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   - پيش داوریبدون 
. در طی اين مدت موجود بودسال  18 مدت آمريکايی ها برایدر مورد مصرف نمک  جمع آوری شده یاطالعات
 پروفسور. به تازگی چهار ه بودندار گرفتر تحت نظر قرحمله های قلبی و ميزان مرگ و مي از جهت داوطلبان
 در تاريخ به دست آمدهنتايج . کردندانتشار يافته های خود گزارش و پرداخته داده ها  به بررسی ايندانشگاه 
يک مطالعه بر روی  وقتیپزشکی منتشر شد.  مجله به نام يیآمريکا بسيار مورد احترام نشريه در 2006مارس 

گونه اين  است. و دشوار آن سخت دستکاری نتايج انجام شود امکانيک دوره طوالنی  دری از مردم و تعداد زياد
ممکن  بطوريکه .است و مورد توجه بسيار جالب يافته های آنان. هستند صادقانه ترمعموال دقيق تر و عات مطال

کردن ما تر  سالم به يافته ها روی ازتبعيت وپي قابل ذکر اينکهبسيار متفاوت باشد.  ماهای  باور کامال بااست 
  د.نفروشه ما بب دارويی نيست قرارو  می کندکمک 

  

  نکات برجسته:
    بود بزرگساالن آمريکايینفر از  7154از اطالعات جمع آوری شده  
   قرار داشتندسال  74تا  30افراد تحت مطالعه بين سنين   
  به طول انجاميد سال 13.7 مدت به طور متوسط برای هر فرد پيگيری   
  بيشترين استفاده را بردند سال 55باالی  افراد مسن   

  

   :نتيجه گيری
ميزان مرگ و مير . اضافه کردن نمک در رژيم غذايی داشتندبيماری قلبی کمتر کردند  مصرفکه نمک  افرادی

  را کاهش می دهد.
   

طوالنی زندگی تا ما کمک می کند  بهمی بخشد و  یبهبود به قلب، خوب استبرای ما به عبارت ديگر : نمک 
از آن  نمکمصرف  ما می توانيم با. ی داشته استخوب حضور نمک در سر سفره های ما دليلتری داشته باشيم. 

طوالنی  یمدتاينک . استطوالنی تر زندگی مصرف نمک، . اثر جانبی گرديم نيزسالم تر هم زمان و برده  لذت
در افزايش نمک  نقبل از گنجاندقرار گرفته است.  سالمتیبه بازگشت  نمک در رژيم غذايی ايشافزکه است 

  .شده بود به خوبی تحقيق اطراف آنرژيم غذايی در
  

. به داردهمانند مثال فوق الذکر  شده و پشتوانه هايیبا دقت تحقيق  غذايی بازگشت به سالمتیموارد رژيم  تمامی
در حال ما  ر جهت پشتيبانی از رژيم غذايی ارائه خواهد شد.ه آمد دبه مانند آنچ یزمان اطالعات بيشتر مرور
که به می باشيم ی سالمتمرتبط با مقاالت  جهت www.reboundhealth.com وب سايت در مرکزیايجاد 

  د.نآسانی قابل دسترسی باش
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 Am J Med.;119(3):275.e7-14  2006مارس   
  

  .تغذيه و سالمت ملی در داده هامطالعه ررسی بدومين در  مصرف سديم و مرگ و ميربررسی 
  

  .ام اچ آلدرمن، فنگج ، اس ام هايلپرن، اچ دبليو کوهن
  

، اياالت متحده آمريکا. 10461پزشکی آلبرت اينشتين، برانکس، نيويورک  ، کالجگروه اپيدميولوژی و بهداشتی
hicohen@aecom.yu.edu  

  



   
می  توصيهرا ميلی گرم  2300کمتر ازمصرف سديم روزانه آمريکا اياالت متحده رژيم غذايی  راهنمای: هدف
. برای بررسی ارتباط مصرف است و متناقض ناکافیمرگ و مير  منتج به، اما شواهد ارتباط مصرف سديم کند

