
 بارداری
پرفشاری خون تقریباً در ۸ تا ۱۰% از بارداری ها رخ میدهد. اکثر زنان مبتال به پرفشاری خونِ 
ناشی از بارداری، از قبل مبتال به پرفشاری خون اولیه میباشند. فشارخون باال در دوران 
بارداری میتواند اولین نشانهٔ پری - اکالمپسیا یا مسمومیّت حاملگی باشد که مشکلی جدی 
در نیمهٔ دوم بارداری و چند هفته پس از وضع حمل است. یکی از عالئم تشخیصی پری - 
اکالمپسیا، افزایش فشارخون و وجود پروتئین در ادرار است. پری - اکالمپسیا در حدود ۵% از 
بارداریها رخ میدهد و علتِ ۱۶% از کل مرگ و میرهای ناشی از بارداری در سراسر جهان 

میباشد. پری - اکالمپسیا خطر مرگ نوزاد را نیز دو برابر میکند. معموالً عالئم اختصاصی در پری - اکالمپسیا وجود ندارد و تشخیص آن از طریق 
شک به عالئم بالینی (بروز سردرد، تاری دید، درد معده، ...) و آزمایش های معمولی انجام میگیرد. عارضه پری - اکالمپسیا گاهی اوقات تا وضعیت 

تهدیدکنندهٔ زندگی هم پیش میرود که به آن اکالمپسیا (یک نوع فوریت پرفشاری خون توام با عوارض جدی و متعدد) گفته میشود.
 عوارض بیماری فشارخون

فشارخون، مهمترین عامل موثر و قابل پیشگیری در بروز مرگ زودرس در سراسر جهان است. پرفشاری خون باعث افزایش خطرِ بیماری ایسکمیک 
قلب (کاهش خونرسانی به عضله قلب)، سکته مغزی، بیماری شریانهای محیطی و دیگر بیماریهای قلبی عروقی شامل نارسایی قلب، تصلب شرایین 
فراگیر (از بین رفتن خاصیت ارتجاعی عروق) و آمبولی (لخته) ریه میشود. پرفشاری خون همچنین، عامل خطری موثر در بروز اختالل شناختی، زوال 

عقل و بیماری مزمن کلیوی میباشد. عوارض دیگر فشارخون مزمن عبارتند از : رتینوپاتی (التهاب شبکیّه چشم) و نفروپاتی (آسیب به بافت کلیه).
 روش تشخیص

پرفشاری خون بصورت اتفاقی و در حین معاینه و یا زمانی تشخیص داده میشود که از سالها قبل، بیمار فشارخون باالی مزمن داشته باشد (بدون 
عالئم بالینی اختصاصی). اصوالً این تشخیص نیازمند سه بار اندازه گیری فشارخون در بازههای یک ماهه میباشد. ارزیابی اولیه بیماران مبتال به 
پرفشاری خون شامل بررسی شرح حال کامل بیمار و انجام آزمایشات بالینی است. با در دسترس بودنِ اندازه گیریهای ۲۴ ساعتهٔ فشارخون (بصورت 
متحرک با دستگاه هولتر و یا با دستگاههای خانگی اندازه گیری فشارخون)، اصل اجتناب از تشخیص نادرستِ پرفشاری خون در بیمارانی که تحت 

تاثیر ترس ناشی از سندرم روپوش سفید قرار میگیرند، رعایت میگردد.
وقتی تشیخص پرفشاری خون قطعی شد، پزشکان سعی میکنند تا دلیل بروز این بیماری 
را بر اساس عوامل خطر و عالئم دیگر (در صورت وجود) شناسایی کنند. پرفشاری خون 
ثانویّه در کودکانی که در سنین پیش از بلوغ به سر می برند شایع تر است و در اکثر 
موارد، از بیماریهای کلیوی ناشی میشود. فشارخون اولیه یا اساسی در نوجوانان شایع تر 
بوده و عوامل خطر چند گانهای دارد که شامل چاقی، کم تحرّکی، سابقهٔ فشارخون باال در 
خانواده و ... میباشد. از تست های آزمایشگاهی برای شناسایی دالیل احتمالی پرفشاری 
خون ثانویه و تشخیص اینکه آیا باال بودن سطح فشارخون، باعث آسیب به قلب، چشمها و 

