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 به ایاز برسررااد بدن مختلف اعضررای به را غذایی مواد و شررود جاری بدن اعضررای شررریااهای در خون اینکه برای

 .میشود اامیده فشارخون ایرو این. درآورد گردش به را خون که دارد ایرویی

 شررناخته ایز پایین حد و باال حد اام با گاهی که میگردد تقورریم دیاسررتو ی و سرریوررتو ی اوع دو بر خون فشررار

 .میشود

 :طبیعی خون فشار

 باال فشارخون یعنی. است جیوه میلیمتر 80/120 از کمتر استراحت درحال سا م ااوان یک در طبیعی فشارخون

 .است جیوه میلیمتر 80 از کمتر(  دیاستول)  پائین فشارخون و 120 از کمتر ( سیوتول) 

 :باال فشارخون

 ایجاد شررریااها دیواره بر خون جریان طبیعی حد از بیش افزایش اتیجه در که اسررت بیماری یک باال فشررارخون

شود شار .می وتو یک خون ف شار یا و ترالبا یا mmHg 145 سی ستو یک خون ف  به ترالبا یا  mmHg 75 دیا

 . است عروقی قلبی بیماریهای ساز زمینه فاکتورهای از یکی البا خون فشار. میشود مطرح البا خون فشار عنوان

 به را جهان در میرها و مرگ کل سوم یک و بوده جهان در میز و مرگ عمده علل از یکی عروقی قلبی بیماریهای

 . است داده رخ سال 60 از کمتر افراد در موارد% 35 حدود میزان این از که میدهند اختصاص خود

 .میشود تقویم ثااویه خون فشار و او یه فشارخون اوع دو به باال فشارخون

 .موثراد آن بروز در زیر خطرساز عوامل و ی ادارد وجود مشخصی کامال علت او یه فشارخون در

 باال خون فشار خااوادگی و ارثی زمینه 

 امک رویه بی مصرف 

 چاقی 

 دیابت 

شارخون شح در تغییر بعلت ثااویه ف وی در خواب  کلیه کارکرد یا هورمواها تر شکالت تیروپیدی و وقفه تنف و م

 .میافتد اتفاق
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 :خون فشارعوامل موثر بر بروز 

 بیشتر مردان بین در میااوا ی اوایل در فشارخون افزایش. میشود بیشتر فشارخون بروز خطر سن، افزایش با: سن

 بیماری قرار داراد. این معرض در بیشتر یائوگی از بعد زاان اما است

  .است شایعتر سیاهپوستها در بیماری این: اژاد

ضای از افر چند یا یک که آاهایی: خااوادگی سابقه شند، دچار بیماری این به شان خااواده اع  یالابت احتمال با

 .بود خواهد بیشتر فشارخون به هم خودشان

 . ازدیکتر است بیماری این به باشد، بیشترفرد  وزن هرچه: وزن اضافه

 بیشررتر قلب ضررربااهای تعداد چه هر و بود خواهد بیشررتر انشررقلب ضررربااهای تعداد تحرک کم افراد: تحرکی کم

 .درومی البا را فشارخون و دیاب می افزایش رگها بر وارد ایروی و میشود شدیدتر قلبی ااقباضات باشد،

 و میکند تنگ را آاها و می رسااد آسیب شریااها دیواره به تنباکو داخل شیمیایی مواد: ا کل و دخاایات استعمال

 افزایش باعث و برسررااد آسرریب قلب به میتوااد ایز ا کل .میشررود بیشررتر فشررارخون شررود، کمتر رگ قطر هرچه

 .شود فشارخون

 کنند دفع کمتری آب ها کلیه میشود باعث کهاست امک  واقع در ،سدیم از منظور: سدیم اادازه از بیشتر مصرف

 اتیجه، در و خون حجم افزایش باعث آب احتباس این. شرررود محبوس بدن در زیادی اتمایع ترتیب این به و

 .شد خواهد فشارخون افزایش

صرف سیم اادازه از کمتر م سیم و سدیم بین تعاد ی ما بدن در: پتا ست برقرار پتا  دیگری برود، باال یکی اگر که ا

سیم میزان اگر یعنی. آید می پایین شود افزایش دچار خون سدیم میزان بیاید، پایین بدن پتا  در یعنی این، و می

 .قرار گرفتن خون فشار خطر

 . میشود فشارخون شدید اما موقت افزایش باعث استرس: استرس

وترول: دیگر عوامل برخی ضی دیابت، بیماری ،باال کل وی وقفه حاملگی، کلیوی، بیماریهای بع  و خواب حین تنف

 .کنند بیشتر را فشارخون بروز احتمال میتوااند ایز دیگر عوامل برخی
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 :باال فشارخون عالئم

 عالئم. هورررتند مهم بوررریار منظم معاینات د یل همین به. اداراد عالئمی ،باال خون فشرررار به مبتال افراد اکثر

 : از دنعبارت احتما ی

 افس تنگی 

 مشخص علت بدون دماغ خون 

 سردرد 

 سرگیجه 

 خاموش قاتل آن به د یل همین به و ادارد، عالمت باال فشارخون .ایوتند باال خون فشار از ااشی فقط عالئم این

 .است خون فشار گیری اادازه فرد، هر فشارخون مقدار به پیبردن برای راه تنها. گویندمی 

 فشارخون باال: وارضع

شار شار وارد میکند و شریان دیواره بر خون باال ف سیبها ایز  اادام و عروق به توااد می ف سااد آ شار هرچه. بر  ف

