
Hypertention 

 
 پرفشاری خون



 اهمیت بیماری

ومرگعمدهعللازیکیعروقیقلبیهایبیماری
کلازسومیکومرگعاملاولینجهانسطحدرمیر

.استدادهاختصاصخودبهجهاندررامیرهاومرگ

 



 -های قلبی ریسک فاکتورهای ابتال به بیماری
 عروقی

 
تغذیهنامناسب

کمتحرکی

مصرفدخانیات

چاقی

فشارخونباال

دیابت

اختالالتچربیخون



 تعریفپرفشاریخون

سطوحیازفشارخونسیستولییادیاستولیکهبا
بهطورعمده)افزایشخطرمرگوبیماری

همراهاستراپرفشاری(هایقلبیعروقیبیماری
.نامندخونمی  

(میلیمترجیوه140/90مساویوبیشتراز)  

 



:مانندپرخطرافراد

عروقی-قلبیبیماریسابقه

دیابت

کلیوینارسایی

درسطحکمتریازفشارخوندرمعرضخطرقرار
درجیوهمترمیلی80و130آنانگیرندواینسطحدرمی

.شودنظرگرفتهمی  
 



 فشارخون باال -الف

تعاریف و طبقه بندی فشارخون برای 
 سال 18افراد باالی 

 طبقه فشار سیستولی فشار دیاستولی

 طبیعی <120 و <80

 پره هایپرتانسیون  120-139 و 80- 89

فشارخون ( 1)مرحله 140 - 159 یا 90 - 99

 باال

فشارخون ( 2)مرحله =>160 یا =>100

 باال



 اپیدمیولوژی پرفشاری خون در ایران
درافزایشاینشیبوافزایشسنرفتنباالباشیوعمیزان
.استمردانازتربیشزنان

0/54میزانبهسالگی،20ازبعدسنافزایشسالهرازایبه
.یابدمیافزایشخونپرفشاریشیوعدرصد

مردانازبیشترزناندر

شیوعprehypertention.استبودهزنانازبیشترمرداندر

دوحدودمرداندرخونپرفشاریشانسسال34-15سندر
.استزنانبرابر



 

تربیشدارمعنیطوربهزناندرخونپرفشاریشیوعکلدر
.استمرداناز

.دهدمیافزایشرافشارخونشهربهروستاازمهاجرت

میزانبیشترین:78سالدربیماریوسالمتمطالعات
درمیزانکمترینوشرقیآذربایجاندرخونپرفشاری
.استبودهبلوچستانسیستان

باالترشاخصدارایهایاستاندرخونپرفشاریشیوع
.استتربیشانسانیتوسعه

.باشدمیمرتبطخونپرفشاریبانیزکردنژاد




4-2افزایشباخونپرفشاریایرانیجوامعدر
سکتهقلبی،ایسکمیکهایبیماریبروزخطربرابری
.باشدمیهمراهکلیهمزمنبیماریومغزی

فشارخونیعنیطبیعیفشارخونباالیمقادیر
مترمیلی89-85دیاستولیا139-130سیستول

درمستقلخطرعاملیکسال،میانافراددرنیزجیوه
60ازبیشواستعروقیقلبیهایبیماریرخداد
در.دهدمیافزایشراعروقیقلبیبیماریخطردرصد
خونپرفشاریمقداراینمسنافراددرکهحالی

.استنکردهایجادراخطری



بیشترینPAFبروزدر(جمعیتیمنتسبسهم)
باوبودهخونپرفشاریبهمربوطعروقیقلبیهایبیماری
چهارمیکومرداندربروزپنجمیکبهنزدیکآنکاهش

.یافتخواهدکاهشزناندر

شریانیمیانگینفشاردیاستول،فشارخونهایشاخص
درسیستولفشارخونشاخصبربرترینبض،فشارو

.نداردعروقیقلبیهایبیماریبروزبینیپیش

تقریبادیاستولوسیستولفشارخونبینیپیشقدرت
بروزدرشریانیمیانگینفشاربینیپیشقدرتمعادل
.باشدمیدیابت



 

پرفشاریشیوعباایرابطهایرانیغذایالگوی
باغربیغذاییالگویکهصورتیدر.نداردخون

کاهشباسالمغذایالگویوفشارخونافزایش
.استبودههمراهفشارخون



سنمرد،جنسباخودبیماریازاگاهیعدمایراندرایمطالعهدر
افراددرکهحالیدر.استداشتهمستقیمرابطهپایینتحصیالتوپایین
پرفشاریبهبیشترطبیعیافرادبهنسبتچاقافرادیادیابتبهمبتال
.داشتنداگاهیخودخون



درخونپرفشاریکنترلساختاربررسیبرایکیفیمطالعهیکدر
.یافتنددستعمدهمشکل4بهمحققانایران

مقبولیتعدم

ناکافیدانش

مراقبتبرایموثرارتباطعدم

مشارکتبهنیاز



 اپیدمیولوژیبیماریدرجهان

حفاظتجنسیرابطهوفرزندومادروزنکمبودازبعد

شدهتطبیقعمررفتهدستازهایسالبیشتریننشده،

دادهاختصاصخودبهراجهاندر(DALY)ناتوانیبر

.(سالمیلیون64)است
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 شیوعپرفشاریخوندردنیا

