
 . دس طفَلیت ٍ سٌیي ثلَؽ ثب سضذ ٍ ًوَ فطبس خَى ثبال  هی سٍد

  . "حشکت هیکٌذ"فطبس خَى ّوشاُ ثب صهبى، طی دٍساى طفَلیت ٍ ثلَؽ ٍ جَاًی 

  سطَح فطبس خَى ٍ ضیَع فطبس خَى ثبال یک  صهیٌِ لَی اسثی داسد . ثشٍص فطبس خَى  ثبال دس

 .ثشاثش ثیطتش است8/3خبًَادگی هثجت داسًذ سبل دس افشادی کِ سبثمِ  55سٌیي صیش 

 . چبلی ٍ اظبفِ ٍصى  دٍ ػبهل خطش لَی  ٍ هستمل ثشای فطبس خَى ثبال ّستٌذ 

 ػبهل اصلی  ٍ حجن داخل ػشٍلی ػبهل اصلی تؼییي کٌٌذُ فطبس خَى ضشیبًی دس دساصهذت

فغ  اص ظشفیت دNaclتؼییي کٌٌذُ حجن داخل ػشٍلی سذین است  ،ٍلتی کِ هیضاى هصشف

ٍ ثشٍى دُ للجی ٍ فطبس کشدُ ػشٍلی ضشٍع ثِ افضایص  داخل کلیَی سذین تجبٍص کٌذ حجن

دس ٍالغ تؼبدل سذین ثِ لیوت افضایص فطبس خَى ضشیبًی حفظ هی ضَد  هی یبثذ ،خَى افضایص 

ضیَع فطبس خَى ثبال ثب هیضاى هصشف ًوک طؼبم دس سطین غزایی پس هی تَاى گفت  کِ:   

وکي است  اظبفِ ضذى فطبس خَى ثب افضایص سي دس صَست هصشف ثبالی ًوک ٍ هاستجبط داسد

 .تطذیذ ضَد 

 کبّص جضیی لطش  است ، ضؼبع ػشٍق ٍ پزیشش ضشیبًْب ًیض دس تؼییي فطبسخَى ضشیبًی هْن

 سگ ثِ طَس لبثل هالحظِ ای همبٍهت  سگ ٍ فطبس خَى ساافضایص هی دّذ .

 شٍلی کِ خبصیت استجبػی خَى هَثش است ،ػًیض دس هیضاى فطبس  خبصیت استجبػی ػشٍق

هٌبسجی داسًذ  لبدسًذ  کِ حجن صیبدی اص خَى سا ثذٍى افضایص فطبس خَى ثپزیشًذ، دس حبلی کِ 

ػشٍلی کِ دچبس آستشٍ اسکلشٍص ضذُ ٍ ًیوِ سخت ّستٌذثب  افضایص اًذکی  اصحجن خَى   

  ذ .بدی ثبال هی ثشًصی "تبجثِ طَس ًس  سا فطبس خَى

 

هطخصی  ثشای تؼشیف فطبس خَى ٍجَد ًذاسد . دس ثضسگسبالى ثب  "ذگبُ اپیذهیَلَطیک هشص کبهالاص دی

افضایص سطَح فطبس خَى سیستَلیک  ٍ ّویي طَس دیبستَلیک خطش ثیوبسی ّبی للجی ٍ ػشٍلی 

 ؛سکتِ ّبی هغضی ٍ ثیوبسیْبی کلیَی ثِ طَس پیَستِ افضایص هی یبثذ .

هیلی هتش جیَُ فطبس دیبستَلیک  10یص دس فطبس خَى سیستَلیک ٍ هیلیوتش جیَُ  افضا 20ثب ّش 

 خطش ثیوبسی ّبی للجی ػشٍلی دٍ ثشاثش هی ضَد .