 .بود خواهد بیشتر آسیب ،شود بیشتر خون

 :شود رعوارض زی به منجر توااد می اشده کنترل خون فشار

 که ،(شرایین تصلب) شود عروق شدن ضخیم و شدن سخت باعث توااد می باال خون فشار: سکته یا قلبی حمله

 .شود عوارض سایر یا مغزی سکته ،قلبی حمله به منجر توااد می

 اگر. شود آاوریوم تشکیل و خوای های رگ برآمدگی و شدن ضعیف باعث توااد می خون فشار افزایش :آاوریوم

 .کند تهدید را زادگی توااد می ،شود پاره آاوریوم

 ضررخیم باعث امر این. کند کار بیشررتر باید قلب ،عروق در بیشررتر فشررار برابر در خون پمپاژ برای :قلبی اارسررایی

ضله ،اهایت در(. چپ بطن هیپرتروفی) شود می قلب های دیواره شدن ست ممکن شده ضخیم ع  تأمین برای ا

 .شود قلبی اارسایی به منجر توااد می که ،کند خون پمپاژ سختی به بدن ایازهای

 .کند جلوگیری ها اادام این طبیعی عملکرد از توااد می ها: کلیه در باریک و ضعیف خوای رگهای

 .شود بینایی کاهش به منجر توااد می :چشم در پارگی یا باریک ،ضخیم خوای رگهای
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وم اختالالت از گروهی سندرم این :متابو یک سندرم  تری ،کمر دور اادازه افزایش جمله از ،است بدن در متابو ی

 این. باال ااوررو ین سررطح و باال خون فشررار ،(HDL) باال چگا ی با  یپوپروتئین کلوررترول کاهش ،باال گلیورریرید

 .کند می بیشتر را سکته و قلبی های بیماری ،دیابت بهابتال  احتمال شرایط

 تأثیر یادگیری و یادآوری ،کردن فکر در توااایی بر اسررت ممکن اشررده کنترل خون فشررار :اختالل در یادگیری

 .شود می دیده باال خون فشار به مبتال افراد در بیشتر مفاهیم درک یا حافظه در مشکل. بگذارد

 اوع به منجر و کرده محدود را مغز در خون جریان توااند می شررده مورردود یا باریک عروق یا دمااس: عقل زوال

صی  توااد می ایز کند می قطع را مغز در خون جریان که مغزی سکته. شواد( عروقی عقل زوال) عقل زوال از خا

 .شود عروقی عقل زوال باعث

 :درمان

 زادگی شیوه تغییر 

 وزن کاهش 

 امک مصرف کاهش 

 بیشررتر در دقیقه 35 حداقل روی پیاده لمث هوازی منظم ورزشرری تمرینات: ورزشرری فعا یتهای ااجام 

 هفته روزهای

 ا کل مصرف کاهش 

 سبزیجات و ها میوه مصرف افزایش 

 شده اشباع های چربی ویژه به غذایی رژیم های چربی مصرف کاهش 

 سیگار مصرف قطع 

 .رواد کار به خون فشار کاهش برای روشی عنوان به اباید پتاسیم و منیزیم کلویم، مکملهای

 :از عبارتند شواد می استفاده باال خون فشار درمان برای که داروهایی

 خارج بدن از را آب و سرردیم تا کنند می کمکها  کلیه به که هوررتند داروهایی :یا دیورتیک آور ادرار داروهای

  تجویز میشواد. باال خون فشار درمان برای که هوتند داروهایی او ین اغلب داروها این. کنند

 سایر و هیدروکلروتیازید ،کلروتا یدون شامل وادش می استفاده خون فشار درمان برای معموالً که هایی دیورتیک

 .هوتند موارد
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 . دهد کاهش را پتاسیم سطح توااد می که است ادرار افزایش ها دیورتیک شایع عوارض از

 

وین مبدل آازیم های مهارکننده  بنازپریل ،(Prinivil ، Zestril)  یزینوپریل مااند - داروها این :(ACE) آاژیوتاا

(Lotensin)، رگ شدن تنگ باعث که طبیعی شیمیایی ماده تشکیل از جلوگیری با - داروها سایر و کاپتوپریل 

 .کنند می کمک خوای عروق آرامش به ،شود می خوای های

ودود کننده های وین های گیراده م  یک ایجاد اه و ،عروق لکردعم از جلوگیری با داروها این. II (ARB) آاژیوتاا

 شرررامل ARB. کنند می شرررل را خوای های رگ ،کند می باریک را خوای های رگ که طبیعی شررریمیایی ماده

candesartan (Atacand) ، losartan (Cozaar) است دیگران و. 

 ، Cardizem) دیلتیازم ،(Norvasc) آملودیپین جمله از - داروها این :کلوررریم کااال های کننده موررردود

Tiazac می کند را قلب ضربان داروها برخی. کنند می کمک خوای های رگ عضالت آرامش به - داروها سایر و 

ودود. کنند ویم کااال های کننده م ست ممکن کل ون افراد برای ا  داروهای از بهتر آفریقایی اژاد دارای افراد و م

 .باشد ACE های کننده مهار

صرف هنگام ودود داروهای م ویم کااال کننده م صرف از ،کل  سطح فروت گریپ. خودداری کنید فروت گریپ م

 . باشد خطرااک توااد می که ،دهد می افزایش را کلویم کااال های کننده مودود از برخی سرمی

 

 منابع:

https://www.heart.org/ 

https://www.mayoclinic.org/ 
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