متفاوتبسیاردنیامختلفنقاطدرپرفشارخونشیوعمورددرهاگزارش

6/8ومرداندردرصد3/4)هندوستانروستاهایازمقدارترینکم.است

درصد72/5ومرداندر68/9)لهستاندرشیوعبیشترینو(زناندردرصد

.استشدهگزارش(زناندر
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سالدرجهانبالغاندرصد26/4متوسطبطور

شیوع.اندبودهخونپرفشاریدچارمیالدی2000

سالدرخاورمیانهمنطقهدرخونپرفشاری

درصد23/7زناندرودرصد22مردان،در2000

.استبوده
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 عواملخطرایجادفشارخونباال

  و فرهنگ جغرافیا، یا جوامع بیشتر در مختلف مطالعات اساس بر :سن .1
  افزایش با سن افزایش گوناگون، اقتصادی و  اجتماعی خصوصیات

  باال سن افزایش با سیستولی فشار .است داشته مستقیمی رابطه فشارخون
  مترجیوه میلی 140 به سالگی 70-80 سن در که طوری به .رود می
  و است کمتر آن شدت ولی است امر این تابع نیز دیاستولی فشار .رسد می

 .شود می نبض فشار افزایش باعث

  است ناچیز مرد و زن بین خون فشار تفاوت پایین سنین در :جنس .2
 حدود در و دارد باالتری سطح مردان خون فشار بلوغ سنین از بعد ولی
 می معکوس گاهی حتی و یافته کاهش دوباره تفاوت این سالگی 50

 .شود
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 .سطح فشار خون سیاه پوستان بیش از سفید پوستان است: نژاد. 3

انتقالمرحلهکهکشورهاییدر :اجتماعی-اقتصادی شرایط .4
هایگروهدر.اندگذرانیدهرااپیدمیولوژیکیتغییراتواقتصادی
درولیاستباالترفشارخونسطحترپاییناقتصادیاجتماعی
هایگروهاقتصادیانتقالمرحلهازقبلوگذارحالدرکشورهای
.دارندبیشتریریسکباالتراجتماعیاقتصادی

درباالخونفشارخانوادگیسابقه:ژنتیکیعواملووراثت.5
 مهمی خطر عامل برادر و خواهر ، مادر پدر، مانند یک درجه وابستگان

 ژنتیکی عوامل .است خانواده افراد سایر در باال خون فشار ایجاد برای
 .هستند فاکتوریال مولتی باال فشارخون در موثر

07/12/2016 abiderafsh@yahoo.com 17 



  معرض در افراد سایر از بیش %70 ها سیگاری :دخانیات استعمال .6
  سیگاری مدت افزایش با میزان این .هستند عروقی قلبی های بیماری

 .شود بیشترمی (بودن سطحی یا عمیق) تدخین نحوه و بودن

  .یابد می افزایش برابر2-6 باال فشارخون خطر وزن افزایش با :چاقی .7
  2-3 سیستولی فشارخون وزن افزایش کیلوگرم 10 هر  با

 افزایش جیوه متر میلی 1-2 دیاستولی فشارخون و مترجیوه میلی
 .یابد می

  مصرف که حالی در برد می باال را فشارخون نمک مصرف :تغذیه .8
  منیزیم و کلسیم مستقل نقش .دهد می کاهش را خون فشار پتاسیم

   .نیست مشخص باال فشارخون خطر ایجاد در
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  الکل حاد و مزمن اثرات .شود می فشارخون افزایش موجب الکل مصرف :الکل .9
  جنس و سن بدنی، فعالیت دخانیات، مصرف نظیر دیگر خطر عوامل از مستقل

 .است

  را دیاستولی فشار و جیوه متر میلی 6/6 را سیستولی فشار الکل، روزانه و مداوم مصرف
 باال کنند می مصرف الکل هفتگی بطور که کسانی از بیش جیوه متر میلی 4/7

 .برد خواهد

  دارند نرمال فشارخون که افرادی در باال خون فشار خطر احتمال :بدنی فعالیت .10
 مناسب بدنی فعالیت دارای افراد از بیش %20-50است کم آنها روزانه فعالیت ولی

 .است

  دو این همراهی و است زیاد دیابت و باال فشارخون به توام ابتال احتمال :دیابت .11
 .کند می تشدید را دو هر بیماری
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 مختلف شواهد اساس بر :روانی و اجتماعی عوامل .12
  را فشارخون حاد روانی فشارهای از خاصی انواع

 .دهد می افزایش
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 مشکالتاصلیافرادمبتالبهپرفشاریخون
 

.یکسومتادوسومآنانازبیماریخودآگاهیدارند

10-50.گیرنددرصدآنانتحتدرمانقرارمی

درصدموارد،پرفشاریخونکنترل5-30تنهادر
.شودمی

ایندرحالیاستکهکنترلپرفشاریخونبسیارمهم
درصد15درصدخطرسکتهمغزیراوتا40بودهوتا

 .دهدخطرسکتهقلبیراکاهشمی



شایعترینعلتعملنکردنبهتوصیههایپزشکمعالجوعدممصرفصحیحدارواست. 

