
 

 :و بسیج ملی کنترل فشار خون   به مناسبت روز جهانی کنترل فشار خون 

 

  فشار خون
 

"  یا "هیپرتانسیون"  و می سازد فشار خون به فشاری اشاره می کند که خون به دیواره های داخلی شریان ها وارد 

به اندازه ای باال که نیروی طوالنی مدت خون در برابر دیواره های شرایین می شود  اطالق  وضعیتی به " فشار خون باال

 معاون مرکز تحقیقات مواد مخدرمنجر به آسیب به ارگانهای بدن گردد.  ممکن است هم که ممکن است در نهایترود 

نامیده می شود، زیرا  "قاتل خاموش"فشار خون باال اغلب به عنوان  "می گوید: FDA سازمان غذا و داروی آمریکا

  بروز نمی کند. معموال نشانه های آن تا زمانی که باعث آسیب به بدن نمی شود

 

در برابر جریان خون تعیین می  شریان ها پمپ ضربان قلب و مقدار مقاومت ناشی از فشار خون توسط مقدار خون

 .خواهد بودفشار خون باالتر  تر باشد، باریک هاشریان  و کند پمپ  راخون بیشتری هرچه قلب شود. 

 شار خون یک فرد با دو مقیاس تعریف می شود:ف

و  ، ایجاد می شود )هنگام ضربان قلب(فشاری در شریان ها که وقتی قلب منقبض می شود یا "فشار سیستولیک" 

 دارد.بین ضربان های قلب، اشاره  و در شریان ها در طول استراحت قلببه فشار ،  که "فشار دیاستولیک "

میلی متر واحد   با است و فشار سیستولیک روی فشار دیاستولیک به صورت کسری که ، افراد فشار خونبیان کردن 

با بهتر است  و توصیف می شود ( 07/027 )به عنوان مثال صد و بیست روی هفتاد گزارش می شود. mmhg جیوه

 عنوان شود. هفت ویردوازده عبارت 

در حالیکه می تواند  داشته باشد دوجوسال ها بدون هیچ عالمتی ممکن است (  پرفشاری خونیا فشار خون باال )

فشار  ، نشدندرمان و  عدم کنترل  در صورتفشار خون باال  .گرددعروق خونی و قلب  برهای جدی آسیب منجر به 

 از جمله  موجب تهدید جدی سالمت، شده وروی قلب و شریان ها را افزایش می دهد و در نهایت موجب تخریب عضو 

 .گرددسکته مغزی آنفارکتوس و  سکته یا ،حمله قلبی نارسایی یا بروز 

اما  دهدمی  را تحت تاثیر قرار  همه ارگان های حیاتیدر نهایت تقریبا و  شار خون باال در طول سال هافگرچه  

  و توسط پزشک کنترل گردد. دهمی تواند به راحتی شناسایی ش خوشبختانه، 

اما این عالئم و  مشاهده شودبعضی افراد مبتال به فشار خون باال ممکن است سردرد، تنگی نفس یا خونریزی بینی در  

 وضعیت شدید یااتفاق نمی افتد، تا زمانی که فشار خون باال به هم و معموال  به طور خاص رخ نمی دهندنشانه ها 

 برسد.کننده تهدید 

 

 

 

 



  اشاره دارد. فشارخون ثانویه و پرفشاری اولیهدو نوع فشار خون به 
 

در  " فشارخون اولیه"  یا اکثر بزرگساالن، علت مشخصی برای فشار خون باال وجود ندارد. این نوع فشار خون باال در

فشار خون باال از یک " ،  پرفشاری خون ثانویه"  دراما  .خود را نشان می دهدبه تدریج  و با افزایش سن طول سالها

د به منجر شود، از نشرایط و داروهای مختلف می توان. می گرددظاهر  یناگهانبه طور  خاص ناشی میشود و وضعیت

 جمله:

که در  مادرزادی نقصهای خاصی، روئیدتیمشکالت ،تومورهای غده آدرنالو مشکالت کلیوی ، انسدادی خواب آپنه

، داروهای هاضدانعقاد خوردگی،داروهای سرما بعضی از داروها مانند قرصهای ضد بارداری، ،وجود دارندرگهای خونی 

  و... مخدر مانند کوکائین و بعضی از داروهای، آمفتامین ها ضد درد

سیگار می تواند عاملی برای افزایش خون باشد. شده و در نهایت افزایش وزن  منجر بهفعالیت بدنی نیز  تحرک و عدم

دیواره های شریانی  با آسیب بهو تنباکو بطور موقت فشار خون را افزایش می دهد و  مواد شیمیایی موجود در تنباکو 

نمک )سدیم( در رژیم غذایی نیز  مصرف بیش از حد .شوند که خطر ابتال به بیماری های قلبی افزایش یابدمی  باعث 

شود. کمک می کند تا مقدار سدیم در سلول ها حفظ  غذایی وجود پتاسیم در رژیم باعث افزایش فشار خون می شود.

