
))از مقدار فشارخون خود مطلع باشيد((

 به مناسبت روز جهاني فشارخون

بيماري فشارخون باال يكي از مهمترين بيماريهايي است كه شيوع آن در كشورهاي مختلف جهان بـويژه
نفـر فـرد10نتايج مطالعات مختلف نشان مـي دهـد از هـر. كشورهاي در حال توسعه روبه افزايش است

نفر به فشار خون باال مبتال هسـتندكه دو سـوم آنـان در كشـورهاي در حـال4سال25بزرگسال باالي 
بي.توسعه زندگي مي كنند %50فشـار خـون عامـل 2020ني ها حـاكي از ايـن اسـت كـه تـا سـال پيش

و نارسايي قلبي خواهد بود رخ ميليون مرگ به علت4/9و بيماريهاي قلبي،سكته مغزي ابتال به اين بيماري
. خواهد داد

با توجه به اهميت بيماري فشارخون باال در سالمت عمومي تمام جوامع، اتحاديه جهاني فشـارخون بـاال
مي 17 تـا در ايـن روز فرصـتي معرفي نموده استروز جهاني فشارخون به عنوان را)ارديبهشـت27( ماه

و زمينه اي براي تاكيد بيشـتر بربدربراي افزايش آگاهي عموم مردم  و كنتـرل اين باره هبـود پيشـگيري
در براي.فشارخون باال در كشورهاي مختلف دنيا فراهم آيد هماهنگ نمودن فعاليت هاي ايـن مناسـبت

از يكيزيرا است شده در نظر گرفته"از فشارخون خود مطلع باشيد"امسال شعار،جهانهمه كشورهاي 
. عه از ميزان فشارخون خودشان مي باشـد عوامل مهم ناكامي در كنترل اين بيماري عدم اطالع افراد جام

.بنابراين تشخيص ابتال به فشارخون باال، اولين گام در كنترل اين بيماري مي باشد

:باالفشارخون تعريف

را خوني كه از سرخرگها عبور مي كند اكسي و اندام هاي مختلف بدن و مواد غذايي مورد نياز بافت ها ژن
ت در.ا بتوانند اعمال حياتي خود را انجام دهنددر اختيار آنان قرار مي دهد درخون سرخرگ زمان حركت

كهها  در واقع زماني كه عضله. مي گويند"فشارخون"به اين نيرو نيرويي به ديواره آنها وارد مي كند
و فشارخون  باالترين مقدار خود مي رسدبهقلب منقبض مي شود خون به شدت وارد سرخرگ ها شده

و كه به آن فشا و زماني كه عضله قلب از حالت انقباض خارج شده رخون حداكثر يا ماكزيمم مي گويند
و وارد مويرگ ها مي شود به  وارد مرحله استراحت مي شود خون به تدريج از سرخرگ ها خارج شده
همين دليل فشارخون به پايين ترين مقدار خود مي رسد كه به اين مقدار فشارخون حداقل يا مينيمم 

بنابراين براي بيان مقدار فشارخون يك فرد از دو عدد استفاده مي شود كه عدد بزرگتر.ه مي شودگفت
و عدد كوچكتر مقدار فشارخون مينيمم را نشان مي دهد مقدار فشارخون. مقدار فشارخون ماكزيمم

آنو باالترهسال18 طبيعي براي افراد يا،از از برابر  به طور معمولكه( ميلي متر جيوه80بر 120كمتر



و 140چنانچه فشارخون ماكزيمم. مي باشد)بيان مي كنند8روي12آن را ميلي متر جيوه يا بيشتر
البته در بعضي افراد. ميلي متر جيوه يا بيشتر باشد فرد مبتال به فشارخون باالست90فشارخون مينيمم 

يا بيشتر باشد كه اين90خون مينيممو بيشتر يا فقط فشار 140فقط فشارخون ماكزيمم است ممكن
افراد ديابتي يا مبتاليان به بيماري البته براي.افراد هم در گروه مبتاليان به فشارخون باال قرار مي گيرند

ياميلي متر جيوه85و دياستول،بيشترياميليمتر جيوه 130فشارخون سيستول مزمن كليوي مقدار فشار خون باال را، 
نظ بيشتر .مي گيرندر در

