
 

  

 فشار خون چيست ؟
هنگامي كه فشار خون به هر علت باال باشد قلب را با هدف پمپاژ دوباره و 

 ش حركت و كار بيشتر مي نمايد. گردش در آوردن خون وادار به افزايبه 

*فشار خون بر دو نوع سيستولي و دياستولي تقسيم و نام گذاري مي گردد 

 پايين نيز شناخته مي شود.حد كه گاهي با نام حد باال و 

  : فشار خون سيستولي
فشار موجود در هنگامي است كه ماهيچه قلب به طور كامل منقبض شده و 

خون را به درون سرخرگ ها يا شريان فرستاده باشد و در مقابل هنگامي 

كه قلب در حالت استراحت بين دو ضربان به سر مي برد و خون به واسطه 

فشار درون رگ ها و دريچه هاي درون وريدي در حال بازگشت به قلب و 

 نمودن بطن راست است. پر 

از ديد دانش فيزيك فشار خون به نيرويي گفته مي شود كه توسط خون در 

جريان ، به ديواره رگ ها وارد مي آيد و يكي از عالئم اصلي حيات است. 

فشار يك مفهوم فيزيكي است ، مقصود از فشار اشاره به قدرت يك مايع 

 متحرك است. 

 رگ ها و به رگ ها كم ميشود .فشار خون با جريان يافتن به شاه

اصوالً فشار خون در بخش هاي مختلف سيستم گردش خون متفاوت است 

معمول ترين راه اندازه گيري فشار خون به وسيله فشار سنج است كه با 

در  چرخش استفاده از ارتفاع جيوه براي اندازه گيري فشار خون در حال

 رگ ها استفاده مي كند.

ر مواقع عالمتي ندارد و به همين دليل بسياري از پرفشاري خون در اكث 

مردم سال ها به فشار خون باال مبتال هستند بدون اين كه مطلع باشند. اگر 

فشار خون باال تحت درمان قرار نگيرد مي تواند به سرخرگ ها  و اندام 

هاي حياتي بدن آسيب برساند. به همين دليل است كه از آن به عنوان قاتل 

 مي برند. خاموش نام

فشار خوني كه در فاز استراحت چرخه قلب و  فشار خون دياستوليك :

 هنگامي كه قلب مجدداً از خون پر ميشود به ديواره عروق اعمال مي گردد.

ايده آل  01و فشار دياستولي كمتراز  021: فشار سيستولي كمتر از  نكته

 محسوب مي گردند.

نرمال محسوب  08ولي كمتر از و فشار دياست 031فشار سيستولي كمتر از 

 مي گردد.

مرزي محسوب مي  08-01و فشار دياستولي  031-031فشار سيستولي 

 گردند.

مرحله نخست  11-11و فشار دياستولي  041 -081فشار سيستولي 

 پرفشاري خون محسوب مي گردند ) پرفشاري خفيف(

مرحله دوم پرفشاري  011- 011و دياستولي  061 -071فشار سيستولي 

 خون محسوب مي گردند. )پرفشاري متوسط( 

 

مرحله سوم  001-001و دياستولي  001-211فشار سيستولي 

 پرفشاري خون محسوب مي گردند) پرفشاري شديد( 

 مرحله 021و فشار دياستولي باالتر از  221فشار سيستولي باالتر از 

 چهارم پرفشاري خون محسوب مي گردند.) پرفشاري خيلي شديد(

( و به 01/021فشار خون را به صورت دو رقم روي هم نمايش مي دهند )

 گردد. خوانده مي 01روي  021صورت 

فشار خون تنها در هنگام خواب ثابت بوده و در ساير مواقع همواره 

طي روز )  در حال نوسان است فشار خون در هر ضربان قلب و در

رتيم شبانه روزي( ممكن است تغيير كند  همچنين استرس ) با 

ترشح آدرنالين رگ ها منقبض ميشوند ( فاكتورهاي تغذيه اي ، 

داروها و بيماري ها ، سرعت تنفس ، فرامين عصبي و هيجانات بر 

 روي فشار خون تاثير گذارند .

 عالئم فشار خون باال

 د.فشار خون باال وجود داردو نوع 

 :  فشار خون اوليه
درصد از بزرگساالن مبتال به فشار خون باال، علت مشخص  18تا  11در 

وجود ندارد اين نوع فشار خون را فشار خون اوليه مي نامند كه به صورت 

 تدريجي بعد از چندين سال به وجود مي آيد.