ثِ    هیلی هتش جیَُ 80هیلی هتش جیَُ ٍ دیبستَلیک کوتش اص  120فطبس خَى سیستَلیک کوتش اص 

  هحسَة هی گشدد.   فطبس خَى طجیؼی ػٌَاى

 ثِ ػٌَاى  هیلیوتش جیَُ 80-81هیلیوتش جیَُ ٍ یب فطبس  دیبستَلیک   120-131فطبس سیستَلیک     

هیلی  10-11ٍ یب فطبس دیبستَلیک  هیلی هتش جی140َُ -151سیستَلیک  فطبس      ٍ پیص فطبس خَى  

 ًبهیذُ هی ضَد.هتش جیَُ ّیپش تبًسیَى   

سجت ثِ ثمیِ طَل سٍص ثبالتش ذ اص ثیذاس ضذى اص خَاة ًدس سبػبت اٍلیِ صجح ٍ ثؼ "فطبس خَى هؼوَال

. فطبس ًذح ضبیغ تشسکتِ ّبی هغضی دس سبػبت اٍلیِ صج ثِ ّویي دلیل اًفبسکتَس هیَکبسد ٍ است ،

ٍ کن ضذى ایي ضیت ضجبًِ ثب افضایص خطش ثیوبسی ّبی للجی ٍ کبّص یبفتِ % 10-%20خَى ضت ّب 

   ػشٍلی ّوشاُ است .

ّیپشتبًسیَى  دس اثتذا ثذٍى ػالهت است  ثسیبسی اص هجتالیبى اص ثیوبسی خَد اطالع اص اًجبیی کِ 

 ًذاسًذ.

فمط دس هَاسد  "ثب ایي کِ سشدسد اص ًظش هشدم ػالهتی ثشای فطبسخَى ثبال هی ثبضذ اهب سشدسد هؼوَال

یِ پس صجح ّب ٍدس ًبح "افضایص ضذیذ  فطبس خَى  دیذُ هی ضَد.سشدسد ًبضی اص فطبسخَى  هطخصب

سشی  سٍی هی دّذ .سشگیجِ کبرة ، تپص للت ٍ خستگی صٍدسس اص سبیش ػالئن غیش اختصبصی فطبس 

 خَى است .

اص طشیك الذاهبتی هثل  کبّص ٍصى  ، کبّص ًوک هصشفی ، افضایص هصشف پتبسن   اصالح سجک صًذگی 

 ّن دس پیطگیشی ٍ ّن دس دسهبى فطبس خَى هفیذ است. ،ٍ هٌیضین ٍ کلسین

ح سجک صًذگی حتی اگش فطبس خَى سا هشتفغ ًسبصد ثبػث کبّص ًیبص هصشف ثِ داسٍ ّبی ظذ اصال

 فطبس خَى هی گشدد.

 کبّص هصشف غزاّبی پش چشة ، هصشف غزاّب ٍ لجٌیبت کن چشة  ثب کبّص هحتَای چشثی اضجبع ضذُ

تَلف فطبس خَى  "ٍ هصشف غزاّبی سشضبس اص  هیَُ جبت ٍ سجضی جبت  ثِ ػٌَاى  سطین غزایی جْت 

ایص یبفتِ سا َى جلَ گیشی کشدُ  ٍ فطبس خَى افضایي سطین ّب اص ایجبد فطبس خ ،هحسَة هی ضًَذ "

 ذ .ٌکبّص هی دّ

 



 ًحَُ اًذاصُ گیشی صحیح فطبس خَى  :

 دس هحیطی  دلیمِ 5ثِ هذت   فشد ثبیذ ، پیص اص اًذاصُ گیشی فطبس خَى

 طیٌذ .ثی سشٍ صذا کِ دهبی هٌبسجی داسد ثٌآسام ٍ 

  

 30  اص هصشف سیگبس  یب ،فشد ثبیذ دلیمِ لجل اص کٌتشل فطبس خَى

 .   ًَضیذًی ّبی کبفئیي داس خَدداسی ًوبیذ

  ضص ثبضذثبصٍی اًتخبة ضذُ ثذٍى پَ "حتوب . 

