
توصیه های غذایی در فشارخون باال
  توصیه کلی برای پیش��گیری و درمان فشارخون باال عبارتست از: کاهش وزن ) در صورت داشتن 
اضافه وزن(، پیروی از رژیم غذایی حاوی میوه و س��بزیجات بیش��تر و مصرف نمک )سدیم( و چربی 

کمتر، ترک سیگار، کاهش استرس و افزایش فعالیت بدنی.
  رژی��م غذایی توصیه ش��ده برای فش��ار خون ب��اال » رژیم غذایی DASH « اس��ت که مخفف

 » Dietary Approaches to Stop Hypertension« به معنی »رژیم غذایی سالم برای 
جلوگیری از فش��ار خون باال« می باش��د. این رژیم غذایی، هم برای پیش��گیری و هم برای کنترل 
آن مفید اس��ت. در این رژیم باید مصرف میوه و سبزیجات تازه بیش��تر و مجموعاً به 8 تا 10 واحد 
رسیده و بین وعده های اصلی و میان وعده ها تقس��یم شود. فرد روزانه کمتر از 2گرم )حدود یک 
قاشق مرباخوری( نمک دریافت کند و روزانه 2 تا 3 وعده شیر و لبنیات »کم چرب« استفاده نماید. 
کاهش مصرف تنقالت )همچون چیپس و پفک( و ش��یرینی ها و کاهش مصرف غذاهای پرچرب 

)همچون تخم مرغ، کله پاچه، دل و قلوه و ...( از توصیه های دیگر است. 
  مصرف ماهی تازه )و نه ماهی دودی یا نمک سود شده(، عالوه بر کاهش وزن موجب بهبود روند 

کاهش فشار خون می گردد.
  مصرف بیش از 2 فنجان از نوش��یدنی های حاوی کافئین )مث��ل قهوه و چای( در روز، می تواند 

موجب افزایش فشار خون شود.
  برخی روش های کاهش نمک )سدیم( دریافتی از غذاها عبارتند از:

  حذف نمکدان از سفره و میز غذا
  اس��تفاده از مقدار کم نمک در هنگام پخت و پز و آماده س��ازی غذا و به جای آن استفاده از 
سبزی های معطر تازه یا خشک، سیر، لیمو ترش، آب نارنج، آویشن و ... برای بهبود طعم غذا.

  خودداری از مصرف غذاهای با س��دیم باال مثل غذاهای فرآوری ش��ده )رب گوجه فرنگی، انواع 
کنسرو، ترشی، شوری، سس های آماده، پنیر، دوغ، تنقالت مانند انواع چیپس، فرآورده های حجیم 

شده و ...( و همچنین غذاهای آماده مانند پیتزا و سوسیس و کالباس و ... 
   اجرای طرح نش��انگرهای رنگی تغذیه ای )چراغ راهنمای تغذیه( بر روی برچس��ب محصوالت 
غذایی، یکی از اقدامات مهم س��ازمان غذا و دارو در جهت ارتقای س��طح آگاهی مصرف کنندگان در 

خصوص انتخاب فرآورده های غذایی مناس��ب است. بررسی نشانگر 
رنگی تغذی��ه ای فرآورده های مختلف، به مصرف کننده این امکان را 
می دهد که بتواند از میان محصوالت یکسان، فرآورده ای را که از نظر 
ش��اخص های مهم تغذیه ای )قند -  چربی - نمک - اسیدهای چرب 

ترانس( برای وی مناسب تر است انتخاب نماید.
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مدیریت تحقیق و توسعه - مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد



توصیه های دارویی در فشار خون باال

  فشار خون باال یک قاتل بی صدا است، زیرا اکثر اوقات تا زمان بروز عوارض، عالمت مشخصی 
نداش��ته و عالمت دار شدن آن نش��انه بروز عوارض مهمی مانند نارسایی قلبی، کلیوی، اختالل 

دید، سکته مغزی و قلبی است.
  تحقیقات نش��ان داده اس��ت که خطر ایجاد ضایعات کلیوی، قلبی و مغزی به طور مستقیم با 

میزان افزایش فشار خون ارتباط دارد.
ثیرگذار است، ولی گاهی اوقات کافی 

ء
  تغییر ش��یوه زندگی در کنترل فشارخون باال بس��یار تا

نیس��ت. در این گونه موارد پزش��ک عالوه بر رژی��م غذایی و فعالیت بدن��ی، دارو درمانی را برای 
کاهش فشار خون در نظر می گیرد.

  افراد فعال، 30 تا 50 درصد کمتر از افراد با فعالیت کم، در معرض ابتال به فش��ارخون باال بوده 
و ورزش برای کاهش فش��ارخون مفید است. انجام فعالیت بدنی مانند پیاده روی سریع به مدت 

حداقل 30 تا 45 دقیقه در روز توصیه می شود.
  کاهش وزن اضافی و رسیدن به وزن ایده آل نقش مهمی در کاهش فشارخون دارد.

  درمان مؤثر دارویی جهت پایین آوردن فشار خون، از صدمات عروق خونی جلوگیری کرده و 
میزان مرگ و میر را به طور چشمگیری کاهش می دهد. 

  نوع داروی تجویزی پزشک برای فشار خون باال، به میزان فشار خون و ابتال به سایر بیماری ها 
بستگی دارد.

  برخ��ی داروهای ضد افس��ردگی، داروهای ضدالتهاب و ضد درد خوراک��ی مانند ایبوپروفن، 
دیکلوفناک، ناپروکس��ن و ... ، داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای محرک که در بعضی ضد 
احتق��ان ها و برخی فرآورده های کاهش وزن وجود دارد، با اثر بعضی از داروهای کاهنده فش��ار 

خون تداخل می کنند و یا به طور غیر مستقیم باعث افزایش فشار خون می شوند.
  عوامل مؤثر در عدم پاس��خ درمان دارویی فش��ارخون ش��امل: خوددرمانی، مصرف نادرس��ت 
داروهای فش��ار خون، عدم رعایت دستورات دارویی پزشکان و داروس��ازان، قطع ناگهانی دارو در 

هنگام مشاهده نشانه های سالمت و عدم رعایت رژیم غذایی مناسب می باشد.
  در صورت مصرف داروهای خانگی یا گیاهی، همزمان با داروهای فش��ار خون، این موارد را به 

اطالع پزشک خود برسانید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با شماره تلفن 190 پاسخگوی سؤاالت دارویی و موارد مسمومیت 

گروه پزشکی و هموطنان گرامی به صورت تلفنی می باشد.


