناميده مى شود و براى پى بردن 
به فشار خون باال بايد فشار خون را اندازه گيرى كرد. براى اين كار بايد از 

دستگاه اندازه گيرى فشار خون استفاده كرد.
1. فشار خون مطلوب: فشار ماكزيمم كمتر از 120 ميلى متر جيوه و فشار 

مينيمم كمتر از 80 ميلى متر جيوه
2. فشار خون كمى باالتر از طبيعى: فشار ماكزيمم بين 130 تا 140 ميلى متر 

جيوه يا فشار مينيمم بين 85 تا 90 ميلى متر جيوه
3. فشار خون باال: فشار ماكزيمم 140 ميلى متر جيوه و بيشتر يا فشار مينيمم 

90 ميلى متر جيوه و بيشتر

خوراكى هايى كه فشار خون را باال مى برند
سس  گوجه فرنگى،  رب  ترشى،  انواع  خيارشور، 
كچاپ، انواع سس فلفل و ساالد، كنسروها (از كنسرو 
حبوبات گرفته تا ماهى و خورش ها)، انواع گوشت هاى 
فرآورى شده و حتى ماهى دودى، انواع پنيرها، مغزهاى 
بوداده و زيتون شور داراى نمك فراوانى هستند و بايد 

در مصرفشان احتياط كرد.

جايگزين هاى نمك
براى اينكه ميزان نمك مصرفى تان را در تهيه 
انواع غذاها كم كنيد، پيشنهاد مى شود به جاى 
نمك از چاشنى هايى مانند سبزى هاى معطر تازه 
يا خشك (نعناع، مرزه، ترخون، ريحان، گشنيز، 
آويشن) يا سير، ليموترش تازه و آب نارنج براى 

طعم دادن به غذاهايتان استفاده كنيد.

نمك ازجمله چاشنى هايى است كه از 2 عنصر سديم و كلر 
مصرفش  در  زياده روى  از  ناشى  منفى  آثار  و  شده  تشكيل 
وجود  با  استخوان)  پوكى  بروز  و  فشارخون  افزايش  (مانند 
در  بايد  هم  دليل  همين  به  است.  ارتباط  در  آن  در  سديم 
مصرف آن حد اعتدال را رعايت كرد؛ در غير اين صورت، 
فشارخون باال مى رود و احتمال بروز بيمارى هاى قلبى مانند 
سكته قلبى افزايش پيدا خواهد كرد. از اين رو، متخصصان 
تغذيه همواره اعالم مى كنند افراد زير 50 سال روزانه مجاز به 
مصرف 5 گرم نمك هستند، در حالى كه افراد باالى 50 سال 
فقط مى توانند تا 3 گرم نمك دريافت كنند. متاسفانه ايرانى ها 
بسيار بيشتر از مقدار مجاز (ساالنه 35 گرم) نمك مى خورند؛ 
به طور متوسط 46 گرم در سال. از اين رو، بايد به برنامه غذايى 
خود دقت بيشترى كنند و بدانند از هر ماده غذايى چه مقدار 
نمك مى گيرند. در «پوستر سالمت» اين هفته عالوه بر معرفى 
فشار خون، مواد غذايى اى را كه نمك بيشترى دارند، از نظر 
مقدار نمك (يا همان مقدار سديم موجود) با يكديگر مقايسه 
كرده ايم تا اگر جزو مصرف كنندگان هر يك از اين خوراكى ها 
هستيد، بدانيد در طول روز چقدر نمك دريافت كرده ايد و آيا 

زياده روى مى كنيد يا نه!

فشار خون چيست؟
فشار خون نيرويى است كه باعث مى شود خون درون رگ ها حركت كند. در واقع، 
براى اينكه خون در شريان هاى اعضاى بدن جارى شود و مواد مغذى را به اعضاى 
مختلف بدن برساند، نياز به نيرويى دارد كه اين نيرو «فشار خون» نام دارد و مولد آن 
قلب است. قلب، خون را به طور مداوم داخل 2 شريان عمده بدن به نام «آئورت» و 
«شريان ريوى» پمپ مى كند و از آنجا كه پمپ كردن خون به وسيله قلب به داخل 
شريان ها نبض دار است، فشار خون شريانى بين 2 سطح حداكثر و حداقل در نوسان 
است. البته سطح حداكثرى يا سيستوليك در زمان انقباض قلب و سطح حداقلى يا 

دياستوليك در زمان استراحت قلب به وجود مى آيد.

فشار خون در ايران
شيوع پرفشارى خون در ايرانى ها حدود 19 درصد 
ميليون   10 يعنى  است؛  ساله   15-64 جمعيت  در 
نفر دچار فشارخون باال هستند و مرگ منتسب به 
فشارخون باال 86 هزار و 500 نفر در سال بوده و 
رو به افزايش است. به عبارت ديگر، 11 درصد از 
افراد 23 تا 34 سال، 20 درصد افراد 35 تا 44 و 48 
درصد افراد 45 تا 65 سال در كشور از فشارخون 

باال رنج مى برند.

مواد غذايى پرمصرف چقدر نمك دارند؟
 100 گرم نان (تقريبا 3 برش نان به اندازه كف دست): 1/75 گرم؛ يعنى با مصرف 310 گرم نان 
روزانه حدود 5 گرم نمك دريافت مى شود.  60 گرم پنير (به اندازه يك قوطى كبريت): 2/2 گرم 
100گرم چيپس: 2/7 گرم  100 گرم غالت حجيم شده مثل پفك: 2/7 گرم يك برش پيتزا 
100 گرم سوسيس: حدود 2 گرم 3 برش كالباس(90گرم): حدود 4/5  (150گرم): حدود 4 گرم 
گرم يك همبرگر 100 گرمى: حدود 2/2 گرم 10 عدد زيتون: يك گرم 100 گرم سيب زمينى 
سرخ شده خوش نمك: 3 گرم 100 گرم انواع سس مانند سس كچاپ: 7 ميلى گرم 100 گرم 

كنسرو (يك قوطى كنسرو): 1/5 گرم 100 گرم رب گوجه فرنگى: 2 گرم