کلیه ها شده است نیز استفاده میشود. آزمایش های دیگری نیز در مورد سطوح قند خون (وجود دیابت شیرین) و کلسترول باال انجام میگیرد، چون 
این فاکتورها نیز، در ایجاد بیماریهای عروق قلبی عامل خطر محسوب شده و ممکن است نیاز به پیگیری و درمان داشته باشند.

 پیشگیری
تعداد افراد مبتال به پرفشاری خون که از بیماری خود اطالع ندارند، قابل توجه است. شاخصهایی که کل افراد مبتال به پرفشاری خون را مورد توجه 
قرار میدهند، مستلزم کاهش عواقب فشارخون باال و کاهش نیاز به درمان با داروهای ضد پرفشاری خون میباشند. تغییر روش زندگی برای کاهش 
فشارخون، پیش از شروع درمان دارویی توصیه میشود. دستورالعملهای انجمن پرفشاری خون بریتانیا در سال ۲۰۰۴ تغییراتی را در روش زندگی 
پیشنهاد کرده است که مطابق با دستور العملهای ذکر شده در برنامه آموزش ملی ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲ در رابطه با فشارخون باال 

میباشد و با هدف پیشگیری اولیه از بروز پرفشاری خون ارائه شده است، شامل :
- اجتناب از هرگونه مصرف تنباکو (سیگارت و قلیان و غیره) و مواد مخدر.

- حفظ وزن طبیعی بدن (بعنوان مثال، شاخص توده بدن: ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع).
- کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی تا زیر ۱۰۰ میلی موالر در روز (زیر ۶ گرم نمک طعام یا 

زیر ۴٫۲ گرم سدیم در روز) و چاشنی های شور (ترشی، خیار شور، ...). 
- انجام منظم ورزشهای ایروبیک نظیر تند راه رفتن (تا ۳۰ دقیقه در روز، اکثر روزهای هفته).

- محدود کردن مصرف گوشت قرمز، سرخ کردنی ها، fast food (مانند پیتزا، کالباس، 
همبرگر)، تنقّالت (بویژه چیپس و پفک شور) و الکل.

- مصرف زیاد میوه و سبزیجات (بعنوان مثال، حداقل ۵ وعده در روز). 



تغییرات موثر در روش زندگی، میتواند فشارخون را به اندازه مصرف یک داروی تجویزیِ ضدِ پرفشاری خون کاهش دهد. ترکیبی از دو یا چند تغییر 
در روش زندگی، میتواند حتی نتایج بهتری هم داشته باشد.

 کنترل و درمان
- تغییر روش زندگی

اولین نوع درمان پرفشاری خون، همان انجام تغییرات پیشگیرانه در روش زندگی بوده که شامل : ایجاد 
تغییر در رژیم غذایی، انجام ورزش و کاهش وزن است. تمام این تغییرات بطور قابل توجهی در کاهش 
فشارخون افراد مبتال به پرفشاری خون موثر بودهاند. اگر پرفشاری خون به قدری باال بوده که نیاز به 
استفاده از دارو باشد، تغییر روش زندگی همچنان توصیه میشود. تغییر رژیم غذایی به سمت یک رژیم 
غذائی کم نمک، بسیار موثر است. یک رژیم طوالنی مدتِ کم نمک (بیش از ۴ هفته) در بین نژاد سفید پوست (چه در افراد مبتال به پرفشاری خون و 
چه در افراد سالم) در کاهش فشارخون موثر است. همچنین رژیم DASH که یک رژیم غذایی غنی از خشکبار، غالت کامل، ماهی، گوشت سفید، 