  دس هحبرات  ثستِ ضَد کِ  ٍسط آىکبف دستگبُ فطبس سٌج ثبیذ طَسی

 سا ثپَضبًذ. %هحیط ثبصٍ 40ػشض کبف ٍثَدُ للت 

 فَلبًی ثبصٍ ثبضذ  . دٍس لسوت %80 "سوت ثبد ضًَذُ  ثبیذ تمشیجبطَل ل 

 ُیوتش ثبالی سبًت 5/2 "فطبس سٌج ثبیذ تمشیجب حذ تحتبًی کبف دستگب

 .چیي جلَیی آسًج ثبضذ

 ذ کبف فطبسسٌج پش ضَد  ،ًجط سادیبل  سا ثشای تؼییي ایي کِ چِ لذس ثبی

 تب ًجط سادیبل  اص ثیي ثشٍد ًوبییذ،سپس ثِ سشػت کبف سا پش  ًوَدُلوس 

 لی هتش جیَُ ثِ آى اظبفِ ًوبییذ.هی30ٍ  خَاًذُایي فطبس سا سٍی هبًَهتش

  سبل  اص سٍش لوس ًجط استفبدُ  3گشفتي فطبس خَى کَدکبى صیش ثشای

 ضَد.

 ّ  هیلی هتش جیَُ  2َا اص کبف حبئض اّویت است ٍ ثبیذ سشػت خبلی کشدى

  .دس ثبًیِ ثبضذ

  هیلیوتش جیَُ ثبضذ، فطبس  10تفبٍت فطبس خَى دٍ ثبصٍ ًجبیذ ثیطتش اص

 خَى ثیطتش سا ثِ ػٌَاى فطبس خَى اصلی اػالم هی ًوبیین.

  اًذاختي پب سٍی پب ٌّگبم گشفتي فطبس خَى ، فطبس خَى سا ثِ طَس کبرة

 ًطبى هی دّذ .ثبال 

  کبف ّبیی کِ خیلی کَتبُ یب خیلی ثبسیک ثبضٌذ هوکي است فطبس خَى

 سا ثِ طَس کبرة ثبال ًطبى دٌّذ .

  استفبدُ اص یک کبف ثب اًذاصُ هؼوَلی جْت ثبصٍ ّبی چبق هوکي است

 .ثِ طَس کبرة ثبال ًطبى دّذ  فطبس خَى  سا

   است ظشٍست شای ثبصٍی خیلی الغش یک کبف هخصَظ اطفبل هوکي ث

 .داضتِ ثبضذ

  ِدس صَستی کِ  سبػذ ثبالتش اص سطح للت ًگِ داضتِ ضَد فطبس خَى ث

طَس کبرة پبییي  ٍ دس صَستی کِ سبػذ  پبییي تش اص سطح للت ثبضذ 

 .فطبس خَى  ثِ طَس کبرة ثبال ًطبى دادُ هی ضَد

  ی ) غیش جیَُ ای(اغلت دس اثش  استفبدُ دستگبُ ّبی فطبس سٌج َّای

بیذ ثِ طَس دٍسُ ث ایي دستگبُ ّب دلت خَد سا اص دست هی دٌّذ  ، هکشس

 ای تٌظین ضًَذ.

 

 

 

 



  : هجتال ثِ ّبیپشتبًسیَى  آهَصش ثِ ثیوبس

 سا دس هٌضل  ثِ طَس   خَد  ثِ ثیوبس آهَصش دادُ ضَد کِ  کِ فطبس خَى

 سٍصاًِ  اًذاصُ گیشی کشدُ  کشدُ ٍ هکتَة ًوبیذ .

   ثِ ثیوبس اهَصش دادُ ضَد کِ  داسٍ ّبی تجَیض ضذُ سا  طجك دستَس

 پضضک هؼبلج هصشف ًوبیذ  . 

