
علت هاي ایجاد فشار خون باال عبارتند از:
 ارث: در صورت ابتالي يكي از اعضاي خانواده به فشار خون باال، احتمال ابتالی 

ساير اعضای خانواده زياد است.
 سن: با افزايش سن احتمال بروز فشار خون باال بیشتر می شود.

به  ابتال  برای  بیشتری  دارند، شانس  از حد طبیعی  باالتر  افرادی که وزن   چاقی: 
فشار خون باال دارند.

 فعالیت بدنی کم 
 مصرف الكل

 مصرف زياد نمک 
خوراکی  ضدبارداری  قرص  از  که  بانوانی  خوراکی:  ضدبارداری های  قرص هاي   
استفاده می کنند، احتمال بیشتری برای ابتال به فشار خون باال دارند مخصوصًا اگر 

همزمان سیگار بكشند. 
 جنس: تا سن 45 سالگی، فشار خون باال در مردان شايع تر است. در 45 تا 54 
سالگی خطر در دو جنس برابر است. بعد از 54 سالگی، خطر ابتال به فشار خون باال 

در زنان بیشتر می شود.
 ابتال به بیماري هاي ديابت، بیماري مزمن کلیه، تیروئید، غدد فوق کلیه يا چربی 

خون باال، احتمال بروز فشار خون باال را بیشتر می کند. 

در برخي موارد فشار خون 
با عالئم زیر همراه  است:

 سردرد
 تاری ديد

 درد قفسه سینه 
 ادرار کردن بیش از يک بار در طول شب

صورت وجود عالئم زیر در فرد 
مبتال به فشار خون باال، باید 

بالفاصله به پزشك مراجعه كرد
 درد یا فشار )یا هر دو( روی قفسه سینه، 

  احساس سنکوپ و افتادن،
  تنگی نفس،

  احساس ناراحتی روی معده )زیر جناغ(
  تعریق سرد

 عالیم حمله ی مغزی: ضعف ناگهانی یا بی حسی صورت، بازو یا پا در یک طرف بدن؛ کاهش 
ناگهانی بینایی مخصوصاً در یک چشم؛ به سختی صحبت کردن یا تکلم نامفهوم، سردردهای 

ناگهانی و شدید؛ سبکی سر؛ ناتوانی در حفظ تعادل و افتادن ناگهانی
 عالئم کلیوي مانند درد در پایین کمر، ورم کردن دست و پا، افزایش دفعات ادرار، سوزش 

و ناراحتی هنگام ادرار کردن و وجود خون در ادرار.  
 اگر میزان فشار خون باالتر از 180/110 میلي متر جیوه باشد باید هر چه سریعتر به پزشک 

روز جهاینمراجعه کرد.
فشارخون باال
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انواع فشارخون باال 
فشارخون بر اساس عوامل ايجاد کننده آن به دو نوع تقسیم می شود فشارخون 

باالی اولیه و ثانويه:
فشارخون اولیه : فشارخون اولیه شایعتر است  گرچه علت آن ناشناخته است. به عنوان 
فشارخون باالی اساسی هم نامیده میشود. اغلب افراد بزرگسال دارای فشارخون باال در این 
گروه قرار می گیرند. به نظر میرسد ترکیبی از عوامل ژنتیک، رژیم غذایی، شیوه زندگی و سن 
در بروز این بیماری نقش داشته باشند. عوامل شیوه زندگی شامل مصرف دخانیات، مصرف 

الکل، استرس، اضافه وزن، مصرف زیاد نمک و کم تحرکی است.
فشارخون باال می تواند ناشی از عوامل چندگانه باشد از جمله حجم پالسمای خون و فعالیت 
هورمون هایی که حجم و فشار خون را تنظیم می کنند. هم چنین توسط عوامل محیطی 

