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فشار خون چيست؟ 
سلولهای بن برای ادامه حيات به اکسيژن و موادغذایی نياز دارند. این مواد از طریق خون منتقل شده و 
در اختيار سلولهای بدن قرار می گيرد. همچنين مواد زاید سلولی وارد جریان خون می شوند و سپس 
از بدن دفع می گردند. فشار خون، نيرویی است که خون را در رگ ها به حرکت در می اورد. این نيرو 

توسط قلب و عروق برزگ، توليد می شود. 
عوامل موثر بر فشار خون عبارتند از: 

1.وضعيت قلب و عروق بزرگ 
2.وضعيت کليه ها و حجم آب و نمک در گردش 

3.سيستم عصبی و هورمونی 
1.وضعيت قلب و عروق بزرگ: قلب، یكی از اعضای حياتی بدن 
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است که عمل پمپ را انجام می دهد و با ضربانهای خود، خون را داخل شبكه 
عروق، به جریان در می آورد. اگر قلب، قوی تر، ضعيف تر، تندتر یا کندتر 
از حالت طبيعی عمل کند، بر ميزان فشار خون موثر است. به طور مثال در 
برخی بيماریهای قلبی مانند سكته قلبی که عملكرد قلب کاهش می یابد، 

ممكن است فشار خون بيمار از حد طبيعی کمتر باشد. 
نقاط  به  را  خون  که  عروقی  است.  جریان  در  عروق  از  ای  شبكه  در  خون 

مختلف بدن می رسانند، سرخرگ نام دارند. قلب، در هر بار ضربان، مقداری خون را به داخل سرخرگ 
ها می فرستند. سرخرگ ها با عضله های صافی پوشيده شده اند که به آنهاخاصيت ارتجاعی داده و این 
امكان را ميدهد تا هنگام عبور خون، سرخرگ ها گشاد شده و بعد از آن منقبض شوند. با از دست رفتن 
افزایش  برابر جریان خون  باریک شدن سرخرگ ها )تصلب شرائين(، مقاومت در  یا  ارتجاعی  خاصيت 



فشار خون باالفشار خون باال10 10

می یابد و می تواند باعث افزایش فشار خون شود. ممكن است عروق، 
توسط عواملی مانند: سيگار و رسوب پالک های چربی تنگ شوند. 

2.وضعيت کليه ها و حجم آب ونمك در گردش: کليه ها مقدار 
حجم آب و نمک خون را تنظيم می کنند. در مواردی که حجم 
خون در گردش افزایش یابد می تواند به افزایش فشار خون منجر 

شود. 
3.سيستم عصبی هورمونی: سيستم عصبی خودکار از یک سو 
و هورمونهای متعدد مانند کاتكول آمين ها، هورمون های تيروئيد 
عروقی  قلبی-  دستگاه  بر  تواند  می  کليه  فوق  غدد  هورمونهای  و 
تأثيرات متفاوتی داشته باشند و سبب تغيير در فشار خون شوند. 
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•بيماران مبتال به فشار خون باال چه عالئمی دارند؟ 
از  افراد  ندارد، ممكن است بسياری  افراد، عالمتی به همراه  باال در بيشتر  این که فشار خون  به دليل 

بيماری خود اطالع نداشته باشند ولی گاهی با عالیمی همراه است مانند: 
-سردرد و یا احساس گيجی 

-درد قفسه سينه 
-تنگی نفس 

-تاری دید 
-وزوز گوش 

-احساس خستگی 
-خونریزی از بينی 
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درمان و کنترل فشار خون باال 
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آن  بر  عالوه  کليوی.  اختاللهای  درمان  مانند  نمود.  درمان  را  است  گردیده 
ممكن است، پزشک داروهای کاهش دهنده فشار خون را نيز تجویز کند. 

هرچند داروها می توانند فشارخون باال را کنترل کنند، ولی گاهی عوارض جانبی 
نيز دارند. تغيير شيوه زندگی می تواند ميزان مصرف داروها را کاهش داده و در 

نزدیک به یک سوم بيماران، فشار خون باال را بدون مصرف دارو، کنترل کند.
بيماران مبتال به فشار خون باالی ثانویه، باید برای درمان، همه توصيه های فوق را رعایت کنند )رژیم، 

ورزش و ...( 
-درمان، ممكن است با یک یا چند دارو انجام شود. داروی خود را بدون مشورت با 

پزشک قطع نكنيد یا مقدار و نوع آن را تغيير ندهيد. 
-به صورت مرتب آن گونه که پزشک توصيه می کند، فشار خون خود را اندازه گيری و ثبت کنيد. 