 فشار خون ثانويه :
درصد بقيه ي موارد فشار خون باال تحت شرايط و علل زير ايجاد  01تا  8

مي گردند اين نوع از فشار خون باال را فشار خون ثانويه مي نامند كه 

ناگهاني ايجاد ميشود و نسبت به نوع اوليه فشار خون شديدتري را سبب 

 مي شود. شرايط گوناگون و مصرف داروهاي مختلف مي توانند منتهي به

 فشار خون باال شوند كه عبارتند از: 

 *مشكالت كليوي 

 *تومور غده فوق كليه 

 * نقص مادرزادي قلب

* داروهاي خاص مانند جلوگيري از بارداري، داروهاي ضد احتقان، داروهاي 

 مسكن كه به صورت آزاد فروخته ميشوند و برخي داروهاي تجويزي ديگر 

 * داروهاي غير قانوني مانند كوكايين و آمفتامين 

 فاكتورهاي خطر براي اين بيماري عبارتند از: 
 *سن 

 بيماري هاي كليوي و هورموني*

 *نژاد 

 * سابقه  خانوادگي 

 * چاقي يا اضافه ورزن 

 * عدم تحرك 

 

    

 

 *نمك ) سديم ( فراوان در غذاها 

 * تغذيه نامناسب 

 پايين  HDLباال يا كلسترول  LDL* اختالل در چربي خون كلسترول 

 * ديابت مليتوس 

 * مصرف بسيار پايين ويتامين ِ

 * مصرف الكل 

 * استرس 

 * بيماري ها و شرايط خاص و گاهي اوقات حاملگي 

 فشار خون باال مي تواند باعث بروز عالئم زير شود 
 *سردرد            

 ديد*تاري و اختالل 

 *خواب آلودگي   

 *درد قفسه سينه

 *سردرگمي       

 *سرگيجه و تنگي نفس به هنگام فعاليت 

 *كما 

 *تهوع و استفراغ

 * استمال دخانيات

 

 فشار خون باال چه عوارضي را مي تواند ايجاد كند :

 *  آترواسكلروز ) تنگ شدن عروق آنوريسم(

 TIA*  سكته مغزي ) حمله مغزي( يا 

كاهش توانايي پمپاژ خون  –حمله قلبي نارسايي قلبي  *

توسط قلب ، هيپرتروفي بطن چپ، آنژين يا انفاركتوس 

 ميوكارد 

 *  نارسايي كليه

 *  آسيب ديدن چشم 

 (PAD*  بيماري سرخرگ هاي محيطي )

  

 آموزش 

است به هيچ وجه به غذا نمك  06افرادي كه فشار خون آنها باالتر از 

سبزي كرفس، ريواس ، چغندر )لبو( شلغم ، هويچ ، اسفناج نزنند، مصرف 

 براي اين افراد مضر است.

  د .ساالنه فشار خون خود را اندازه گيري كني

و درصورت مصرف دخانيات هر چه سريعتر دوري كنيد از مصرف دخانيات 

 .كنيد  براي ترك برنامه ريزي

 

 1 2 3 



  

 خميني )ره( مركز آموزشي درماني امام

 فشار خون چيست ؟

 

 

 واحدآموزش همگاني

 

 

 
 

 
 

كالباس ، كنسرو گوشت ، ماهي دودي  –خوردن غذاهايي مثل سوسيس 

از سديم هستند ر يا كنسرو شده ، سس ها و كنسرو لوبيا كه سرشا

پرهيز كنيد در طبخ به جاي كره و روغن جامد نباتي بهتر است از روغن 

كانوال استفاده كرد مواد حاوي كافئين از قبيل قهوه ، زيتون ، سويا و 

نوشابه هاي كوال و شكالت سبب افزايش فشار خون مي شوند و بايد 

 در حد اعتدال مصرف شوند.

تحقيقات نشان داده كه مصرف پسته ، هندوانه و جوانه گندم و برگ 

 زيتون و روغن كنجد براي كاهش فشار خون مفيد هستند.

 

 منابع: 

www.foodregime.com    

www.tebyan.net  

 www.tebyan.net      
 

 . دهارت هاي ريلكس بودن را ياد بگيريم

 دهيد .فعاليت بدني ، ورزش مداوم و منظم را افزايش 

 كنيد .از مصرف الكل و نيكوتين خودداري 

فشار   ر هر سه سال يكبار حتماًحداكثافراد سالم كه فشار خون ندارند 

 كنيد .را اندازه گيري  خون تان

 اگر اضافه وزن داريد وزن كم كنيد .

 مصرف نمك را كاهش دهيد .

به عنوان كنيد از منابع غذايي حاوي پتاسيم، منيزيم و كلسيم استفاده 

مثال، موز، زردآلو، انجير، گريب فروت، هلو، انگور و آلود، سيب زميني، 

سير، بروكلي، كدو سبز، قارچ، گوجه فرنگي، مركبات، توت ها و سبزي 

هاي داراي برگ سبز، منابع خوب ويتامين ث هستند. دريافت كم اين 

ويتامين با فشار خون باال ارتباط دارد خوردن گوشت هاي سفيد مانند 

 و ماهي طبخ شده بدون نمك توصيه ميشود.مرغ 
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