   ثِ ثیوبسی کِ داسٍ ّبی ظذ فطبس خَى سا دس هٌضل هصشف هی ًوبیذ

ثشای پیطگیشی اص ّیپَتبًسیَى ٍظؼیتی  ثِ طَس  آهَصش دادُ ضَد کِ 

ٍ   ُدتغییش ٍظؼیت  دا  سام اص خَاثیذُ ثِ ًطستِ ٍ اص ًطستِ ثِ ایستبدُآ

لج بدس صَست فطبس خَى پبییي یب افت فطبس خَى ٍظؼیتی ثِ پضضک هؼ

 .هشاجؼِ ًوبیذ 

   ثِ ثیوبس اهَصش دادُ ضَد کِ  هوکي است تغییشات داهٌِ فطبس خَى

  است ٍ جبی ًگشاًی ًذاسد . کِ طجیؼی ٍجَد داضتِ ثبضذ 

  ٍصى ثذًطبى سا دس آهَصش دادُ ضَد کِ فطبس خَى ثِ ثیوبساى دچبس

صى دس جْت کبّص اظبفِ ٍ داضتي  حذ طجیؼی ًگِ داسًذ ٍدس صَست

 5-20گشم ٍصى ثذى کبّص  کیل10َکبّص  ثِ اصاء )ٍصى تالش ًوبیٌذ 

 . (جیَُ ای فطبسخَى هَسد اًتظبس است هیلیوتش

  ثِ ثیوبس دچبس فطبس خَى آهَصش دادُ ضَد کِ فؼبلیت ثذًی هٌظن

دلیمِ دس سٍص  دس ثیطتش سٍصّبی ّفتِ  30 دٍیذى سشیغ ،حذاللًظیش

 داضتِ ثبضذ .

 ضبس اص هیَُ ٍ سجضی داضتِثِ ثیوبس اهَصش دادُ ضَد کِ سطین سش 

 . ثب ضذ 

  ذ سطین غزایی کن سذین داضتِ ثبضآهَصش دادُ ضَد کِ ثِ ثیوبس. 

  ش کبفی یهمبد خَد اص  ین غزاییدس سط آهَصش دادُ ضَد کِثِ ثیوبس

 .استفبدُ ًوبیذ  ٍ پتبسین کلسین ٍ هٌیضین

ذ هٌیضین تَاًٍ سَیب  هی  ًکتِ : سجشیجبت ثشگ سجضٍ آجیل ّب ٍ غالت 

 .هَسد ًیبص ثذى  سا تبهیي ًوبیذ

ین ّبی غزایی سشضبس اص کلسین  هیضاى ثشٍص سکتِ دس صًبى ٍ ًکتِ : سط

 هشداى سا کبّص هی دّذ.

فطبس خَى % 48تَى  سجت کبّص ص سٍغي صیس اًکتِ :سطین ّبی سشضب

 هی گشدد .

 ي سَیب  اص فبکتَس ّبی  هَثش دس کبّص فطبس خَى  است .یپشٍتئًکتِ: 

هبُ طَل هی کطذ  کِ ثب هضُ  2-3ثِ ثیوبس آهَصش دادُ ضَد کِ  ًکتِ :

 غزاّبی  کن ًوک سبصگبسی پیذا کٌذ . 

 ثِ ثیوبس آهَصش دادُ ضَد کِ اص استؼوبل  دخبًیبت  خَدداسی ًوبیذ.  

 

 



 

 فطبس سیستَلیک 

هیلی هتش جیَُ  ٍ یب فطبس 140 -151

 هیلی هتش جیَُ  10-11دیبستَلیک 

 ّیپش تبًسیَى

 هی ضَد. هحسَة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثیوبسستبى ثَػلی سیٌب خشهذسُ

 تْیِ ٍ تٌظین : فشصاًِ خبدم ) سَپشٍایضس آهَصضی (

 1311صهستبى 

 

دانستني هاي 

 هايپرتانسيون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثیوبسستبى ثَػلی سیٌب خشهذسُ 

 تْیِ ٍ تٌظین : فضاًِ خبدم ) سَپشٍایضس آهَصضی (

 1311صهستبى 

 تفاوت

 فشار خون  

 دو بازو

 نباید 

 بیشتر از  

میلیمتر جیوه  01

 باشد، 

 فشار خون بیشتر 

 به عنوان

فشار خون اصلی  

 اعالم

 .می شود 

 



 

 

 

 

 

دچار فشار خًن آمًزش دادٌ شًد بٍ بیماران 

کٍ يزن بدوشان را در حد طبیعی وگٍ دارود يدر 

صًرت داشته  اضافٍ يزن در جُت کاَش 

کیلً گرم 01يزن تالش ومایىد ) بٍ ازاء کاَش 

میلیمتر جیًٌ ای  5-01يزن بدن کاَش 

 فشارخًن مًرد اوتظار است( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثیوبسستبى ثَػلی سیٌب خشهذسُ 

 تْیِ ٍ تٌظین : فشصاًِ خبدم ) سَپشٍایضس آهَصضی (

 1311صهستبى 

مبتال به  

 هيپرتانسيون

 

 به بيمار

 آموزش