:انواع فشارخون باال

و ثانويه تقسيم مي شود بيماران، مبـتال بـه فشـارخون%90حدود. بيماري فشارخون باال به دو نوع اوليه
عليرغم شيوع زياد اين نوع فشار خون باال هنوز علت خاصي براي آن مشـخص نشـده.نوع اوليه هستند

فشـارخون. به اين بيماري را افـزايش مـي دهنـد اما مسلم است كه وجود برخي عوامل، خطر ابتال. است
و يا اختالل در كاركرد طبيعي كليه ها مي باشد .ثانويه عمدتا حاصل تغيير در ترشح هورمون ها

.در باره فشار خون اوليه بحث مي كنيم"اله عمدتادر اين مق

:عوامل مستعد كننده ابتال به فشارخون باال

ازاين عوامل و،و چـاقي وزنسـابقه خـانوادگي، اضـافه نژاد،،سن، جنس عبارتند رزشو عـدم تحـرك
و سبزي و، استرس يا فشار رواني، مبتال بـودن بـه ديابـت، اسـتعمال دخان نكردن، مصرف كم ميوه يـات

 مصرف الكل

: ارضعو

سكته مغزي، حمله قلبي، نارسايي احتقاني قلب، ورم ريه، نارسايي كليه، مشكل بينايي از عـوارض اصـلي
.اين بيماري هستند

و كنترل بيماري فشارخون باال :راههاي پيشگيري

و:مناسب رژيم غذاييرعايت-1 اس. خودداري گردد پرچرباز مصرف غذاي پرنمك ت در هنگام الزم
و نمك از سفره غذا حذف شود ،. پختن غذا مقدار كمي نمك به آن اضافه نمود حتي غذاهاي كنسـروي

و فست فودها نيز  و سوسيس بـه. براي سالمتي مضر مي باشند حاوي نمك زياد مي باشند چونكالباس
وو به جاي گوشت قرمز استفاده شودروغن هاي مايع گياهي جاي روغن هاي جامد از  ، مـرغ از مـاهي



و سـبزيجات در روز نيـز بـراي سـالمت انسـان. حبوبات استفاده نمايند مصرف سه تا چهار وعـده ميـوه
.ضروري است

و تنگ شدن عروق: استعمال دخانياتعدم-2 را تسريع) تصلب شرايين(مصرف دخانيات روند سخت
و زمينه را براي ابتال به پرفشاري خون فراهم مي نماي .دمي كند

مي: فعاليت جسمانيانجام-3 و ابتال به فشار خون باال شيوه زندگي كم تحرك باعث افزايش وزن

در30حداقل. شود  و فعاليت متوسط و5دقيقه ورزش روز از روزهاي هفته به سالمت فرد كمك كرده
. احتمال ابتال به فشار خون باال را كاهش مي دهد 

و فشارخون لكلا مصرف:الكل عدم مصرف-4 .گرددمي ضربان نامنظم قلب موجب را افزايش داده

زيرا ديابت زمينهد خود باشنفشارخون مبتاليان به ديابت بايد بيش از ديگران مراقب: ديابتكنترل-5

. را براي ابتال به فشارخون باال مساعد مي سازد

در: استرس يا فشار رواني كنترل-6 و متابوليك زندگي پر از تنش رواني در از مدت با تغييرات هورموني
. بدن زمينه ساز بروز فشار خون باال خواهد بود

و يا چاق هستند بايد نسبت به كاهش وزن خود اقدام باال افرادي كه اضافه وزن: كنترل وزن-7 دارند
.كاهش وزن حتي به اندازه يك كيلوگرم در كاهش فشارخون نقش موثري دارد. نمايند

اين بيماري همواره بايد به خاطر داشت كه اين بيماري برخالف بسياري از بيماريها غالبا بدون در مورد
.عالمت است

. تنها راه تشخيص اين بيماري اندازه گيري فشارخون با دستگاه فشارسنج است

توصيه مي شود افرادي كه فشارخون طبيعي دارند فشارخون خود را حداقل سالي يكبار اندازه گيري
.تا اگر فشار خون آنها از مقدار طبيعي بيشتر شد بالفاصله تحت درمان مناسب قرار گيرند نمايند

و دقيقافشارخون باال دچار فرد به دستورات وي عمل"نيز بايد تحت درمان مناسب توسط پزشك باشد
.نمايد