مانند استرس و کم تحرکی تحت تاثیر قرار می گیرد.
فشارخون ثانويه: این نوع فشارخون چند دلیل اختصاصی دارد و عارضه یک مشکل دیگر 
می  ثانویه  نوع  آن  به  شود  ایجاد  بیماری  یا  شرایط  سایر  علت  به  باال  فشارخون  اگر  است. 
کلیوی،  فوق  غدد  از حد  بیش  فعالیت  کلیوی،  های  آسیب  ثانویه   فشارخون  علت  گویند. 
دیابت، فئوکروموسیتوم )سرطان غده آدرنال(، سندروم کوشینگ، اختالل غدد تیروئید و هیپر 
تیروئیدی، وقفه تنفسی در خواب، تومورها، کوارکتاسیون آئورت، شرایط مربوط به بارداری، 
افزایش بیش از حد الزم  یا مصرف غلط دارو، مصرف الکل، مصرف غذاهای ناسالم و... هستند.
فشارخون باال در ابتدا بدون عالمت است اما زمانی که بتدریج منجر به بروز عوارضی یا چندین 
بیماری مانند بیماری کلیوی، بیماری قلبی و...... شود،  این بیماری عالمت دار می شود که 

مربوط به تظاهر عوارض فشارخون باال است.

چگونه روز جهاین فشارخون باال
 برگزار می شود

هر سال در اين روز برای افزايش آگاهی عموم جامعه در باره فشارخون باال اقداماتی 
فعالیت  از  بعضی  شود.  می  انجام  متنوع  های  برنامه  و  ها  فعالیت  اجرای  طريق  از 
هايی که می تواند برای برگزاری اين بسیج سازماندهی شوند، شامل فوروم عمومی، 
مناظره در خصوص فشارخون باال، ارائه مقاالت در رسانه های عمومی، توزيع بنرها و 
پوستر ها در مدارس، دانشگاه ها و ساير موسسات آموزشی، بحث و گفتگو، برگزاری 
مسابقات در مدارس و دانشگاه ها، توزيع پیام هايی از طريق رسانه های همگانی 

مانند کانال های تلويزيون و راديو و..... موارد زيادی از اين فعالیت ها هستند.
به علت شرايط بحران بیماری کوويد 19،امسال توصیه می گردد برای جلوگیری از 
شیوع کوويد 19 باالخص در مناطق پر خطر از روش ها و کانال های مجازی استفاده 
شود و تاکید بر اندازه گیری فشارخون در منزل با رعايت تمام شرايط الزم و درست 

در زمان اندازه گیری است.
رايج  در خصوص مشكالت  گفتگو  برای  و  متخصصین  برای  تواند  می  نیز  وبینارها 
فشارخون باال در سطح ملی و بین المللی و در خصوص اقدامات جديد و ساده تر 

پیشگیری و کنترل افراد مبتال به فشارخون باال، برگزار گردد.
بیماری  از  آگاهی  افزايش  برای  مهم  دو جزء  فشارخون،  اتحاديه جهانی  نظر  طبق 

فشارخون باال وجود دارد:
 اول برپايی برنامه های غربالگری همگانی با ظرفیت باال برای تشخیص فشارخون 

باال در افراد در معرض خطر است.
در  درمانی  بهداشتی  کارکنان  توسط  فشارخون  معمول  اندازه گیری  ترويج  دوم   

تمام مطب ها و مراکز بهداشتی درمانی است.
از  عمومی  آگاهی  ترويج  جاری  سال  در  روز  اين  مناسبت  برگزاری  اصلی  هدف 
فشارخون باال با تاکید بر اندازه گیری صحیح فشارخون و تشويق شهروندان کشورها 

برای پیشگیری و کنترل اين قاتل خاموش است.

عوارض و درمان فشارخون باال
امــروزه در اغلــب زندگی هــای پــر مشــغله افــراد بــرای خودشــان وقــت نمی گذارنــد 
ــاری  ــكالت بیم ــه مش ــر ب ــا منج ــه بعده ــد ک ــج می برن ــش رن ــترس و تن و از اس
فشــارخون بــاال می شــود. فــردی کــه از بیمــاری فشــارخون بــاال رنــج می بــرد بــه 
ــود  ــه خ ــای روزان ــر روی کاره ــت ب ــادر نیس ــاند و ق ــیب می رس ــود آس ــالمت خ س
ــور  ــا بط ــوع از فعالیت ه ــن ن ــام چندي ــراد در انج ــد. اف ــز کن ــح تمرک ــور صحی بط

