پرفشاری خون اختالل شایع در جوامع پیشرفته است
که با افزایش سن ،شیوع آن افزایش می یابد .این
اختالل ،قاتل خاموش نامیده می شود ،زیرا اغلب تا
بروز عوارض جدی آن شامل سکته قلبی یا مغزی و
آسیب کلیه ها تشخیص داده نمی شود.
پرفشاری خون موجب آسیب رگ ها و بزرگ شدن
قلب می شود و  %60مرگ و میر ناشی از بیماری
های قلبی به آن نسبت داده می شود.
اگرچه پیشگیری و کنترل فشار خون چندان مشکل
نیست .عدم تشخیص و کنترل به موقع آن موجب شده
که  %50افراد مبتال به پرفشاری در اثر بیماری
های قلبی_عروقی فوت کنند و  %33از سکته
مغزی و  %15_10در اثر نارسایی کلیوی از بین
بروند.
عوامل خطر بروز پرفشاری خون شامل نژاد
آمریکایی_ آفریقایی ،سابقه فامیلی پرفشاری خون،
اضافه وزن ،مصرف زیاد نمک ،فعالیت بدنی ناکافی
و مصرف الکل اند .بجز دو مورد اول سایر عوامل
با تغییر شیوه زندگی و تغذیه صحیح قابل کنترل اند.
در ادامه راهکارهای عملی کنترل فشارخون توضیح
داده می شود.

کاهش وزن:

کاااااهش  %5وزن باااادن قحااااداقل  4.5کیلااااوگرمش نقااااش
مهمااای در کااااهش فشاااار خاااون دارد .در مقابااال،افزایش
وزن بااااه میااااازان  %10سااااابب افاااازایش  7میلااااای متااااار
جیااوه در فشااار خاااون ماای شااود .محااادود کااردن انااارژی
دریااااافتی و افاااازایش فعالیاااات باااادنی کمااااک شااااایانی بااااه

کااااهش وزن خواهاااد کرد.کااااهش وزن بایاااد باااه صاااورت
تدریجی و  1_0.5کیلوگرم در هفته باشد.

افزایش فعالیت بدنی:
احتمااااااال پرفشاااااااری خااااااون در افااااااراد بااااااا فعالیاااااات کاااااام
 %50_30بیشاااتر از افاااراد فعاااال اسااات .فعالیااات ورزشااای
حتااااای اگااااار تغییاااااری در وزن ایجااااااد نشاااااود ،در کااااااهش
فشااااارخون مااااوثر اساااات .انجااااام  30دقیقااااه فعالیاااات باااادنی
هااوازی مثاال پیاااده روی بااه طااور روزانااه یااا حااداقل  3بااار
در هفتااااه ،فشااااارخون را بااااه مقاااادار قاباااال تااااوجهی کاااااهش
میدهد.

مصرف مناسب نمک:
گفتاااه مااای شاااود کاااه یکااای از د یااال افااازایش فشاااار

خااااااون در جوامااااااع پیشاااااارفته ،افاااااازایش مصاااااارف
کلریاااد سااادیم قنماااک طعااااامش اسااات کاااه باااه غااااذاها
اضااااافه ماااای شااااود .بااااویژه کااااه مصاااارف غااااذاهای
فااارآوری شاااده هماااراه باااا کااااهش مصااارف پتاسااایم
موجااب بهاام خااوردن نساابت ساادیم بااه پتاساایم اساات.
کااااااااهش مصااااااارف نماااااااک در  %20_50افاااااااراد
مباااتال باااه پرفشااااری موجاااب کااااهش فشاااارخون مااای
شااااود.از آنجااااایی کااااه کاااااهش مصاااارف ساااادیم بااااه
 2400میلاااای گرمقیااااا 5گاااارم نمااااک کااااه معااااادل 1
قاشاام مربااا خااوری ساار صاااف اسااتشدر روز اثاار
ساااونی نداشااااته و کنتاااارل فشاااار خااااون در بساااایاری
افااراد ماای کنااد ،تووصاایه ماای شااود مصاارف ساادیم
بااه ایاان میاازان محاادود شااود .باااد توجااه داشاات کااه
غااااذاهای فاااارآوری شااااده مثاااال سوساااای

و کالبااااا

همچناااین غاااذاهای آمااااده مثااال پیتااازا حااااوی مقااادار
زیادی نمک می باشند.

مصرف لبنیات کم چربی:
برخاااای مطالعاااااات مصااااارف لبنیااااات کاااااافی را باااااا کنتااااارل
فشااار خاااون ماارتبط مااای دانناااد .همچنااین بعضااای دانشااامندان
مصااااارف مکمااااال کلسااااایم را در کنتااااارل فشاااااارخون ماااااوثر
دانساااته اناااد .اگرچاااه اثااار آنهاااا بااار کااااهش فشاااارخون ثابااات
نشااااده ،امااااا مصاااارف شاااایر و لبنیااااات کاااام چرباااای در همااااه
گاااروه هاااا مفیاااد باااوده و ممکااان اسااات در کنتااارل فشاااارخون
هم نقش داشته باشد.

مصرف میوه و سبزی:

دریافت اسیدچرب امگا_:3

میااااااوه هااااااا و ساااااابزیجات منااااااابع خااااااوب ویتااااااامین C

اماااروزه از اثااارات امگاااا_ 3زیااااد صاااحبت مااای شاااود.
امگااااا_ 3نااااوعی اساااایدچرب اساااات کااااه اولااااین پیونااااد
دوگانه آن روی کربن  3قرار دارد.
غااااذاهای بشاااار امااااروز حاااااوی مقااااادیر کماااای امگااااا_3
هساااتند کاااه بناااار ناکاااافی مااای رساااد .مطالعاااات نشاااان
داده انااااد کااااه دریافاااات مکماااال هااااای امگااااا_ 3اثاااارات
مفیاااادی مثاااال کاااااهش فشااااارخون  ،تنااااایم قنااااد خااااون،
کاااااااهش عااااااوارض قلبی_عروقاااااای و ...دارد .امااااااا از
آنجااااااا کااااااه در ایاااااان مطالعااااااات عااااااوارض مصاااااارف
طااااو نی ماااادت بررساااای نشااااده بهتاااار اساااات دریافاااات
امگا_ 3از طریم غذا افزایش یابد.
داناااااه هاااااای روغنااااای ،آجیااااال ساااااویا ،مااااااهی و ساااااایر
فااارآورده هاااای دریاااایی مناااابع خاااوب ایااان مااااده مغاااذی
اند.

،منیاااازیم و پتاساااایم هسااااتند کااااه فرضاااایه نقااااش آنااااان در
کنتاارل فشااار خااون مطاارت شااده اساات .بااه عااالوه فیباار
موجااااود در ایاااان موادغااااذایی نقااااش مهماااای در کاااااهش
عااااوارض فشااااارخون بااااا مثاااال بااااروز بیماااااری هااااای
قلبی_عروقااااای ،ساااااکته و نااااااراحتی هاااااای کلیاااااه دارد.
بناااابراین مصااارف  3_2عااادد میاااوه در روز هماااراه باااا
مصااارف سااابزیجات در هماااه وعاااده هاااای غاااذایی نقاااش
مهمی در کنترل فشارخون دارد.
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