 ممکن است سدیم خون زیاد شده ومنجر به فشار خون باال گردد. در صورت عدم وجود پتاسیم به میزان کافی ،

از  اضافه وزن یا چاقی سن، سابقه خانوادگی،.  آسیب برساندجدی مصرف بیش از حد الکل نیز می تواند به قلب 

 دخیل در بروز فشار خون باال محسوب می شوند. مهم و فاکتورهای

سطح باالی استرس می تواند منجر به افزایش موقت فشار خون شود. برخی از بیماری های مزمن مانند همچنین 

باعث فشار خون باال  نیز اوقات بارداری برخی .را افزایش دهدخطر ابتال به فشار خون باال، بیماری کلیه، دیابت و آپنه 

برخی از کودکان،  درباشند. می  کان نیز در معرض خطرکود اما گرچه فشار خون باال در بزرگساالن رایج است می شود.

سبک زندگی، مانند  و عاداتبچه ها،  بیشتر درهمچنین فشار خون باال به علت مشکالت کلیه یا قلب ایجاد می شود. 

 .فشار خون باال کمک می کندبروزرژیم های ناسالم، چاقی و عدم ورزش، به 

 

باعث می شود دیواره های اتاق پمپاژ که این موضوع   فشار خون در عروق، قلب باید سخت تر کار کند جبرانبرای 

نارسایی قلبی  و باعث ضخیم شدن عضله قلبدر نهایت،  منجر گردد و پرتروفی بطن چپضخیم گردد و به هیقلب 

 .شود

چشم. می تواند منجر به از دست دادن  روق و پارگی در ع یا پارگی شده  یرگ های خونی دچار تنگبا پرفشاری خون  

 بینایی شود.

 

 نیز مشکل در حافظه و درک مفاهیم در افرادی که فشار خون باال دارند ،هش یادگیری و توانایی در فکر کردنکا

 گزارش شده است.بیشتر 

و منجر به نوع خاصی از زوال عقل می شود. سکته  شدهبه مغز محدود رسانی  جریان خون، شدن شریان ها ا مسدود ب

 .مغزی که جریان خون را به مغز متوقف می کند نیز می تواند دمانس عروقی ایجاد کند
 



مقاومت در اوایل بارداری  .خطر افزایش فشار خون در زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیشتر است

پره که به نام در نیمه دوم حاملگی افزایش فشار خون و  نشان دهنده افزایش فشار خون اولیه باشد ،به انسولین 

 .پس از زایمان از بین می رود و مشکل جدی ایجاد نمی کند معموالً اگر کنترل شود ،اکالمپسی نامیده می شود

 
 عکس قفسه سینهبا   .اندازه گیری شودشار در چند نوبت و در شرایط استاندارد فبایستی  برای تشخیص فشار خون 

 تشخیصبزرگی بطن چپ یا کم خونی موضعی )ایسکمی( ،نوار قلبو با گرفتن عالئم نارسایی قلبی و بزرگ شدن قلب 

 و برای بررسی عملکرد کلیه و همچنین چربی و قند خون ( اوره و الکترولیتها شامل )آزمایش خونداده می شود. 

 ی ( از اقداماتی است که می توان انجام داد.برای یافتن بیماری کلیو )آزمایش ادرار 

 

کاهش مصرف نمک  ،کاهش وزن  ترک سیگار،" به رعایت مواردی مانند فشار خون باال، برای کمک به کاهش عوارض 

بایستی توجه  " کاستن از استرسنیز و   افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظمغذاهای پرنمک ، و اجتناب از مصرف 

 جدی شود.

 

 .برای کنترل فشار خون پزشک ممکن است داروهای مختلفی تجویز کند که مکانیسمهای متفاوتی دارند 

 . می طلبد درمان فشار خون باال یک رویکرد چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، دارو و تمرین را 

به اندازه  د و در صورتی کهبه کار می رو زندگی ورعایت رژیم غذایی تغییر شیوه با اصالح یا معموالً یک نوع دارو همراه

کافی موثر نباشد داروهای دیگری اضافه می شوند. انتخاب دارو به عوامل متعددی از جمله شرایط جسمانی فرد 

و  دیورتیک ها ، ( ACE، مهار کننده های آنزیم تبدیل آنژیوتانسین )مسدود کننده های کانال کلسیم .بستگی دارد

  داروهای انتخابی در درمان فشار خون می باشند. بتا گیرنده مسدود کننده های

 

 ترجمه: دکتر مهری محمدی

 

https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/hypertension-treatment-care    

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410  
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