میوه و سبزیجات بوده (و توسط مؤسّسه ملی قلب، شش و خون آمریکا ترویج داده شده است)، به 
خوبی فشارخون را کاهش میدهد. با وجود اینکه مشخصهٔ اصلی این برنامه محدود کردن مصرف 

نمک است، خود این رژیم غنی از موادی مفید مانند پتاسیم، منگنز، کلسیم، و پروتئین میباشد.
افرادی که از فشارخون باال رنج میبرند باید از خوردن غذاهایی مانند: سوسیس، کالباس، کنسرو 
گوشت، ماهی دودی یا کنسرو شده، سسها، کنسرو لوبیا و ترشیجات شوری که سرشار از سدیم 
هستند، پرهیز کنند. در طبخ به جای کره و روغن نباتی جامد، بهتر است که از روغن کنجد، 
زیتون، سویا و کانوال استفاده گردد. از آنجائیکه مواد حاوی کافئین نظیر : قهوه، نوشابههای کوال و 

شکالت شیرین سبب افزایش فشارخون میشوند، می بایستی در حد اعتدال مصرف گردند.
- داروها

چندین گروه از داروها، که بطور کلی به آنها داروهای ضد فشارخون میگویند، امروزه برای درمان پرفشاری خون وجود دارند. در هنگام تجویز دارو، 
بیماری قلبی - عروقی فرد (از جمله خطر آنفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی) و فشارخون در نظر گرفته میشوند. کاهش فشارخون بمیزان ۵ میلیمتر 
جیوه، میتواند خطر سکته را تا ۳۴٪ و خطر بیماری ایسکمیک قلبی را تا ۲۱٪ کاهش دهد. کاهش فشارخون میتواند به کاهش احتمال بروز جنون، 
نارسائی قلبی و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی - عروقی نیز منجر شود. هدف از درمان باید کاهش فشارخون به کمتر از ۹۰/۱۴۰ میلیمتر جیوه 
برای اکثر افراد و کمتر از آن برای افراد مبتال به دیابت یا بیماری کلیوی باشد. برخی متخصّصین پزشکی توصیه کرده اند که در بیماران دیابتی و 

کلیوی، سطح فشارخون باید زیر ۸۰/۱۲۰ میلیمتر جیوه نگه داشته شود. اگر اهداف مربوط به فشارخون برآورده نشد، بررسی بیشتری الزم است.
- افراد مسن

درمان فشارخون متوسط یا شدید، نرخ مرگ و میر و اثرات جانبی قلبی - عروقی را در افراد ۶۰ ساله و مسن تر کاهش میدهد. در افراد باالی ۸۰ 
سال به نظر نمیرسد درمان به میزان قابل توجهی نرخ کلی مرگ و میر را کاهش دهد، اما خطر بیماری قلبی را کم میکند. هدف توصیه شده در 
فشارخون، رسیدن به سطح کمتر از ۹۰/۱۴۰ میلی متر جیوه است. پرفشاری خون مقاوم به درمان (چه در افراد مسن و یا در جوانان) به فشارخون 
باالیی اطالق میشود که علیرغم استفاده هم زمان از سه عامل ضد پرفشاری خون که به گروههای مختلف دارویی ضد فشارخون باال تعلق دارند، 

همچنان سطح آن باالتر از فشارخون هدف باقی بماند.
- احتمال کلی

در سال ۲۰۰۰، حدود یک بیلیون نفر یا تقریباً ۲۶٪ از جمعیت بالغ جهان مبتال به پرفشاری خون بودهاند. این وضعیت هم در کشورهای پیشرفته 
(۳۳۳ میلیون نفر) و هم در کشورهای رشد نیافته (۶۳۹ میلیون نفر) شایع بود. نرخ شیوع با باالرفتن سن افزایش مییابد. فشارخون باال در مردان 
نسبت به زنان (اگر چه یائسگی این تفاوت را کاهش میدهد) و نیز در افرادی که وضعیّت اجتماعی - اقتصادی پائینی دارند، شایع تر است. نرخ 
فشارخون باال در کودکان در حال افزایش میباشد. پرفشاری خون در کودکی، بویژه در دوران پیش از بلوغ، اکثراً معلول یک اختالل اصلی است. 
جدای از چاقی، بیماریهای کلیوی، شایع ترین عامل پرفشاری خون (۷۰ - ۶۰%) در کودکان است. پرفشاری خون در نوجوانان معموالً واقعی و اساسی 