سديم  گ و مير و تاثير بالقوه مصرفبيماری های قلبی عروقی (بيماری عروق کرونر) و تمام علل مرسديم با 
 )NHANES II( تغذيه و بررسی آزموندوم ملی  داده بهداشتبررسی به ، ما ميلی گرم 2300رژيم غذايی <

  .پرداختيم
  

تنظيم  باساعته  24 فراخوان غذايی رژيمبا يک  سنجش، سديم با ارتباطدر  گروهی مشاهده: مطالعه ها روش
غير  بزرگساالناز  نفرميليون  78.9نمايندگی که ) 7154نمونه (تعداد =  گروه يک در مقدار کالری مصرفی

 تمام عللو  های قلبی عروقی) برای بيماری (HR. نسبت خطر (را داشتند )74-30(سنين  يی بينآمريکا رسمی
  .ی نمونه محاسبه شدطراحبرای  کاکس مدل آمار همتغيرچند  تنظيم بامرگ و مير 

مورد   541( مورد مرگ بود 1343 ،) سال پيگيری شدند16.8-0.5(دامنه :  13.7از  : ميانگين بيشنتايج
 ،های پيوستهکالری به عنوان متغير/ سديمنسبت سديم (تنظيم شده برای کالری) و  ).قلبی عروقیبيماری 
 ).به ترتيب  ,P = .03 and P = .008( داشت قلبی عروقیبيماری مستقل معکوس با مرگ و مير  مشارکت

 فاصله٪  95بود ( 1.37ميلی گرم  2300قلبی عروقی برای سديم <بيماری مرگ و مير  تنظيم ضربان قلب
 علت تمامی برای 1.03-1.81, P = .033), and 1.28 (95% CI: 1.10-1.50, P = .003) :[CI] اطمينان
در اکثر زير گروه  د. نتايجنتايج مشابه داميلی گرم  2700تا  1900 از سديم یمرگ و مير. آستانه جايگزين های

 چاقافراد ، و يا ، غير سفيد پوستانسن سال 55< گروهبرای  یارتباط، اما چنين بود همسان مورد مطالعه
  شد.نمشاهده 

وجود  احتمالدر اينجا د قلبی عروقی ديده شبيماری  در اثر مرگ و مير در: ارتباط معکوس سديم نتيجه گيری
مشخص کرد که ما . اين يافته ها به زير سوال رفترژيم غذايی در سديم ن تر پايي مصرفطول عمر با  ارتباط
  .داريممطالعه بيشتر احتياج به  مرگ و مير باسديم رژيم غذايی  مصرفارتباط  برای
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  :مربوطهسازمان يا انتشارات 
، مورد توجه پزشکان در طب داخلی تحقيقات اوليه بالينیمنتشر کننده ) (Am J Medآمريکايی (پزشکی مجله 

پزشکی  دانشکده 125بخش های طب داخلی در بيش از  اساتيد، گروه معتبر مجله رسمی انجمن استادان پزشکی
  آلبرت جوزفاس : دکتر سردبير ارشدکشور. سراسر 

  
به عنوان يک منبع ملی برای کسب اطالعات  1988 در سال تاسيس شده -) NCBI( زيستیمرکز ملی اطالعات 

  زيستیزيست شناسی مولکولی به منظور اطالع رسانی 
  

تحت ) NLM( اياالت متحده آمريکا کتابخانه ملی پزشکی -رايگان آنالين  -) NLMکتابخانه ملی پزشکی (
  )gov(اياالت متحده آمريکا دولت فدرال  مديريت

   
 28بودجه تحقيقات از  -اياالت متحده آمريکا بهداشت و خدمات انسانی  خشب -) NIHموسسات ملی بهداشت (

، بيمارستان ها و پزشکی دانشکده های، دان دانشگاه هابرای حمايت از دانشمندولت بودجه  -ميليارد دالر 
  موسسات تحقيقاتی.

   
مبتنی بر شواهد  -ون تائيد بد - )Medline  -پزشکی تجزيه و تحليل و بازيابیآنالين  نوشتاری سيستممدالين (
  بر اساس سياست های علمی و کيفيت علمی  -پزشکی 

  ) MeSHجستجو در مدالين (
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