هایضدبارداریمصرفهمزمانقرص

اضافهوزنزیاد

استفادهبیشازحدنمک 



 اندازه گیری فشارخون

 .اندازه گیری فشارخون در یک  محیط آرام و گرم انجام شود•

اگر فشارخون فرد معاینه شونده درحالت نشسته اندازه گیری می شود، باید پشت وی •
 .تکیه گاه مناسب داشته باشد

دست فرد معاینه شونده آویزان نبوده و بازوی وی در حالت نشسته، ایستاده یا •
 .خوابیده در سطج قلب قرار داشته و بر روی تکیه گاه مناسب قرار داده شود

حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون، فرد معاینه شونده نباید فعالیت شدید •
غذای سنگین، قهوه ،الکل، دارو، نوشیدنی های محرک وسیگار . داشته باشد

 .ساعت ناشتا باشد 14ضمن اینکه نباید بیش از. مصرف نکرده باشد

.  دقیقه و در دو نوبت از یک دست اندازه گیری شود 1-2فشارخون با فاصله •
 .میانگین دو نوبت به عنوان فشارخون فرد ثبت می شود

 .سرعت تخلیه باد کیسه الستیکی باید حدود دو میلی متر جیوه در ثانیه باشد•

به منظور بررسی هایپوتانسیون وضعیتی پس از دو دقیقه ایستادن فشارخون در •
 .وضعیت ایستاده اندازه گیری شود

 

 



 اصالح شیوه های نامناسب زندگی

با فشارخون باال رابطه  27بیش از  BMIافزایش : کنترل وزن•

 98سانتی متر یا بیشتر برای خانم ها و  85دور کمر . نزدیکی دارد

 .سانتی متر یا بیشتر برای آقایان عامل خطر محسوب می شود

 رعایت رژیم غذایی مناسب•

 افزایش تحرک بدنی•

 ترک سیگار•

 کنترل دیابت•



 پیشنهادهای کنترل پرفشاری خون در کشور

آشناییپزشکانوکادرپزشکیبابیماریوعوارضآن

آشناکردنپزشکانبادرمانواهدافدرمانجدید

دادنآگاهیوهشدارهایالزمبهافرادجامعهدرمورداهمیتوعوارضبیماری

هایمختلفبرنامهریزیهماهنگوگستردهجهتتعیینشیوعبیماریدرگروه

اجتماعباتوجهبهسن،جنس،محلزندگیوغیره

ایجادمراکزتشخیصیودرمانیدرمناطقمختلفکشور 



 
 
 
 

برنامهکشوری
پیشگیریوکنترل

 فشارخونباال



طرحکشوریپیشگیریوکنترلفشارخونباال

باهدفپیشگیریوکنترل1371درسال

.فشارخونباالدرکشورطراحیشد

باسابقهایبیشاز1380اینطرحازسال

سالاجرادرنواحیپایلوتوبانیلبههدفکاهشمرگومیروناتوانیناشی10
ازبیماریهایقلبیوعروقیبصورتغربالگریفعلدرمناطقروستاییکشور

.شروعشد

برنامهغربالگریفشارخونباالبصورتادغامیافتهباغربالگریدیابتازسال
 .درنظامشبکهدرکلکشوربهمرحلهاجرادرآمدهاست1383



 هدف کلی
 پیشگیری وکنترل فشارخون وعوارض ناشی از آن

 



 اهداف اختصاصی

کاهشبروزوشیوعفشارخونباال1.

کاهشبروزوشیوععواملخطرزایابتالبهفشارخونباالمثلچاقی،کم2.
(پیشگیریاولیه)تحرکیوتغذیهنامناسب

 

 



 گروههدف

سال30کلیهزنانومردانباالی
ساکندرمناطقروستایی

 



 نحوهیاجرا

سالدریکدوره3سالبراساسسرشماریروستاهر30بصورتفراخوانافرادباالی•
.ماههتوسطبهورزازلحاظفشارخونباالبررسیمیشوند6زمانی

تاییدتشخیصدرمانومراقبتاولیهتوسطپزشکمرکزبهداشتیدرمانیروستایی•
 .انجاممیشود(پزشکخانواده)

پسازبررسیعوارضوتثبیتدرماندفترچهمراقبتدیابتوفشارخونباالتشکیلو•
.ماهتوسطپزشکویزیتمیشود3بیمارهرماهتوسطبهورزپیگیریوهر

درصورتیکهبیماردچارعوارضشدهباشدیافشارخونویبراساسدرمانهایرایج•
 .ارجاعمیشود(متخصصقلبیاداخلی)قابلکنترلنباشدبهسطحباالتر

 

 


