
 نمي آن،خون وجود بدون و دارد نياز خون فشار داشتن به ماندن زنده براي فردي هر

 آن كشـي  لوله سيستم. بگيريد نظر در ساختمان را يك كند پيدا جريان رگها در تواند

خانـه   مختلف قسمتهاي به آب پمپاژ مسئول پمپ كار و شود تشبيه مي بدن رگهاي به

 از وارده فشار شبيه وارد ميكند ها جدارلوله به كه فشاري و باشد مي شبيه قلب كار به

 . رگهاست ديواره به خون طرف

 هنگاميكه و دارند خاصيت ارتجاعي شما سرخرگهاي ديوارهاي باشيد سالم شما اگر

 باشـيد  داشته توجه گيرند مي قرار كشش پمپاژميكند تحت آنها داخل رابه خون قلب

 دقيقـه بـه   فـرد  دريك ميتواند بلكه است متفاوت مختلف افراد در نه تنها خون فشار

 .نمايد واستراحت تغيير ،خواب ورزش بدن وضعيت در تغيير با دقيقه

  

 ؟ چيست خون فشار

 عـدد  جيـوه  متر ميلي ۱۳۰بيان  عدد دو كنند مي گيري اندازه شمارا خون فشار وقتي

 فشار وجود بيانگر و دارد نام سيستوليك خون ۸۰ مانند ميكنند / فشار بزرگتر يا بااليي

 دياستوليك نام خون فشار كوچكتر عدد و است قلب انقباض گامنه شريان داخل در

 طبيعـي  خـون  فشار . قلب است استراحت هنگام شريانها در خون وجود بيانگر دارد

 . است پايين و باال حد با دامنه اي داراي بلكه نيست خاص عدد يك

 براسـاس  بايـد  فشـار خـون   ،تشخيص مختلف زمانهاي در فشارخون تغييرات بدليل

 فاصله به جلسه هر در بار۲ حداقل( جلسات جداگانه در و گيري اندازه مكرر دفعات

 . ) بعد هفته آن يك تكرار و دقيقه۵

 باال خون فشار عوارض
 افراد اكثر چون و است وپيشرونده موذي بيماري است خاموش قاتل يك خون فشار

 نشـان  را خـود  حـاد  بصورت آن عوارض لذا ندارند خوداطالع باالي خون فشار از

  .ميدهد

  :شامل عوارض ترين اساسي

 مـي  بـزرگ  و حجيم عضالت منظم برداري وزنه با كه همانطور: قلب شدن بزرگ.۱

 به كافي خون بتواند تا شده بزرگ بتدريج قلب باال خون فشار تداوم صورت در شوند

 .شد خواهد نارسا بزرگ قلب اين سال چندين گذشت از پس و برساند ن بد

 و شده پاره رگها اين مغزي دررگهاي باال خون فشار افزايش دليل به: مغزي سكته.۲

 .گردد مي مغزي سكته سبب

 اثـر  در كه ميشود گفته كرونر شريانهاي قلب رسان خون شريانهاي به: قلبي سكته .۳

 يـا  شود مختل قلب به خونرساني است ممكن و ديده آسيب رگها اين باال خون فشار

 .گردد قلبي حمالت و سكته باعث دو هر كه نمايد رسوب گها ر در چربي اينكه

 مـزمن  ر بطـو  خـون  فشـار  افزايش : ها كليه نارسايي .۴

 و كاهش را بدن زايد مواد دفع در ها كليه كارآيي بتدريج

 و بـاالميرود  خـون  اوره جملـه  از سـمي  مواد نتيجه در

 . شود مي مختل ها كليه عملكرد

 شده گها ر ديواره در رسوب چربيها سبب باال خون فشار: شريانها سختي و تنگي .۵

 .گويند مي شرايين تصلب پديده اين به كه آنها ميشود شدن سخت باعث و



 بـه  مراجعـه  هنگـام  خطرنـاك  عوارض از جلوگيري و بهتر زندگي براي قدم اولين

 كند گيري اندازه را خونتان فشار تا بخواهيد خود پزشك از درماني مراكز در پزشك

 :بكوشيد خود فشارخون دركنترل فعاالنه ذيل جدول به باتوجه و

  

 ۱۶۰ مساوي يا بيشتر ۱۴۰- ۱۵۹ ۱۲۰-۱۳۰ ۱۲۰ از كمتر سيستول

  ۱۰۰ ۹۰-۹۹ ۸۰-۸۹ ۸۰ از كمتر دياستول

 بندي طبقه
 خون فشار

 نرمال
 فشار از قبل

 باال خون
 

فشارخون باال 
 مرحله اول

  دوم مرحله باال خون فشار

 گيري اندازه
 مجدد

 بعد سال دو
 

 دوماه هر بعد يكسال
  زودتر هرچه ارزيابي

 

  
 : نرمال خون فشار داشتن رايب

 بخوريد نمك كم غذاي. 

 بكاهيد خود وزن از. 

 نكشيد سيگار . 

 كنيد ورزش . 

 كنيد مصرف چربي كم غذاي . 
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  آران و بيدگلشهرستان شبكه بهداشت و درمان 

  
  

 خون فشار

 
 
  
  

  واحد آموزش

  سيدالشهداءبيمارستان 
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