ــوند.  ــكل می ش ــار مش ــان دچ همزم
ــد از  ــارخون می توان ــود. فش ــاال می ش ــارخون ب ــبب فش ــط س ــی غل ــیوه زندگ ش
طريــق رژيــم غذايــی، انجــام فعالیــت بدنــی منظــم و مديريــت اســترس هــای قابــل 
ــكان  ــط پزش ــده توس ــنهاد ش ــای پیش ــق راهنماه ــود. طب ــم ش ــگیری، تنظی پیش
ــل 5 روز در  ــد حداق ــد باي ــی برن ــج م ــاال رن ــارخون ب ــاری فش ــه از بیم ــرادی ک اف
هفتــه و حداقــل 150 دقیقــه فعالیــت بدنــی متوســط يــا 75 دقیقــه فعالیــت شــديد 
ــه  ــته، دوچرخ ــدن آهس ــاده روی، دوي ــد پی ــی توانن ــال م ــراد مث ــد. اف ــام دهن انج
ــه  ــد. در صــورت عــدم کاهــش فشــارخون و عــدم پاســخ ب ــا شــنا کنن ســواری ي

ــاال کمــک مــی کنــد.  ــه کاهــش فشــارخون ب اصــالح شــیوه زندگــی، دارو ب
همانگونــه کــه میدانیــد ايــن بیمــاری ممكــن اســت هیــچ عالمتــی نداشــته باشــد. 
ــی  ــای داخل ــروق( و اعض ــب و ع ــون) قل ــردش خ ــتگاه گ ــه دس ــد ب ــی توان ــا م ام
ــردن،  ــرق ک ــبب ع ــاال س ــارخون ب ــن فش ــم چنی ــاند. ه ــیب برس ــه آس ــد کلی مانن
اضطــراب، مشــكالت خــواب مــی شــود و در زمــان فشــارخون بحرانــی، فــرد ممكــن 

ــه کنــد. اســت ســردرد و خونريــزی از بینــی را تجرب
گرچــه در فشــارخون بــاالی شــديد عالئــم ســردرد، خــواب آلودگــی، طپــش قلــب، 
تــاری ديــد، خســتگی، ســرگیجه، گیجــی، احســاس زنــگ زدن در گــوش، تنفــس 
مشــكل، ضربــان قلــب نــا منظــم نشــان داده شــده اســت کــه حتــی ممكــن اســت 

منجــر بــه کمــاء شــود.
ــن  ــد از والدي ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــاری ارث ــک بیم ــن ي ــم چنی ــاری ه ــن بیم اي
ــراد دارای  ــاری در اف ــن بیم ــد. اي ــه ارث برس ــاال ب ــارخون ب ــاری فش ــه بیم ــال ب مبت
ــكل،  ــاد ال ــرف زي ــی، مص ــم تحرک ــات، ک ــرف دخانی ــی، مص ــت، چاق ــابقه دياب س
مصــرف داروهــای جلوگیــری از بــارداری و....بیشــتر شــايع اســت. عــوارض افزايــش 
فشــارخون شــامل آترواســكلروز اســت کــه بــه معنــی باريــک شــدن شــريان هــا 
اســت. فشــارخون بــاال بــه مــدت طوالنــی ســبب ايجــاد آترواســكلروز و تشــكیل 
ــن وضعیــت مــی  ــه تنگــی عــروق مــی شــود. اي پــالک در شــريان هــا و منجــر ب
توانــد منجــر بــه نارســايی قلبــی، حملــه قلبــی، آنوريســم)ايجاد يــک برآمدگــی در 
ديــواره شــريان کــه مــی توانــد پــاره و ســبب خونريــزی شــديد شــود(، نارســايی 

کلیــه، ســكته مغــزی و غیــره شــود.

گایه از فشارخون باال چگونه آ
 را افزایش دهمی؟

ــن  ــد ای ــر کن ــزان  فشــار خــون ممکــن اســت تغیی ــف در طــول روز می ــل مختل ــه دالی ب
ــد از: ــل عبارتن دالی

 در طول خواب فشار خون کاهش مي یابد. 
ــر  ــون موث ــار خ ــمی در فش ــای جس ــت ه ــراب و فعالی ــا اضط ــوام ب ــری ت ــت فک  فعالی

ــتند. هس
ــت کمتــر  ــه دیاب ــراد ســالخورده و بیمــاران  مبتــال ب  در طــول شــب فشــار خــون در اف

اســت. 
 مصرف سیگار در دراز مدت، باعث افزایش فشار خون می شود. 

 کم خوابي، فشار خون را افزایش می دهد.


