افزایش فشارخون
دکتر سهیال مشرف
مرکز بهداشت شهرستان مبارکه

فشارخون چیست ؟
♦ زماني که قلب خون را به درون رگها پمپ مي کند ازنیروي حاصل ازآن فشار خون ايجاد
مي شود.

فشارخون بايدباشديانه ؟
♦ اگرفشارخون وجودنداشته باشديعني قلب فردکار نمي کندوفردزنده نیست .
وجودفشارخون براي ادامه حیات الزامي است .

چرابیماري فشارخون باالمهم است ؟



 % 6جامعه دچارافزايش فشارخون هستند.
فشارخون باال ،علت عمده سکته هاي قلبي  ،مغزي ونارسايي کلیه
مي باشد.



بیشترافرادمبتالبه اين بیماري  ،ازبیماري خودبي اطالع هستندوتنها %52بیماران درحال
درمان هستند.



فشار خون باال  ،شايعترين بیماري عروقي است (درمردان شايعتراست ) .



درخانم هاپس ازيائسگي  ،فشارخون افزايش مي يابد .

علت هاي ايجادفشارخون باالچیست ؟
◄ فشارخون اولیه

%49مواردبدون علت تشخیص داده مي شوند.

◄ فشارخون ثانويه



 %6مواردبراثربیماريهاي ديگرهستند.

درفشارخون اولیه :

%66افرادوقتي رژيم غذايي کم نمک استفاده کنند ،فشارخونشان کنترل مي شود.
در%96افرادمحدوديت مصرف نمک تأثیري روي فشارخون ندارد.


درفشارخون ثانويه :

شايعترين علت ايجادکننده فشارخون بیماريهاي کلیوي مي باشد.
قرص هاي ضدبارداري درخانم هادر%1-2مي تواندباعث فشارخون شود.

سايرعلت هاي ايجادفشارخون باال


بیماريهاي کلیوي



مصرف برخي داروها ( داروهاي هورموني ،کورتون ها ومسکن ها)



مصرف برخي موادغذايي ( نمک  ،کافئین وشیرين بیان )



سیگارودخانیات

عوامل تعیین کننده پیش آگهي بد درفشارخون باال
مردان جوان سیاهپوست
افرادسیگاري

افرادي که چربي وقندخون باالدارند
افرادچاق

عالئم بیماري فشارخون باالچیست ؟
♦ دراکثرمواردعالئمي ندارد.
درزمان بروزبیماري  ،عالئمي همچون :
♦ سردرد
♦ اختالالت بینايي
♦ تهوع
♦ استفراغ

تشخیص
راه تشخیص به موقع فشارخون باال ،کنترل مرتب فشارخون مي باشد.
( به خصوص افراددرمعرض خطر)

چه کساني بايدفشارخون خودرامرتب کنترل کنند؟
◄ تمام افراد06سال به باال
◄ افرادکم تحرک
◄ افرادچاق
◄ افرادبااختالل درچربي خون
◄ افرادي که سابقه بیماري کلیوي وعفونت هاي مکررکلیه دارند.

◄ بیماران ديابتي
◄ افرادسیگاري
◄ افرادي که سابقه بیماري فشارخون باالويابیماري هاي قلبي عروقي در
خانواده دارند.
◄ درگیري اعضاء مختلف دراثرفشارخون
♦ درگیري قلبي
♦ درگیري مغزي
شايعترين عالمت عصبي  ،سردردناحیه پشت سرهنگام صبح است.
گاهي سرگیجه  ،سبکي سر ،وزوزگوش وتاري ديدهم ديده مي شود.
گاهي افزايش ناگهاني فشارخون ايجادخونريزي داخل مغزي مي کند.
♦ درگیري کلیوي
♦ درگیري چشم

♦ افرادي که در دو نوبت اندازه گیري فشار خون  ،فشارخون باالتراز 196 46دارند ،نیازبه
درمان دارند.

◄ وقتي فشارخون باال تشخیص داده شد ،اولین اقدام کاهش فاکتورهاي خطرمي باشد.

نمونه رفتارهاي غیربهداشتي که درابتالبه بیماري فشارخون باال مؤثرهستند


مصرف زيادنمک



استعمال هرنوع دخانیات وسیگار



عدم فعالیت بدني منظم



عدم مصرف سبزي ومیوه



خوردن غذاهاي چرب وياسرخ کرده وغذاهاي آماده



مصرف بیش ازحدقندوشیريني



اضافه وزن وچاقي

نمونه رفتارهاي بهداشتي
♦ کاهش مصرف نمک
(میزان مصرف نمک روزانه بايد کمتر از 2گرم باشد  .يعني نمک از سر سفره غذا حذف شود)
♦ ترک سیگاروالکل
♦ فعالیت بدني منظم(حداقل 06دقیقه ورزش متوسط دربیشترروزهاي هفته)
♦ کاهش مصرف قندوشیريني
♦ کنترل ديابت
♦ کاهش چربي خون
♦ تغذيه مناسب
خودداري ازمصرف موادغذايي چرب ويابه حداقل رساندن آنها
آب پز ،بخارپزوياکبابي کردن غداهابه جاي سرخ کردن آنها
استفاده همیشگي ودائم ازمیوه ها وسبزيجات

میوه هاوسبزيجات مؤثردرکاهش فشارخون


سیر



گوجه فرنگي



تره فرنگي



شنبلیله



شويد



کرفس



لیموترش



گالبي



زيتون



پیاز

درصورتي که بارعايت رفتارهاي بهداشتي وکاهش فاکتورهاي خطر ،فشارخون کنترل
نشدبايددارودرماني شروع شود

مواردي که فشارخون به درمان پاسخ نمي دهد


شايعترين علت عمل نکردن به توصیه هاي پزشک معالج وعدم مصرف صحیح دارواست.



مصرف همزمان قرص هاي ضدبارداري .



اضافه وزن زياد .



استفاده بیش ازحدنمک .
سالم وتندرست باشید