است، که بعنوان دلیل ۹۰ - ۸۵% از موارد محسوب میگردد.
 داروهای گیاهی

- تحقیقات جدید نشان داده است شکالت تلخ، برای سالمت قلب مفید است و مانع از لخته شدن 
خون میشود، کلسترول خون را تنظیم کرده و به دلیل داشتن خواص آنتیاکسیدانی از التهاب و 

نابودی سلولها جلوگیری میکند و لذا مصرف به اندازه آن، مفید به نظر میرسد! 
- از طرف دیگر، مصرف روزانه ۳۰ گرم شکالت تلخ، فشارخون را به میزان قابل توجهی کاهش 
میدهد و سبب افزایش حافظه نیز میشود. این ماده خوراکی صناعی، میتواند روند سخت شدن عروق 



در افراد سیگاری را نیز، کند و آهسته نماید. کاکائوی باالی موجود در شکالت تلخ میتواند به باز نگه داشتن عروق قلبی و جلوگیری از بروز سکته 
قلبی ناشی از گرفتگی عروق کرونری قلب، کمک نماید.

- مصرف کنجد و روغن آن، سبب کاهش میزان فشارخون میشود.
- دم کرده برگ زیتون، فشارخون را پایین می آورد. ۲۰ عدد برگ زیتون را داخل ۳۰۰ گرم آب ریخته و آن را به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانید؛ سپس 

کمی قند به آن اضافه کنید و پس از سرد شدن، روزانه یک فنجان از آن را بنوشید.
- تخم کرفس در طول قرنها، در سراسر جهان کاربردهای دارویی داشته است. تخم کرفس در کاهش شدید فشارخون نقش دارد. برای تهیه چای از 
آن، مقداری آب جوش روی یک قاشق چایخوری از تخم تازه کوبیده شده بریزید و بگذارید تا به مدت ۱۰ إلی ۲۰ دقیقه، خوب دم بکشد. از این 

محلول (دم نوش حاصله)، روزی ۲ فنجان میل کنید. اگر باردار هستید، از مصرف این مادّه بپرهیزید.
- مصرف جوانه گندم، به دلیل وجود پتاسیم و منیزیم زیاد در آن، باعث کاهش فشارخون باال میشود.

- میوه های سرشار از پتاسیم مانند موز، پسته خام و پرتقال برای مبتالیان به فشارخون باال مفید است.
- مصرف موادی مانند چای قرمز (چای ترش)، چای سبز و ... را نیز، بعنوان درمان کمکی میتوان توصیه نمود.

* درخاتمه، می بایستی خاطر نشان نمود که اگر بیماری فشارخون باال گریبان گیر افراد شود (بویژه نوع اوّلیه)، معموالً تا آخر عمر همراه ایشان بوده 
و از نظر درمان، بیماری صعب العالجی میباشد. لذا قطع مصرف داروهای تجویزی یا تغییر دوز توصیه شده بصورت سرخود، اقدام به خود درمانی از 
طریق مصرف داروهای تجویزی دیگران و یا صرفاً انجام گیاه درمانی، تصمیم گیری به مصرف دارو بر اساس قضاوت مبتنی بر حال عمومی (چون 
امروز سرحال هستم پس حتماً فشارخونم نرمال است و الزم نیست که قرص هایم را بخورم! و یا اینکه چون سرم درد میکند پس حتماً فشارم باالست 

و باید داروهایم را امروز اضافه تر بخورم!) و .... میتواند بصورتی جدّی و گاه جبران ناپذیر، به سالمتی فرد آسیب برساند!

( پایان بخش دوّم )




